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1903.) Pags. 203, 304, 3H, 378,396, 401, 4il postos de officiaes.) (Emenda ao project1 n . .24.4 
420, 455, 463, 464, 471, 498, 505 e 506. d~ !903.) Pag. 181. 

Codigo: Dos Institutos o!Ticiaes de ensino su· Creaçiio- de dois logares de officiae::~ n:t 
perior e secundaria, dependentes do Minis- administração dos Correios elo DistricLo Fe-
terio da Justiça e Negocios Interiores. ( Pro- deral. (Prnjecto.) Pag. 509. 
ji!cto n. 188, de 1903.) Pag. 18. 

Comnllssão- Incrrmhida de rever a legis
lação sobra o monte-pio dos funccii>narios pu· 
blicos. Pag. H5. 

Companbla Ferrea e Fluvial do Tocantins 
e A1•aguaya. {Modificação de uma clausttla.) 

Vol, 1 r 

Credltos: 
De 602:704$660, para. satisfazer a. Gurjão & Ta

VOl'!i a importancia da indemnisação e das 
custas que a Fazenda Nacional foi condem
nada a lhes pagar. ( Projecto n. 122 A, de 
HJ03.) Pags. :1.6 e 17. 
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D~~~& 8!0\Jil.$120, p.ua parrn mento a Luir. HdJ,, 
~/!li,on, tjo o!'d(~ntulnR a qw~ tinha rU1•eito cofll() 
priJI"eRsor elo Col!oi(i•• Mílitot·. ( l't•nject" 
n. !~:J i\ , de 100!L) Png. 17. 

Pa1'a n Üllflt"··:::.sào dnR Anrn~s da Acn.ricmi:1 :\:1-
cianal<l~ Modicinu. ( l'rojeoLo n. nl, do Llili!J,1 
Pa~!\. 10, 11~. 120, 1~·1, J.IL (• I L~. 

J)e f()li;J4l$755, p:tta p:•gamenlo !lo gM:Intia~ 
de j•u·o' ri Companhia t•:ng·onho ConLt·al do 
Qnrssamà. ( Pro1cotu n. !iil', dR 1903.) J>ag~. 
70, 71, i td, i'2·l; 121, 131, H3, 15;,, iG8, 101 c 
2~8. 

De. ;)5:0(1(}$ 1 Jlal'a. n. conaLrttceão~ no Parqu~ da 
!Juinltt da Boa Vlstu, tla uma t•otuncla pul'a 
os panoramas ele Vicl•>r Meirol!ne. ( Pt·oj<lc\o 
n. i53, de 1\103.) l'ugs. 71, 7-.!, 1!8, 121, 
t:H e 1-13 . 

De l:iJ:0(NJ:~!t1!i, """1": 2l :1íüu.~. ,•al':\. p:tgam~nLo 
~· de venclmenl· +<;, au c;q_ütão .Aunib.d J~loy 

Ca1•do~o; ~:f)i~$0~0 1 n An~oni0 ~(~vel'inno d ~~ 
Mere~~ rr:.t1,lllcst••o tlaollicina fle eerrqthciros 
do ArRennt d~ Ouerrl• elo l'erunmbueo; 
ril6.)125, 11 Condi.1o Gomql dA Stl, o .,;10~$. a 
Ce~ni'Í!J Mnnoel do Bomllm, nrtuellH guarda. 
Jiel e eRte aerven\e do Deposito ~e Polvora 
de Malat1l, na nu h ia ( ProjdctG n. iiH, de 
100~.) Pag~. 7~. 78, 7•1, il8, 121. !.14, Ul, 
14!, 155, 15M e 161. 

Para pagamento a L>. Bt\ll.>ino. M<trin Neltn d:\ 
Co~ ta, do maio soldo a que tem di1·eiLo, como 
miie do s.líel'CS do •x~rcllo José Nel~o Simões 
da Costa. (ProjBcto n. i:ll, de 1903.) Paga. 
101, iü!i, 118, 134, HO, i4!, 233,236,2448 255. 

De 8:000$ parl\ pagnm~nloao lo11te (!a Facnldude 
de M•dicina Dr. ]~,·nesta do Nuscimento Silva. 

· polodeaempenbode uma commis•ãoecien~ilica. 
[ Pa~eee~ n. 86, de 1903.) PD.Fa. 1au e 13t. 

De 200:00úi$, para a ~xposição Iot•~nacional de 
· Ap~arcllw~ a Alcool. ( Proj2c1o ~l. ?~ 13,_ da 
~9fl3 .) Pags. 132, :t54, !57, 1o9, 1uD, 227 e 228 . 

Da 100:000$, papel, e 4~:0005, ouro, UQ ilfinis
terio daa Rela~âes lhtedoree, SU[lpbmontaY 
áC{ uelle I á .ru.hrica. 3.1, (!I e~te á 7"' dt) 3.l' L s{) da 
le1 lei n. 957, de 30 do de~embro do 19().2. 
{ PrOJecto n. 160, do 1903 .) Pa~a . 133, 134, 
155, 1~8 , 160, 2-!5, 248, 257 e 30.~. 

Do 3:916~060, para pagame11 to do vencimentos 
a· ·orozim~o ·da Silv" Marrtue~. mestre da 
utiudl!. officina de cort•oe\ros do Arsenal de 
Guerra do Uio Gt·antle do ·sul.'( Pl'ojecto n. 91, 
de 191!1.) Pag"s . 134, 1.38, 233, 23fi, W, 255 
e 302 . . 

De '639:00G$, pnra pngamanto c]evido no• zo• 
offici(l.6s t:a Secretaria do Senado. ( Proj eclo 

· n. H ? A, de 19:13.) Pags . 134, i38, '13\), iH, 
45~. ~93, ;-,o o, ;,m; • 513. 

De ~7:592$\ln, a" Mín ist erio da Fazenda, •up
plemento.t• ~ Ve>·ba 20 do "~t. 23 da lei n. 8'34, 
de ·30 da dezerubt•o de !901. ( P,·ojeclo n. lO, 
de 19l;l.) Pags . 22() , 24,1. 2 n e 255 , 

De 3:000$, ao Mínisterio drt F nzénc\a, supplo
meata~ á ve•·ba 6' do oryamen to de 190!. 
(Projeclo n . 12 A, de i90J. ) Pug<. 220, .k30, 
2{4, ~47 e 255 . 

. rara a .inti)l'e3Rào da .. Revis>n. <la So0ciedacle d e 
1fedici na. e Cintrgia • U(l l t~lpre ns:l Na clonai _ 
{ P rojeclo .n. 151 A, de 1003.) Pags. 230, 2H, 
2·18, 3i8, 3&0, 391, 392, 396, 4tH e ~47. 

Para a. impressão <la« Revista. d o Clah de En:>e• 
nhat'i:l • n<L Tmpt•ensa. K&ciom\1. ( Projeeto 

n. f.il Jl, do 1Q02.) ra~t' · ;?:)! ' 2-l l. 2 lG, 2{8, 
-lOQ. -!:lú. -I:J2 . >1;~ -, e ·11' I . 

pe 1 :f~1J(\$'~"22~ ]l~.u·n p:t~J:lHI(!Jlto de grn.t,ific:<~ ~:fio 
tlnvida a.n CUI':tdnt• da~ Jll:t",'i et ~ f rtl l id:Lq l;.;t 
l:ila··ol L~d~. Toi:\:f!h•n. d11 J-::wr .. >:õl .Juniol'. ( Jl l'n· 
.i·•cto n. 1117, d o !LIIJ3 . ) Pags. Q:)~, 2d~. 2UU , 
:ll·l, ;l(:), ;;.!J, :lr.t, :nt, :IIK, :l Oii, ·lil.t o ·10:1. 

!>o 27:f,•J2,;;~72, ao l\l i niM., rio tl n. l•'a7.en tla, para 
pa~an10:nto du pol· c~rn tng·~ tn nos venttcdore., 
llo ostnmpith n~ . ( Pro,iecto n. 10 B, de HlO:J.) 
f'ng. :300. 

De 3:000;\, ao Mi nistet·ío ila Fazenda , pn t• a pa• 
g~me:tlo de despezn > fcHas com o material 
pat•a o 'l'he~ouro Fer1era!.•( Projeoto n. 1~ B, 
ria -t\)(J.J,) Pags. 3JU o 3/JL 

De 8:000>; para. v iageut do Dr. Arklino.· :\.n. 
L ·nio cl H Lnna Fn•ii•c ú l•;u t·opil . L~Hl vi ,..:.. lL:I :l 

O!'!td~·.•le~llnt•ntl)~ do e n ,Íi!O. t PtJ.l'ecel' ~ L •. ')J~ 
rle taO:l.) l'ügs. 302 c :J03 . 

De 481$147, 11ara. pa~;:unonto de g ,·ali!icaçÕM 
ao ;~.manuonE& da üircctot•in. d e l~s lD.tislica, 
l.lllno~l d8~ Alb11rp1erque l'orto~al'Pe t•o. [~~·o· 
.)ecto n. 112. ele i\!03.) Pags, 3U0 1 307, .97, 
400, 404, 4!1, 4~5, e 448 , 

De 10:604$93t, ao Ministuio da Jn•tiça e Ne· 
goc!o~ in~ot•ior., 8, supplemonta t• á ml,rica 27 
do art. 2• da lei n. !),;7, rlo 30 de d<!
zemht•o ,(\~ !\102 , ( PJ'O~e·'~Ji u. 1.731 do i\>0~: 
Pug.L) 3U'7 308, 3/H, 306, 402, 411, 419, 4-o 
e 4t8. 

De 32:000$,· ao l\UaiAiel·i~ da Jn stiç~, para p~
gamenlo de njud.as de cu!to a os m!mbros do 
Congresso Nacio nal. ( Projec to 11, 1/.J, <1, 
1003 . ) Pngs. 30B. 3\\9, 3to, 311, 312, :H3 . 
3l4, ~41 ,'· 378, 396, 402, 4H , 419, 42~ e 448. 

De 1.481:357$5!2, ao M itlisterio da M al'inha, 
sllpp!ementar á rubrica Muníçõee da lr •cca 
( Pt•o.i•cto n. H •), de 19,)3). Pags. 3tl1, 30~, 
378, 39ô, 4iJ2, 411, 419, 424 e 42o . 

De 3:982$91i.', 11() i\H ni• t•I• io da; Yi~iciio, snp~ 
plementar á verb .'L Cot·t•oio~. ( P•·ojeclo n . 29, 
de i903 J • P a g. -:109 , 130, 432, 435, 483, 484. 

De tOl);OOO$, ao l\Iin istet•i o d o lntet·ior, para 
pagn ment•J elo l >espe~~~ Eleitor ac9. ( Projeclo 
n. 182 de 1903. ) P ags. 410, 4li , 430, 4 32, 435 
464, 471, 498 ~ 50ô. 

De q!053$(ô3, no Mi nisterio da .Gnerra, parn 
pagameut0 de veaci '!l~nto~ ao maa~ra d e 
otlicina :~,poRenindo do Ar §eoal. da. Gu•na. de 
Pertl:llllbuco Tllomaz Antonio Franeisco Bal'• 
reto, { Projecto n;, 211, <L e i 902) Pags . 4 Li, 
420, 49D, 500, 51~. 

De 3:l:9SSS393, · pat<a. pagament ) ao alfe1·et d a 
B1·igad;~. Políci~ll~l~ ne,to r'!nto Machado, [ P a· 

. · \'eC<l' n. 9:3, de l 90:3 . ) P·g~ . 449, 45l!, e 451. 
De 29:5iS$.11i7 , pat'll paganHillo ao alf•r~• da 

B 1•igad.a Policial A lf t·ado Cl' tmes de An·t ra tle. 
( l'àt·ece •· n. 04, el e 19.13. ) Pug• . '!5l. 

Do IOO: O:lO$, o ;r i'O, pn t•a despez !l com a ~Iiss:io 
ITiepeci.1l encar"e g.t d.~ da q ll e< t :to de lim ito• 
com a G nyana lngle,a . ( P t•ojec\a n . 187, d.e 
i\!03 . ) Pa~a. 'lôt ,-i9U, 5UO, 512, 5 l9 e~ 5'13 . 

De l :n74$•ió:l, o1n'o, 462 :032$529 , p apel, p!\ra 
PI~f~;unanlo d o div idn.w riA P- tP..i·c:i c io9. findns . 
( Pt·oject.n n. i S.3 , üe {IJJ3 . ) I•ag•. 461, 4 ')2 , 
463, 498, 500, 5') !, 502, 512 e 51\l . 

De 3 2;1:00J$, ao ~lin i~t&rio da Guerra, p al·a 
~l·an~porta rle lropM. ( Projecto n. HH , do 
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!003. ) Pa~:s. 406, ·!97. 5!2, 5!4. 5HJ, 520 e 54.1 .. 
n~ 2:18l:ti31:1;, ao l>linisterio tia Ouena, Aup

plemen tar á verbo. Etapae, ( Pro.iecto n. Hl2, 
Je 1903 . ) Pags. 497, Gl2, 5!4, G20 a 513. 

De 179:400$ para pagamento de gt.~antiM d~ 
juros a Uompagnie Aui!iaire des Cbemina do 
Fer au l3r~ll. ( Projeclo n . i V~, do 1003.) 
P•gs, 4~7, ·198, 5{2, fil4 e 520. · 

Decloroçào de voto : 

Doa Sre. Joü:o Luiz Alva• e Morei•a AI•••· 
l'a.g. iO!. 

Da Sr. [lt·icio Filho. Pag. 282. 

XI 

A' correspondencia e á lle.vlS L:\ d~ A<wo: i#:1o 
Agricoht Paulista . { Pr,jtlclO n . t:.l:l, ll~; do 
1902. ) Pa~~ . :105, :1 11, J(g,J~I~, :1 ~1:), :1\IG, ·l<J I 
" 4.J7. 

A' Ileviat:t ~{G(licD. de S. Paulo . (Proj•cto n. r.:l3, 
de 1n.1J. ) l'nga. 45:1 e iíOn. 

A' lwvi•te~ <lc A1·~h ivo p .,l)\ico Mi noiro . ( Pr•>
j ecto n. i3:J, de I. 90:1. ) Pngs .. j53 a 50>t . 

AO! impt•esso• dos Cl uh1 Naval o ~lili le~. 
( !Emenda ao rwojocto n. 1:;3 H) Pags. 45·1 e 
IlM. 

Ao lllo~itutu J:< Orde rn do• Advogado < BL'nr. i
!Hitoa e iL Aasio tenciu. J udíciar io, ( P 1•ojec\ o,) 
Pag~. 509 e 517, 

Deeanncxoçiõo dos corrsio• llo> ll:atr.do do G tlll G A · ·- 1 1 d 
Rio <lo JnneJ·ro do~ do Dí•ldcto Federal. l'll eaç e•: 0~ ctrnrg to•~ 'e~·· c ae~e o 

ner·cito e ela armaria. ( Pr0jecto n. G I, d • 
( l'rajecto n. 6·1 A, de I'J0.1. ) Pag. 452. HlOL) Pag·•· 3\J8, 307,400, 404. tta, o 4~0 . 

l)e•aproprl&çlle•. ( Prcjecto "' 7 C, de Hypotheca•. ( Cr~~çilo do 3• car l·•>r ic . ) l'ng-1. 
I. OOH.) Pago. 407, ·108, 40\l, 4'l0, 43i, 432, 1U3, 1!9, 120. 
433, 4:14 e 435, 

Entre•" dc1 palncioa epl•copMo no• bispos. 
( Prujeeto B. 171 C, ds 1902. ) P~g. 134, 1.35, 
i39, UO,, i4·1 e 145. 

EqulpllrRçAo: doe \'Cne!mento dos empre
gado• da Secretaria da guerro. ano qua p<!t•ce
b~m os empregados, da Direcção Oeral do 
Conto.bilid31ie da 3:ual'ra, ( Pl'OJ~C\o n. 199, 
de 1~03. ) Pag. 482 e 505. 

E•eoln• Pratica• do Es.erelto ( Re
Rt~>belecimento dllB) ( Projecto n . 163, de 19~3.) 
P~gs, i62 e 163. 

FlsaoAo da fnca naval pa ra o nercieio 
I. 904, i Projeo~·> 11. 132, <le Hl03. ) Paga. 
17, 21, 40, 65 , 613. 

Franquia po•tnl: 

de 
to, 

A' eorreapondencia e ás reliltas dos InatilutoB 
Hiatorioos e Geographíco doe Bruil, do Pará, 
Ceará, Bahia, S. Paulo e Santa Cntharino. e 
dos Institutos Arcbeo]ogico• de Alagô!l~ e 
e Pernamb1Jco. ( Parecer n. 133, de 19m. ) 
Paga. H8, 120, 134 e Ui. 

A 'a ReTislaa da Sociedade de ~fedi<'in;~o e C i
rurgia a do Club de Engenharia. ( ~mend a 
ao projecto n, 25t A., de 1902 .) Piig~. 181, 
3H , 378, 292, 498, MO. 

A' Revbta da Sociedade de Geograpbla do Rio 
de Janeiro. ( Pra,jecto n. 133 A, ([e 1903, ) 
Pags, 304, 341, 378, 498 e 500. 

A' correapondencia e 6. Revieta. da Liga ~aval 
i Prüjecto n. 133 B, de 1903.) Pags. 304, 34t, 
378, ô92, 392 ~9B e 5()0. 

A' coriesptmdencia.. ~ á Revista. da Sociedade, 
Bab ia na. de AgrianHura. ( Prujecto n , t3a D, 
de 1903.) Pags. 304, 3H, 378, 392, 396, 402 
o 447. 

A· correapondencja e á R ev is ta d" União .Agri· 
cola. de Sergipe.l( Pl•t\i•c to n. i33 E, de 19:J~ .) 
Pa gs. 3·5, 34i, !!78, 392,396, 402 e 447. 

A' ·correspondencia e a Revis•a da. Sociedade 
de Agticultura Al agoo.na. (Projecto n. 133 F, 
do 1903 .) Paga. 305, 3U, 378, 379, 392, 396, 
1()3 e 417. 

A' correapondencia e á Revi•h da Sociedade 
Am:iliadora. da Agricunu~a da Estado de Per
nambuco. (Pa recer n. 133 O, de 1903. ) 
P aga. 30~, ~41, 379, 392, 300, 403 e 447. 

1-llQAo de clíreltoa de Importação: io Cornpnn h ia 
E~t•nd11. de Ferro !,eopoldine., para o ma1er inl 
indlspensavel á repa ração de euas linba.a. 
( PrcoJocto n. i48, de t003.) !'ag. i7. 

A'~ CamarM Municipae~ d o CearA, paro. () m:~
terial oecenario no llhaMeGim•nto do> ngn a. . 
( Pro.1ecto n. 79 A, de 1903.) Pag~. íl(), 70, 11~, 
!20, 134, 142, i55, 158, lôl , 1~~ . 18~, e 1~5 . 

A' Inter1den<iia Mun ici~a.l de Pot• t G A.leg,·e , para 
o matorial nace8sario à rede de esgotog e il
luminaçâo ~lectrica da m esma cidade. (Pro
jacto n. 155, de 1903 .) P a ga. U , 75, i!~, 1. 20, 
134 e 228. 

A' l\Iunicipalldt.de 4e Non Fri\)ln'ga. (Emenda 
aD projecto n. i45, de i902 e projec to n, i55 
B, de t903.) Pag~. i Sl, 2:ll, 2H, ~47, 256 , 301, 
~52 e 378. 

Do Governo do Píauby. ( Em enda ao projecto 
n. 145, de 1()~2.) e proj~cto n. Hí5 C, de i\!03.) 
l"nga. t 81, 231, 244, 247, 25(] e ~{)L 

A MuLtieipalillade de Belém no !.'ará. ( li:rn~mda 
do proJecto n. 145 , ((o 1902, e projecto n . 155 D 
de 1903.) Pags. 181, 231, 2H , 217, 256 e 3()2. 

A' Municipalidade da L~lor innopoli~ pM•a o ma• 
tería.l necnsarío aos servicoa de esgoto, illu
minação, ~haotecim~nto d'agua. e via.çii.o ur· 
bana. ( Pr,>jecto n , H6 A, de i903 . ) (Do Se
nado.) Page. 429 , e 430. 

h•nção do qualquer impotlo 's e!apu dos 
officiaes do Corpo de Bom bei ros e da Brigada. 
Pollcla.l. ( Projecw n. 196, de tgo3. ) Paga. 4~2, 
e 505, 

.Jil•tlea Federal. ( C raaçiio de mai a uma 
aec cào n o Di•h•ioto Federal, ) (P 1•ojecto n. 118, 
de 1903. ) p~,g~. i 5f•, Hl3, 164 165, 166, iii7, 
16~, 169, 170, iH 1.72, 173, i74, t75 , i7G, 
177, 178, i79, 180, 181, B!, i 83 e 184 . 

Llcençoa: 

Ao e.lferas do el@rci to Pnulino J ulio de Alme ida 
Nuro. ( Proj•ulo n . HH, de {Q02, ) P age. 16, 
1i, 21, 22, 65, e 98 

Ao Deputado Dr. P auli no Jo~é.Soaru d• Soun . 
(Parecer n. 82, da 1903.) Pags . 17, 19 , 22, 
40, 75 e 229. 

Ao Deputado D1·, Arthur do Sou•a Lamo8, 
( Pa1·ecer n. 8.3, d e :l90:1, ) Pag~. 17, 19 e 22. 
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~o ll~. João Lopes Per8Ír~, jui• federal da 
• "ecçiin do Estadu du Amozuna~. { PL·oj~ctu 

n. 1!.5 ,\, de 1903, do 8enado. ) Pa.g\. i7, 
iO, e 2.2. 

Ao Dr. Joaquim FerP.andes do Co~ta Lim~, 
inspeclol' lb •n.udo dos portoB do Estado do 
l\fn,·anhii.o. ( P1·ojccto n, i4l A, de 1903, 
do Senado. ) Pags, :!7, 19 o 22. 

Ao •mo.nueMe do 'frihunal Civil e Criminal 
Angu~Lo Moreno de Alagão. ( Projecto n. !45, 
de HlO~ ) Pag•. 17, 20, 4~1, ·108, 500, 500, 
507, 512, 518, 

Ao cttpitão d6 mnr é guerra Jo~~ l1,t"ancisco da 
Conc11i~:lo ( Proie<Jto 11. !46. de 1903) Pags. 
:!01, 105, H8, l:l2, ;34 e t4i. 

Ao ten~nte Fro.11oimco Joaquim Marqu•• da 
Hochn. ( P1•ojocto n. iGL, d~ 1903.) l'ags. 
:!Ol " f.! O. 

Ao Depntndo Rn.ymundo Ago~tinho Nery. ( P•· 
t•ec••· u • 85. de i 902. ) Pag1. !3(), 154 e !51, 

Ao Lachnrel Josil Nabuco Nein, auditor de 
guer•·a do t 0 diRtriclo milita•·· ( Par~c•~' 
n. l5'J, do 1\JiXl, ) Paga, 132, 133, !54, 151; 
!50 c 1.01. •• 

Aa Dopn~a<to João d~ Sou~n Gayooo e Almen · 
•h·a. ( Pu·•~er n. 87, de 1903.) Paga. !G3, 
t~o. tS5, 23~. !33, 2~3 e 244, 3~! -

Ao Le1egraphi•L,t de 4" oln•s• da ltep:u•tioão 
Oel'al t!•.s 1'elogl'aphos João Baplista Cotrim 
Aranha. ( Projedo n !62, de 1903. ) Paga. 
t54, 2(.1,247, 257 e 302. 

,\O Dr. Carlos Borges Monteiro, procurador da 
Hepni.J lic;t, ( Project<> ". 175, de i 90~3. ) Paga. 
361, (11, 419, 490, 512 e 513. 

Ao l1r. J>edro Pereira Ghet•mont Rayol, juiz 
substt 111to f•dernl na secção do Pu•· a. ( Pro· 
jeclo n. 189, de 1903.) Paga. 491, 512, 514 a 
519· 

lllar•cno• de proprieda~e do~ au imaos. ( Projecto 
n. 170, de 1903. ) Paga. 305, 306, 5!3, 11~1, 
5!2 e 5!3, 

Men•agen": 
Pedindo o ct•edito de r;S:r.:39)õS9 par:t pag;.\• 

menio do major da Brigada Poli•tal Lní• da. 
Coei\\ Azevedo. Pag, 67. 

Pedind':!_ a dec•·ota~ão rte medidas ;c&ra a orga
nJucao do ser?iço de A.ssistencia o. Alie
nados. Pag . 67. 

PediMio o cr~dilo de 4:281$. para pagamento 
de dia das aos inspectores da Reparticão· Ge
ral <lus Teleg••aph<s Antonio José da Siha 
Ro•a e Casemiro José da Sil<a RoR&.. Pag. 67. 

Pedindo G credito de 737$633 para pagam~n to 
do ·ajudante de pol'leiro do Arsenal de Guerra 
de Pernambuco J a•é Al[l'edo de Car•alh.o. 
Pag, 7Q. 

Pedindo o credito de 29·518$367 para paga
monto do alferes d:1 Bdga<la Polida! Alfredo 
Nunes de Andrade. Pag . 67. 

Pedindo o credito d e 25 :457$762. pua paga
mento ao olfiClal da l3!·igada Policial Amerioo 
Augusto de Azevedo Bello. Png i 03 

Pedindo o credito •upplententllr do •9;912$530, 
ao Mínisterio da lndusiria, Vi ação e Obras 
publi cas, {t verba- Corroias. P~g. 283. 

Petlin,]o o credito de 4:190$554 para l' agam ento 
d• vencimento• ~o b""harel J oeé l3onifac io 
Bt~damaq<li Mou 1·a. PAg. 283. 

Pedindo o crerlito de :l2~:()00S , ao Mini•t•rin 
da Guerra, par11 ttO.ll5porle de trop!I.S. Pag . .284. 

Pedindo o creu i to de 2.184:637$, ao Mini sterio 
da Guerra, supplementar :i vet•ha 10°-Etapns. 
Pag. 28-l. · 

Pedinilo o credi lo d 1 3.2: 862$300 para pagamento 
a João da Cruz Socco de ordenados que deiiO'l 
de receber como con fe rente da A l l'andeg!l do 
Porto Alegro. Png. 469, 

Pedindo o ct•ouíto de 1.200:000$ , ao Ministerio 
da Yiu.ç1io 11ara o ctuteio da Estrada de !<erro 
Oeste de Minas. l'ag. ~24. 

Me•n• elelto••ne• no Dis,riclo Federal.( [n
diea~ã" do Sr. Olí voirn. Valladão e parec••· 
n. 80, de 190a.) Pags . 69, t5a, 154, 180, 185, 
186, !87, :!88, 18\1, 233, 244, 252, 253 e 2:il. 

Monumento no almil'ante Barroso. ( ProjeeLo 
n. 48, de 1900.) Poge. :!54, :!56 e 157. 

Obrlguçi\o doe admínloLradores de omcin~• 
!Hbog•·aphicas, t]POiL'a pllicas, ele. do Dis
tricto I<'ederal e tios !Catados de remetterem 
6. Bibliolheca Nacional exempla res das obra~ 
qae exeontar•m. I Project o n. :!90 , de i\103.) 
Page. 491, 492, 4~3, 11J.l, 405 e ·l\16. 

Officlaei da Ddgndn Polich•l (As de~ 
rnlssõos dos).( Projee to 11. 142, da 1903. )·Paga. 
H8, l20, 134, :1.42, ll3, 155, 153, 160, !Oi , 
230, 2H, 247, 248 , 257 e 30l. 

Or<:oantento• ; 
Do Ministe1·io da G!Jorra. ( Projecto n. 147, de 

1903.) Pilg<. i9, !15, :1.21 , :!28 , 136 , 357; 358, 
359, 360, 43:!, 439, 440,.461, 465, ~ô6, 467 , 
471, 47'1, 475, 49g, 507, 508, 509 , 513 e 543. 

Do i\iinistet•io da. Rolaçõ•s l~xtsr iords. (Projeclo 
n . 185, de 1903.) Paga. 454, 455,. 456,' 457, 
458 , 459, 474, 4~3, 522, 523 e 524. 

Pombal :\:lilitm·: Nom•ncão do direc Lor. 
( Projecto 11. 103, de 1903.) P ngs. 7J, 95, 
116, 134, 137, 138 e 452. 

Premio a Oswaldo d~ l<'aria .• (P rojeeto n. 19~ , 
de 1903 .) .Pag~ . 444, 445, 446, 502 e 5')3. 

Prohlbiçiio do eurcí cio da profissão de advo
gado ao• Deputado•. (Parecer n. 90, de 1903.) 
Pags . 338 , 339 , 340, 378, 386,- 38'1', 888, ~89a 
396 . 

Proroga9iiio : 

Da sessão do Congresso até o d ia 2 de oulu bro. 
(Projecto n . !81, de 1903.) Pag. 401, 

Do p1·azo de que wata o art. 78, § 2•, do r~gu· 
lamento que baitou com o decre t o n . 2 . 881, 
de i 8 de ahril de 1898 . (Ptojecto do Sr. Sá 
P eixoto.) P11gs . 469 e 505 . 

Ref'orma eleitoral. (Projecto n, 107, de :!903, 
substitutivo da Commiss~o éspacial aos pro<
J•ctoo u. :>e 285 C, de 1902, eele u ltimo ad~ 
diti•o destacado em ~ercejra diecuseão do,pr o
jecto n. 285 A, dt i\102 . ) P~go •. 18, .27, 28 , 
29, 30, 31, 32, 33 , 34, 35, 36, 37, 39 .• 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47 ' 4d, 49, 50 , 51 , l'í2 , 
53, á!, 55 , 56, 57, 58, 59, 60 , .61, .62, 63, 
64, 65, 75, 76, ~8, 99, iM, iO!, 105, 106, 
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f07 , 108, iO~l. fiO, lll, tl2, 113. H -1, ttã, 
I I S. l~l. I '" ua. 121, L?:l, 12ii, l t7, J:);;, 

"> 
t-I :i , l ·l l\ , 1~7 . 1-1::.. 1-i'.l, lõ·U. 1:·1' 1~~. ij:) , 
t ;'5;,, t~o . 20~. :l\0, 211, 2l 2 , 2la, 21-1, tt[i, 
~l6, 211, ;W\, 2!\~1 2:2\1, 2~\' ;?i ~. ü:l, :!2-1, 
225 , 226, 227, 233, 239 , 2-10, ~·ll' 2·12, :!-J:I, 

24'·· 219, 2ô(l, 281, 282, Zí~ ~(J ' fl~~7 1 2VS, 2~'J, 
300 , 314, 31G, :>:n' 33S, 3~2. :{5'1 , a:.d, :l:)~, 

:l(i2 , :)78, m.n, 40!, 400 , ·107' •I L\. 4:!5t 4:!6, 
427' 4~8, 4:10, ·fll, 432, ·1:13, 43õ, 4 :\J, 431, 
4:J,S , 43\l, 440, -141, -142, 4-13, ·1H , .tr. l , ~67, 
468 , 46\l, 47:!. 4lfl, 471i , 477' 4i8, .lj\l t 480, 
4.31. 498 o ,,o:,. 

Jl t>iJlf,,...g J".O.Çito do!ó! alunl!Ulfll: p:lis:\. HOI!I fl o 3.~ 
:1nno da ~~~cola );ava.L ( ['r.o_jeclo n. 156, d e 
190:3 ) P"g•. 77 e 81. 

U e levn çiio ll1~ pz•e• c ••Jpçtlo r 
I •. Luiz~ Dunrto S<>yão Lo bato, p:trn receber nn· 

cimentos n que tinha dlrei lo o 1e11 li nado mn
rido. (Pl'oject.o n . 171, de 1903.) Paga. 30a, 41!1 
WO, 512, 518 e 51(). 

A José Felix Bandeira, pari\ r~ceber dlnrla~ a 
que se julga com dlr ei. to. ( Parecor n. \J 1 de 
1903.) Pag. 39!5. 

Ao ex-defluta<lo José Au~nalo Vitlllaee, p~rn t•e
eêber stth~idlo~. ( Projecto n . 186, de 1~03.) 
P:~ga. 459, 460, 161, 408; 500, 5U! e 518. 

Reor5 a a l • açiio do Archivo Publico Nacio
nal. (Projecto n. i97, de 1903.) Pags. 470 e 504, 

ftepre • e ntaç6o r 
Dos funccio nEUios do Museu Nacional, ped inclo 

a reorganisaçiio tleote estabeleclmento .(Paga. 
77, 78 e 71) , 

Dos pdróes de e~ealere1 da alfandega de Per
n&mbnco, pedindo angment.o de a~lario1. 
Page. i3ô e 137. 

Dos pra lioan tu de 2• cla9se · e ca.rtei 1·os de 3• 
do correio de Pernambuco, 1>edlndo nugrnonlo 
de venci mento~. Pags. 3\19 e 400 . 

Dos fabricantes de calçados, pedindo a "xtenRão 
de favores concedidos ás fabl'icaB de tecidos. 
Pnge. 511 e 512. 

1\equ erhne nto <lOJJ condua\Ores de mala! 
do cor mio da Bahia, pedindo qua lhes 11eja 
concedido direito á. apoaentadoria. Pa.gs. 3!G 
e 386. 

1\e...-er &ão t 
Da metade do meio 8()!do de OS$, que percebe 

E \herelde Ch~ysanlho de Oliveira Botelho em 
favor de D. Carloto. ele Oliveira Bo~elho . (PI'o
ject.o n. !50, de 1903.) P ag. 21. 

Do i o t.nentc reformado 'l'beoploilo ~ol:nco d e 
Almeida ao ser viço acUYo da armada. (Pa~ecer 
n, 8!, de 1903.) Paga. :1.4'9 e 130 . 

Malarl o • de lrabnlhador r urol. ( Proj eclo n, 
1/lO A, de 1901.) P~g•. ~14, 31•) e 3-12 . 

&ecca nos l~oitulo.! do Norte. (Pl'oj•)Ct<J 
de 1803.) Pag8. 843 e 352. 

l!let•'\I IÇo: 
De açud~ gem n o Estnd() d o Ceará. . ( Proj~.cto 

) p ,,gs . 5ú9 , 510, 5H , 517 e 518. 

'\I lf 

Stutu.·~raph ~ l' •) •h"l ~ 1premo T r tbunal (Pt ( e l . .(. 
n . 3jj, do 1~•·J'L} l'n&oi. :J:)!), :r.,J. 357 t : )~.~- -

8upr••·•~t~~~•f• n da l·'~:u;i\ i) rlo Bt":l1.il .:u :ll•l oi 
:-it<ll t" S~. ( l'n lÍHCI.<l 1\ , t o .'\, <(,, 1\1\1:!.) I ''~·· 
.j~!J 1 "~l ~) c fH!3. 

l!lyndl c nt.o n gr·lco l n ( ;,,.(.:o!hç:I·) de '1111 
no Al i<> l m l, ~, !:lU I1icipio <i• ~ant-a ~1;\\'l;t Ma
gd:dena, l(staCo Ü•l 1\io de Jmh.'it'ú ). l'ofr. i;)•i . 

'l ' •n<n jutlh~lnr·ln . ( l'rojedn n. l j,;, 1ln l\>\1:1, ) 
1'11;: . :152. 

'l'elecr~<nnnn• : 
Do depulacJo :\ut••uir, Y.at\:H·i~t...-:, roommu n it~a nd.":l 

tor de. lo llnr n :dguno:u .•cR8Õc~. f' li!;. IToô. 
Do Sr. Autonio Pectl'•'l .\IYeA- dn 1-:rt..rl'o ~ . ~~ ~ ·11\lnn .. 

n\~:uHlo t or de.h:::\ilt:J rl g'O\'Ot'llfJ ~to !•: c. 'arln de 
,\( ~tto Gt•:.A~o . P~g. :111. 

Do Sr. An~onio Pa~s t{ C) U"'-rro!i. , r.om tn \lltki\!Hin 

ter a58Dmido o ,::ovuruu ol o> E•L~li •J "" ~l"tl" 
Orotso. Png . 317. 

Do Con grc8ao [.ee;isltHivo do I::!IR<lo •.l u Hio 
Gr1mde do Norln, p~clinclo a do•c•·• Lnciio ti•• 

medidM rpre minorem o~ eff,.i toR <l:t socca. 
l"õg • .U2 . - . 

De urn11. commis~ao (\n comm~rclo elo ~~o~<ot'"• 
pedindo soccorro~ p:1 r;l o8 ~agcll:ulo~ pelo. 
5ecc(l.. Png. 44-i. 

UPI'Wer•ldn•le• l Creação do ). ( Pr·ojed o 
n. ) Pa.(:t!l. 80, 81. 82, 83 , 8-1, Wi\, &i, :!7, 
~. 89, 90, !H, 92 e 93. 

Valorl•n~ão do CQfé ( Pro.icc!o n . !%, de 
1903 . ) Png~. 482 ·183, 503 o 504. 

venctmento•l 
Do! agente,~ do col' l'eín. ( Proj~cto n. 131, tio 

1903. ) Pag•. 1l8, t20, t 34 e H 2. 
Que deixou de r .•ceoor Antonio Angelo Roúrigo, 

ex-nlnH><al'i r e da lõ:atrncl:l <le l?erro CP.nlra.l 
llo Bt·azil. ( PnrccN' n . 95, de 1\)tJ:J. ) Pag. 484. 

v(~llt.la: 
o~ tet•re llOi-> Oll Pl'(I J'It' iOi\ n acionaea fjtte r~~niLn

•·em de sobt·as olt exco..~ ~os ilo! :tlinhamo.nto! de 
r nns. ( Projceto n. 43, de 1903, com •ubstilnl i• 
\'Osreorganizandoo DiAiricto Federa l. ) t'ags. i , 
2, 3, 4, ;;, G, 7, ~. 9, 10, 18, 20. 22, 23, 24, 
:C.>, ;2(j, 21, 39, 7:i, ro, 9!, 95, H r., !16 , iSo. 
180; t90, i91, 192, 193, i94' 195, 1!16, 197, 
198, i99, 200, 201, 202, 203, 204, 205', 206 , 
207, 208, 209, 233, 236, 237, 238, 2~5. 248, 
w,s, w,m. ~. B. ~.~.~. 
26!, 265, 2G6, 267, 268, 260, 270, 271, 272, 
273, 274, 275, 2ir) 2i7, 278, 279, 282, 290, 
2Vt, 292,· 2'J3 , :t.<J,I, 2115, ::<JG, ~t4 , :~ 16, szs, 
2"9, 3:10, 331, 332, 3:'l8, 334, 3:!5, 336. 342, 
362. 371, 372, 3i3, 314. 375,. 37il , fl77 , 37~. 
S93; 3~. 39ã, 48:~, 486, 4Eli, 488. 48!1, !113, 
~14 . ~\ 5 , 515, 520, 521 c 543. 

De nm:t collec;ção de m í ner~cs . ( P;\ re.ce r n. (\i, 
de 1nG:·:. ) Pag. 4$:,. 

~.roto 1le 11eznr•: 
P elo rallecirnen to elo t>r. Pct•oí r,, r; ,,;,,.,, I. P:o.g. GD. 
Pelo lallecímen to do n~-1Jepu ta:io Dr. C:e~~r io 

de Fc .. i tM. l 'ag. l~O . 
Pelo l'tl llec iruenlo d o) ex-l>.HHtlado ceoron~l ~la

noel Ah~a Ri iJeito. Pagq. 4l2e 413 , 
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CAlVIARA DOS DEPUrl'ADOS 
-------E~,-------

Primeira s~ssão ua ijUinta lHRisla 

l)rcsidCJ!Oia do St•, P(wla Ut4 iiittH'l1~s 

Ao 111eio-dln. pr,lcedc-so á chama.da :t 
que respondem os Srs. Paula Guimarães, 
Alencar Guimarãe~. Thomaz Accioly. Joa
quim Pires, Eugenio Tourinho, Sil. Peixoto, 
Aurelio Amorim, Rod1•ígues Fernande.~. Ra.y
mundo Ar~hur, Anizio de Abreu, Virgilio 
Brlgido, Sergio Saboya, Gnnçulu Souto, Ta
vares de L)'l'a, E(oy de Souztt, Fonseolt e 
Silva, \Valfl•edo Loa.l, Alldou Milanez, 'l'ei
Jmira de St~. J.oJrmiri:J Coutiollo, A1Ionso Costa, 
ColsJ de Sou7.a, JJ ,-i cio Filho, João Vieira, 
1\Ialaquias Gonçalves, Cornclio da Fonseca, 
Artbur Orlando, Angelo Noto, Arro)(~llas 
Galvão, Oltveiva Valladüo, Bulcã.o Vianna, 
Felix Gaspar, Sityro Dias, Pal'anhos Monte: 
negro, Rodrignês. Saldanha, Heredia de Sã, 
Mollo Ma. I. toa, S>i F ;~ire, Fidelis Alves, Gal
vü.o Baptista, S1lva Castro, Laul'inilo Pitta, 
Henrique BJrg•IS, Mauricio de Abreu, Oli
veira Figueiredo, C:ti"ios Teixeira Brandão, 
F:sten.m ·Lobo, Bernardo Monteit·o, JO:to Luiz, 
Ga.stão da Cuolm., Riheir.) Junqueira, Fran
cisco Berna.rdioo, Anthero Botelho, Carneiro 
<lo Rezende, ·Bueno de Pa.iva, João Luiz 
Alves, Bornardos de Farüt, Au tou; o Zacarias, 
Lamounier Godofredo, Henrique Salles, Ca
millo soares Filbo, Ca.!ogeras, Carlos Ottoni, 
Sabino Barroso, Manoel Fulgencio, Nogueira, 
Lindolpho Caetano, Woncosl(w Braz, Ga· 
leão iJaL'valhal, Mm•eil•a da. Silva, l313 i'nttrdo 
ito Campos, ~'l'liDcisco Romeiro, Costa. .< u
nior, Fe1•naudo Prestes, Amaral Cesar, l•'er
reira B1•aga, :Miranda. Cllavos, José Lo!Jo, 

Yol. IV 

' 

l'>l.ulino c~u·la~. Alvaro dG Cal'Y~~ho, Joa
quim Teixeira Brandão, Bernardo Antonio, 
Aquino !l.iboiro, Lin•lolpho Set'ra, Carlos Ca.· 
valcan&t. Francisco Tolp.ntlno, Paula Ram0s, 
Abdon B:\pt!sta, Juvonal Muller , Barbosa. 
Lima., Germano Ha.sslocher, X<.~ vim• do Valle, 
Domingos Mascarenhas, Vespasiano de Alb u
querque, Diogo Fortuna, Campos Cartíer o 
Homum de Carvalho. 

.\l.Jro-so a sessão . · 
IÇ lida o ~em iloba\c <~.pprovath a. (Wt:L d:~o 

soss..'í.o antocodonto; · 

PRIMEIRA PARTE DA OlWI!:M DO Dlh. 

E' annuncbdl\ a continuação da. 2• dis· 
c ussiio do projecto n. 43 ,de 1 9D3,doterminando 
que não sej't applica.do aos terrenos ou pro
prios munlcipaes que r€su lhrem de sobras ou 
excessos sobre os a linhamentos de ruas, ave
n 1 das, praças, etc., o dispositivo do art. 15, 
§ 8°, lottra a, da. lo in. 85, de 20 de sstBmbro 
de 1892, com parecer c substitutivo da Com· 
missão de Constituição, Legislação e Ju.~· 
tiça, 

O Sr. Presidente-Tem a. paln.vP:t 
o Sr. Sá Freire. 

O St~. Sá F1•cit•e ruH:tn•lo ~~ i.t·í
buuu plwa Ü'atar de assumpb que inte1·e~s;~ 
dl1·ecüllll>J!\to <1 cll'Ct!ffié'crip.;:ã•) qne tem a. 

.i 
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;:~-;;, , .. 
1~'.;:;,.:; .... ________________ ;._ _ _;____, ___________ ~-------
~-·+~ . 

;'~-~on~ de ropi'eseutar, inicia. a.s suas ob;er· 
;:'.'•'V"aç11Q$, dp~la.ra.ndo quo a SUiJ, insiste.Jcia n1Lo 
V~lll por "fim pel'turba.r a marcha. do pro· 
J";je(}to, em debate. 
~-'· _._.Julga necessaria esta. declaração por isso 
;·~ qúe o nobre Deputado St·. Eloy Chaveo attri· 
;<buia d. roprtlsontação do Dislrir:to Federal o 
'>"desejo de perturbar o andamento regul<J.r do 
)\projecto, agindo dest'arte, impatriotica· 
•-.mente. 
.·. ·. ·Pen~a que ao Congt·csso Nacional fallece 
~.co mpetencia para.legis lat' sr,brc opa tri:QlOD i o 

do Districto Federal. 
· Essa attribuição cOIDJlete ao Conselho Mu· 

niclpal. 
:· Argumenta com a Constituição da Ropu
. ·l:Jlicia pa1·a provar quo o Districto ó um mu· 
_. nicipio. . 

- A. Constituição falia diver.-;aS vozes em 
., ' aut01·idades mw1-icipnes, o que pre.suppõe evi
,-~dentemento a existencia. de município. 
;:,. · Appellando para o elemento !lis!orico, re
,-. . corda que o primitivo projecto de Consti
, ,tu!ção dispunha que as despeza.s de caracter 
;:·~ local pertenciam.· na Capital da. Republica., 
·,ás autoridades federaes • 

I-listaria as doações feihs á. Municip;Llidit
de e raz Vlll', lendo divllr;os trabalhos a. res
peito, o estado em qne so encont:a o seu 
patr imonlo. 

Vae pedir á. Me.m Iiaença pam publicar 
.no seu discurso o projoato que acaba. d e ler. 
Por olle se vê que o Consolho Municipal não 
SJ tem descura<io mt defesa do seu pa.ki· 
monio. 

Analysando as emendas olf8recida.s polo 
Sr. Bernardo Monte iro, o orador não vê onde 
est;l a vantagem de serem os uctos do Pre
feito submettidos a apreciação do Presidente 
da Republica. e depois á do Senado. Além 
d~ outros inconvontentes,este processo de to
mada do contas accar retaria o da morosi· 
(Jan(l . · 

Pensa, em eouclusão, que a Camt~l'a deve 
a.l_)_peovar o tLrtigo primeit•o do pl'Ojecto, que é 
Sllfllcient!)lllente amplo partt que o Prefeito 

--l'P.-alize to!los os melho!'amoritos nocessarios , 
dévenrlo as emenda. > substitutivas, depois 
de destacadas, constituir um projecto novo. 

Asslm.julga ter cumprido o seu dever como 
representante.do Districto Federa l. (.il-Iuí to 
bem ; muito bem.) 

PÍWJEC'l'O 
. .. • Em virtude, porém, de uma emenda apre
·\s~pt&o.a·e approvada, a palavra {ede1·ae$ foi 
~,-substituída por municipaes • 
. -:. Este argumento é de grande valor e o hon- N • · 92 - 1896 
i":l'&uo Deput&do paulís~a. apezar do seu graude 
>~alento, não poderá, destruil·o facilmente, - · Comprehendendo que 1\0 Conselho Munici
:':'-_,,, Par·a provar que não ha absoluta e per- pai cumpria solve.r a grave questão_ dos fó· 
;;feita semelhança, · coJl1.o pareceu a. s. Ex., ros,_ ou regularizando -a sua cobranoa ou pro• 
;,c.entre· a organização da~ capitaes brazilOim pondo outro alvitre, para o desempenho de 
,,, ,~f americana, ·0 ·orador lê á Oa.mara trechos tão ardua.. tarefa, resolvi fazer_ estudo espe
c de'uma ·obra em que J. M. Estrada faz 0 cia.l da ma teria. nã.o só em face do dh•eito 
:,·'historico da. Constituição do Districto Fetleral como em relação aos dOCUlnentos qui' po5sae 
i ._em·:Washington. _ .. a .Mllníctpalidade. · 
:. , ,·_Tem dito o sutficiente em resposta. a~ H- PáJ.oa a solução que pretendo dar· ao· as· 
·"' lustra.!lo i'epresenta.nte de s. Paulo; e vae sum:pto, tal'vez de maior importancia para." o 
;~,fa.i:er alguns reparos sobr(r·a_oraçao hontem uctu<Ll Consetbo, m eilitei ·bas~anto sobre a 
.i:pl'onunciada pelo honra!lo Deputa,!io por Por-· alienação. do patrimonio municipal e não pe
L :nambuco, o Sr, Bricio FilltQ. qucna11 difficuldades se rilO antolharam por 
·_·,.,.·_ Dem~mstra. que 0 proJ'ecto apresenta_ do pela virtude da opinião de um nota.v.el jm•iscon• 

b d strlto brazileiro. · ;,, ,an9_a a a. que tem a honra de pertencer não 
•;: revoga, por completo, o art. 15 da. lei n. 85. Para. esteéfa.cto indiSeutiv'elque aMunici
;;-d(l 3.Q de setembro de 1892. Ello apenas os- palidade não póde_ alienar o seu patrimonio, 
f-Jtibalece um meio facil o pratico do Prereito quer como senhoria. d-i:>ecta., quer corno U$_U· 
;!,'dispor· das· sqbras dos terrenos que fo1•em rrnctua.l·ia, sem qtre o C.ongrosso FedeJ:al dê 
;~aüquii'idos pàrt~ r~bertut\J.S de ruas, avenidas nova figurajüt•idica ;t empllyteusc .. 
'-l!'!fdemais melhora-mentos a serem executados J~esolvido a pr0p:r: a.o Conselho ·a consoli· 
~;:])ara so.neamento e mubellezamento desta, da.;:ão do _dom in i o di r eato. a:o util,parc~o que, 
~~C_ãpital. · · - . subordicmdo a estl opi nilo, nada so flOdllria 
'f J l!studa sob todos o; aspe11tos o perigo ein. tontat•. . . . _ .. 
:;:4uo podorá. se onconti':Lt' a Municlp:Llidade Assim, ilo em tanto, não eníendo, e OJU ta l 
~:.-com a·s .amplas attribulcões . conferida~ ao _omorgenci:L me o_brig0 a (liscu tir a quêstã.o 
~>grefei~o pelo projGct? da. Comtnis~ão,_ porgull em faco do _diroito escripto, tendo·se semprp · 
'; n~ru:se!Ill(re. estará a testa da a.dmímstração em vista a lei n, : 85, qué prllSCt>evo as. 
MoMl bomel)s da csta1.m•:t moral rlo Dr, Po- funcçõe~ do conselh"o i\lunicípal no limite d;~ 
;~réfra Pasi!os; · · sua competencia. 
~~t>-.~ .. ~ : :.~- .. 
;.:;~-
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Não me dcteeoi,.no mntanto, em cstuclara ! levar a o/feito a. ~ · · toudo 
guesLãotll qual foiprop~sta pelo illustt•a dar. ,,.(";, .-:. \ ta (}!~·~' ·: . . · 
J llrls~onsulto , J:Í qu(• soluçao logu.l $<l cncon- A subro' ç~\Jl\J-!1, no sontlao ' 
t1·n. sam quu ~ consell!~ ult~·a.p;~~sc os limites uma fit'\~5. i~ vi:t da. qual um objec t-fj·. 
do ~.u_a auctor1dade lcg1sl<Ltlva_. _ , tomar o 1 ~de outl'o, con~tituin rlo ~~ 

_I!: mcontosta.. vol que a Mumc!p~lul;trlo, u .• :- p!'Ieda<lc pe~soa. a quom pertenci;~ o olJj , . 
VI do art. 15 § 8, lettra I•, da lm 11. 85, do 20 ~~to 8Ubrog oop:tra. rovpst.ir stl.'t. natm•o:ta. . 
de :>etembro do 1892, s& peide !ilionar o ~ou ridica . ( Au e.Jfl;'l.- -Qil:ílttu--(~;«iJ. ~ n· 
patrimonio em l HI~~a publica, préviamcntr. cez. ) ~ . ~L r lJ ! ·I ;,:_ :~;:,-· 
aonunclada. pela imprensa e por edl&acs Orlt, na. hypothe , e..s~ prõtondo com 
atlhados nos Logn.res TD.<"'is publicos po1' cs- a consolida~.ão do dominio util oo directo 6 ' 
paço não inferior a sessenta. dias. exacta~~n~ constit!•ir n~vo rmt~imoolo para 

Ma.s é tambom certo que pôde haver ou- a .Muntclp..'l.~ld.ad : t, 1S~ e, n.ppltca~ em apo
ira. deliberação, sem aHcnaç.'lo do patr imo· ltccs <la dtn da publica o~ pr~d1os o pt'O,• 
nio, l'osolvcndo sobt•o o assumpto com os dueto tlttO r es11Lt.ar da. (~Dsohdaçao . 
poderes circumscriptus :t competcnciu. do St do estudo da. questao se volver ao fi m a. 
Conse~ho. que !~mun de>&inadas a.a doacões dos terr e· 
. Pa ra ovitar d.uvidas c rmnove1• qu ;~llruor nos, ?ucoutl'a-~e satisfeito o íutuito dos doa· 
.~outt•ovo;'ll ia. , <lO onvez de k~vot· a.liona'(ão, dores e até l)lesmo at~pllfi~do. ·' • 
que seria. . illllll'atica.vol ·na cspccie !JOI' m<~ iu ~ l>C~·p_ctuularlc .d~ foro nau sa oppoe a con-
ÕP. hasta publica , cncouti~t-so o alvit1·o qnc sohd~~~~w do du~tn!V: c comprellonde-so ser 
prctondo indicar na substil.uição tio patt'i· legttJmo este mmo, Ja. que <~ Ca mara nunca 
monio, óu molhor na su~:·ogaçao . pretencieu col.lo.ct~r-so na posu;.ão_ d~ senhor& 
· 4 vantagem que traz par<J. 0 m11nicinio e feu~al,_o 0 a1oramonto v1sa prlDCipalmontc 

, f< , •,. ' . r . • !' . a d t Vlda.D das terras. 
p~ua. os otenos ~ ~tbrogaçao do patllmo A emphythetue, tirando a sua origem de 
nw merec~ ponderaçao. . . um te1•Jnu 'grego quo signillca. plantar ou 

Os ren<ln~ent;os dos fóros, ape~a\'. de rcla~t· tornar melhor a, tor·ra., emprega-se para. de· 
vamente exr.g-uo~ em coml_l~raçao I.L proprre· trmnina.r o contráoto que dá titulo a. um di· 
dada aforada,<ledtppa.r~cormm_deslle Jo~o,so_f. rei to determina-o e decla.:·a a e · ten ia 
fc:_endo os cofres I!JUOIClpaes, st o pi1\t•tmonJo dos bens quo fa.rom 0 seu objecto XIS ~ . 

. nao _fosso _ snbstltmdo por outro que dasse considol'ada objeetiva.m:mto d um coll'· 
.rendunento flxo · tract·> ou con vooQão t emp)raria ou pePpetua; 

As questões re1ativam1os fóros Jesapparece· sub·('.Ctimmente, IJJrém, exprime o diraUo 
ram tamb,.,m,e si é in('.ont.est.avel qnc grande l 'eal ou oj11s i111'e, n~"s b:Jns tomado3 p:Jr v ir

. duvida pail·a no espirito das admwistr;~~.ões t udo do contl'acto, 0 . 1, como diz Mello Fteire:, 
sobro _o meio do se obter pl'atícamcnte uma. no domini:) util que se dá em cou.>a. immoo. 
soluçá? seg~ra de f~rma. a que annnalmcote velou alheia, 'icmporaria. ou perpetuamente, 
a Muntcipahdade n~o fique tosada. pa~a falta com o hri g:~.ç,-ão _ri~ so pag;n· em ro?COnheci· 
de pagamento dos fo ros, tamhom o~ lor eiros mento do domtmo dirilcto, certa. p3nsã.o. 
faze~ ct·cscer. de_ v ato: as su!ls. pl'op:io:.lad~- A cmphythcuso, cuorcrinuo domiuio-u ,il por 
com a. consohd_aça.o do domu11o _ ut.tl ao dt· li1rgo lcmpõ ou per}lC~uameu~o foi inventada, 
l'~cto. como obser va Domat , pt~ra supprir o iucon.ve· 

Aq'Qf se accentüa a func~.ão mai.; impor- nicnto da ltJCl\Ç~ú• ,pois que. não acltaudo l'acil• 
tanto. do poder logislat,vo munlcirJal, quu so m~ntc os pl'oprieta.rios quem llms tomasse 
acha. consub~t.anciad~ na dispo~ição do ct t:1do p .•r titulo seus terrenoi , lança.t•am miio. da 
:u•t. 15, § 37, da lei oJ·gaoic<l. - omphythcusc, ac~cna ndó·llws com a pcrpa• 
. Pari_fond:;rnentat• o projc; to <lei lei, se raz tuldadc do prazo. . 
n~cessar!o demonstrar, corno a }Jriucipio o iLl ::- Gs egrpcios . j<i. ·conheciam o pt·a.tica.va.il\ 
obriguoi , qu:l :t subr·ogação pórlc ter Jogar mesmo < J ce:•tJ modo a emphyLI •euoo •. pois 
sém o !Tensa a.o· disposiUvo legal. quo vendilndo, o:tcitados pela fomo, as. ~IWl'aS 

. Consider·autló u. umpllyteuso como direlto ue Pli111'!Ló, cada emphytheuso coosorvina 
· patl'inionial, pois l'opr~scnt :; pouciJ menr:s in JJI!>']Jc!~twn <L poryão ll U <l lhe cabia, com o 

do domínio iuteirJ Da phrase de .lllu.zzoni, o encar•go d·) pagal' o quinto da pt·oducção a ti• 
s"endo corto que o pa.trimonio tem -diversos n.twl-:-Llenezis, ca.p. 49, vers. :;!4 . 
elementos que dizem rçspoito a qu:tli ilade Ai'i~:~to~o:es roft're q u:> o rno.>m:J p!•aticaram 
di:ls bens,a. idétt cornmum de um valor pecuni· os gregos. . 
ario; revestindo, por isso mesmo, uns pe· Comt11do, corno ensin:\ L. 7'eixeira, os 
· rante os outros, um caracter de cousu. fungi · bens cedidos, tlca va.m a ntos cen'sitieJs, do 
yel,que ex rlica. e justifica, dentre va1·ia~ lhe· quo cmphytheuticos, por isso qu:J o concc· 
oriilS, a diuub1•ogação ren.l, u evidente quo a denw, segundo os custumes dos povos ret'e, 
Mnnicipalülade como pessoa juri(lioa_ póde r id0a, não r3Serva.va. domínio l~lgut'a solrrQ 
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.. os ,~dios, !.imitando 89 ao d.ir<Jito th; .~ímp!.~~ ,\ tran;:acção é um moio d<: tlh·citu, ao 

prçstação annu<l.l. _ qual não :>c (lo-.-c oppJt' ol,st:~culo.~, LJ'll,<tn<io -
D<~ exposto s~ daduz que o fo ;·o ou.so. tt•.t- so du gar·antil' :i. Muuicip:llHhlllc o .,;c n pa

duzia na. vet>da.dcira impo~!ç:io de um onns, tl'imonío. 
melhor cha.madu imposta, colnciJiodo-se ~lll O conselho deve, sogttndo POilR{), j <L quo 6 

~ bi>a logicJ,quJ n::ío constitue noviu!!.do a o.l.c- NstricLa. a sua compJtencia, l'a zc•· a sula•oga-
·' no.~ç!io completa de terras, com o fim do tra- ção que não é velada polo dir·cito. 
:· zenao va.n~ag<Jos ao.mnnícipio;como 1a.d ~anto A suhrogação,·meio do di l' Jito hlb:J p:w:~ 

so demonstt•.,rtt, concort·or com UID c emcnb subsLiinir o pn.tl'imonio mu nicipal, pólo ~cr 
. basi~o da. sua valoi•izãção. ·· . . h•a.duzida em le i-sern·qlte haja. o menor prc~ 

-::1 · Ell'ooi.ivamanb nio ·· oomt.it110 nov~dade juizo }nm os CJ ft·~s municipaes . 
o di~aioo pot'~llguez, q •J, s!)guodo a.f')Jrma. ApezM' dos lon_gos c d~morados c.s\udos 
Lobao no seu livro SJbre dit•citJ cmphytcu ~t - foitu~ •~té hoje, suppunho que não fui lem
e.:~; é..>ntinha. sem ter como fonte o Direito Ro- brado o alvitre do :;o fazet• :\ suhrogac;-ão. 
mano, disposição :Job;·o pr..1.zos quo se cha.rua· o que é facto indiscu~ivol ó quo· annual
vam- Encomunluls ou Incomunh ts : como ·l'a· ment3 se diminuem 03 direitos do agir de 
fero Fr. ·Jon.quim d !3 Santa Rom do Vitcrbo mOtlJ proveitoso w l)l'e a reivindicaç-ão tias 

:. no Elu.ci!Umo, ·já. ostabJiecb quo á. oroph~·· terr:~s municipac.3, cumprindD ao Pqdut• Lo· 
::;-teusc póde ser c.:~nccdida. a fa.cu!Joo'io do rc- gist~tivo rJso!YCr pGr qaalquer fót•ma , ab:w· 

mir o seu pt·~zo . t.lona.ndo a ft'aqueza das pt·otelações o ag!ndo 
Nó capitulo 5".§ BO.de !.?!Júa, Dli'<lito 15m· lieei:Jiva.mentc. 

pbyteutico, diz e~te omi~Ien to jul'isconsultu Não f<~.llaroi em meios do dirnito tall'l:~z 
por~uguez· : «Pii:le compt1cal'·sc_ a venda_c1•·~ applicaveí~ cont.mos forcit•o$ remissos, nem 
a·~rnphyteHJe d~ tal frl1·ma qt<e f•que' dtw:(ÜJ$0 diocutirei ().:;pocialmonto a neccssida.dG im
gl.l(ll dos 'dois ,j' o proprio e pl'in~ip.ll c_orttt't.t· pel'iosa da -cxhii.Jiçi'íú de t itulas, por julgat• 
cto para se regula1· pato seu pacrdla!·epnvattvo melhor, como rept•escntanto do· poder !llll
dirBUo. Ora, e acceitcwel no empl'<' zamento aicipal, deixar assumpto ti'\o delic;J.rlo pat•:t 
tN~- ()_ e"rphyteuta poderú l'emi!' o pi·aao,· Gtt aquolles' que rü\o tomem as aventur as das 

··pe1i6ões dell'e,p~,. uni tcmto; ~ a<Jvla mesmo em d.Jmand.1s . 
·iJlaus-ula. gue pUde ser proprw do co11t-rcwto em· Pt•ocur-) antos um accot\lo ulil á ~ dll:t.S 
.Jili yteulii:o . Uydc·cout.B:! a n. 7 et ·tJ. Nt~To part ;s --,senh Jt·io d irccto o omphy_tcutas·- e . 
OONV.EEM TODOS· os DO. Seguem-se as cria- · acredito pt•.Jst'll' melhor ~crvi~~o . 
·çõ~_s; . . · · · , . · · · .Avalbndo, il'o a.MJrJ.o c.)m u itc,tul rendi· 

. -); .:Oiltinua di;;endo qúe a t i:iculd«de dtJ meoto do p;~,trimoniu, . u que pódo rcudol' o ,·emil' · concedidic ao · ~ emphyleuta prt~s«pJIDe proilucto d :1. consolidação tia uo domlniD di
ll·a'itsferido 'nollo todó domilt io, li qt<e a pons<'lo rec:ó a.o \l~i l , so vê q ni} <I a.l'pllc:~ç.llo dD cal

·· quo O Cl~tphyteuta fi.:a pagnnr.lo' e _COI~I~ tH71 .CU(O Clll6 SO segue OàO deVO fa lhW, 
ital.srçsse ,·ecomJlCt-ut:zh·oJ <ln p.-eço, CUJa 53luç•70 O pa.Lt:imonio municip ~~ 1'<3mlc acLl1a l~ 
o ·u~1llorio iril!lJra.úmt e çsp<~çou ll té o tempo.da monto 250:IJO();í;, de cuj t :>ommt~ tlovo 1111 1' 

Í•e~iii33!f0 OU llistrate.. · . .uoltizida. .a Í mpo!'Í<\IIC Í <~ da.s U0SpC1.rul li:L 
or3., to·adondo a des~pparccOL' a. sovor itladc importancia do 136:200$, o .quo OlJulv:~.lu tt· 

impils~ patas Ordcna.çõ:!s, quo col!oca n ~c· diz~t: que a ronda liquUa do pa~runonio .ê 
nhorio em posigã.o sutlCrioa· aD cmphytouta, de IIS:t!OO~OO . 

. ou· antes, .como diz .o illust~e jul'Jscoosulto . Tom<1.Qdo-se pu~· b.:tse o~ta.s sommus, •lous 
: brii.zileÚ•o c:>nselbell•o CarloJ de Car-valho.- calculo.s se pot!Pm til.zor·, som quo do nC!ohutn 

A' p1·csumpçao {ew.tal - NENHU MA TERttA dol!cs ·se possa dedudr peoju~zus, quer p)ra. 
SEU IBNHOR- Slt·ccdc a Jn~csumiJt:<to-a terra os . foreir·os, qu~l' p :~.ra. a Municipalhla.de . . 
é U_w·c, a.libetali.tadc como titulo e 11osse .oppíJe A importancia a quo s6be um terreno, , 
·-o trHbalho - o e.~fwço »M4scular ou nercoso tlc:Sda quo dolto dosa.pp:trcça. o o nus ro:.l q·uo 
- a conguista, ~evidente ql.e a C>ll]dol!tlação se chama cmphyteuso é muito api·ecin.vcl o 

· do.dominio dil'ecto ao utit ê apontada polo ou act•edit) ·mllolmo quJ nenhum foreiro doi, 
. direito moderno. xara do pressu1~oso correr t.í. . MunicipalltLLdo. 
. . Si ainda a.t.tende;·-w para os· cot.ligos arrie- m11nil'estando o seu ~sfenLimento á solucno 
iicanó3·, franaéze3, bolga, ole., ver-se-h~ do Conselho. _ 

·, que si em todos não foi lota.lmento abolida: a O valot• não se a.p!'esenta decart" sómeato 
ompbyteusc,,pelos meqos a. tcndoucia. frunc<&. por virtude do p:~.ga.mouto do fór•o,q u~ ~o faz 
I! pa.ra css~Aln;t . · annualmcntc com tanta. inteliciJado para. o. 
: Portaato; -enibora haja reatrícr;ão qountq a patrimon io.municipa.l ; o f,reü·o tem u. consi· 

: sütl!ta.oeià- Ms coutr;~·ctos ·-no nosso. dlr~Ho, tlorat• .t..'tmbem o htudemio, que pagt\ o curu
n~!l&;f.l;~ .g ii.:~ imp~~ . a_ J;e,Il}i_i:;.;ão ~o domínio pra.•lor to.das as veze~ que se ope1'a. a. l' endl.~o 

,. tfJI'ccto pela eonsolalac~o da p1'oprt!J4n.•lQ. . . d>t .p~·oprie~J<vlc .e .a. depenclc:noia. o n quo llca, 
·~~ - . -
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tle tH'ns~a.r' olJr.,]io:ncia. ;+O .,P.nhorio <liz•ocl.ol n:t 
tra11sacçilo do tanto por tanto .. 

Ora, para tlmnol~st.t·ar. as Yanhg~ns ~a 
conso\iti<Lç;!o do clonllll to tlt ;·ect.o ao utzl, n<~.o 
s.' t<1z nece.~s:.l.l'iu tt•awr· outra.~ p.molel'açiícs 
c, portanto, cmnprll agot•a ·mostrar tttmbom 
que::~. MtmiciJJil.l~<lado !ll'ío f lesada. em sou 
patrimonio com a aacmta.r;ao do prowcto. 

Antes tlo cntr;~r ncs\a ordem do eonsitle-
--ract:ie.s é cabivrl !.catar dos terl'enos de ma
rirtlw.s,pareccndo-me melhor l'ilproduzir aqui 
as palavras do) illnstve finado Roberto .torgo 
Hatldock Lobo,no ~en livro sobre o Tuml1o das 
Tet·ras Municip!\Cs. 

Trõl.tando do U8u t'ructo llos terrenos de ma
rinhas diz o citallo livro : •.. «l!om effeito a 
St<pplit~a <la '!miWI'a {oi atlew/ida ]icla P''" 
rrmf_r)IIÇ<io ela lei ·,1,~ :J. rfH oultiln·o de 188-t, dé
creiM ui•dcrls c pi·o'!>i.•''"·' ri!! ~'lu:saw·o que lhe 
segui,:mn, e.?.:pli<:<J.ndo e Íll!crJwetmld~ uq"cl!a 
l~i.:~-

H li 3, e tidCOi~:l.ntlO .~:ü l111.P:\ r'l':ll'l Í~t~i't.tl fJ_Half' ~ i :~l 
liü•os, wm-ge como ···:pita! l. ti410:oO(),.;Oilll. 

Exi.!.üntlo-so. pa.t•a. rruo tonhu lagar• a J•emts
Eão :~lém do., qual'<.<nt\ fór,Js , mll.iS kcs litll(l~
mio~. o <iiiO n~o '' tienm~iutlo, e sulJOl'llt
nando-so a.inrla o c:Llctllo ao a<3tual renrli
mnnto, ter-se-!Ja. ôl. impoel.anei a. do 350 : 0~. 
quo addicion:.\da à p:ilncira. Jlarcolla pcrf:12: 
a ,;omma elo !. \r.:iO;QQP'fi\?.0~.-. 

Applieatl .~"®h\ftiô\-~!VIi'"'. 
in<llícna. . ~ ~t;'íí\ e~. lft. lii_ fit.l!~• . 
apolic . ··4...~Jüro <~C G • .•• verl'fl ' 
l'CildL ()~ do 147:50(}$ itll llUilot)S, ~01 . 
dia al ·~m, ou melhor: cb , t 
l. ooo:. · 08000 ,llara os colas a 'i' /l 

10 •; .-~ .• ij.;. PJX •.. il ~· ""\·100}000$000 
950:000$1JO(}--~•a:rwa.tilti ;nrJ::- '-' .-~ · · . 

o ! . . . ~,.......A.~.- 001.1· 5 , .......... ,.. ___ 47.n00$ 

147: 500$000 

Donde ~o uodu~ tplO sobro taos tat'renos 0 prescn&e Cll.lculo j~ demonst.ra por .si sf~ a 
não devo o Conselho !e:.â~lar no wntido do vantagem da. ,~~cei~aQ<~.o do PL'OJacto, s1 o fim_ 
consGlidal' o dominio, poi~ oste mesmo, o jus a que yisoro3s0 sómontn subrogar ~ tert•on,s, 
proli><lcsco~ ou direito llo opçi\t>, lho 6 nega~lo cujo.~ cmphywuhs tor:m cumprtdo o coO· 
por opini.Oes competentes b·ts1ad<~s tio cerGo tract'l de .:1fora.monto. . . 
na espccie de doaçiío quo apenas concoi'le o Deve-se, no emtantv, ü• mui~ Iongo,ac~odi· 
u~ufl'Ucto · . tando-~e na rP-ivindicaçii.o do pa.tdmomo da 
Pert~naendo ao F:stado, entre outros bens, i\"lunicip:~,lidade. . . 

os terrenos de m·\rinlns, aomo dispúo a lei Assim sendo, o rendimento pod()r:L a.t~. 
<lc 15 de novembro de !831, art. 51,§ 14. o tin.,ir a quantia muito ~uperior. 
instrue,õ3s de 14 de no1·emb.·o Llc 1831, rfstc rendimClnto. como· j:i di~s&, nã o ficará . 
art. 1•, eml.Jorapor m:>rl!- cro:J.~~o dt lei, COfi!? ~ujeito a despJza.~. c attcndendo-se aio~a q·uo 
en ina Teixeira de Frmta~, pat•ece, como J~ gL·..<w.le eeJnomia ae !il.r•• pela rJducça.o dos 
atllt•mei, . q tle sobre tae.l tot·r~Ool· não devo aluaueis dos pr:odios das escolas,demons~L'arlo 
ltavcr transa:cção, ou como afflrma o conse- fica" que 0 pro,jccto confl•m · gr:tndc.i van· 
snthoíl'o Carlos d.o Carvalho, l'Cfo;·:nllo·S~ ao hgen;:. - _ . . .. . 
:;ssurnpt): l'Mo tcnrlo n Nunidpa/irl,,fi,· .oin,io l·'inalmente: pa.r:t 'lll•) nno Br,r\ eon;~'.•le· 
ttgoti·w,to -··· Fti!W.'< tJ r"\I'Dl·:~no- ~~ pert'"'cc,ldo l',1/la ;1, !ri como tiu~ulr.ath·a, uutJ•:1 pr',>VHien
a súa propriedude li Rep~dilicll, ,., c_slrl r.:•b,• o ci::t não mn!lo~ imp.)l't<\llto ().~t:i comnb~ ~rm; 
di·reito de Jn·elaç,io o~ or-ç<io. Asstm . CJI~enrle c~ada no projccto. . 
em these Cm'!"í!a 1'eUes e procede a conchts110 Ruflro-me ao caso-do muitos ful'oiro$ não 
na hyp<!llteJe, embol'ct a licen ça seja t·eqtw .-ida acceita.rem a. con~olido.çfJ.O, 
d Municipalide~de, que, concedenrlo·a, nado. Em t:J.l omergencia . c_ do co':f~rm~dalle 
maü faz do que ex c.•·ccl"jJm• delegaç1ío o di1·eito com os titutns do que drspoe a MUDlCrpa.bdadJ 
de-senhorio. . · . . . · serã.o cob,·<ldos o.:~ íóros o.tra.?.a.dos judicial-
Assim,dos-c~lcu!os quo me obrlgu.m a. f.z<v, tnlc'nto, p:tl'a. u:'io se opml. ·, sinã~ om ultimo 

ficam oxol1udos os terren~s de marmh:J.s, !JUC: caso, a tlcSô\propóaçM por uttlldade pu
na. receita d.J p:ttrimonto re\)rosentll.m ~m_. b!ica. 
porbncia 3pl~CcJa.vel como fa.ctlmento St! cn- o Conselho melhorará o pt•ojecto quo ouso 
conka. no. t:.illclb orga.n.zada. pclu Inspector apresentar 0 só me avi!ntnro a tanto, sUp· 
Geral.de M<triohn.s em vigt:\ t!o_ di<pJst.o na. pondo prcshr um servi~o á. Municipa.lUade 
])Orta.l'ia t1) ~.JinistcJ'Ü) do Imper·w de 2!! de tio Dist.·icto Fodera.l. 
Hlnrço ile lfl:-10. Salô!. da3 sc;sõJ~, 21. de al1r il de 189(} , - . 

lsto postJ, não é difficil Cotalmh·cJe u~a. Milciades Jf,.rú; áe Sd Fl'ciJ·e. 
base par.~ o r J nd imcnto tlo novo p:ttt•ur.on 10 
do múnicipio quo se con~tituil'ú pei<J. suhr:.J; ().
çll o ~o acw 11. 

·ca!cul:l.ndo-sc que o rendi mo:: to do fOr.J scj L 

tl e 40:00U$0 O annu1e>s, tomnnd ~~50 _p<ol' lmsc o 
:tclna.l 1'etHlimonto,quo em ro aç:ta a !'xton3ã;·) 
da~ sosma.rind,l'JpNseota. impot•tanci:t mesqu r-

PROJECTO 

At•t, J.n ~'ic:~. aut.oriz:tLio o Pt•cfoito ncon•. 
sei nro domínio tlotoJ•·S os torreoos til 
pt•opri.Jda.du do ~Junlclplo dnilos om cmphy· 
teum no Di>tl'icto FcLicr·ll. 
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ANNAns ·DA · CAMAnA: · 
;t. · ......... . 

r;~: Pali:agraph:J unieo. Par;~. se eifcctua.t' a. AlbuqMrqu;J , Erico Coelho, Boli7.n,J'io de 
: consolidaçã,o, o foreiro pagai'~ quarJnta fóros Souzt~, Lourençp Baptista., CruveUo Cavat. 
'- e treil Ja.udemios. cantl. t<"rancisco Veiga, Viria to Mascarenhas, 
· · . At•t. 2. • O laudcmio será. calcula.do sobro José Bonit'a.cio, ·Astolpho Dutra, Da.vid Cam
. o valor do predio de accordo com a decim~ pist·J, Rodolplw J>ilixã.o, Padua Rezende,. Jc • 
.. .-urbana.. sulno Cardoso, Rebouças de Carvalho, Can
. .. Pangra.pho uni co. Para. os predioJ que nã.o di do Rodrigues, Hermenagildo de Moraes 
.·.:p&gamdectma.Sovalot• dos 21/2•/odola.ude- Filbo, Benedicto de Souza, Lamenha LinH, 
'::Jilio,tornar-se-haelfeeltivo por meio do avalia.- Elyseu Guilherma, Soat·es dos Santos e JamP.s 
llj)uvados, propostos um, poJ" Municipalidade, Darcy. 
~op.tro pelo· emphytet• ta o, no caso do des~ d 
:-áccordo, 0 terceiro ser:l. aquello que a sorte Deixam e compa.rcecr com c:wst\ Jlal'tici·· 

.i • d d pa.da os Srs . Wa~derlcy de Mendonça, En•'as 
:;.·14esJgoar · entre dous offcreci os P!llas pat•tes. ·Martins,Raymuntl.o Nery,Uoso.no;~h de OHvci-
> · Art. 3 .• O produoto da consolida,ção será ra,, Arthur Lomo3,Luiz Domi11gues, Gueilalha 

.:jogo applicado na compra. do predio3 o apolí· Mi:uú.'iio , Di;\s Vieira, João G;tyoso, Pereira 
·· ·cea.de 5 o/ o da dil•ída. intet•na da. União. Rois, Trlodudo, Esto.eio Coiml.H'a, Pedro Pet•-
... § l.• E~tas apolices 110rã.o avorba.•la~ na b FI 'd" F",. ·, d d d, 

:. Ca.ixa. da Amortização, com a clausula jle n~m ttco, , Pl. 10 1.,uenc o, Jta~mun. o u 
. .-illalienaveis. . . Miranda, Juvrnl~no . de Cn.rvalhé~,, Mtlt?n. 
·· ·§ 2.o 01 predios adquiridos SOl'ão n.ppr·- •. -Vergoa de Aln•eu, Pmto Dtlntas, 1 olcntmo 
. ·do 1 -"' bo . • . . ~~ dos Santos, Bernardo Hor~. Bozamat, Pe-
• . SI a csco 1\.~ e l*l•·u.o taro m mal•cnu.veis._ reil>a. Lima Paulino do Souza Ponido i'' ilbo 
. -.Art. 4.• Para execução ca presente lm 1 h' rto ' , ' 
serão publicados odltaos polo prazo do 60 diM Lconol F l o, Ada lbe Ferraz, liarvalllo 

.nos jornaes desta Capital. Britto. _Ar~h!lr Torre~, Edu_ardo Plmpntol, 
·11.• os forah'OS remissos, quo dentro do re- Olega.rio Mactel,1 Val0.1s .d~ ca.stro,, A~ov01lo 

rerldo prazo nã.o attenderem d. notificação se- Marques •. Ro~o.pbo M~~a.nda, .?nnd tdo do 
rio judiclalmenio ob1·iA"ados ao_ plga.mento ~breu, V1etor10(} Monteuo, Ct1S~t<1no do Ntts· 

: dOsfÓrosem atrazn.ficando desde já o Prel~ib Cimento o Alfredo Varella. 
·. autorizado a. agir prllos maios judiciaes. E sam causa os Srs. Eduardo Studart, Mo· 
.;: . .Art. 5.• A Rep:.t.rtição do Patrimonio relt•a Alves, Epaminondas Graolndo, Euzebto 
i:ii.Oil,rá encarregada. de operar tQdos os calcules de Andrade, Felishello FJ:Oire, MOl'elrn. Oo
·p~ra. a. consolidação do domioio dos tcrL·enos mes, GaUino Lo1·eto, Augusto d:J Vasoon· 
".i.torados. ·. cellos, João Ba.ptl,ta, Julio Santos, Domln· 
: .. :. Ãri. 6.• ·Nos casos em que se não puder gues de Ca.stro, Arnolpl1o Azevedo, Lei·ta da 
. tm•lfloar o comml.s3o serão os pi'edios desn.- souz11., Francisco Malta., Cos~u. Netto, Milrçal 
·pJ.'ópria.dos por nooossidade ou utilidade Muni- Escobar e Angolo Pinheiro. . _ · · 
~o1pal. . · .. 
;· .:. Art; 7, o Desde que .se v"rifi~ue a consoli- O !!Ir. Prelllidente - Contloú'.\ a. 
· 'd~nll.o ftc•r/. ftYtt'ncta." n.~por 1·ç•o lo p t i 2• discussã.. o do projoo~o o·. 43 do l9.l3, detP.l'· 
;;'ónt~ o';. .. ~brança dos" rói•os do \orr~n1~; mi iltmdo quB não soja applicí1do aos te;·rooos 
:.de· marinhas ser& toitil pol:t Repartição de ou proprtos munlciplaes qne"' result11,rem do 
:J~a.zencla., . . . sobt•ns ou oxces.sos sobre o.s.nllnhn.mentos de 
):Art. · s.• Rovoga.m-so a.s disposições oro ruas; ·avonidas,pr.tças, etc;, o tltsposltivo do 
>.' •. c. ~n~_·ra.rio_." : .· · · . . . .. n.r ~ . 15, § B•,JoUra.a, Lla.lM-u . 85, do.20 do 
- · setembro de 181!2, com parecer o -subsutu· 
.J Su.la das aesaõos, 21 do abril d3 1800.-. tivo da commissão · do Con.stituiçiio, Lqgls· 
~Sd' .Frsíre·, - .Xavl~,- da 'Sílt:ei,·a .- .hilw (lo !ação 0 JusUça, . .. _ . · 
;,C/zNno.~ JJomingos Fc!'J•eira:'- r.es_ari.tL Ma· Tem paL1vra. _o Sr . Hllred.ia. de S'd.. 
!ó714do .~o; Magal11aes . . · ' 
.·é' ~ . · · · · i · s · · · · . O 111.•; Heredla de Sã(·)- Sr. 
;-:.,-:. : .. mpareeem roa s os ra. Juho de Mello, Presidente, títo some. nto para .·cum. pril• os 
~P.aBBOs Mlril.nda, Oo.rlos d(l Novaes, Ro- d ·.• 
e'~rlo 'daMiran,da,~ lodio· do flrazil, Antonio mous everes de reprosanta.nt<.' u i\ Nação o, 
~.~stoa;Jozê Euzebto,Urbano santos, Christioo ma.ls do que Isso, os maus ilovet·os de rllpro
f.(ll'uz,"BezerrH Fontenolle, Thom~ul· ca.val· séotante·ao Distrleto Federal, venho tomar 
1;:cãnt.l, Franr.l8co s~l, Frederico. Borges, João ·parte na 2• disaussão do projecto ot•a. sujeito 
!'JÀPBI!. Paulo. e Stlva, soares Nelva, J"s~ d. consideração e a.o estudo da. Oa.mara. dos 
;?:Marcalllno, -Pe/.'t)lra de Lyra, l~smetoaldino Deputados, pJrqus si doixa.asa veneei'"me 
·-B&ndelra •. Rodrigues Dorlo., Domingos Gui· pelo meu estado <lo s~ude ou não poderia 
~mariés, Ne!va, "Leoviglldo PilgueirM, Castro es1a.r soquor presenw neste momento neste 
:,Jtebello, Tosta., Augusto de Freita.s,Rodrigues roolnto . 
;:Lima;.Edua.rdo Ramos, Mo.rcollno Mourn., 
· .. .lc>St! . Monja.rdiri:l, CorrOa Dut.rà., Amorlco de (') r-:, lo di•·eur•, ""'' f•Jl r o,·! to pol• o; otlor, 
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Sou for{'a.lo, po•·ém, :1 J'o.J.z ,.t• :.rr:tndn O'· 
f<n•ço sobro mim mesmo }l:wa, tJ H' meu 
turno podnt· {:.uJç;t.r um pt·ot.,~w cuntra 11111t< 
c . .;to attent.udo que so pt•ocura culllltml.\tw 
contt'<l o Di~tt·icto Folct·al. .. 

0 Srt. BRtClO l•'tLno-Apoiado. 
O Sr.. Htrm o tA Dl} S.\- ... j:t tão malsinado 

pclu. Carnar<\ dos DJ}JU~arlos, c qtic, Sr. Presi· 
'donto, com fra.oqucza o digo, di~pcn:>a at(: 
certo ponto a. tutcUn. quo procuro. ti.Camara 
e.XCI'CCI' SO!Jt•c CIIO. 

Hontem, Sr. Prcsidnnto, era um pPojccto 
do adiamento das cleiçõc~. mun icipaes, era 
um ptojocto prorog~ndo t' tlic•atltll'a rlo ad11al 
Proteito do lJistricti>. 

Coo tr-11. este projecto a. bancada da Ct>pital 
Fodoral, pnlo monos sua. maiol'ia, t.cvc quo 
so lovnntur pú.l'a fazot• um a.ppollo u.o t•a~rio· 
tiS)IlO d:~ pr·opt•ia C:una.ra,paPa tJUU e:;to p i'O
jocto, quo ora. mais um attont.ado, mais um 
golpe do mor·te doaforido contra csto Dis
t!•lcto, não fosse transformado oiu. lei. E 

. quando u.indo. ulo lla.vlam desa ppa.rocido os 
protes~os vibt·antes quo os;a Camara ouviu 
por occasião da. discussão desse pt•vject ll, eis 
quo um novo projccto vem tornar approhen
slvo. a. bancada Llo Distric•o l'ederal c, Sr. 
Presidente, apprehonsiva. digo bem, porque 
si esta projec\0, não ob;tanto os !Jl'OtBS;os 
que aqui so toem feito, for a.ppt'óvado ama.· 
nhã pela. Camal'!l, nós, Sr. Pros\dent.o, ·os 
representantes desse Districto poderemos 
ter .justos receios, poderolllos mtlsmo esperar 
que venha outro .oxtioguiddo do uma vez 
paro. sempre a autonomia. do Dlstricto. 

O SH. MAr,A<jUIAS OoNnAr.vi,S-· A :wto-
nomiu._j<t tüi.o exhte.. · · 
~ 0 SR. HEREIJJA DE SA'-Sr . Prcsldcnt.e, a. 
Cama.l'a não tem cmuprrhenditlo a. nossn. 
o.ttitude nesta. Casa. 

Bem poucos nos fazem a j ustiç11 de acre· 
dit~t· quo aqui vimos ap!ln:r.s cumprir o 
.nono dever , porque, sl n(•~. os representlin· 
t os do Di5tt•iot.o, não nos levantarmos Mn,~a 
·a~ lals draconianas contl':L ollo olaborttdas, 
nã.o ltão de SOl' cortameo te os ro prosou ta:n tm 
dos E .tadQS quo, a. não set• uma. ou !!utm 
oxcepçã.o, conio, pot• exemplo, J:>ot•oambuco 
c1uo . aind11. hontmn cct.lcm um do~ snus mais 
t!ilontoso~ o dignos l'c.prownta.ntcs, o Sr. 
Deputado Briclv Fi.lbo, p:>ra. se colloear ao 
lado da bancada. do Districto na dofosa. dos 
suus- ínterossc, a não set• esta. exoepçi'io, nós 
vemos os representantes dos Estados, pm· 
aBaim diz3r unatrimos, votarem contra nos, 
a.·pazar úo a._ppellarmos para seu· espil'ito do 
jusUça. o pat•a sua imparcialidudc, pelo ;;ou 
amor ao pa.iz, pat':t a Wnstituiçli.o do quo 
~-Rtfl. Cn.tn tll':l. dove sM n. gn;wdn. R()gut':l. 

.. 
I 

.. 
l l i\'' ' '''~us t'c>l'aill u~ :u·gn mont<.•~ JH'•~l111.i 1lu~ 

d:t ~r·ihun:t p:tr•:t lnVat• !ltl t ·~pit· ib 1la. C:L· 
lll:l r il ll ~! I JU \·it~t.':·,,J, IÜO SÜ rl:\ inCtHI.<\tit.U : ÍO
II:Iijdat!IJ di!,;l.tJ }.ll'lljlldo, l!laS aiur.Ja. dtiSU:~ 
inoppur·tnnidarlo. 

O !:i t' . IJ•: putatlo S:~ Frr.im dett·so ao tm· 
balho, n ~o ~ó do comt•uts· ··nto.~ <tne 
pn~sam csctarccm: 9_,, • -[f\l1ar j1)nmo 
t.tmbem de fh . ··til,~( ti• s ü!.li.II!,o~Jt9 ~~ 
il' :;o prop1·i . 1\.!~rt-~ ou1et' .doeumen~A . 
;n:us alta. t ~·neta, afim de dot.or a~~ . 
mara. T\!!sta recipit:tçno com que vae votlfY; .. 
o l•tojccto e :.IJ!.Cit:l.l· 'l a. cstutlo mais s.;rio, I! 
do rúrma qnc ·.fui !J.Q.!Ii votada. não tenhaJ61of' 
Suffl'_cl' CCIISill'<L O ni/i!l:llpf ô!l4l1A Jjl.rt~n .oy 
COI'rtdO IU:l.iS tlC rr~e!':.'_V l l1 _L~_:...Y' · 

Pa.l'CCC que o UO!Jl'c~:l•dis· 
tricto pm\lcll rJ sou tempo, u.per.a.t• do i.er 
cumllt'ido ln·ilhn.ntomcnto o sou d >VC!' o s';1 
mostra.do cligno ele fazer p:.wtn d<L banctul;~ do 
IJislir!ctú Fcdornl. 

Faço tambcm um appollo à. C:~mar.:L dos 
Sr;,~. Doputndos, para quo niio tra.tc o Dis
tl'icto Fuder~l com a. mcsrou. dcseonsidet'<1· 
ção .quo até agora lho tom vutu.do, o1 t\Ooon
trari.o, procure oquipa.t·al·o em regalias o 
vantngcns, ao mono3, -a. muitos Estados d•• 
Repu fJiica..q ue. si í'\IS.'OIUOS o.~tndar SUJo vltla. 
tnt!mn.,flcariatuu~ convencido~ du. ncce~~lda.tl.tl 
do medidas t ;;lvcz .mais rigoros:1s p~tr:t ollos 
do que aque!las tfUO se pretendem vota·,· só
ment~ pa.t•a. o Districto Fcdm•al. 

O meu \Ilustre collrgo. do repPosr.otação, 
Sr. S<J. FJ:eire, alt:lm de os,udlW a. quostti.o p~lo . 
seu lado constitucion&.l, fez um;t pt>eleet;ão 
sobre o assumpto importa.nto dos fóros, 1\S· 
sumpto do que so havia occup:tdu cum o ma.· 
ximo brilha.n tismo o illustre representante . 
de Sot•glpe, que ú dou :ot' ne.~.cw. ma.toria., poü 
oscrcvéu um livro <JH(l tom mcr;:cidê> ilp~ .. 
pla.nsc:s get'Ml.>. O clign·o roprc.c,-eutauto tlc ·. 
Sfll'gipo1 tJ IIIl SJJ tllm 1lcd.íca.do ultimamente a 
o~sos os&udos, que depro:>s:t. can~·am a outl'os 
menos pacientes cto quo S. E~t., solto11 um 
bt•J.do de advet•t.oocla !l. Camn.ra e a.pretJcll· 
tou um rOQ.ul\rimcnto, que, si fos.~e appro
va.do, tmri:' , :1 Gamara. grandes luzes, lh.e 
fornoeo.:b importalltGs csclm'ecimentos . ·. , 

Os qtto so jnlgo m versados om di1•oito 
coustltuaiona.l toem alH'esontailo n Ltímil.· 
mente, l)osta. Gamr~ra., a proposito· Ho Ois• ... 
trieto Fotloral; n.s mais· extravagan tes · th20~ 
rias, quo se repollom mutu:tmonto c que não 
lJOd.em deixar úo cau.;u.r sut'Pl'Ozas mctraordi· 
nal'ias aos cspiritoi!i csnlarocido.l . ' 

Tem se procuru.do uegu.r ao Dístricto Fe• , .. 
dera! a sua autoridade do Município, quando 
ello é. ate, aert.o p,mto, mnis elo Que muni
cípio, (),como jtt tivo occasião do dizer, quasi 
um Estrulo. O muoicipio,. r econhecido peh\ 
propt•io. lei, pelll. propri:t Çonstiluiçio, ú 
as~irn dnllnirlo óm moítn.~ IC'.I~ · mrtJ·a.ot·IUnt~.· 
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·ri~ o me surprohendc ver aqui na. Ca.rol'!ra At.r;u~s Sl\ll. DF.rT'TAnos-Apoi(l(lo. 
atguos Srs. Deputados ci·ca.rom uma. elassi .O SR. HEllElll A. o" S,\- ... Dcputaclo qnc · 
ficação toda especial para clle . tanto se tem disti nguido o I'ecomtnon<lado á. 
. N1i.o tive o prazer de ouvir bontern o tlis- admil•açã.o ela Camata, quando o nobre 

curso elo illustrn ropt•osont.ani;e elo ll'liuas Ge· Ooptttado c!Gantu de quem me curvo t'<lVc· 
.1•:ws, o Sr . Hcl.'nardo l\lontoit•o, cnj::~ nt.Jmc rente ,reotlclntlo homenagens hs ~ua.s virtudc.~ 
poço licença. para. cit.a.r ; mas, poto t·osnmo c i vicas c polit,icas. em i'alta hlvcz ele at•gu
quc encontrei h~je no Di<~ri" tfo CM>ftl'l'.<-<o, monto l>ottllroso, nfío qnornnclo hl\'Cll forQar 
vot•illquei que S. gx. pz•ocui':l. pro.luzir a o sou grande La!onto, sorpl'chendeu-nos com 
de1csa 'do pt•ojecto, t razendo em seu auxilio um:\ proposição que j ;i .fo l tíua.s Vf\Z!lS re\lél,· 
o quo occorro n'l America do Norte, em rc· tiJa, hojn polo mou digno comrnnll(liro <1<1 
laçiío principalm~nt'3 :\ Washington, onde brtncalfa, o Sr. SA. Froiro, c homem pelo 
ha. .uma orga.nizaçií.o ti.tda especial que se illustN reprosenf.ante <lo Pm·n<~mhu<'Jl, o 
procura. adaptar ao Distrleto do quo la<•o Sr. Dr.icio Pilho. 
pa.rte · ld b Foi quando S . Es: . como quo se mostrou 

C~rtamente, Sl'. PJ•es ente, 0 no re Depu- recoioso de que nós, que somos a parto mais 
ta.do por 1\:fin~. in tcUigonte como ú 9 com interessada nesses melhoNmentos da Ca
o éspirito .eS<!Ia.recido de que rlispõe, não des· pita! FoJeral,no seu cmbellozameoto, na s ua 
conhece a histo~ia, e deve !':l.ber m~lhor <lu e transformação, omfim, sc•.iamos os primeiL'OS 
eu. qua.os as cJrcumstancms e3llCCiaos que ,1 nos oppot· á. passagem do medidas .quo só 
a.ctua.ram nos Estados Unidos. quando -.foi podem ser utcis, pos;amos craa.P embaraços 
a.doptada a tal organizaç-ão, conrormo as ne· a tudo quá.nt6 venha r edundar em pro.','l'esso 
cessida,àeli da occasião o do meio, o o ll.l'gu- pa.r!l 11 eid<\de, equiparando-a, pelo monos, á 
mento'no nobre Deputado ó improcedente a té ca.pital da Ropublica. Argonlina, quo ll ci t.acln. 
certo ponto, porquo lú a lol é diversa. da· .como o modelo das c_a.pi raes sul-a.morica.nas, 
quelh\ por que aqui nos regemos . 

P · t t d 1 Ma.~. Sr. Pr~sidcn te,.estou cm•to do quJ da 
or conscquenc1a, si .no Dis ri c o. F e era pa.rt~ de s. ~:x. nã.u havia. 0 proposito pro-

ba al.nda. um resto do autonomia, si lia re- pri_ ameJite de fazot' uma. lojus.ti'•a <\bancada· 
}lreeentacão, si o Di~tricto terri o seu Con · ~ 
selho ?Jlunicip:~.l, do~ ser regido por kis <la. Cúpital ,J?cúej·al, acreditao do a t'lo re tro
multo outras que não as que regem a ca- fp•aila a ponto ele se oppor á passagom dessas 
plt,nl elos Estados Unidos, porque então, . medidas de pr.->gt·os~o .o de Inellloramontos. 
pa.r& haver loglca, pa1·a. l!aver lJl:tls ver- -s. Ex. , por~.m. Sr. Presidente, pl'oliurou 
dad~ no enunciado dossa proposiç-ão, deveria tirar dia~ um argumento para, no momeot:.>, 
8.· Ex. concluit·.p~r um ;prt•jccto dJ foi m:>.n· prevenir o cspirito da Ca.mat•a contra nós, 
dando equiparar o DistrJCIO Fcqm•al, a sua quo nos batenz-s contra este projêcto, quo 
orga~i.zação politica á. ela capital (los Es· quorcmus qu~ oUo seja modificado, coosti l, 
t.ndos.· Unido.9, omfim t:'Lzot•.aq ni o enxerto do t·Jntlo o Ja.tlo const.itucionar tl:~ qurstii•l, <1 :~ 
ttuir Ji\ _i;xisw .• s. J.<::t ., por1•ln, uão cmwluiu tl.llt.onomi/1. quo .~i. foi 1ladr~ poln. foi {tO Qis. 
:I.Sslm, a ;>.prma.s citou ·o exemplo, p:üa jitsti· 'tricto FCih:~ral C\ qnP.nã.o pí•dl! snr :\l'ran.cada; · 
.1ica1• o SI' a voto. a favor deste mon.1ro .dls· a menos quo n11.o queira-mos .trausrol•ma.-1-o 
farÇa4o ~m prõject~. que . a Camar;J. dc:v~ em um,burgo pudro, ondo o pD'\"' ·não po93n 
repelhr; . . . &o subordlnar ã.s l.eis votadas p J IOd seus mais · 

Chegamos, Sr. ·Presidente, a uma época. directos roprescata.otcs, õs intendentes; : ·. 
em.que o Deputadoquasi não póde enunciar Sr. · Presidente, não Vl)jo na passagem · 
livromen1a·o !J~u ponsamento ; chegamos a deste pro.lec.to senão nuvens quo Ee vão ac· . 
uma época·em que o Deputadoj1 não'tem o cumulando no ·bot•izonte e quo nos annun· 
direito do iniciativa; chegamos a. uma época cia_m qtle- projcctos talvez mais draconianos 
om que o pro.iccto aprolrontado· á. Camara, si tenham amanllã do .sct' t r3zidos aqui , 'diS· 
não-tiver um determinado cvi:!lo~,nem ~iquer. cutidos e lal v~z app1•orados . 
correrâ_os tramites l'egimont:J.es,.nmu obt()r:l Hontcm ora, ct>mo <lis.sn, ha pouco, o rulia· 
prtrccer~ ~ Et,t, senhores, que agora. f:illo gene, mento <la ll loi~ã.o mnni~i:Pa l ; hnjo ó qnn.~ i n. 
ricamen"!~, .tenho nccess.ídatln de amanbit <'S· supprosslto do Conselho; amanhã ~ori' a sup-
clarecét• a minha opinião ; ·mas, pa.vn. q·ac a pre;sã•> do Dislricto Federal . . 
Oam<~ra. não pe~ e que divago, citarei un:i E, Sr. Pt•:eidcnto, si no!, _que somos n.qni' · 
fàcto · q~n so pa,sson .h;l dias • . . 
· Qua.odt,) . 0 'incu. ~YtnPl!-LI.J. i co coHnga. 0 Sr •. os -seus ,]cfomorc~. não nos oppuzormós a· 
Eloy Chnvr.s, . .sem cluv.Ida um. dos mais me .. idas vcxatol';as, a ttcntatorias, como á 
b 11 to - 1 b l csla., para quem devemos ;~.ppchn• ~ 
.!l .ospfnamon 8• nao S(o ( a, :I:!ie<'\('IP:lU- · Parx as ·rcprcs.enutçõos <!os · E~tados, pa.:-,i 

~iJtl.\; ·!lan:o dcsta.Cain:~ra... · · o nobt'o Deputado a qU3m m o dirijo neste 
Ü 'Stt-,' Mli1ANllA CHAV"S--1\i'ilj !\flll :Jtlo. 'Tnomonto·! Niio, reJ'I;n.nwnl,o, 
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1\' por i~su quo ou, scgnin<lo o digno C) Stt. R n~-:nto Mm,\:-\ll.'>.-0 Dt•.Furcp•im 
cxnmpio tlo i!lns~['e Dcput:Ldo qne acu hoti •In We: noel;. roi taw!Jom CIIIJJI'Ui'•'ir'o pulitit:o, 
scnt:ll' · SO, vr~nlw, cmbc~t•:t com s L C!•ifi ~iu úa ctttr•n 110 !'u : •hl<.'~'' :L 111111 V. l•:x. ~o l 'C! t'l't ~ ., 
minh:t· PI'OIJI'ia sattdc, ctunprit· o mUI I tltn'or 
:\Jlpellanrlo p:n·a a, Camato;l, afim do 1111 ,1 o~ l :t. O S11. !lr·:lu·:llL\ 11··: X.\-\', E~. o~t:i p:ll'· 
ao mono~, adoptc 0 meio tct•nw, u:"i.u appi'O· t.icn l:wiz:tOIIu ct uu~t .• )o~ '!Ih' 11iH1 1l11st•ju (l.l!' l,i· 
va.n.•ln <'~te ])!'~indo 8CI11 ~s :dt•l t'açi.ins tlllcos- cuhrit.Rt' , 
Sll.l'l:lS. 0 SH. B,\Jtn•JS,\ L!~!A- M:ts V. Io:x. a.l'· 

:'> 1~ . Pr•eüdnnic, esf.a. <tuest'IO u:·i.o l_)l)(lt: set• fl i'Jnon llOI' m:uiCiJ•a t.~o :tlJSoluta., d.iw1Hlo 
tlobatilht no torrono da confillll<i:l e Pl'inei- q11o todo > f•H'1lnt Pmlll'eit.nit•ns pnlítico~ . •. 
po.lmonto da coutl:J.nça. ao SI'. P t'IHi•lantn •l a. 
Rapublica. : o go,·crno nadflo pediu porquo,s.1 O Sn.. J IJ•:ttt>t•IA nr. S.\ - O nobt•o Dopn
cllc entmhle~se qur. m ta. lei 1lcvi;1 ,;m· \"OtaJu. ta,tln polo Par;i. mo hom·on corno aparto. Jo
pnla. (,a.ma,t'a. , teria. em um•L mons·1.gom 0,3- clin.'\ndo o nome de nm Prcfoiw a quem n;'io 
pccial t ra.ta.tlo do aslnmpto. Quem 'IIIÍ:t.tW mo <ln:!Oj:\va l''cfor ir ncstn momento. Pro
q ue ,,enha. va.lor-se do nome <I•> Govt!roo, curo somp1·o cstnthn· a.s lluo~tõcs om t hnse, 
que venha. oxplora,r com 0 Ecu 0,1mo 1,a ra. nunea, ÜCl'>contlo n. p1lrsona.lii.ladcs, pot•qtlll i~to 
o!JI.cr tia. c amar.L a approvaçã.o d:\ lei. Mas (, :tt~ cer to ponto olioso ; mas, homem do 
nã:o so lJOdC ver n \ a.Ltim ;r! dos quo peo. ft•anqucza, uiiu tt•a.zcnJo p:t.lavra.s de menti· 
-tmWI.m contra cstn projocto um actu du-hos- r•~ . pt•incipalmontc om •tucslõos como esta, 
ti!iclado a.o tksoj•J do Go VCL'IIO. •I ovo mo rõtan ifcstat• cb soguinto motlo: osso 

Prnto ito, cujo nomo V. g lt. ,)l,clinon, t'\)i jn$-
A b:mcada. do Dü.tt•icto Fotlorül t :nn-~n col· temente aqucllo •JHG nu, snn•l•1 iutnndcntc, 

loc<ulo ao lwlo do Governo, 8incem. o •l••sln· mals at.u.qum, poa·quc clletltli:<:w:\ de po.rt.o 
terossadamcnte; ell\t t 11m concort•itlo conjnn· os Ot!goeios p:•op!'iamcnto muoicipaes, p:tt•n. 
tam~nte com ·~,-dos outros Estados, p11.1'a •!UC tr.1tat' d<l Ol'g<tniza•:àu do ptu•t 'd.o J'udm·,~l. ll•1 
sojam lilcnltados uo Gúverno os moio~ p!'C 'IIIUl ut•a o ch·,rn no tlistt-icl.j , 
ci~o~. afim tlo qüo cllo poss;~ cnid;n• ch~ aomi · o Sii. tH 1111nsA LD!.\ - M:1.~ punha. de 
nistraçlío publica !la fot·ma. por quo o od- pat•to 0,.1 oogocio~ dtt adminis<.t·ação ·1 ! 
gemO> intcrossos Ja Itcpublicu.; o não somonr.e 0 Sn, lltliUWlA llB SA _ A•n." uei da tt·i~ 
~~ú lado do GonJt•no, mas u.inda ao Jntlo do ·• 
Prcrotto, dando-lhe todo 0 se 1 upJio . bunn osso Pt·~t'dto, r,Ji a~é o organizêldor <h\ 

~pposiçâo ao. seus actos do Con~elho Muni-
A prova, Sr. Pt•esidento, oloquont!:l tio quo cipal; c compi•elicnde se que n.p;ot•a ni'io mo 

amrmo r: o prujecto quo do:r logat· a ost.B posso t•ctractat•, e que o que hoje posso dizer. 
~Ub3titutivo , e quo foi, como hontom7,d i s~c o em rosp;Jst:J. ao <\parte lw. de est.'l.J' de r.onfor· 
lllustrc Deputado por Pornambuco, sub- mi!l.do com os meu:> discur clos da.quella. 
sct•ipto pela tot <lidado da. h•\n:·ad:\ do Oi,;- t!poca.. 
t t•ictó' Fcde!'al . . Poço ao nour<' Deput:J.do qu.~ não me flll'CO . 

PrnnL ist.o ma is uma vez fJUO c1t.'\ lt:tnc:t.d:l. a m:\iur rntnlh·:·:i.o, porqu1• não qu<11'•:> enl.t•at' 
o~t:\ d i.~po~ C!~ a dat• a.o p1·,~ ri•i to os meio~ J lll rp wst..-:ics pcssoaes. quP. mfl s:-uJ dcsagt·;~
PI'C•cisos p:t.ra. que s. Ex. cnid.o dos mclho •ltw oi.q, <• fo i. tii.o S<'•monte om consid.•l'<l.çiio :to 
ramentos do Dis t.r icto; prova. quo a. banca.·la. cli~~ indo ·roprosonta.nl.c tio norLc qno a.bl'i 
não.d.;sejfl crear-tbe o menor cml>:waçJ , que o.;t ') parcnth:l'i~ no mou diacul'SII . 
ó a prímei1'a. a. apphudil·o,como tlz por occa.· O Sn . lhnno:JA Lrm .. - Em todo o caso, 
sião.do se di~<mtir o pr,;jecto do :u.lia.monto quero tambcm d~l· o meu - tHio apoiad o ~ 
das eleições, avançando a PI'Opo~içiío do que !1. pl'OPJSiçi1o do V. Icx. Acompanho com 
ora S.EJLo .,pl' im~iL·!) Prefeito quo tinha.mos, cu idado os ncgccios do Di;tricto, c moparcco 
porque os 011tros nno pu;,a.va.m de emprõi· roqit:~. a.bsohttrl tal propo~i~iLO. 
tcí1•.6s políticos. .. o Sl~ . PRESJilllN'l'E- Previno no digno 

Si um Doputaclo polo District.o Ft:ilEJra l or.\dot' que a hoJ'o.~ cst:l dada . 
assímsllpronunc:iou,asuapo.lavrao:•.de Boús O Sa. llf:lliWJ.\ DE SÃ - Vou concll).il', 
coH~gas não podom sw tidas como snspr.tt:J.S uup. ve2: qno V, Ex., St·. pre:iitl:mto, me 
.-~ Cam:u•a: si votamus contra o pro,icc ~o, ó o~ttl. tito gootí lmonto chn.man.lo :i atton~ão 
pJr nm:t qu~sti'io do principias, ü pJrqllll pal'J. a hom. 
vemos nollc mais um ~:~ttontn.do, llormlttido Lamcnt,<J qu' me f;tl'to o tcmp.) pa.rn d(JS· 
contra o Di,;trício FmleJ•al, llO !Jll<'l l co ro IIGR envulYer o <~ssump~o. niio cr,m o brilhan· 
o tluvm• do dolantlor, não Ctll t•eganclo c;ss·\ t,ism!l tb meu illnst· c comp:J.nheiro do bln· 
defc~a áqucllcs qu::~ Jlu:) tccm Eiilo sem pro I C.'\•la o Sr. S:~ Fr·eirc, mas á medida. 1las 
adverso~. <~ .• mo nos convencemos. tl iaritt· minhn.s ror·~.'ls, dtl a.ccordo com a miob:\ 
monlf, . ~Olla a vez qt,ll:l_ o Distl'ict'> l'"eilcral poc]uonn. int(' li ig~noin., o com 03 nnus rcdn 
v em á. iliscti~sií.o nOJt:t. Ca~:t. · z itlu.~ r.o ohoc imt:ln~o.~. (.lluitn< '"'" ar)ljiadn.• . • 
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~o concluir, por~m. devo d~clnrar gua . a 
minha. int.ençi:Lo, ao a.tacac o projectu, ~ a u . 
xilia.r o governo munici p<Ll, cnneguo em boa 
hora n.o Ur, Pcroira Prtsso~, •J.llO· 11ã0 só t om 
mos!;rallo cxtraordinar lu. apt.lllf(o pura. o 
cargo, como ainda. ra.ra a.ctividnuo o gt•antlo 
tino administrativo. 

E' l\nnuncia.d:t a. :!." discuBsã.o do projecto 
n. 2B A, de 1900, doci:Lmnrlo a.hol. id~s nM 
r~partiç.ões fi:Jdot•aes as dislincçõos entre em
pregados do qnatirc e jornaleil•os, o dando 
outr•(LS provitlencia.!, com o pat·ocot• da~ 
Commissõe~ dn O L'~'amen to o Constitu i•;ão, 
L~g-islaçiio e .rustiçu.. 

O l!h·. Pa•esldente - Tem a. palu.-
vra o St·. B ·.rhosn. Lima. · 

J:i. tll~.~o :tqni o l'Opito quo, para. rooom· 
mend1u u llr. Poroim l'n.~~os 1t cstimu. dos 
homens quo dcsojam sinccL•atnontc o pro· 
gL•osso dcsto ni~tdcto, basla mustrar sua. 
admini~traç;í.o financeira.; a. rn.un icipu.Jidn.cl.o, O Sr. l!larbosn Li ~na ( •) -- Sr. 
t1ne ha bem pouco tempo não est:wa em dia. PI'Osidentc, este projecto vem da. logi$la.tm•a. 
com os pa.gu.mcntol " setts funccionilot'ios, pn.smda., loi por mim apl'CB3ntaqo ~a sessão 

.já. paga com pon tualidadC\ o sa.tisfaz t::>tlos o3 !lo 1900,obtcndo pflorecer d;~ CornrlllsS:\O do Or
. seus comp1•omissos. llJ.St.a. penmr uisso, çamcnto, favora.vel apenas .a. uma. pn.rtc das 
.Sr.Pl'Osidonte, pwa. qnc to1os llquemos con· diSposições com quJ procurei ir ao oncoutt•o 
vencidos de q uc roi acer la.Jissirna. a. nomea.çã.o do uma . questão, a. meu ver, visem·:~! moa to 
dos.r ; Dr. Pm•ciraPassos. r9pu blica.na . 

Entro isto, porém, e conscnUr quo, ,para Da. data om ·quo apresentei csto projoeto 
quJ S. Ex llOss::t. governar, se rasgue com- aió llojo, a. quQS:ii.o quo eJio envolvo ha. sido 
plcb mcnte a. lei, se dô o ult imo golp'õ ·do cogitada, não no pa.rlamento, mas fora. dolle, 
morte no Disíricto Fodot•a.l, ha. muita dlll'o· na imp1•onsa o nos comioios do opertu•1;1da, 
J'cnçu.. poP forma t:~l quo logrou ser objoctu, sob um 

E dnmaie esta lei Sr. Presidente, é uma. uo aeus u.spectos ,Parr.iucs, 110 um:~ mons:l.gem 
lei toda do caracter pessoal; ~i o Or. Pereira do Poilor Hxccn~J 1'0. . 
Passos ó um bom Prefeito, si ffifli'CCG a con· 1 .• 1 ta 
ftauça. iüi.o só do poder. federal, mas de t udos E;stou lnrôrma.r o uo qu!l so ll'G es menSl,· 
os representantes tles(e Distl•ictd, amanhã gom a Commlõsli.o da Constituição, J,egisla· 
vh•á um outro Prefeito, e n. cama.ra tet•!i de ção ll Justtça. calcou um projaeto do lo i, quo 
<_lesfazer tudo que· está. r,,zenüo agora; tora deve ~Ol' submctiido á. nossa. apreoiação atotlo. 
d ç, no correr da presente sessão. 

· e ,azor leis posso:Les, conforme o indivi- E~se projecto, orga.qizado pela commias!io 
duo que vier, e isto só poderá. dcpnr cçm· do Cons~ituiç-ão, I,egisia.cão e Justiça, não se 
tra. a.quelles que e>tno enca.t·regn.dos de lo· limitou~~, questão que motivou a m~nsagem 
gislar neste Pl!-iZ · do Sr. Prosidon te da. Rcpublicn, foi tllais 
· Seria., repito, uma lei toda. de caract.cr longe, p1•ocurando provocar um pronuncia-, 
:pc.'l3oal; e quando mai~ não seja, quando ou- mento do . Podor Lcglal~tivo · F~ern.lsob~o 
iros motivos não impeldem pal'a que Pl'Otcs- não poquono numero de questões agitadas 
te.l!los contrn. cato projecto, )Jasta. a;ameaco. pelo c1iama.do 1!1\ortido op::Jroi"io •. Entre es@as · 
de virem otl ~t'OS ffi<\iS ·tn.1'!lo, supprirri!nde questões est:i a que diz. rcspnito á. climinaç:ii.o 
:po!-' ;ma vez e.ste . resto ,.di\ :tutonomin. 11ue das tlis~in~ões oxi.stentes na legi~laçii.o actU<\l 
. extste. . _entre empregados ditos do IJiladrp o fi:mcc:o-. 

As&lm, esclarecido o meu pcnsa.meni'J, cs· mPios oonl1ecidos sob a. denqminaçlio dojt1>·-
clru'ffcida a attitu:le d:~ ba.11cãda do Dlstrtoto flalei1·os; . · .• :· . 
Federa:! em fiLCe desta. questão quo. ta.nto nos ·. Pa.rec:i·rno,. portanto; ·q.ím sar;a ·de: .bom · 
iol.cL'OS>a., terminó, pedindo· a · ·V. Ex . . que . aviso t'a,zer voltar o projact.o .·orã. em dis 
me reserve a. )lalavra. para aooti:n Jar em cilssão á. commiSsã.o rle · cón$tlt.uição e Jus• · 
•outra sessii.o., (.~Iuito bein; muito bem.) .· · · tiça,-para que o assumpto puiioose ser :di~ 

·cutido .com t oda a amplitude quo' Olle ·con'i- . 
. ·o !!h.·, Presidente-v. Ex. púde pOL'ta o·mais lXHa que,· si noas·o· rejoita.do o 
f<\lll\1' segunda vez.. p!ojeeto pra em dcQate; nãO nos vi~semos, om 
· Fico. a. di$cussão a.diada. pela· ho1'n·. cimsequencia. d~ -!lispo>ir;lio regimcnLt.l e das · 
Ptt~sa.-sc a. · · · · prescripçõcs da. Constiil,Jição, i llhibjdos,.de 

alada 11!-J.lla se~sãodeJiiJ;Jrâr §obre _o.as.sumpJQ. . 
. . SEGUNDA .P4RTE DA ORDEM. DO' PIA · pois que é sabido que maotaria·sobre . a quul 

, uina. vez lnja o Pcdcr Legisla.tivo·.dollbara<lo 
São succ~sllvamente · sém debate cn- d~ fórrua a. rejeita. r o projeeto que· a tenhá. 

cerrados cni 2" discussão Os o.L'ta. · "l•; 2•, · 3• 0 eonsubsta.ncia!IG ni'io póJe · ser na. mcama. 
4• do PJ'ojectó n. 132, de 19J:3, tixauJo a sessão renovada.. . ' 

_:forçu naval paL'a :O oxoreioio do "1904; 1\c-~U-
. dóatliadl\ a. votação; . · · ·. · · · · '.(·) F:s \o di•cnr•o nii<> ro i rovHót>olo o~o.dor• 
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yo1.1 'po•• isso aprogontn.t• •.tm ruq<t~t·i.mc~ t. •) , vi'lcn ,~iH ,[,) caractot• rvl rnLti.>li·ativo ·'on 
soltcltan.lo ::1. Vvlf;·\ duste proj~~t<J â. Commi;- lo;.rl>laU \'O QI!C v des.>crn po t• otltr0s tantos 
são 1!1) Con .tílni~•ãu, Legislação o Justi,•:t p: ~1·:t priviln;(io.< ltwom;J<.•til·c.í.~ com o novo l'~· 
o fim da t'O>umit· o rlob;~to c, por <W~im di~ .)~, ginwn pn JiLhL · 
eondun.s:ü-<J mn tm'n? do [ll'oj:J~t l) lia m: .• sma. Conl!~s~o a. V. l•:x. 'L'"' lJI)l' metior qu o s0j:1 
Commtss1í.o, quo, mus a.mplo uo quo o meu, IL h<n (o .:•om quo 111<1 tenbo nntt•ngnll <t mil· 
•~l!rit·•l 11ma. uis<l ll:;s:io,,tw!, tlo ltll\ :1. Vtl~ poL' <llt:tt' sul> ·o Oii.U 'lttcsJ.ii.o, jtmai~ pwln josli· 
to,lw;, d1\ Logar .to l'o.lo1' Logish\l.ivo clu.lto· l!o:m• :t l!diosn. clistincçií.o q1w a. to;.rHI:1,.i'C·J 1h 
publica. pt•onnnr:i:u·-so s'Jbro· n,;; quc.lW'1~ qutl ltcpuhl ic:.~ nst;~ CL'ra.d •mctltc, si nii" c t·irni
ootond?rn com as relaçiios antro pa.Wlí~~ c nos:~montll, mantn ntlo, apcz:u ti o s·l~1.ctlt:tl'
opol'il.l'los . mos acrtli toJos o.~ di:.ts, apJzardo alllrmarom 

Desde já tli rci, pa ra qtw a. minha a ·,titude os pt•ocNO l , [;1. p t'OP"A"<tnd'l l'cpnblica.na, 
não $Cja. mn.l lt1 10t'PI'ilt..da., c nã.o S<1 ll\O to- ;~pn~:tr th! g ;t•a.nLit•om tolJ.< o l que tenm J' ,l· 
nha como fili r.tlo a. dou\I'in:'\9 mais ou m cn i)S spons.tl!Uicl atl.<\~ nostJ t•o;,:i rncn, que, <lo I;Lc~o. 
appro~imada.s tlo antLl'~bismo, que o mon o t•o~inton l'C[IIlblir.ann csl•~ fn nccil)f!:udo sou 
pro,joéto não vis:\ ah.solutarnontc sys&omati- t.otlo; o:;: sons a->pocto.l . 
ztu• o. ingercocia. tlo E,t.atlll na.$ rcltlções on· Ntio sei porcruc a lcgiilluç;-.o ci :L Rc pttlolica 
t t·c patrões. c operarios, visa, muito ruono3 eum:ljl' V<~ funcciomLrius ch:1.mados ~ uxot•cct· 
r esolver por act;os de car :~.ctm· tcmpora.l, po1• ua cconomi:~ tla. Ropllhl ica. um cor to mister, 
n.cto.; do Oovaruo, a m·hc socula.r quo agittt · aca~ o monos p.Jsa.'lo, com regalias o p t·o· 
o proletu.ria.do, 11 ma.gna llUcs;ão de to,tos os rog.~t i va; quo vu.lcm por vanta.gotiS iu o ~<;ti
dl'as em face das rcla.cõcs e ntre o c ·tpi t ~l c mavoid, o, ao mesmo tJmpo, nw.nt.)IH nas 
o tnloba.lho, co tra o pak ichrlo o o lli'Oiob.· S11as otncinas c nt~s sua~ rop:~•· ti çijo~ ou :.m 
l'iado. E' muHo ru:ti.J r Jstricto, muHo mai.> Cilotego1'ia. tloJ snrven t. ua.t•ios, :w3 ((llllOS nng<t 
modo!to o mou projccto ; a.prosent :~.ndo-o ::~y;t·.lmat.ica.mcntc t.o,hs esi.as v.~nta~ons o 
tiv~o:n vista. podil• quB o legislutlo t• or<lina. pt•erogativa~ tLII<l dcvum i!CI' <.l :tp:Lnn.giu com· 
rio ft~es;e n.quilto quJ o logis'a:lor con>ti· mum tl(rt•)do~ o~ Sll~\·ontu<Lr.os 1la Rntmblictt, 
tuinte não quiz esta.boleOOl' co:nr medid~. Niio compt•clwntlo pot• ~n.:l rr,zii.u elo or1lem 
por ostar encorporatla. á ConstHnl~ã.o da Re · p11bliea,pJr q11o mo!iv.J do inttlrll'l >u d!l onlou1 
publica; lica.sso por isso mesmo valendo por mot'<Ü se ha. tlo a.dmiWr quo um amanunnm. 
um deA:illS muitos entrr\Vos; p1r um des.~as !}UJ um mmtinuo de l'<lp~r~ição publi•·a ton ln 
obs~aculos que só uma r.:Jforma co 1stlr,ucio bo sous vencimentos til vitlido~ em or•du11a<lu 
nal poderia eliminar. o gL'll.tilt.~a.ção , pa1·.~ o fitn d" p.>lot· ;.(llt<l.t' 

Pareceu-me, membro da CoJs ~ituinte que licença , qu) scj'~ obriga.·lo a tit·ar, por mo
íivo a. hJnr.a. de set·, que a.quclla corporação, r.i.vo de SlUdJ, p.1,r<1. o li1n do podet· :tkanç:u 
rejeitando a emenda. a.o primilivo pt•oje!tO u1na. aposcnladoria, quanlo a.lquJbr:ldo e in· 
da. Coostituiçfio, quo consignava a. elimina.- va.Uda. lo D•) sGrviço publico ; P., a'> mesmo 
ção da..9 d istiocções entro empro)gado3 do temp•J, sa pr.:>hib:J. qu J um patt'iio J.c laneha 
-qu:ulro e jorn:\IB;t•os, en~cndia. U()Vor csb. tio um do,: nossos a.r.i<lnaM. qui} lo·va 30, :~;; 11 
providcnci:\ Sl}l' a~hpta.d~ em legi~latnra. or- m:~.i~ a.nno> om unt Lnlla.lho JICS!ltlo. · não oi I! 
dln,ll'ia.. · !) ti.s i! hor·:~,; dr~ La t'llc, CJnl.J ú aquolh! de um 

Foi pu1' is;~o que, t.eutlo sido um dos 'signa· a.m;muen.~ê ou de cmninuo ~m um;~ rcpa.r tiçiio 
tn.rios.da cmomla.. que, M meu vo•·, por o.'l:l<l p·nblil'~· m :s tlo sol a sot o muiCas ·yezes <i 
mo.tivo, nii.o quiz aquolla a.s.sembléJ. incor· nJ itc. niío bnha. a. n1inim1 daquolla.s garan
pora.r á Constituição d;~, ltepublica., ou d o)i-mo ti:ls que, o p1>:icr publit~J prupnrâon1 aos 
p i!llssa l')m a.pro-~ciÜilr M Poder Lcgisla.•,ivo cmPNg.~ lo-~ da ptJn na.. 
orai na.rio, á. Camat•a, de quo l,enho [1. honra de . !'oii: .• on tio, a. R~puuliCJ. mi.\ntam fuU~lões 
fa.i er parte, um p1•ojoct~ 1le lei pM·a. CJ.Il J e3\a. qu.J nà•J s ~j .un ab :oiu l1.'UJ'it.l nee.l;S \ l'hs ao 
so p1•onuncinsse sobre o assumpto. • · l.'llnc~ iona.men :o uo 811'1 m:10hin:1 administra.-

De facto. Sr. Pt•ositlcnf.o, o E~tailo nun l.~m tiv<1 o g.Jv~ma.mcnhl? Nti'l; tol(I.S ns ·('tln
offi~inas; sub~iclia fuocciona.t•.io3 d e v,tria.s C\<Õ3S cuBtearbs pelo orç!lm~nt J da ltepul>!ic'l. 
oil.tagorhs, ostipsndi:J. servBntuarios llc p(ln!la su p;>uJ·~o qn~ ~li1 do utiliLla•le ptllJiica, fliiO 
e ·cmpl'ogadoj dll trabalho b1·aça.L . 3:lo nca(lssa.ritu, qu:llq_tter que sej:~. o g t•áo (i;], 

Nãoso compa.t.locll, a. m~n -ver, cnm 'o N - get•archla em quo Ol&:'L1 colloca<ios os v Mio~ 
gimen rap:~blica.no a con3et•va7-ã·) de wc· · s~r v-.:utuat•ío J, 
didas cp.ie obalooa.m a umi!. orieilt1.ç~o _muito O m LI ; llllmil.lt! tios s!lrvotüe s cJmo o ma.ls 
diversa da.quella qne no~ p::tJe p()rnutt1 r um a.galoado do> sut•vootu·~rlos, o mt is oloquonto 
credo rca.lmontc republicD.!lo,um pl'vgramma do.;; ~rvi tlor~s offi:::L\eS da R~pn!Jlic[t, como o 
do govsrno que, busca.n.Jo CJnserva.r o Quo do JU .ds oiJ.>curo d 1 seus empt·ag,d o;, to .los teem 
molhor nos pude:lfJo te1' lllgado a. instüuiv'ul oa.tut•almo!lte direito ãquoWts v<mt:~.gJns o 
hnpori!ll, tod!livia so apt•essasso a ·oipungir rcJa.ll[tS que o legislador eoasoitnin t~ pl'll· 
de~sa. tl;i\iltcçãt) tod<\8 :-tí!Ueii.:J.s mciida.s, pro· m•1tto11 :l.'J.l funccionarios pnhlicus . 
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"Nuo ha que distingn:1• co~ro fu nccionari•> o tom a manhã, a ta.ruc, os feri~dos, o' dtr 
ftJnccionario, cutl-.~ nmprcgn.tln rln psnn:t ming.,s, tem l~'l.e1·o~ para podnp corPn
o empreg-ado br.tçal, pua dar ao cmpt•og:tdo spond .>L' aos !Jcus tlilYOl'es do chefe rlo 
do ]Jcnna vantagons, rnga.lio.s, 11tV(JI'CS e fttmilia; ao jot•naleit•:> , na. gyLü u.úmi
isnnções r1ue silo syslcmaJi c<~monto uog:1tlos nistral.iv:t, ineomp ;.t ivcü com n l' fJglm•~n 
ao tilllpl'O.~·;tdv u •:tç::-..1. repnl,Jia:tno, ao ompL'<'ga•lo lll':\<;:J.l, ao gu:wol a-

Vê-so !Jem que dist;mc:u. vao dcsto modo J'r.•itJ 1las estradas c ns~~ildas pnla Jtopubllllit, 
da cnca.r:u· a questão nm rcloto;.iitl aos func- tto m:tchinista. ao rnrntulor, ao patt•ão u11 
cionarios do Eslado c ct>ta outl•a.J'rotançuo·do la.ncha, emfim. ;iqu ollo que mmrci to. um ge
nos ingor.rmos n·t acti vidado iodustJ•iiJ.l, oero do t t•a.!J:tlilo mr:;is fatigant.c, o. cst.o niio 
para acaso mais pertur!Ja.r do que rogulur as pcJ•mittc que adoeç1 . 

. . rclaçõos ont.I•o p'l.tr õos c opern.r .os. ~1 :\~, nem Si n.Jooce, t.em a dura aHCL'n 1tiva do con-
pol·quo devamos ncs abster de nos ing~l~ it·· tinuat• a trab<ühar lloente, ou el e deix<U' do 
JU03 nosta. Oilphet':l. de relações sooia <J!!, so- trnb:\lh:.\r pa,rJ. sct· clcrni tti lill. · 
gue·so q;w po~.;amos seguir o pciOi' de todos A dispensa. !• quasi sempre um favor, 
os cKoniplos que se nos podo dnpat•ar na. os- feHo dcntt-o .te limites muito rcstricto~ ; a 
phm•adcss;s·mesmas I'Olações. O Estttdo, o liceoç-.a. com ve•lcimcntos não pôde sur d;tda., 
Esta.dõ Republica., quer uizer o Estado em porque a. pa.ga. ,; por jorna.l, é pm· sala.r io do· 
quo · a polit:ea. se sRIJordina á mot-.~1 . 1em v iuo, sagund.o tt•a.ba.lho ctre.ctiva.mente foll.o; 
alem das obriga.ç.õos irnmoHt~ta.s quê docot·- a. ilivalidcz não abro a. porta. ú. a._pos~nta.do
rcm desse typo d.<J oi•gaoi7.açiio J10ii!,ica que r iu : não va.le o macllinish , o opora.l'io, em
auoptou, um outt-o devm· que sout•olova a fim, quo labutou :m Longos annos, honesta
Cosas obt•igaçõc.;, qual ó o de da1• o exemplo, mente, cumprindo os seu~ dcvc;·cs, não vala 
o do inlluir indirocla.mcnto, . o do mosh·ar esse scrvcntua.rlo da. Rcpublica., depois de 
pelo typo do ol'ga.nização que a.dopta o como tt•ipta., o triuta. e cinco ou qua renta. a.nnos, 
é quo os d.oma.is in1lustt-iaes _podem modillca.t• o que v:tlo o arnanucnso, uo flm ue dez ou 
a org:miza.çao do g(mcro d6 trabalho l\ quo doze :tnnos, quo aea.SJ so invalida, não pot• 
:pro3idem, tliminuind.o os attriet~s. systema- causa. do serviço, mas pot -qun.lqi!Cl' outro 
tiz<mllo as convergencia~. evitando as con- molii'O'O apezar das commadid u.des quo o 
stantes llivorgGncia[4 que se tra.-:luwm em cmpl'('go Jlt ~ pL'oporciona. 
{JI'uves ou pa.t•cdcs de opor Mios . Con!m;so, Sl'. Prc~i 1lcnto, que a.t il hJ,jo 

A C~nstituição n.s~egura [\, tOu úS os func-· J.ã.O putlo porcCJbOL' CJ J110 ê que csso asta.do 
cionarios a aposcntad0ria por inv:1lit1ez no de co11s .s so concilia com a •w lei é_ i{J~tal 
sorv co pubhco, c, nn exccuç.'ío dessa Cousti· JUo·a tado>'» do art. 72 da. declaração do di~ 

. tuicão nós .votamos, em n.--sem1Jlé.1, em li:l· r cHos. ou com <~s;a. out ra promessa « de gue 
R"islatura. ordioaria., leis quo pc.rmH\cm, quo a tiposenloldo•-ia e dm;idct. n todos o~ fuuccio· 
f .dlitam a. aJJoscntadoria. a o fuo cclonario- wtl'ios dtl /~epubUcrt, rJII crndo il1ralidc•tlo~ no 

. <J ue se invalida nJ servico tle IJ:>.nca, a cscre- .•e'·"iro dd la. 
vür , a minutar, a copiar oillcios, a for mubr l;'oi p·or is.;:o q ue c11 a.tlrcs.)n Lei ti. consillc
informo.ções; rili1fim, llO trabalho monr~~l c à ra~.ão d:~ C;J,mal'<\ dos Dopntados o projocLo 
tarefa graphiea. simplosmento de fvrmnln.'r , cxtingu~ndo essas tlistincçúJs. 
ele cnca.minba.r to-la essa. massa. do documcn· O parecer da. Com missão ó contr.trio á 
t iJs quo fõ i·ma.m ·o eonjuncto do nos3r-s archi· pr i meira. parto do projecto e fu.voravel á ao
vos; a. um fu.lCcifJDa.t·io que so iovalid:~ nt>s- gnmla., a quo dcntl'o em pouco me refedrci. 

· !ias condições, a Republica. dá. a. a.pesen ta do- O pa.rccot• é contrario a est>a. primeit•a. 
. ri:i, a. um funccionario deSSfl categorl'n. a Rc· p:1rtc, á .oxtincçlio dessas distinwões, o um 

publica facilita licenças do nl!I.ÍOI' DUillO l'O- pequeno numero de honrados e_c>llcgas ma· . 
de mczes, ás vezns do anno a mais do a.nno, nifcsta-se cont!'ario á. abolição desta odioRl 
proro:rada.s por nós m<srnos, _mcmhros das disti ucçiio, pol'que eotendcni. quo _o pro,jecto 
assomlMa.sm·itinat.·las.pa.raquepossam t r.1tar l"il'ia a.gg1•avar a dospez·\ publie:t. 
do 'sua sauúe, caso pl'eju.Hcuda. nesse trJ.- Parece-me, si é qno lJcm cnte!)cli mui to 
bn.lho, <t fuoccionarios do.>sa cn.tegoria o Es- pronunciamento nostc sentido por mim oa- . 
t.~!lo _ pa.g-a por mez, paga tl'a.balho, quo não vitlo om convr.rso.s, que a. cdsos ad-v~ L'Sll.l'it>S 
fazem. de domingos c fcriJilo3 ·o. m r.t iB, di1•;s elo projecto afigura. se s~r (1. aboliç-ão dn.s 1lis· 
santos, que ello rogul<~ormr.lllc tolera ; a um .Liocçõo.> entre em~rogados do quadL'.J c jJl'· 
fnncciona.t•io nessas c;;nuiçõci! rL· Il.Gpublico. nalciros uma d ecrot.a.çã.odc vH~licicdado rm 
pcrq~it.to, facilib a vida 1ltl fa milia., pro-. funcçã.o que oxcrc.~n1 o~ jornaleiros . . · 
purciona. um goltc;•,J de oxi.>tenc~a. c.:Jn>DL'· Não ha ti\1. o projecto q u~t· quo o j oL'n::t
oia.,.el á vid:., pois quo oxigo o scn com pcwo- L >i ro, que o S3t"i•cn&uario, cla!silh:auo, conhll· 
monto •~a rcp;tr tiç.io do qno l'a.z pat• ic d:ts cidJ na lingm1.gem adtn in istt•ativa c.>mo j J:•-
1 O. !tora.; ás 3, olas () {Ls H, pc•orogavel o ox- nalcit•o, t\lah(t. o s:m oHipendio pngo pell1 
p:•clir.ntn, fls Tr.zo~. até_lis 4, tle mo1lo f! liA me;;m:t fiírma. por quo o teem os omp1-c\grvl<.s 
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110 qutlllt•o (''IJOiwlus), <li 1' 11li<lu t ~ l!l 1lu tt> l.i~t·· tlus vo:tcitUPtll,os, n:L II H'~Lit:t occ:t~i ito ülll r(no 
~·os p~Lra. ordonallu o um i~l'.;o p:~r:L gt'<Liiti· soco ti <erva. o.;s;, l<:gULu tlu otnt•os j urmdtH l' iJ'. 
caçfto Jll"O lalw,·,~. aos (jli<Lcs su l'et:tls:tnl tu•.hHH:'<as razoa1·eis , 

ScniJo:·cs: Jll'O /ll/1 .. ;·,:, }nJ·oco quo niuguctu ju~ '.:t~ o cqnit.at,iv:t~ vantagens ·1 
tmn mais direito 11. semelhante gt•ati!le:~<;:'to F;~, :o jtJS t,ir,•:t :ws ~tmtlmontos J'Cp tthlie:w ••.~ 
do qnc aque:lc., (jUC ht\loram elre:;ttvanwntc, tlos meus ~unr.etnporan<\os: n:t<> <t•; rco ito 
c 1m o stru1·, qao to.1o o mundo vô no seu (JilL', mt•,litantlo, l'ü!lccl.in<lo ,;o l, ro o as.l:lln
rosto, nas oflic nns d:1 Ropnblic;t! pto, cncurandu o p,·o\llem:t .><Jit l.v<l<ts as sna~ 

11'lils este~ gratitic:<ç ·,o J'''o ifllmrc ,; prcd~;t- r <,•'ti ;, tn·ocurantlo rOilht)COt' <1<1 ~itu:t~'Ko em 
mGntc nogildtt :tq11olles qtm cmpt'l'g:tm o ·qi'lc se on~ontram eôS<tS va1·ias c las~o~ tk 
melhor de SUi\ activiti;tdc pliy~ir:a uo se!'Vi<:o l'lulccion.'\l'ios puhlic,,~, quoi t•am t\quello3 
da musma RcpuiJ' ic:t, qwwdn ell:t C p l'Otlig:t· que tu em ruSl)OllS:J.bit iltadt)S na ge; L:~u d:t • ~U ll~:t 
líza,tl:L, digamos assim, a grande n11mnro 1ic public:1 pi'oposiLalmen w muntot' esto vi
sencntuarios quo obtccm com :1 maio~· fa· cioso o>i.ado de cunsi1S. 
cilid:tdo, ·gt·a~,'\S <L bo:t vonta.\le du qualque1' Nii11; do que cston pt:rstt;[.lli<tu 11 dr: qur.' , 
f'aculkttivo,licençn~ poL'(Imttl'oou seis mcw~. em rop;t'<t, não se tem feito um o~tLme IH~
pwa tratat· zlc in teres~ 'S pln'~ iculttros, sob n. U.lllto cuitl:1tloso c detalhado. um;L cotn p:o,
c:tpa. dl.l lic:mças 11ar'tL tl'at lnwnt;o tlc sactlc ! I'<H;:l<J q IW pat':L logo <ti!S it l11•lll' l:L ~.<l•tç~o 
(.!110iwlu.i,) ju~t;\ ;i, Sit!Hl<,'<.LO elll I]UO SI) COC<I!l i. t'a l /1 

O LJ.~ as \'ill'Í<i.:l e;1t~godas llC furwcion<IL'ÍOS l lll· 
Sr~. Nt:t \·.~ - IJ:l lico::<;a par·tt tnn ll' 

ll.partc! J tc.:J. 
Si ~o tlis>c~so <t Canutz':l qnc lw. tal patr·iio 

0 SR. H.1 IIBO:;A LI~IA - Con1 Jmlito go.,to. tlll \. ,nr.h:L do .\w.:nnal de Marinha. 111w tl~lll 

O 
'[ 37 UlliLJS Üü hOilS O oil'octiYOo Sül'I'ÍÇ<JS, YiSG'.IS 

Srt. NEl\'A- o c.mgrmlsO Ht·a~l oíro. PJl'todo o tnnnrlo, DÍÍO pL'iJSt.aúus <Í. bci t'll dC 
por inlcitlti~a o campanha. uossa, ,i:lt'csolveu uma ~a:~ca de osol'iptol'io, ando mui ta' vezes 
p:lroialnlllnto a J'avul' !los ltll'strcs do uHi- t cinas dof) arscnac~. se es Ct algucLU forjando pam lit torato (1üo) 

il. LCi' •.• 

O Srt. H,\RilOSA LJMA- Assim ú: ]Hil'cÜ!.l- o SR. Bt~lCIO F!Lilo---L:ola. 
mente a que.>tüo tem ~ido varia~ vezes cn· 
car<•,da polo Congt·o~so o JJUL' ullo re3·.: lvilht. O S11.. lhRDps A LDJA- ..• Pau·[ Buur g,}l, 

Não h i\ duvidi\ l]Uo nos to cuminl10 .i L ~e Anatolo Fwuee o acasu Paulo do Koch (l 't~<.l) 
tem feito :1tguma ccu~·1, lU;J.S co m U!ll <L ti- ma.~ dea.nle uo to:i.os, om urrw. ltlhuta utilis
midez nada pal'i1 !ou vat•, da.~ do ~o tw maclü- sim a, sahinJo muita voz alta noil.o e inesve
nist.<J. <le iul ropartiçtí.o o ~as vantagens o t•uclamcnlc, pot· m:Lt' borrasco~o . :\ lcv".t' sue .. 
ucga.ndo-so-a.s '' ont!'os, llati•lo se ao jut·u:tloit·o cm·ro a nm:t núu quo pel'ig<L; si se d issesse â 
de t,ul I'Cpi1rtição c~Si1~ l'Ogulbs c nho se D.S Cama. a. (!IJC lia. t~,t p<t!!•iio do !G,nch;t nc~sa~ 
ua.ndo a ouirus. ( Ap~icdos. ) cunt!íçõc~. com 37 anuo·~ do SOl'Vi<;o dcll$;~. 

A questão ú tanto mais otlios"' qn<tnto os nai-11rCZt1 , <!HO ~u lit\ d~ r•csígua.t· a. vh· cOitl· 

podm·cs pnlJ!ico3 nãti ~e poj;,~,m ao ínvent:u· ba.lidü IJ3hs cnfeJ•mid<ldc~ aJquirida.s ne~su 
furiau o~, d.o LlecreLül' quo IlCs~e ou n qucllc profissàu cxlw.ustiva, 1.1 vir ptlm c:tsa. aba.
àüt as l'Cp:1l'tiçõL>s e~t<H'ão fccl tadas, p:n· t[ll nando :.t..~ mfuls il pt·ucura de unt ouLro m eio 
ou tal motivo de lttto ou de rogosíjo nacional, dl} prover· :t su:•, subaL;tcncia c rht s'ua. fa miliit , 
0.0 mesmo t empo quo, decretando t.aes pt·ov1- pol'quc naquelle gonoro do tl'aba lho não lhe 
denci<lS, pt·cjudicam os jGrm\l JÜ'ü~, cuju úia pcr rnl>;tc :1 O<ltldo eun~ínn<~l', u,aposentador i<l 
dll tra,b<tllto I) nes>a occilsião soneg;tdo [t Slt'l. lhe ó ncgall:t, só lho rcst:~ ir r upa blicana
obs<ltll',\ o pauporrima existcneh. ( Muito nwulu mut'l'm· de Come, ílc fome, dopois de 
bem .. ) . 37 ~tnnos úc bons S'H'Viços. 

Nós, Dopatatlos c Sen<<dorcs. somos jorna- Si a. Gunsl,ltuição Lia l~epublica tive8sc, 
loit•os ; nós pcr·cebcmos um subshlio tliariu, como a. Conslitni~·ã.u tlu Es~adu de Mioa~ . 
nós ganhamos, pelo nossu t ab:Llho, como abolido <t aposc :lL;Id•ll'iil, .• 
:.tuxilio quo a Repul.Jlica !itculh IJ<Il'<J. r1ue o SR. i\Ju:,l.i'.:J>A CttA.Y<cs _ o (1110 sGt·i;' 
molhormonte nos possamos occupar da~ 0 mclh)r ..• 
na:;sa.~ funcçõ:!s, um subsidio, maior nos 
mczcs de3l dias do quo nos mcws de 30. E O 8it. lhRl!OSA LIMA ••. si Lhosso fello 
p~rcobemos os~:\ rliar-ia no~ domingos e nus isto, natur·~lmGnte sob este áspecto, a q ucs
dias feriados . t1ío nã.o poderia estat· sendo agora. discutid~ 

Quo genero novo(: oJto de di:trist·ts, pam <ht fórma p.,r quo on faço. Mi1S o legislador 
o~ qimes não so til.z a dhtincção do orde· rcpubllcatHJ, que admittiu a l'J (ot·ma, a jU· 
nado o da: gr~\tillc:lçâ.o, p:tra os <tua;•:; H\J nãa bilação, a apo:sentaJori(l. p[ll'U tal o tal cate· 
póde cog-itar do após~nJ,ado!'ÜI, ma.> p:l.l\L os got•i;t de fanccionarios publtcos, nào porl'tt 
quaO'I so cogita, de licença com a t.ot<liidrtde I).Uel'et' ncgat• csila me:jm ll. <J,po;;ontarlo ri a, 
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s~tematic · lmente, r;_tra um: outro gcncro de 
f'uncciom11·ius, pm·a os quaes clla só encon t,ra. 
esta unica ra?.i't.o especiosa, visivelmente su
phisti.ca., a de consitloral·os jornaleiros, como 
nos -velhos tempos ! 

Não l Ac tSO o jornaleii•o, a quem Go man
da~se dar taes vantagens, vir·ia ser um omt.·; 
maior do que ó preseutementc par<L o Ul'~:a.
mento da Republica ~ 

Não. Pois o mt!smo vencimento que clle 
percebo, dividido, segun :o a. razã.o adoptada 
pela nossa contabilidade publica, em urJo
nado e gratificação, lho seria pago pelJ total 
da . verbo., da mesma maneira por que o é 
hoje ~ • 

St. Presidente, maispesado por• que~ 
Em qtte hypotheso seria mais pesado ? 

Naquella. em que o legislador honm;to e digno 
não póde appellar, isto é, naquella em que 
o empregado, o ,jol'mtleiro doou te devesse s~t· 
despedido, flU<Llqum· quo fosse o tempo 'Üo 
se1•viço quo tivesse, p 1ra CfUO o Estado ' u.ãó. 
lhe houvesse de pagar aq uolla f'racção do 
vencimentos quo em tal situação elle paga 
a outros l'unccionarios, do outl•o genero ! 

Nusso caso, seria. admittido um jornaleiro 
para substituir o primeiro, são, apto, forte, 
·o outl'o q ne se arra njasso como pudesse ! 

Conselho que o Estado não dá, que o Go
verno não adopta para o chamado empregado 
do quadro I . 

Fica vitalício o empregado jm•naleh•o pelo 
projecto ~ . 

Nú.o; o projecto não dá vitaliciedade,não diz 
-ficam ·vitalicios os empregados taes; o que 
o projecto .diz é que aquillo que se admitte 
para. o funccionario do quadro dê-se p<U'a o 
JOrnaleiro. Si o funccionario do ,quadro, 
dopois de 10 annos de bons serviços, não pôde 
ser demittido por um simples ·despacho da 
autoridade superior, si a norma administra-' 
tiva. ê esta de não se adniittir que, pon.tm 
momento de má vwtado, por uma questlo 
pal' tidaria., um empregado do quadro, do 

-.mais de lO annos de serviço, ros~a ver 
ess~s 10 a.nnos de serviços desconhecidos, 
possa ser demittido ad nutum de seu::; supe
riores hiera.rchicos ; si üto é um bom prin
cipio, si tanto é bom que a administração o 
adopta systemat:camente· ha muitos a.nnos, 
por que não adoptal-o para o jornaleiro 1 

. Si é máo principio, porque · não abolH-o 
pal'/Ã o empregado de quadro~ (Apoiados.) 

· • Ou este principio cJnmlta in cresses da 
administração publica, o si consulta, si é 
uína base razoa.vel, por c1ue não estendel-o a. 
este outro genero de funccionarios ~ -

Si não é, porque ma:ntol-o, com p1•ojuizo 
dos. cofres publicus ·~ . 
· Ou não ha logica, ·ou ~L logica que se ap

plica ao caso é vesga, tendo olhos de incom
~ara.vel benovolencia para com os empre~ 

gados do quadro c olhares da mais accen
tuada má vontade para com os jornaleiros, 
o que não :;o cJaduna com o credo I'.Jpubli
cano. 

Em quo consisto ess•t disl.incçã.o ? Pm· sm• 
o jornaloir•o <Lposontado no fim do :20, :m ou 
·W annos 1 Mas o.ssn. a.poscnt<tdorin. o Governo 
a. u<t aos ompt'oga.dos do quadro o a d<i muitas 
vozes em condições palpavelmente inconsti-
tucionaes. · 

E eu sou insusp:1ito trazendo o oxemplo 
que vou citar, po1• isso que elle entende com 
a propria clp,sse a que pertenço e tenho tant'J 
mais I'azão ·de o invocar, J)Orquo não agora; 
p~1ra. robustecP.r a minha argumentação, mas 
em ér.ocu. opportuna e a vez primeira que 
me foi possível fazel-o, eu levantei a ques- · 
tão em emenda. ao Or·ç·\mento da. Guerr'~. 

H.ofll'o-me a o~sa situaç·ão creada pul' uma 
lei anterio1· <L Constituição, 0111 víl'tnde da 
qual o ttlferes do exercito que chega a a.l feres 
d.e 41i annos é invalhlo; si é tonento, não é 
invalido. 

O individ~o que aos quarenta e sois annos, 
p:lr motivos que não vêm a pollo esmerilhar, 
é apona~ alferes, ;:,uppõo-se invalido, affirma· 
se independentemente. de qua.lquer oxamo 
que é invalido. 

Por que- ~ Porque attingiu a idade do qua
renta o seis annos o se acrcdih que o indi
viduo que for alferes é invalido ; mas não é 
si fol' tenente. Do modo quo a invalidez não 
depende do conjuncto de condições physicas 
que. corresponde á saude .de cada individuo, 
depende do gráo hierarchico. · 

Tein·se dito que a reforma compulsoria, 
que ·erradamente · a Camara impoz ba poucos 
dias á magistratura,.erradamente, porque o 
fez com infracção da Constitui<;ã.J, baseia-se 
nesta observação de que a velhic,e envolvo 
invalidez; . · · - · 

-Más quareota e seis annos é velhice 1 E é 
velhice· parao alferes e não é pa.1·a o tenente1 
E isto dá-se na Repub!ica. Já disse quo· sou 
absolutamente insuspeito tocando nesta ques· 
tão, quo ost<í, ·infelizmente, jtí. tardo a 
agitar·so de fórma a nos arrtt.star a encaral·a 
o resúlvel-a. Sou tanto rnu.is insuspeito para 
tocar nesta questão quanto para mim pes
soalmente, na minha- situação de militar, 
nada mais commodo haveria. do que ver apo· 
se~ta:r por docroto granJe numoro de com· 
pán heiros que não tiveram a felicidade .do 
attingir a certos postos em uma certa id.ade. 
Ahi está o qu3 resulta. da legislação actual, 
de que ê exemplo característico o facto que 
acábo de citar. · · · 

Pois ontão ial professor existe, tal do
cente' encontra-se, ás duzias, nos nossos esta .. 
belecimentos de ensino publico, quo no fim · 
de cinco aunos tem direito a uma gratifica
ção supplementar, que no fim d~ dez annoa 
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tom dí:·eito ~t mttis uma, outr~~. que ras· 
cunhando ttm livro, or.~a.nizadu <í.; vozes a 
Cllsta do moia, Lluzias de compil<1çõos indi
gestas, tem dir·eito a um prendo, pt·omio 
q no muitas vezc ( é dado por uma do:5sas 
conft•aria.s qne Potlro vota. em Paulo pua, 
quo amanhã. Paulo vote em Pedro, e para. es
tes a Ropublica não é iWa,t·a de seus dinhei
ros; entretanto, não t·nn os mo.'lmos senti
mentos para, o:> empregados quo e!l '· ma11· 
tem nas oflicinas da Rcpublica, a, muitos do~' 
quaos ostã.o dia por dia confiados, nas horas 
da proprla nouto, as vidas do d.ezena.s o con
tonas de nossos concidauãos. 

Bastará lembrar o machinista da-:; nossas 
esteadas de ferro. 

Nã.o, para esses a situaçi:bo doYe ser a.qnella, 
do typo ganancioso do patrão rht vellm Eu
ropa, situu,ção qne est<.t prepamndo rt ru~ura 
crise social, p;.tr<t es~es o E8t:tdo pt'cl'ore isto; 
nms n. Hepublica, não pótlo fazcl' o Est:Mlo 
qua.rliol do velho typo. 

Um E:~tado feudal, um E~tado tyranno po· 
derâ fazol-o, mas a Ropublica. não o pôde 
nem o deve fazor. · 

0 Srt. JAMES DARCY-Muito bom. 

0 Su .• BAR DOSA L mA - A outt•a pa1•to !lo 
meu discurso ó tão justa como aquoll:.L a que 
venho da referir-me,com a promcssa.,que re
novo, de voltar á questão para esmerilhai-a. 
sob todos os a~pectos, cada qual mais odio
so, que oll:.t comporta na si tua,1;·ão a.ctua.t. 

A outt•a parte do meu pt•ojecto refere-se 
âs garantias que o Estado deve proporcionar 
ao empregado que elle mantém em suas o!~ 
flcinas, ttu,~ndo invalidado no set•viço a ollo 
commettido. 

Nã.o ha, a meu ver, razã.•J alguma. de or
dem moral, nã.o se encontra nos motivos de 
Õrdem potitica. nenhuma base para <~ cxco
pção feit:1o. 

Nada justifica quo o soldado quo so inva
litla. om uma campanha, que o he[•doiro do 
militar, que sa.criticou sua vida na :.;·uerra, 
possam ter, o primeiro, uma instituição, 
uma garantia pa.ra a s_ua sub.:;istencil~ dos 
dias que lhes ficam após aquelle desastre e o 
segumlo, a. famiUa do que morreu nos cam
pos de batalha, tenha todas as vantagens que 
o Estado lha· assegura ; e ao mesmo tempo o 
operaria, o funccional'io que vive dia a d.ia a 
a1·riscar, em um nã.o pequeno numero de in
dustrias perigosa~,sua vida, em officioas cus· 
teadas pBlo Bstado, si fallece ilcE~se ser· v iço 
util e necessal'io e, poe isso, mantidos p~ln. 
Republíea,, vâ ter, pela caridade do Estado, 
reJuzido a esta mesquinheza,, <L mesa de 
mal'more de um necroteriu, de onde muitas 
·vezes terá que sahir para explorações anato
~ni~ás dos institutos de meJicina, 

Nã.u lia, poe que distinguir eutJ·c os J.o~~ 
gonoeus de trabétlho, não lm cumo fazer e~ta 
sulccç:i.o oclio.3a cntl'c o q_tw mcr·eeo um o o 
quo mm·cce ontl'o ; e no,Lc assumptu ou mo 
sinto m<tis fot·tc c mnthormcnt.e amparado, 
porq no pa.ra osso aspecto da. q ucsUi.a j:1 \"ol · 
\'Cl'<Lm :ma.s vistas os legisl<tdt>l'e::i de todos os 
po,·os cidtizados, mJsmo o~ povos quo estã.o 
choga.nilu lw, pout~os annos ao gr<.to de c i vi
lizat,~ã.o, de qne sã.o typn e modelr> as rcptt
blicas do occidcntc, mesmo e,tcs, como o 
Japão, toem em sua, legislação rlo tra.balho~is
posições quo a.mpa.ra.rn, qne pl'otogom a. nda. 
do opera.rio empt•ogn.do em tal ou qual gc
noro de industria, perigosa, não só nas otli
cina.s do Estado, mas :1inda nas propl'in.s 
offlcinas particulares, em ca·-ia. unm du.s 
quacs es.;u Est;aúo vem ct·ear ubl'igaçõm; a.os 
p~ttrõe~.-

Nfio va.o l.fi.o longe o HlüU projucttJ ; dlc 
limita-sB ;~penas <~ pcrli L' quu o 1.!::-;t;.ttlo dé 
COl'Gli.S rcg<.tlia;;. 

O :t~sumpto, Vt\ V. Ex., St•. Pt•esidonto, ú 
tloil mais ponderosos, convive viscm·almcnto 
com as pr•opl'ias entranhas llo rngimen re
pnl>licano, oxige Jm, muito tempo uma so
lur;ã.o tlos legisladores que so queil'am mantot• 
mt aU.ura d~ orgã.os ueste ct•cdo quo an<la.mos 
prégamlo, uns t<.wtos annos !lêt, como reme
dio para todos os males ormndos do velho 
regimon dccahido. 

Como tttl, cite abrirá., estnu certo, largu 
debate nesta Camaru.; ou pediria osso ueb<\to 
para que sobre tal thema nã.o cont.inuassemos 
a no:; pL'onunciar, pnL~ fórma deplora.vel por 
que temos feito, isto é,. oll_:ando ?o ~esto 
para este gcncro de cogttaçoes logisl~1ttvas, 
soerguendo o;3 hombros, om um mov1monto 
tlo pouco caso, para o problema que ello en~ 
volve, o rejeitando-o d.o alto do u~a ma~ 
gostado olympLca, qne entende que nao valo 
a pena, nem ao menos refutar as tbescs q~1e 
a questão consubs~ancia et_!l unn soluçao 
ob-l"igada, por isso que c~nvLd~t o P?der Lo
rrislativo <L volver suas VIStas Intelhgcntes O 
benign:l.s para u. questão. 

Eu me reservo, pois, Sr. Presidente, tendo 
aliás excediJ.o muitú do que peetendia dizer 
no ,:;,deantado da, hora, sobre o assumpto, para. 
occupar-mo ina.is detidamente com ello, 
quando o projecto voltar a. dcba.te, si a Ca
mar ~ entender, com\) me parece razoa vel, 
que esto mesmo _Pr?j~cto cie~-a V_9ltu.r á C~m
missão de Const1tmç~ao, Leg1slaçao e .Justiça •. 

Assim, o a8Sumpto tornará a Rer ohjecto · 
do nos.:ns preoc.cupações, a discus~ão_ se rf':,a
brirâ qua.ndo o projecto da Commtssao e nao 
o mell for incluitlo na ordem dos nos::~os tra~ 
balhos, si sobre o assumpto, assim vonti_lado 
pela digna Commissão, <t Cama.ra qmzer, 
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C: 
cmfim, res.:>b-cr-sJ a. pt•onllllCÜl.l'-sc, como é 
de cspc~·ur dos 8etH sontimen~us de justiç L 
. Mando á. Mos:.t o meu requerimento. (M11ito 
l1tJm ; m11ito IHJIIL O OJ'WlOJ' rJ vir!llnWJt/.e jâi
citado pâos Dep11lurlo:: }JI'U .~ C itle.~:) 

Vem ii Mcsn. é lido, apoiitdü c posto con
juncta.mcotc em discussão o seguinte 

REt~UERJ :\lENTO 

Roqueiro que o projecto n. 2N A, do Iü:.lO, 
Yti iL Com missão de Constituição, Legislação 
e Justiça, 

Sa.la. das s3ssões, 1 de agosto de 1003.
Barbosa Lima. 

Ninguom mais pedindo a palavra são mwer· 
rados om 2•\ discussào o art. 1 o c succossiva· 
mente som debate os demail'! artigos do pro
jacto n. 28 A, de 1!.100, declarando abpli .as 
nas repartições fe.lor<.tcs as distincçõcs: entre 
empregados do quadro e jorna.leiros, c .• dando 
outrM p1•ovidencias, com o po.rccor elas Com· 
mis.:;ões do Orçamento e Com;tituição, Legis
lação e Ju8tiça, ficando adiada. a votação. 

São successiva.mcote sem debate encer
rados em 2:\ discussão os arts. 1 o o 2() do 
pro.jecto n. 101, de 190í?, auGOl'ízando o Poim• 
Executivo a concede1·, caso niio haj!lo incon
veniente para o serviço milit.ar, ao alferes 
Pa.ulino Julio de .Almeida Nut•o dous annos 
de licença, com vencimento3, pa1•a ir á Eu
ropa construir o experimentar <t sua, custa 
o app·~relho de su:1 invenção denominado~ 
Locomoção aerea pol' meio de aza~, ficando 
adiada a vota;ção. 

Passa-se á hoi•a.dcstinada ·ao expediente. 

·O Sr. A.len~a~ Guhnar·àes (lo 
(Sec1·éla·t'io) pt·occle á. leitura, do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcios : 
·Do' Sr. Deputado Joã.o Penido, communi

cando que na impossibilitlad3 em que se acha 
· de_comparec9r its sessões actualrp.entc por 
esta1• enfermo, é obrigado a u.usentar-se 
desh Capital para ~ratar se conveniente· 
men.te.~Inteirada. . . · 

Do Sr. 1° Secretario do Semido, de 3l do 
mez finLlO, comnmnicando que o Senado ap
provou e nessa. dah onvion á aancção a pro-

. posição desta Camara, transferindo da ci
dade do Rio Pardo para. a de Porto Alegre a 
E~cola. Preparatoria e de Tactica daquella 
ci.dade.-Intcirada. , 

,Do mesmo senhor, uc igual data,tl'ammit· 
tlndo ap1•oposição desta Camara,que autol'iza 
o .Governo a a br it' os credi tos ne.::cssarios para 
a ·conclusão do Laza.reto de Tamandaré no 
Estádo de Pernambuco, í1. que o Senado não 

pnudo u:u• o seu assuntiuwn tu.- ·· ln~eiL'il.da .• 
At·chi vc-~e. 

!Jo M inistol'iu da ~ltl.l'inha, do 2\J llu 1ll1·1. 
ti11do,unviando o l'Crluet•imento em que o mcs·· 
tr·e da ollkinu. <lo alftLiat.o U() < ~ommissadado 
Geral da Arlll<l.'la, .Tosü Tllomuz Ba.rwso, 
pede que lhe s"j :~m oxtensivu.s as va.ota.-· 
gcns c diPeitos de quo gos:tm os mestrc:3 tlos 
Ar . .;onn.es do Guerra. o M<trlnlta (lcstit Cnpít;LJ, 
no.':> tormos do dect•uto n. ~·lO, de 11 de cle
zcmbr·o de 189-L-A' Commissfí.o de ~Iarinha. 
e Guorra. 

Do mesmo l\Unistcl'io, uo :3 I tlo mcz findo, 
satisfazendo lt requisição desta. Camara no 
olficion. Ol,dc4 do moz ultimo.-Aqucm 
fez a roquisição.(A'Commissãodc Orçamento.) 

J).) Ministerlo dt~ Gum'l'i1, do 31 do mez 
1\ndo, sati~ii1zondo a roquisiçã.o desta c,~,. 
ma1·a. no oílicio n. G9, de ~ do moz nHimo
A quem f'e:l a rcqui~ição. (A' Commis~ã.o do 
Orçamento.) 

Convite- Du. Venora.vcl Ordem 'feecoh·a 
dos ~linimos de S. l~rancis~o de Pa.nla.; pttra 
as solomnos oxequias que serão cclebrn .tas na. 
igreja tlaquolla Vqnera.vcl Ordem, no dia 3 
do. corrente em hJmenagom á Sua Santidade 
Leão XIII. -In teira.tla. · 

Requerimentos: 
De Augusto Cezar :b,el'l'eira. da. Cunha, 

2o otnciaL da Secretaria da Justiça. e Nego
cios Interiores, pedindo quo se lhe conte· .o 
tempo, eru quo; como rJf<mnado, sm•viu no 
exercito.-A' Commissão do Fazenda e In
tlustl·ias. 

De Maria. Olympia. de Oliveira Cyrillo e 
outra., filhas do fLtllccido brigadeiro Aleixo 
José do Oliveira, pedindo uma pensã.o.
A' Commis~ã.o de Pensões c Contas. 

O Sr. Presidente- Esttt :finda a.4 

le.i tu r a do expediente. 
Si nenhum Sr. Depntado quer usar da 

palavra, vou levantar a sessão. (Pausa.) 

Vã.o a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 122 A- 1903 

U.edacçc1o fin(tl do JWojecto n. -122, deste anno, 
-que auto1·iza o P1·esidente da Republica a 
ub1·ir ao 1Jfiniste1·io de~ Fazenda o ctedito 

· e;JJtmO?Ylincwio de 602:704$660 pa1·a sa
tisfazer· a Gurjr.To & To.·Dom a impol'tancia 
da indemni.'Jaçlio e das custas que a Pa
-~enda Ncwional foi . comlem.nada a lhes 
paga1· p J1' sente11ça do Sujwemo 1'riuunat, 
FedeJ·al 

O -Congt•asso Nacional dncrctn.: 
ArG. l.° Fica. o Pre.~.idente da Republica 

autorizado a abrir ao Ministerio da Fçlzenda, 
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o crerli to oxtraortlina1·io do 60t: 704$13GO,pal'a, 
satis!iLzer a Uurjão & Tttvm•a, a imporl.anda. 
da. indemniz·.tção o das eusta:-: quo a. F'azend:t 
foi conúemnada. a, lhos p:tga1· por sen tonçl\ 
do Supremo Tl'ibunal Fodel'al, de 7 de mu.io 
de 1902, 

• 
EntL'e os sm•viç•.os de t•ep:u·a~l:ío daq linha.~, 

a,ugmento o melhori:t do tl'itl'ego a. com
panhia. incluirü o mellwramont.o do tl'at'ego 
de i?!'llmrgo o do l'.l.m:tl de Sumidoul'o. 

Al't. 2. o Rovogam-:-~e i1S disposições om 
contrat•io. 

Art. 2. 0 Rovogam·se as dispo:~içõos em 
contrario. Sala. das Commi-sões, l de a.g.) . .;to de 1903. 

Sala L~as Commissõos, I do ao(J'osto d!)_' 190iL -Domin,r;'Js Guimm·lies .- !Iei·menegildo de 
1liomes. -Domingos Guimarlfes.- Hel'metle[;ilrlo ele 

Moi'aes. 

N. J23 A- 1903 

Redacçi!o final do p1·ojecto n. 123, deste anno, 
que autoriza o P1·esidente da Rep~tútica 
a abl'i}' ao .ilfi.nisterio da Gttel'i'et o credito 
extí'aOi·rlinm·io · de 8: 098:)120 pal'a p(lga · 
mento a L'~-tiz: Bello Lisboa, do o1·denudo 
de pl'o{essor da cadeÍi'lt de tnpo,rp·aphia do 
Collegio Militm·, no JJeriodo decwrido de 
O de maio de 1808 a 31 de man~o de 1900 

O Cong1•osso Nacional dJcreta : 
Art. 1.° Fica o P1•esidente d;t Ropublica 

autorizado a abrir ao Ministerio da uum•ra 
o cre .ito extra01•didario de 8:038$120 para 
pagamento a. Luiz Bello Lhlboa., do ordenado 
de profe;::sor da cadeira de topograpl~ia do 
Collegio Militar, no periodo dacJrrido de 9 de 
maio de 1898 a 31 de março U..~ HlOO. 

Art. 2.o Revogam-se as di$posições em 
contrario. 

Sala, das com missões, 1 de agosto de 1903. 
Dorl'iingos Guimm·ães. - llel'menegitdo de 
llfo1·aes. 

' N. 148-1903 

Redacção final do projecto n. 399, de 1902, 
que attto1·i~a o Presidente dct Republíca a 
conce:ler isenção de impostos, dent1·o do 
veriodo de um anno, á Companhia Est>·a·la 
de Fen·o Leopoldina, para o material que 
únprn·tar e for tn'iispensaw~l pa1·a a 1·epa
ração de suas linhas, e dd out1·as p}·ov·5-
dencias 

O Congresso Nu.cional rasolve: 
Art. 1.° Fica o Presidente da. Republlca 

at:i'torizado a collceder isenção de impostos, 
dentro do periodo de um anno, á Companhia 
Estrada de Ferro Leopoldina, para. o ma.te
ria_t q__ue impo~ta.r e t'or í~dispensavel para 
a ,reparacão act ual de suas l1_nhas e :=tugmento 
e melhoria do trafego, mediante lista. apre
sentada ao Thesouro e appt·ovada pelo Mi
nistro da Fazenda , depois de ouvitlo o 
Ministerio da industria, Viação e Obrus 
Publicas e sómente para os objectos que não 
tivere·m similar na producção nacional. 

Vol. lV 

O Sr. P1•esidente-Niio havendo 
nil:da mais a trat:tr, designo para. scguuda.
fCll'i.\, 3 do corrente, a seguinte ordom do 
dia: 

Primoira p:t1·to até 2 l/.2 horas, ou antes. 

Votaçãl) do projocto n. 132, dJ 190:-l, fi. 
xa.ndo a força n:t VLtl pttl'a o exercido <lo ·1904 
(2a. discussão); 

Votação do prujecto 11. 2B A, dn IUoO, lb· 
clarttncJo abolidas nas l'epa.rtiç~õcs l'edol'a.os n.s 
di8tincçõns entre empregados d.o qun.dro o 
jorualrJiros, o dando ontra.s pt•.Jvidencias, 
com o plltrecor <las Com missões de Orç:1,mento 
o Co!lsLituiçilo, L~gisla.ção e Jus1.iça. (2a. dis· 
CUSSi1u);; 

VotaÇ\ão d:) projecto n. 191, de 1902, auto
r;zando o Poder Executivo <L concudol', caso 
não haja. inconvenionte para o ~erviço mi
litar, u.o :tlferea Panlinu Julio do Almoid:t 
Nuro dous annos do licença,, com venci
mentos, p:.tt•a. ir á, Europa cunstruir c cxpori· 
monhr ã sua, custa u apptu·olho do su:L in
venção donornirmdo-Locomoçãu aorett pur 
moio d~ azas (23 discussão); 

Di:icu::;são unica do parecer n. 82, do 1!)03, 
concedendo ao Dr. Paulino J osú Soares de 
Souza, Deputado pelo Estado do Rio de .Ja
neiro, licença por tr.mpo indotorminado, para. 
tratar de sua saude ; · 

Dis~ussão unica. do pat•occr n. 83, de 1903, 
concedendo ao Deputado pelo Estado do Pará, 
Arthur de Souza Lemos, tees mezes de 
liçença., parn. tra.ta.r de sua saúdo; 

Discussão unica do projscto n. 115 A, de 
!903, (do Sonado), autorizando o Poder Exo~· 
cutivo a conceder um anno do licen(·a, ao 
Dr. Jo5.o Lopes Pereira, juiz federal da 
secção do Estado do Amazonas, para teata.r 
do sua sat1dc ; · . 

Discussão un ica do projecto n. 14 i A, de 
1903, (.o Senado), autorizando o Poder Exe
cutivo a conceder um anno de licença ao 
Dr. Joaquim Fernandes da Costa. Lima, in:. 
spector de satlde dos . portos do Estt\dO do 
Maranl1ão, para tratar de sua sa.udc; 

Discussão unica do projecto n. 143, · d~ 
1903, autorizando o Poder Ex:ecutivo a con-
ceder ao amanuensc do Tribunal Civil c Cri
minal Augusto Mo1·ono de Al~gão um 1\hno 
de licença, com ordenado, em prorogaçãó ;,~ 

a 
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t 
, que lhe fol concedi-la om 13 dojulha do anno 
. ·passado; 
· Continuação da 2a dis~Jussão do projecto 
n. 43, de 1903, determinando que não seja 
a.pplioado aos terrenos ou proprios munici
paes que resultar•em da subra. ou excessos 
sobre os alinhamentos de ruas, avenidas, 
praças, ·etc., o dispositivo da art. 15, § 8°, 
lattra. a, da. lei n. 85, de 20 de setembro dB 
1892, com parecet• e substitutivo da Com
missão de Constituição, Legi:Slação e Justiça; 

2a discussão do projecto n. 188, de 1902, 
alterando o Codigo dos institutos otHciaes de 
ensino superior e secund.ario, dependentes do 

Ministm·io da. Justiça o Negt>cios I11teriures, 
appr-ovado por decreto n. 3.890, dl3 1 ele j;Jo· 
neiro de 190L. 

2n. parto ás 2 1/2 hol'J.S, ou antes : 
Discussão unica do projecto n. 107, de H103, 

reformando a lei eleitoral para as eleições 
fedoraes, substitutivo da Commissão Especial 
aos projectos ns. 5 e 285 C de 1902, este ul· 
timo additivo de.,tacado em 3a. discussão do 
proj3cto n. 285 A de 1902. 

Levantou-se a ses::~ão ás 3 horas e 30 mi
nutos da tarde. 

5Qa SESSÃÕ !K 3 :DE AGOSTO DE 1903 

PresidenCia dos Srs. Paul~t Guimarãgs (Presidente), Alencar Guimltrltes (1° Sec1·etm·io) 
e Paula Guimarães (Presidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que 
respondem os Srs. Paula Guimarãe~, Alenc ~r 
Guimarães, Thom:tz Accioly, Joaquim Pi:res, 
.A,nthero Botelho., Carlos de Novaes, Anizio 
de Abreu, Sergio SabJya, Eloy de Souza, 
Fonseca e Silva, Wa.lfl•edo Leal, Abdon Mila
nez. Teixeira de Sá, Ermirio Coutinho, José 
Marcellino, Bricio Filho, Malaquias Gonçal
ves, Angelo Neto, Epaminondas Gracindo, 
Rodrigues .Doria, Domingos Guimarães, Bul
cão Viann!J., Felix Gasp::t.l', Satyro Dias, Ro
drigues Saldanha, Berm.rdo Horta, Moreira 
Gomes, Heredia dé Sá, Mello Mattos, Augusto 
de Vasconcellos, Sá Freire, Americo de Albu
querque, Fidelis Alves, Galvão Baptista, 
Silva Castro, Laurindo Pith, . Henrique 
·Borges, Cruvello C:tvalcanti, Mauricio de 
Abreu, Francisco Veiga, Viria to Mascarenhas, 
Bernardo· Monteiro, João Luiz, Gastão da 
Cunha., Astolpho Dutra, David Campista, 
Francisco Bernardino, Carneiro de Rezende, 
Leonel . Filho, Bernardes de Faria, Camillo 
So.a.res Filho, Antonio Zacha.I•ias, Henrique 
Salles, Ca;logeras, Sa.bino Barroso, Manoel 
Fulgenclo, Nogueira, Lindolpho ·Caetano, 
Wencesláo Braz, Galeão Carvalba.l, Mo1•eira 
da Silva., Jesuino Cardoso, Bernardo de Cam
pos, - Franciséo Romeiro, Rebouças de Car
valho, Fernando Prestes, Amaral Cezar, Mi
·randa. Cha.vos, Paulino Carlos, Joaquim Tei
xeira. Brandão, Paula . Ramos, Abdon Ba
ptista, Barbosa Lima, Germano ·ua.sslucher, 
. \ ' . . 

,Tarhes D.1rcy, Campos CJortiei' o Home~n da 
Carvalho. 

Abre-se a sessio • 
E' lida e posta. em d!scussão a acta. 

o !!ir. Barbosa Li.rna (·)-SI·. Pre
sidente, eu bem sei que, infelizmente, V. Ex. 
não está em condições de tomar providencias 
officazes no sentido de obvjar aos inconve
nientes i1ue, como muitos riutro.,s. collegas, 
venho, por minha vez, denunciai•, resultantes 
do pessimo serviço de revisão, ou, antes, de 
não rovisão, que se faz sob a rubrica. OI'Ça.
mentat•ia, correspondente a esse mesmo l>a.
r~grapho - Revisão - no Diario Official. 

Digo que V. Ex. não está em ·condições 
de tomar. p1•ovidencias, pela mesma razãp 
por que affi.rmo que o honrado director da
quella repartição, o estimado Dr. Florésta. 
de Miranda, tambom se cnc~ontra na mesma. 
situação em·que se acha a Mesa da Camara. · 

Os nossos discursos são publicados· um 
pouco d la diable no Diario do Congresso;· 
leem-se alli cousas impagaveis, algllmas··de· 
ploraveis, outras C.etestaveis, no tocante·,' á 
fidelidade com que os nossos tra.balllos devam 
ser reproduzidos naquelle o1•gão destinado á 
puhli,cação dos nossos discursos. 
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Assim é quo ás vezes o orador <liz-Hlhle
c o l'evisor escreve, c muitas vezes col'l'igo 
em tom doutoral.- illude. O orador diz 

. - constricção- o o jovon t•evisot• escl'CVe 
- cons .rucçfio. O orado1· t.i1.- alluuc- o 
o r~visor co1•rige - illude ... 

Não ha ·sentido, nã.o ha. a1•gumen to, não 
ha logica, não ha concatenação, pur mais 
cuidadosa quo soJa, não ha trabalho, por 
mais regularmente pensado, meditado, feito 
aqui desta tribuna, que rasiskt a semelhante 
pl'ocesso. 

Lilnito-me a. assignalar o facto mais uma 
vez. -

V cjo que não ha ramedio para elle, por
que a ra.iz dessa enformidade é o patronato, 
é o empenho ; isso está. liga.d.o á. constituição 
me:lica. da nossa. atmusphera política e co 
nosso àmbiente administrativo. 

Revisor é quem tem empenho o não quem 
u'be, quem é competente. 

Sa.be·se que .a Camara está funccionando, 
que é preciso augmonta.r ·o numero dos 
revisores e, como não ha sahida para tantos 
afilhados, entr:J.m elles pela porta larga do 
empenho para. os Jogares de reviso:·es, tor
nando-se depois censores dos nossos tra-

. b ühc~. 
E o res1,1ltado é quo o Diatio do Cong~·esso, 

que devia publicar os discursos na altura 
que é de -esperar saj:tm proferidos. pelus 
membros da ropresentação nacional, fica. 
sendQ um documento que, si fosse incluído 
·nas escolas didacticas, só poderia passar 
como trabalho de cacographia para des-

- -·pertar o risJ dos principiantes e motivar 
observações dos professores intolligontes da 
liogua v Jrnacula. 
.': · As.sig.nalo ·o fi.locto para fa.zm• resaltar a 
si.tuação em que nos encontramos; e, quamlo 
j;~ver. saude, irei eu mesmo fazer a r~visão 
dosjneus- discursos. 
· .1)1mqua.nto não O }:Uder fazer, exigjrei a 
nota. d_e que o orador não . reviu o seu dis
cúrso, e creio que o mesmo devem fazer 

. . t9dos~os que faltarem nesta ca.~a. 

O ·sr. IIéredla de Sá. (sobre a 
. ;a_cta) -::- Levo ao conhecimento de V. Ex. 
que o. m~u companheil·-> de bancada, o Sr. 
.Dr • .Corrêa Dutra, deixa de comparecer ás 
sessões por motivo de molestia. 

-Esp~ro ·que V. Ex. faça constar ·da acta 
esta· communicação. 

Em seguido, é approva<la a acta da sessão 
antecedente. 

fa.ssa.-se a·o expediente. 

O Sr. AJenear Guhn:\t•ãe!Oót 
(1° Sec1·ett~do) lH'ocodo :i, leitura do seguinte 

O file i o (lo IH' .. José I•'l'anci~co de A1•au.io 
Macodo, juiz da direito do S. Gon~~alo !lo Sa
pucahy, I'oprcsentando contt•:t o ru.cto do a! li 
exe~·cor advogacht o Deputado Leonel Filho. 
- A' Commissão do Constituição, Legislação 
e Justiça. · 

O Sr. Presidente-Devo decla.ra.l' 
á.·can;nra que fica sobre a. Mesa, paJ'a re
ceber emendas em 2a. discussKo e por espaço 
do dnco sessões diurnas, a começar de hoje, o 
pro,iecto n. 147, de 1903, fixando a. despeza do 
Ministerio da Guerra para. o exercício do 
1904. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Preaidente- Não havendo 
numero legal para se proceder ás votaçõES 
das ma terias constantes da. ordem do dia, 
passit·se á ma teria em discussão. 

PRI:M:EIRA PARTE DA ORDE?!:I DO DIA 

E' annunciada a discussão unica do par~cer 
n. 82, de 1903, concedendo ao Dr. Pa.~lino 
José Soares de Souza, Deputa. .o pelo Estado 
do Rio de Janeiro, licença. por to:r_npo inde· 
teemina.~o, para tratar de sua saude. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e a:liada a votação·. 

E' a.nnunciada a discussão unica do parecm• 
n. 83, de 1903, concedendo ao Deputado pelo 
Estado do Pará Arthui· de Souza -Lemos 
t,res mezes de licença, para tratar de suá 
saude. · 

Ninguem pedindo a palavra, é encorl~ada a 
discuss w e adiada a votação. · 

E' annuncia.da a discus8ão unica do pro~ 
jecto n. 115 A, de 1903 (do Senado), autori
zando o Poder Executivo a conceder um anno 
de licença ao D1·. João Lopes Pereira, juiz 
feJ.eral da secção do Estado do Amazonas, 
para tratar de sua saude . 

Ninguem mai'i pedindo a palavra. é encor· 
rada a discussão c adiada a. votação . 

E' annunciada. a disr.us~ão unicn. do pl'o
jocto n. 141 A, de 1903, (do Senado), autori
zando o Poder Executivo a conceder um 
anno de liconça ao D1·~ Joaquim Fernandos 
.da. Costa Lima, inspector de saude dos portos 
do Estado do Maranhão, para tratar de sna. 
sua.1e; 
· Ninguem pedindo a palavra~~ enccwrada ~ 
discussão e adiada a votação. 
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. E' annun~iada a discus::l~O unica do pro· 
.1ecto n. 145, do 1903, autur1za.ndo o Pcdor 
Executivo a conceJol' ao amanuens.1 do Tl'i
·buna.l Civil e Criminal Augusto Moreno de 
Alagão um anno de licença, com ordenado, 
em proroga.ção á que.Jhe foi cowedida em 
13 de julho do a.nno passado. 

Vem á Mesa. é lida, apoiada e enviada á 
Com missão a seguin to 

EMENDA 

Ao projecto n. 145, de 1903 

Em vez do:-com ordenado, diga-se:-com 
os vencimentos. 

Sala das sessões, 3 de agosto de 1903.-
Angelo Neto. ,/ 

.Ninguem pedindo a palav1•a é encm!l'Í1da a 
discussão e adiada a votação até que a 
respectiva Commissão dê parecer sobre a 
,emenda off'erecida. 
· ·E' annunciada. a. continuação da, 2a discussão 
do projecto n. 43, de 1903, determinando 
qu~ não s~j~ applicado aos . terrenos ou pro
priOs 1IlUDiclpaos que rosultarem de sobra ou 
excessos sobra os alinhamento:~ de ruas, 

·a-venidas, praças, etc., o dispositivo do 
á1lt. 15, § 8°, lettra a, da lei n. 85, de 20 de 
setembro de 1892, com parecer e substituti· 
vo da Commissão de Constituição, Legislação 
e Justiça. ' -

·O Sr. Presidente-Tem a p1hvra 
o Sr. H~redia de Sá. 

O Sr. Heredia de Sá vem termi· 
nar a serie de considerações iniciadas na 
ultima sessão e qu~ teve de :lnterromper pot• 
estar esgotada a hora. 
. Nota que a Cani.âra está resolvida á votar 
o monstruoso .Jlrojecto em discussão, sem 
_a~tender aos justos protestos dos rapresen· 
,tantes do Districto Federal. . 

Mas, si infructiferos forem os seus esforços 
;e os do -illustre collega Sr. Sá Freire, que 
~om tanto· bJ,'i.lhantismo occupou a attençào 

· aa Camara, ante-hontem, resta-lhes a satis· 
;fação do dever cumprido, faz.endo opposição 
a;~'um J:lr~jec~o que é uma aifronta á popult· 
çao do Distrtcto. Federal. 
- Fóra do Parlamento, porém, as palavras 
aqui proferidas já encoütraram êcho. 
·. O Pai~ de hontem, .em brilh:ante editorial, 
mostrou a improcedencia do projecto em 
dabate. 

. . Parecia quo, feita a eleição do Cónselho 
· desappa.reciam os motivos que determina
r·am o desejo d~ reform~ municipal. 

Demais, esta eleição cor•rou com toua a re· 
gular~.dade, sendo e:;colhidos intendentes 
holllons da mais alta posição social, de ro
conhecida idonoidade. 

Portanto, o projecto tal como se acha con
cebido é humilhante, porque roth•a tlu. Ol'· 
ganizu.ç?ío local direitos o prerogatlva:i .con• 
feridos pola Constituição, e em goso dos 
quaes estão os habitantes do Districto Fa· 
der:ll que acabam de escolher os seus legt-
timos representantes, .. 

Pensa que ao emvez de se estatl legislando 
em assumpto· de tanta gravidade com a.ço
damento, se:rá preferível fazer·se a lei ~Jei
l?ral, que ê a base. do re,;imen l'epresenta
tlvo como o nosso. 

Conclue, depois de largas considel'a.ções 
sobre o projecto, concitando o patriotismo 
dos 1•epresentantes da Nação para não con
sentirem nesta ex.cepção com que se pretenda 
acorrentar os poderes autonomos destaCa
pital. (Mui! o bem; muito bem.) 

Comparecem mais os 81's. Aurelio Amo· 
l'im" Passos Mir.mda, Antonio Bastos, José 
Euzabio, Rodrigues Fernandes, Christino 
Cruz, Raymundo Arthur, BJzorril F ,.mtenelle, 
Vil•gilio Brigido, Thomaz Cavalcanti, Fran
cisco Sá, Frederico Borges, João Lopes, 
Eduardo Studart, Cornelio qa Fonseca, Oli
veira Valladão, Neiva, c~~stro Rebllllo, Tosta, 
Vergne do Abreu, Augusto de Freitas,. Ro
drigues Lima, Paranhos Montenegro, Josê 
Monjardim, GalJino Loreto, Erico Coelho, 
Lourenço Baptista, --Julio Santos, Oliveira 
Figueiredo, Carlos Teix-eira Brandão, Este
vão Lobo, José Bonifacio, Bueno de Paiva, 
João Luiz Alves, Padua Rezende, Ferreira 
Braga, José Lobo; Alvaro de Carvalho, Her
menegildo de Moraes Filho, Bernardo Anto
nio;Aquino Ribeir~, Lindolpho Serra, La· 
menha Lins, Elyseu Guilherme, Juvenal 
Muller, Vespasiano de Albuquerque e Diogo 
.Fortuna. ·· . 

Deixam de comparecer com causa partici
pada ·os Srs. Wande.rley de Mendonça, Sá 
Pei~oto, Enéas Martins, Raymun~o Nery, 
Hosannah de Oliveira, Arthur Lemos, Ur
bano Santos~_ Guedelha MoUL·ão, Uias Vieira, 
João Gayoso, Gonçalo Souto, Tavares de Lyra, 
Pereira Reis, Trindade, Soares Nei:va, $:3ta
cio Coimbra, Pedro Pernambuco, E;lpidio Fj~ 
gueiredo, Ra.ymundo. dé Miranda, · Joviníano 
de Carvalho, Milton, Eugenio Tourinho, Pinto 
Dantas, Tolentino dos Santos, Marcolino 
Muura, Corrêa Dutra., Bel:h;ario de Souza, 
Bezamat, Pereira Lima, Paulino de ·Souza, 
Penido Filho, Adalberto Ferraz, Carvalho 
Britto, Arthur Torres, ·Eduardo Pimentel, 
Olegario Maciel, Rod0Ipho Paixão, Vall•iS de 
Castro; Azevedo Marqnes, RodoÍpho· Mi· 
randa, Ca.ndido de Abreu, Fra.nqisco Tolen .. 
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tino, Xavier do Valle, Victorino Monteiro, 
Ca.ssia.no do Nascimonto c Alt'l'c,lu Varella .. 

g som cau . .;a. o::-: Srs. Rogorii) <lo Mit'éLIHla, 
Indio do Bz·azil, Pa.ul:t e ~ilva, Celso do 
Souza, Peroira de Lyt·a, Mot•cil''lo Alvos, 
Art.hur Ot•la.n•lo, 1-:usebio do Andrade, At•t·o
xella.s Oalvão, l"elisucllo Freit'(', Edual'do 
Uu.mos, .Jo .. ,o Ba.ptist:t, Lamonniol' Go lo· 
l'rodo, Domingues de Ca~tru, Costi~ .Junior, 
Arnolpho Azovodo, Loito de Souza., l•'rancisco 
Malta, Co.::;t::t NotJ, Car•los Cava.lcanti. Soares 
dos Santos, Marçal Escoba1•, Angelo Pinheiro 
e Domingos Mascarenhas. 

O S1•. P1•esldente - H:tVendo nu
mero legal, vae~sa pl'oceder ás votações dad 
ma terias constantes da ordem do d·ia c tlu.s 
que se acham sobre a mesa. 

E' lido, julgado objecto lle deliberação e 
enviado ás Cvmmissões do Pensões e Contas 
e de Orçamento o seguinte 

PROJECTO 

N. 150- 1903 

Concede a reve1·são da metade do meio soldo 
de 98$, qtte ]Jercebe Etherelde Olwysantho 
de Olive,·ra Botelho, em (avo1· de D. Cm·lota 
de Ot :veira Botelho, ambos filhos do fal-

- lecido. co1·onel José Antonio de Olivei1·a 
Botelho 

O Congresso Nacional resolvo : 
Artigo unico. E' concedida em favo1• de 

D. Carlota. da Oliveira Botelho, a datar de 
5 de outubro do corz•onte anno, a r,~versão 
d!1 metade do . meio soldo de 98$, deixado 
por seu pae o coronel José Antonio do Oli
veira Botelho, e que percebe o seu irmão 
Etherelde Chrysantho de Oliveira Botelho ;· 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 3 de agosto de 1903.,....,. 
Domi~gos Rodrigues Guimo.raes. 

São successivamente sem debate appro
vadas as relacções fi.naes do8 projectos 
ns. 12.2 A, 123 A c 148, de 1903, nara serem 
enviadas ao Senado. -

E' annunciada a,·votação do projecto n. 1!]2, 
de 1903, fixando a força naval para o ex:eeci
cio d~ Hl04 (2& discu:;;;ão). 

Em seguida. são suceesJivamente postos a 
votos e approv::dos em 2a discussão, os se
guintes artigo::J do 

PROJECTO 

N. 132-1903 

~ I." Dos otllci:ws (),J c'OI'po da. arm:ttf:t n 
das clas::.es a.tln<\xas consta.nte::; tlos ro.•p('.cti
vo:; 11 ua.d I'OS ; 

§ 2." De 00, no maximo, aspira.ntos a. 
gu:trdas-ma.r.: nha : 

§ :~." lle 4.000 prat;as do corpo do ma.ri
nhnil'o:-: nacioua.us, inc: u~i v o li H piLI''t a. t ~om
pa.nhia. •lo Mu.ttu Gro~so; 

~ 4." De UOO foguista:] contrn.ctatlo:;; 
~ 5." Do I .500 a.prcndizc~ marinheiros; 
§ ô o DJ 500 pmr,lcLS do corpo do inflwtaria 

de marinhct. 
Art. 2. o Em t.ompo do guort'a. a fhrça 

naval se compor(t do pcssual quo fot' noces· 
sario. 

Art. 3. 0 A::; praças c ox-praça.s que sere
engajarem po1• tl'es anno:~, pelo monos, tor·ão 
diroitQ ú. impot'ta.ncia em dinheiro das peças 
de fardamento, gratuitttmonto distribuillitS 
aos recrutas. 

Art. 4. o Revogam-se as disposições om 
contrario. 

O Sr. Tho01az Cavalcanti 
(pela 01·dem) roqunr e obtem dispensa. do in· 
terat~cio para. que o pl'ojecto n. 1:12, do IU03, 
que Maba do ser approvado om 2a. discussü.o, 
entre em 3a, ~a ordem do dia de amttnhã. 

Em seguida é :posto a votos e approvado 
o requerimento do Sr. Barbosa Lima, olfe
recido na sessio de l do corrente, cujo toor 6 
o seguinte: 

«Requeiro que o projec~o n. 28 A, de 1903• 
volt9 á Commissão de Constituição, Legista· 
ção e Justiça.» 

E' o projecta n. 28 A, de 1900, enviado á 
referida Commissão. · 

E' approvatlo em 2.1 discussão o seguinte 
artigo. do 

PRO.TECTO 

N. 191- 1902 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. }o. Fica o Poder· Executivo autori
zado, caso não haja inconveniente pMa o 
serviço militar, a conceder dous annos do li
cençn., com vencimentos, ao alferes Pa.ulino 
Julio de Almeida Nuro, para. ir á Europa 
construir e <.'xperimentar, á sua custa, o ap
parelho de sua invonção, denominado « Lu 1 

comoção aerea p:)r meio de azas.» 

O Sr. Angelo Neto (peh~ o1·dem) 
requ~r verificação da votação. 

O Congresso Nacional docrota: Feit'a a verificação, reconhece-se terem vo
Art. 1 .• 0 A força naval, no exercicio de tado a favor do projecto 81 Srs. Deputados e 

1904, constará; contra l. Total, 82, . 
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() Sr. Pre@ldente -Não lla. nu- E' posto a voto:i, u.pJit•uvu.do r.m di~Cilflii0 
moro. unica. e cnvltLdo :l eu.nu;ilo o 8o(fulntu 

Vae-so proceder á chamaia. 
P1•ocedendo-se á chamada;vm•iflca-se terem

se ausentado os Srs. Jos~ Euzebio, Eloy de 
Souza, Ahdon Milanez, Epaminondas GPa
·ci·ndo, Erico Coelho, Henrique Borges, Gas
tão da Cunha., Carneiro de Rezende, João Luii 
Alvos, Camillo Soares Filho, Ca.logoras, Pa
dua Rezende e Joaquim Teixeira B1·andão. 

O t!!!h•. Presldent.e -Responderam 
· á .chamada 110 Srs. Deputados. 

Vae-3e pl'oSe;:uir nas vot:tções. 
· Comparecem ainda osSrs. Julio de Mello, 
Luiz Domingues, Affonso Costa, João Vieira, 
Esme1•aldino Bandeira, Loovigildo 'li.,ilguoh•~~os, 
Ribeiro Junqueh•a, Candido Rodrigues e ·na. 
nedicto de Souza. 

Posto de novo a votos o art. 1 o do pro
jecto n. HH, de 190~, vm•ifica-se te1• sido o 
mesmo app1•ovado. . 

E approvado o seguinte at•t. 2o:- Revo
gam-se as disposições em cont1·a1·io. 

O Sr. Oliveira Volladão (pela 
ordem) requsr o obtem . dispensa de inster

. sticio; para que o projecto que acaba de ser 
·. votado faça. parto da proxima. ordem do 
·dia. · 

. _ E~posto . a vot()S o appl'..r\Tado em discmsão 
uni c a o parecer n ~ 82, de 1 903,concedendo ao 
Dr. Pauli.no Josê Soares de Souza, Deputado 
pelo Estado do Rio de. Janeiro, licença, por 
tampo indeterminado, para tratar de sua 
saude. 

·E' posto ·a ·votos e· approva.do em discussão 
unica_ o parecer n. 83, de 1903, cóncedendo 
ao Deputado pelo Estado do Pará Arthur 
de Souza Lemos tres mezes de licença, para 
tratar de sua saq.de. . . . . . 

E' posto a votos e approvado em discussão 
unica e enviado á sancção o seguinte 

PROJECTO 

N. 115 A- 1903 

· (Do Senado) 

O Congresso . Nacional resolve: 

. Artigo Único. Fica o Poder Executivo au
torizado a conceder um anno de licença, com 
ordenado, ao D1' . Juão Lopes Pereira, juiz 
feder.1l da.. seccão do Estado do Amazonas, 
para tratar de sua saude onde lhe convier; 
:::.·cvogadas as· .disposições· ~m contrario, · 

pn,o.mcro 

N, 141 A - l!JO:l 

(Do Senarlo) 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigounico. Fica o Pole1• Executivo au

torizado a pro1•oga1• por um a.nno, com o Ol'· 
denado, a licença de que está. gosando o D1•. 
Joaquim Fernandes da Costa Limá, inipector 
de suude dos portos do Maranhão, pll'i1 se 
trata1• onde lhe convier; revogadas a::: dis
posições em contl·aria. 

O Sr. Prealdente- Estão findas 
o.s v o taçõos. 

Continúa a 2a discussão do pr.:>jecto n. 43, 
do 1903, determinando que nã.o seja appll· 
cado aos terrenos ou pl•opt•ios mnnicipaes 
que 1·esultarem de sobra ou excessos sobre os 
alinhamentos de ruas, avenida~, pr.~ças, etc., 
o dispositivo d> art. 15, § 8°, lettra. a, da. 
lei n. 85, de 2u de satombl'O de 1892, com 
parecer e sutostitutivo da Commissão de Con
stituição, Legislação e Justiç:t. 

Tem a. palavra. o Sr. Neiva .. 

o Sr. Nelvo. diz quo, quando orou 
sobre o a..ssumpto em debate, na penultima. 
sessão,cerca de uma. ltora.; a . Camara estava., 
como é natural, um pouca menos concorrid~• 
do que costuma ser, o então .•. antes deent1·~r 
propriamente no assumpto, foi coagido na 
defesl}. de seu amor proprio, de algum . modo 
susceptibilizado, a vir á tribuna . paril ver· 
berar uma phrase que lhe - ~inba soado mal 
aod ouvidos, q11al a de que ia e'fl,cher. 

Ora, encher, na accepção da gyria.. popular. 
é uma expressão de .que ·ás . vezes tem tido 
vontade de u .ar, o que evita, porque a sua 
natureza é mais propensa ~ ternura que 
ao furor. (Riso.) . - . ' · 

Seu proposito, subindo á tribuna, é fazer a 
synthese·do que disse, o não renovação dos 
argumentes que apresantou, dasde que o sou, 
discurso foi a.pen~\s publicado· em 1•esumo, · 
não só · no Diario do Congresso,como ainda :g.o 
Jornal do Commercio, e tambaÍil coi•re-lhs o 
dever, hoje, que a Camara está tão concpr
rida, de fazer essa. syntheso com o intuito 
apenas de mais umà vez deixar exarada. sua 
opinião, que será. uuvida por esse .. grartile· 
numero de c,,Ueg.as rocem-eleitos, a quem 
teve a fo1•tuna de conhecer e a quem o e~ei.;. 
torado re&irou das diversas cidades do inte· 
rio1• do paiz para mandar para e~1e parJa. 
mento,onde pelos seus talentos devem trazer 
o concurso das suas luz3s ;· N~o · deseja_ se ft..; . 
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quJ suppondo qun sóbo :l t1•ibuna. com o in
tuito ele pt•olonga.t' o d:1batfl, com outt·o in· 
tonto si não o do demonstrar, n:io a SS. E Ex., 
mas aos s!:lus concidadãos, áq uellrB q uc lhe 
dot•a.m a supt•ema. honrtt do constituil-o seu 
r<lpt•csem;ante neste p:tr•bmento,a cm·t:!ln. tle 
que pt•ucura, na medida das sua.s 1'01\'a'i!,tantJ 
quanto lho t1 po;sivel, discutir os diver.:;O$ 
a&~umptus consta.ntos das ordens do dia, in
sistindo mosmo pelos dJba.tcs para fJUO dos 
embates da discussão, (deixem passar a cln· 
pa ·é muito volba mas é verdadeira), surja 
a luz brilhante para. vir illuminar as noss'ttS 
controver~ias. 

0 SR.. CRUVELLO CAVALCANTI - V. gx., 
devtl sabet• que mui tas vozes a ob~trucção é 
um recurso de grande nC::cessidado. 

O SR. NEIVA-0 nobre Deputado não t::Jm 
razão : sabe que a obstrucção é uma arma 
poderosa, mas, para que usa.t•-se deste arma, 
si nes~e momento não ha oppJsicão 1 

0 Sa. CRUVELLO CAVALCANTI- Eu não 
disse isto. · 

O SR. NEIVA -Para que obstrucçã.o, si ha 
uma. unificação completa. õ.o vls&as, si ha per
teita. uniformidade do sentimentos, si ha. 
uma cohesão d.e idéas, c si em um amplexo 
de principias e de pensamentos todos mar
cha.m unidos, quando não ha. o~tro objectiv~ 
sioão olhar o sol que fulge na orbita. a la· 
mantina celeste, desprendendo os raios ful· 
garantes que sobro nós, 3ati ,feitos, dtrige '? 

Por que razã·) fazer obstrucção ? Pelo cJn
tra.rio: o que todos veJm é a desobstrucção, 
é a quéda. de pa.redes, a demoiição de predios, 
a. abertura de ruas o avenidas do modo a 
fazermos desta cidade si não uma nova Pariz 
ao menos uma Buenos Ayres. 

Porque, pois, um~ obstrucçã.o 1 Sabe que 
muita.s vezes ella é de grande necessidade, 
sendo uma a·,·ma poderosa •.• 
. . 0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI dá um 

aparte. 

O Sa~ NElVA-Uma obstrucção está sempre 
em desaccordo com todas as boas normas 
parlamentares ; todavia, é certo, deltas 
muitas vezes SJ ha usado e algures abusado, 
o que negar-se não póde é que na defes ~de 
direitos santos tem-se procurado usar dess:} 
systema. 

. 0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI-Não fui 
corriprehendido. Eu disse que a ·ob.:;ti·ucção é 
u·m recurso licito e permittido, nias; no 
casa om relação il.o projecto, rrão ha necessi
dàde., não aproveita. 

·O SR. NEIVA dizia que a. obst1•ucção é 
muita;s vezes necqssaria porquo, si não fosse 
cU~, 'nos ·parlamentos ter·i~m vingado idét~.s 

as ma.i~ absm·Jas, as mais a.nlagonicas c<vn 
os princípios da. liberdade. 

Não foi ella, a a.t•ma. valorosa. do quo so 
Stn•viu 0' Conn ol com OS CO·l•oligionai•ios 
i.•lttn.iezos, imp.)rterrlto3 na defosa. de seua 
direi to3 ·~ Quo fazem ostl)s tchequos na Aus· 
tr'ia.-Hungt•itt com um peincipo á frente, 
propugnando o direito da. palavr:t, a, ponto 
de irem até :i luta m:.~terial. deixando quo 
se p:tss~m dous, tres e mais dias sem quo os 
memb1•os do parlamento durmam, mas tam· 
bem S()m que .cousa alguma se yote?! 

Que foz mesmo o Estado de V. Ex. em 
1866 ('?), com Ma.rtini Torres á f1•.:mte, em quo 
até sB realizou umtt sessão permanente 
quo durou mais de um dia. contra o govox•no 
a. que então se fazia opposicão?! · 

Pois b:3m, tudo isso moatra que obstruc ;ão 
não é uma. iunovação o quo ella. pMo mesmo 
Se!' precisa, utU. 

Nü.o se cançarii. jámai~ do ouvir a palavra 
eloqm~nt.e, vibrante, viva, que toca. ás tlhras 
sensíveis do cot•ação e que desperta o en· 
thusiasmo, mas quando so quizer tolher a 
liherd \de de palavra. neste parlamento, fará 
das fra,1ueza.s força.s, empregará. todos os 
recurws e não deixat•á, u.bsolutarnente, de 
orar sinão qu:~ndo lh[} f~Lltar um sopro de 
vida, qua.n.lo nã.o puicr pronunciar um 
verbo, soltar um monosyllabo; mas absoluta· 
mcat'3 não póde d~ixa.r de osmei•ilhat' a.s 
quastõ0s em que tem duvidas, e acr0dita 
que tem o diretto de fazel-o. 

DJs resumos publicados nãosa deprehenda 
que foi favoravei a muitas mJdidas exaradas 
no projeeto, o quo se inftwe, p"lo contrario, é 
que comhatou-o in limine. 

Depoi~ de ouvir a palavra. eloquente, bri· 
lhante do il1ust1'e repres()ntante de S. Paulo 
que tão dignamente se estreiou nesta Ça.sa, 
não poderia o orador aventurar-so a com
bater um projocto que tivesse o peso, o 
valor .•• a santidade de suas convicções • 

Nã.o poderá fazel-o e turá de curvar-se 
aos seus talentos. Como estâ publicado 
no Diario do Congresso não consta ab~J 
lutamen te dos Annaes qua o Ol'ador tivesse 
sido favoravel á accelta.çã.o de diversJ; a~· 
tigos e, então, pedirá licença á Cama.ra para 
fazer sentir que annotoua. a.lguns paragraphos 
um S-e porquo dizem-que cada terra tem 
seu uso e cala roca tem seu fuzo, já se vao 
acostumando a ossos essas; não gosta,é certo, 
muito de collocal-os, porque ésse t'a.z lem
brar eça e acha que não é bom lembrarmo· 
nos de cousas funebres, q ua.ndo se t.ra.ta de 
tão vivas. 

0 SR.. CRUVELLO CAVA.LCANTI-Acho qu~ 
estava bem empregado, porque t1•ata-se dos 
fnnnraes d~ autonomia d~sto Djstr~ctq, 
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[) Srt: NgTvA lomhr:t h:~vor concoi•d:vlo 
com algumas da'3 attr·iiJui~ÕHS :u•t•.wcadas a 
este Conselho solccl.o, fllHo depois do uma. 
scelta-a palavra t' italiana. e nào vom t'óra 
do pt·opo~ito neste dia dit o:;tréa do Lyrico ... 
(riso) .•• nscolha f'eih de ontee os cidadãos 
illustres desta Ca.pital, Con:;olho eloit'J por 
'votação uninominal,e.scolhido por· inspiração, 
quiçá, quasi divina. 

Do Conselho Municip:tl, composto dJ lO 
cidadãos, Conselho que faz lombra1• o dos 
Doges, que deixo'l no mo brilhan to na historia 
de Veneza, embJt'a á; vezos rub1·os, foram 
a.1•rancadas diversas faculdades pelo pro
jacto em dobt\te, para sorem da.:las a um 
prefeij;o, que, si na actualidacle é um homem 
de merecimento, de força d'J vontada, do 
tenacidade, de energia e dotado Je outras 
qualidades iutellectua.es e mosmo moraos, 
nem semp1•e quererá se1•vit• osse a:ifanoso 
cJrgJ. 

nx prí!SS:t espt!dal pat•tt a(1 uolla. occasião ; Í:-(~O · 
•'• quo,; opport.uoo. 

Acct·;~~cc q11e o il!u:Jtra Prct'oito, como o 
ol•udot•, vao mn passos celeres pat•a a. idadn 
em que o ca.n:.laço p1·este.> (1·iso) a.pptu•ece e 
podo do um momento para outro querer 
de.;cansar. 

Sendo assim, não havendo a.bsolut:tmente 
a id(1a do se tot•nar transitm•ío este projecto, 
o que é real <} quo vão ficar privadoa os 
membros do Conselho recentemente eleito, 
de uma porção de regalias que lhea eram 
conferidas pela lei.·. 

Di::~se e repete : todos nós devemos conco1·· 
rer com a nos:Sa energia c os nossos votos 
para que cesse esso systema do continuas 
abdic~_ções do nosso direito, essa constante 
ce3são de nossas prer.Jgativas para sm•em da.
das a unu. entidade. Foi sempra contra a 
concentração de poderes que combat3ram 
aquelles, como vó~, denodauos republicanos 
da propaganda, que defendiam o principio 

0 SR. CR.UVELLO CAVALCANTI - So1•á e!lo da dosce 11tralização, Po~s bemt o que su dá 
sempre Prefeito 1 nest;e momento é a mesma cousa. Veem·S3 

O SR. NEIVA- E' ahi que ia chegar. A lei todos os dias pr0jectos do lei inquinados 
que se projecta não é transitorüt, não co· desse cunho de cessão de poderas. 
gíta de um individuo, não é lei de momento E' o que SJ faz constantemente, é o que se 
ou de opportunidado. pretendo fazet• com esta lei. Tira.-se de um 

Sabemos que 0 opportuni 5mo tem suas Conselho escõlhidJ com tolo o zclo,eleito re
van t.agens 0 foi posto em pratica, em centemente por um processo novo, -qninominal, 
França por Gambetta que, por esse modo, que obrig 1 o ci.hdão a e3colher tão restl'icta
evit()u 0 dosrallecimento , dessa. grande mente, tirarn-sJa e3S3 Conselh>quasi toJas as 
nação. Foi Gambath, esse esforçado pa- suas attribtiições. Depois de eleito, com tan
triota, que indicou Thiors CJino 0 S-\l- tos reclames, e, logo apó~ as formalidades do 
vador da patria commum (não vé.t a Casa. empossamento, surge de rapente um pro
pensar que está a fazer al~rde de erudição); jecto ie lej cum o intuito unic() de arran
conhecs esse facto apenas ct 9 quadro muito car-lhe as rega.lia.s com as quaes~ elle suppu
popu_lar, (riso); e, comquanto pal'ecesse que nha, iria servir. Si se lhe artJ.ncassam só
clle transigia com os princípios p 3los quaes mente as que da fa.cto pode;n pertencer ~t 
sempre propugnara, realmente não tran- Prefeitura, muito bem, C}nviria; mas assim 
si~ia; não era uma transacção, era. ap ·na::. não _succHd~; o foi este o seu objoctivo vin~to 
uma justa transição. (Apoiados.) á. tr1b~na., Isto é.!. accentuar que CID: se~ u~-

- . _ trmo dtscurso nao tentou contrariar tn lt· 
O. op~or·Gumsmo &e unpoe •. em dados. f!lO· .mine .0 projecto, m·u; indicar qua.es. ~s me

mentos, quem q~er ve~c~r ha de tra~stgu·; .r !lidas que po.Ua.m passar do Conselho para o 
e. outra cousa nao é st_nao ~~po_rtumsmo a p1·efeito e que são a& constantes das lettras 
tr~gua ~ue dons exet'cltos.mnmgos fazem a b e f h i j e k. 
co,~, o 11m de poderem enterrar os cada- 'vê,.:Po~ta'nt~. a camara. que mais da me· 
v..,r._,s de seus soldados. _ tade da·~ medidas ju-l.gaqu.rpJssam ser trans-

Mas, no caso em qusstao,não se verifica o miGttdas ao Prefeito. · 
opportu!lismo, visto n~o const:tr da lei que Si- pensa que eatas medidas devem ser 
as ~ed1~as nellu. conttdas ':ão SOl' postas em concedidas ao Prefeito, e assim desapaixona
pratma so pelo. ac~ual Prefeito.. damente se externa., porque são materias 

O quo se d.1z e que esta le1 va.c fijLtl' ad connexas á sua administração, cot•relatas ao 
P!!rpetuum, mesmo p~rquJ as grandes obras modo delle administt•a.r, não se segue dahi 

, u~o semp1•e de duraçao pe1~petua ael'e pete- que não propugne pela continuação da consa-
mtts.. . . ~ gração dos direitos dos que devem tel-as, 

E de~a1~ ~ao se devem f<:tzer leis ~e ca- ·i.:;to ê, do Conselho Municipal. · 
ra~ter mdtvJ~ual,. por ~na~s. notave1s q~e Porc1uo, com franqueza, si o orador fosse 
~e.Jam os merltos de u.m mdividU?· Ello ntto membro daqueile Conselho, (externa o seu 

.. tem o <l.om da perpetwdade, e, pOis, convem pensamento com mais fl'anqueza ainda. d.J 
0 u legislai• com cautela:, ou ·tornar a lei que o fez outro dia) não continuaria; ronun-
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e~a.ri:\ o n~amlato, ~i d~pois ele üleito •. q11inzo 1 . FeH~ esta. :-:~y~tllO.~O, ptU'<L demonstt·:w C~JI110 
UHLS .dopo1s, a.p(~na.~. foss.t vot:t<la. ltH nessas 1 (liscutlll o pro.wct >, deve uma ontt•:t expli
euudtç:lío~, a. nuo ~ 11• quo sn possa }H'.•sumir c:w:\o i\ (lUO nito pütlo fugir, porque nlla im
quu se fez os to c•onsellw com o i11tnitu d.o port:t om um jubilo quo tem a sna. alma, toda 
nomear mestts oloitol'aes o ola.horal' os Ol'ça- a. vez qne se 1,[•ansforrna.m om llJred as pala
mantos sob peoposta. dtL P1•efeit.u .. ·a. ! vt•as com que procut•a oxtern:Lr-sL! nm rul:.L

Com essa. mesma franqueza, eskanha que 
o illustre Deputado pelo 1° districto desta 
Capital, Sr. coronel Heredia de S;L, 'lue Ol'OU 
hontem sobre o projecto, viosse censurar a 
Camara, declarando que felizmente a ban
cada bt•ilh·mte de Pernambuco, quo ella sim, 
tinha destacado um dos seus membros mai,; 
notaveis pn.1·a correr em auxilio da bancada 
federal. 

Não foi sómente o illustre paladino per
nambucano ctue so lnteu pci<L autonomia 
municipa.l, tambem o humilde orJ.dor veiu 
convicto em defesa delta; não pii·lc, é certo, 
acompanhai• os surtos rasgat.l.os ':a aguia 
p::t.rlamentat•; mas, rastejttndo embora, sem 
devassar o esp::tço.o or:J.clor prestou o seu au· 
'xilio inetflcaz, quiçá, mas sincero e enthu
siasta a essa causa que ,julga constitucional e 
liberal; e fel-o como sóe fa.zel-o, com tod.a a 
energia da sua. alma, com toda a convicção 
·de que se apossa quando esposa. uma causa. 
com toda a since:-idade, o appeaa. pat'a. o.; 
que o ouvim.m, mostrando quaes eram os 
argumentos com que combatia. 

Não pr.>telou; e como dissJ hontem na 
apreciada edição, em que solemnizou o 30o 
anniversariode sua tão longa qua 1 to brilhante 
existencia, a bem accdita Gazeta de Noticias. 
«O orador fez uma analyse minudente;discutiu 
artigo por artigo, lett.r.~ por leLtl'a»,e dis~e, 
e muito ace1•ta.damente, a que.-idu. folha que 
o grande e,;pir~to dll Ferreir<\ de Araujo 
fundou, pois o orador discutiu lettra por 
lettra as em que o projecto tmb.divide as re
galias que :pretendem passar do Conselho 
para o Prefeito • . 

0 SR. CltUVELLO CAVALCANTI-O Districto 
Federal não esquecerà nunca o serviço de 
V. Ex. 
. O Sa. NEIV A - Não procedeu assim para 

que lhe agradecessem; apenas pele que fique 
exarado, porque é, como orador sern talentos, 
nem recursos orc~torios ... (Não apoiados). 

VozEs- E' excesso de modest'a ... 
. O SR. NEIVA- Não; pois co:1hece-se bem. 
Dlsse o seu collega 81'. H.o:trigues Doria. que 
na. fachada da aca,temia de que é digno pr..>
fessor, na Bahia, existem e3tas :palavras -
nosce te ipswrn, que S. Ex.. lhe traduziu por: 
conhece-te .a ti mesmo. (Riso.) 

Conhece-se perfeitamente; nestas condi
ções, sóe fallar d mtro do:> limites apoucados 
dOS seus conhecimentos. (Não apoiados,) 

Vol, IV • 

ção a pess:.ns, cujo ca.t•acter o serviços apre
cia do longa. data. 

Refere-se á. Commi:'!si'í.o de Constituição, a 
qu·tl mtlito considera, porque a palavra. 
C:onst·:tttiç{to, j<l. o disse, faz-lhe s~mpre lem
IJrat· os trcmpos em que havi<t Constituição, 
a qual dofmdin. com toda a tenacidade, na 
imprensa, e na tribuna. Eea cs,;a mesma. a 
r~zão de s lr, d3 sct• conservatlor : ct•a s:~l' 
constirucionalista, t<Lnto que, nos dias lle 
lut~Ls'p:trtidarias. om vez do bt•adat•- Viva, 
u pat•tido conservador ! - dizia.- Vivu. a 
Constituição politica I 

01•a, arra.iga1o ncss:>os pt•incipi ,s, l~ agortt, 
mais do que nunca constitucionali::~ta. Ama 
a CJnstituição, o choga a lal pontu seu . 
ar.endrado a.mur, que não ü só pnb Consti· 
tuição tla Republic<~, e sim pela propria 
Constituição-mit•im, pelo Regimento, noss:~ 
Constituição pequenina o interna., pela qual 
nos regulatn,.IS. 

A os .:e R.egimonto tambem muito respei
ta, e, seja dHo de p:tssagem, ter s:1hido quo 
nelle se va!3 lazer uma reforma., ou quo já 
estava feita o espa.lhada ent.ro collegas. 
Sentindo que o illustr.l 1° Secl'etari, não se 
lembr·asse do seu humilde colloga antigo, 
p11•a o obs!Jquiar com um exemplar desga 
reforma, afim de que, tartamudeando, sole
trando, e3tudasse as pht•ases ct,ncisas, as 
palavras precisas de que S. Ex. S<l terá de 
certo sorvido para re01·ganiza.1• essa impre-
súndivelreforma. . 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI- Não é SÓ 
V. Ex:. que se queixa disso. 

O SR. NEIVA ·- Sabe que nesse e3cól de 
Deputados rocem-vindos, ha. muHos soffl'egos 
de concorrer para a reforma com suas 
luzes, com sua pratica, adquiridas nos parla
mentos cs~aduaes e bastará citar um, que faz 
pela pl'imeira vez parte da Ca.mara e que hn. 
muito admira e considera, pelo sou brilhante 
talento, pela sua altiloqua oloquencia o pelas 
outras notaveis manifestações do sou espírito 
de e.scól- o St•. Dr. Mello 1\-Ittttos. (I1iuitos 
apoiados.) 

0 SR.. MELLO MATTOS- Si não fosse ca
çoada de V. Ex .•• 

O SR. NEIVA - o orador afll1•ma a since
ridade de sua asserção e assegura. a grande 
conta. í'.m que o tem, accrescida. ainda por 
seP di •tiocto filho daquellil tcr1'a nobre, na 
q,u 11 hmlJem se ufana de ter nascido. 
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~ede ao digno Jn Secretario quo se não 
esqueça do coll :tga que tanto o preza, mesmo 
porque deve lembrar-se de que olle foi an
tigo companheiro de luctas, como sachristão 
do .: grande ca.nonista do rrgimento e quo se 
chama- Paula Ramos. (Riso.) Acompanhou 
S. Ex:. com toda a tenacidade, seguindo o 
pa1:i pt!ssu e combatendo "is a vis doentio 
leatle,·, o 81•. Augusto Mont0negro, nJ. cam
panha. contra a prepJtoncia regimental que 
8e queria introduzir no parlamento. 

p prezado amigo o illustr~ Deput:tdo ca
that•inense nessa pugna renhida entre a li· 
bordado de palâvrn. e o silencio orienta i· 
entre a iguil.ldade do.l direitos dentt•o do 
pa1•lamonto, som a supremacia do enti
dades, venceu como gene1•al valoroso ; mas 
ta.mbem é ce1•to qne o orador. não faltou ao 
combate como soldado destemido, impor
terr;to, de esping:u•Ja. em punho, não·.'l. ara· . 
mada osplog..trda. velha do ioolvidavol Barão 
de Cotegipe, que não poderia dar mais os 
tiros precisos. . • · 

0 Sa. CR.UVELLO CAVALCANTI- Pet•dã.o; 
elle dizia que dava. 

·O Sn.. NEIVA-... E é de notar, quo a idéa 
do .. St·~ ~ontenegro estava protegida por 
égide bronzea, adamantina. Do mesmo modo 
que os escudos ·dos guarreiros mythologicos 
er<tm forjados nas fornalhas de Vulcano, a 
égide que S. Ex. trazia procedia do sol que 
então illuminava... . 
· Esedizi:tquedo alto descia ..• «não a cor

rJpção·dos povos,., como em tempo daclai•ou 
um·politico.conservador~ mas sim a determi· 
-nação, o aco~himento, a a.cquiescencia á. me
dida. proposta. Nem por is~o, porém, deixou· 
de.,estar·na brécba, . porque, como é bem sa
bidíl, não inquire quem está. de vigia quando 
tem de externar sua opinião, e, embora 
muitas vezes sangrando o coração, diz com 
fl•anqueza o flUe julga conveniente a precisa 
,dever dizer. · · ·. 

E' capuz de rogar .a, toios os collegas que 
intercedam junto aos Deuses ex machina pelas 
fraquezas do pobre cidadão. 

0 . SR. MIRANDA CIIA VES -Quil.l é O Deus 
e:x:-machúw 1 

· O SR. NEIVA-Depois dirá; refere-se, por 
ora; ·aos-Santos. 

E' :os • .. Fra.nciseo de Paula (1·isadas); ê o 
Santo da sua devoção: ello e os demais da 
Côrte Celeste. que intercedam p)las faltas, 
que não são veniaes, mas quo são verbaes, de 
quem está. com maxima sincel'ida.de, depois 
de .. velho, ·depois de se achar com a cabeça 
externamente despovoada de cabellos (riso), 
como está internamente despovoada de idêas 
(ntrcrapoiados geraes), defendendo uma causa 
q.ue reputa justa, porque teme a unitleação 

dos poderes, em um só ci ladé"í.o, a decadencia. 
das nggremiações, para. vingal' tt supremacia. 
da unidade. 

E:ita Commissão, além de se1• do Consti .. 
tuição, dessa Constituição que, si pt•ezava no 
temp) da monarchia, preza hoje n.inda mais, 
ess ~Com missão, além de ser de Constituição, 
ê tambem de legislação; é da feitura de !ois, 
da combinação deltas . 

Ora, leis são idéas estudadas aqui, eluci· 
dadas, reunidas em projecto e que, votadas, 
teem a sancçã.o do Sansào ... do Governo ... 
quer dizer. Por equivoco disse Sansão; mas 
é-sancção com dous cc. (Riso.) 

Embora. ca.tholico o crenteda Biblia, não 
s~ referia a Sansã.o porque isso , traria id é a. 
de Dallila ; ~ cst~s nãJ seduzem só pelo 
traços bellos que, encantadores~ ha visto em 
telas ma.gesto;as ou em scenas fulgurao· 
tos ; revostom·se tambem de varias. fol' .. 
m:ts, surgem como vaidade fascinante, como 
a hypocl'isia de falsa innocencia, e, pois,
fugiria da. iuéa da. treda philistéa., diria. 
ante!'! -Hercules ; é ma.is oxpressi v o, é mais 
forte e fui mais poetbado, pois delle se 
occup:wa.m Homero e outros vates gregos. 

· Pois bem, teve a sa.ncção do Governo ; e 
o orador que tambem fez parte desta. as
sembléa que se reune para organiur 
as leis, para ftt.zer projectos de leis, 
não póde deixar do aeata1• a Commis~ão 
dé Constituição e ·Legislação e Ju.:~tica 
e é um actodejustiça. (riso) que pratica vindo 
declarar qJie não podia absolutamente ata.-· · 
cu.r, sinão muito pelas ramas, esse pr.ojecto, 
df'sde que â frente desta Commissão ·está o 
venerando ancião, notavél jurisconsulto, 
politico eminente, amigo a quJm tanto preza. 
e respeita, o Sr. Dez. Paranhos Montcnegro,
e desde que o relator deste projecto ê o Sr. 
Azevedo Marques, paulista. djstincto, · que· 
tem dado provas do seu brilhante talento; 
não podia, po1•tanto, deixar passar desperce
bido que discutiu eatas idéas most1oa.nJ.o as 
attrltiuições que mais depreSia podem passar 
pa1•a a PJ.•efeitura, quaes às que não deviam 
passar e quaes ainda as que podiam ter ini
ciativa simultanea pelo Conselho o pela Pre
feitura, emfim que cumpriu o seu dever,· e 
pede desculpa aos honrados collegas de_ ter 
tomado algum tempo da sua attençã.o. . 

Mas não podia deixar de o fazer, porque, 
acima dos preconceitos, acima das intrigas, 
além das injustiças, das opiniões tredas, cos
tuma collocár a sua convicção. dando próva. 
inquestionavel de que é um politico sincero e 
verdadeiro, embora não sej:.t um pat•tida.rio 
ferrenho e apaixonado. (Muito bent; muito 
bem,. O orador é comprimentado.) 

NinO'uem mai::~ pedindo a palavra, é en
cerra.d'o · em 2a discussão o art. 1° e succes
siva.mente os dem!is art~gos do projecto 
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n. 43 A, de 1903, determinando que não sej:t 
applica.do aos terrenos ou proprios muniêi
pa.os que resultarem do sobra ou excessos 
sobre os alinhamentos de ruas, avenidas, 
praças, etc., o dispositivo do art. 15, § so, 
lettra a, da lei n. 85, de 20 de se&Jmbro de 
l8J2, com pa.recer e substitutivo d:~, Com· 
missão de Constituição, Legislação e Justiça; 
ficando adiada. a votação. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a discussão unica do proje· 
c to n. 107, de 1903, rerot•mando a lei o leito· 
ra.l para as eleições fod.araes, mbstitutivo da 
Commissão E8peci:11 ao:; pr·ojectos os. 5 ~ 
285 C, de 1902, este ultimo, additivo desta· 
ca.do em 3• diSJussão do proJ'cto o. ~85 A, 
de 1902. 

·O Sr. Prealdente-Tem a pala· 
vra. o Sr. Mh~anda. Chaves. 

O Sr. Francisco Bernardino 
......; Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente -Tem a p lavra 
pela ordem .o nob1•e De:putado. 

Of!ir. Francisco Bernardino 
(pela m·dem)-Sr. Presidente, redigi um sub· 
stitutivo ao projecto da Commis:5ão SJbr·e a 
rerorma. eleito1•al, · em discussão, tendo a. 
honra da envial-o á Mesa. para que seja 
discutido conjunctamente com o p:-ojecto. 

Vem á Me3a, é IiJo, apoiado e posto con
junçtamente em discussão o seguinte 

SUBSTITUTIVO AO PROJECTO N. 107, DE 1903 

Do alista.mento eleitoral 

Art. 1. 0 São eleitol'I3S os cidadão~ braz:
leil•os maiores de 21 annos, e no gozo de 
direitos politico~, que SQ alistarem na fôrma 
d"'sta lei. 

Art. 2. o O alista.me:1to de eleitores f&.~-se
ha nos Estados por Sllcçõ3.; corre . .;pondentes 
aos municípios, que forem comarcas ou cir
cumscripções j udici a.ria_s. 

§ 1.0 As secções de alist:::tmonto serão crea
das por decreto e terã.o a denomiuaçã.o dos 

· logares respec~ivos. 
§ 2. 0 O quadro das· secções do alistamento 

não poderá ser alterado sinãJ de cinco em 
cinco annos. 

§ 3. 0 Em cada secç'io haverá um commis-
3ario eleitoral e um escr-ivão para o serviço 
do alistamento a da eleição • 

A1•t. 3. 0 Para ser alistado, o cidadão ur.
Vl}rá r<quercr sua inclu~ão; om requeri
monto pot• elle escripto, datado e a.ssignaLlo, 
com declaração da natui•a.lida.dc,filiação, Ua· 
de,estado, pt•ofissão, rosidencia. no lo;.,rar e o 
nome .. a. se~çã.o eleitoral, a que cot•responde 
o logar tia residencia .. A lettra e assignatura 
do requerimento serão reconhecidas por ta-
ballião. · 

§ 1. o O requerente deverá. pt•ovar idade 
com o. respectiva certidão, Oll documento 
que a substitua, nos tel'mos de direito. A 
cert.idão de ter sido u.lista.lo eleitor federal 
prova maioridade. 

§ 2. o A rosidencia. sor<l provada com a.t
testa.do do autoridade judiciaria ou policial. 

§ 3. o Si for estrangoil•o natm•<.tlizado, de
verá. o requet•ente provar a naturalização. 

Art. 4. o O requerimento pódo ser apres 111-
tado no cartorio do oscr·ivão, em qualquer di' 
util, das lO hol'a.s da mwhã, ás 3 da tarJe. 

§ l. o Ao en tral' o l't)querimento, o e.:;cri· 
vão annJhrá. em livr.J proprio a entrada, em 
sua data, e o nome do portador, e dará ro· 
cibo a este, fazendo logo autoação dos papeis 
e conclusão ao commissat•io . 

§_.2. o O cJmmissario, rucebJn•lo os autos 
coni carga no livro proprio, dentl'o de oito 
dias, resolverá por sou despacho a inclusão 
ou não inclusio do requerente. . . 

§ 3. 0 O despacho será. publicado na pri· 
meira audiencia, e registrado immcdi:.tta· 
monta pelo e~crivão, em livru pNprio. 

§ 4. o Desi!o dcsp.1cho poder<t ser inLerpJst> 
recut•so, dentro de 30 dias, contado&· da. 
publicação, pelo re1uet·ente si o dospl).chofor
de não inclusão, e por qua.lquercida.dão si o 
de.;pacho fol' de inclusão. 

§ 5. o Pa1•a o servi co do . alistamento ha
verá no juizo, a que preside o cJmmissario. · 
audiencia no ultimo dia util de ca.la se· 
mana. 

Art. 5. 0 O recurso será. interposto ·por 
termo nos autos, sendo annotado em li vrQ 
proprio e terá elfeito suspen:)ivo. 

§ 1. o InterpostJ o recurso, sendo logo con
clusos os autos, o commissario poderd. refor· 
ma.r o seu despacho ou ordenar a remessa 
p::~.ra a junta eleitoral. · 

§ 2. o O e-scrivão, sendo paga~ as devi,Ias. 
despezas, r~rá. a l'emessa dentro do tres dias 

Art. 6. 0 No caso do rerorma., seguir-se·ha 
o disposto quanto ao primeiro do~pacllo; e si 
houvel'recurso, o commissa.río simpledmente 
ordenará a remessa.. 

Dos 1·ectwsos 

Art .. 7. o Na Capital Fedet•a.l e nas capitâes 
dos Estados haverá uma junta. eleitoml,com~ 
posta de cinco membros e com eU~ SOl'Vit'<í 
um esc1•ivão, 
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•. § 1.~ A junta não podorá funccionar sem § 6. 0 Quando lhe s~ja rcquisiúdo titulo 
a presença do to<lc·S os membros. para eleitor já alistado om outeo log:tr, o 

§ 2. 0 A junta reunir-sc-ha no primeiro dia Ministeriodo Iuteriol',YOI'ificanüo no rogi::>tro 
util de cada mez, <is lO horas da manhã, geral esse facto, e fundamio·S3 nelle, 'póde 
para toma1• conhecimento dos recursos do dei~a~· de satisfazer a requisiçã) do titulo 
a.list;amento, e continuará. nos dias uteis se- para esse eleitur, e da. rã sua rosposta assim 
guintes, até decidir todos os recursos apro- motivada. · 
sentarlos. Al't. 13. Os titulos se!iio do formato 

§ 3. o Esto serviço sómonte se1•á interrom- maior, papel resistente, tendo os devidos 
pido por trabalhos de apuração commettidos signae~ impressos conf.wme o modelo. 
á junta.. . · Os titulus serão rometLidus do Ministerio 

Art. 8. a Assim que os auto.~ lhe vierem re- do Interiol' com a designação manuscripta 
mettidos, o oscrivão, annotando em livro do E::~tado o da. secção, a que se roferem, e 
p1•oprio a entrada, om sua data, o estanJu rub1•ícados por um empregado, que tenha 
elles preparados, os ap1•esentará na primeira sido designado para tal serviço. 
reunião da junta. Art. 14. Recebidos os titulos, o escrivão 

§ 1. 0 Di:.;tt•ibuido na. reunião polo presi- nellcs escreverá o nome do eleitor, natura
dente, o recurso sm•á. decidido po dia se- lidado, filiação, idade, <J.~tado, profissão e ro
guinte, sLLlvo si for pf:'dido adittrhonto, que sidencla.. o nome da secção eleitoral, a que 
não .poderá. ser por mais do 48 ho·:as. .corrasponde o loga.r de resid,mcia, e o nu-

§ 2. 0 O escl'ivão la.vt•:utt diariamente, em mero de o1·dem do alhtamento. 
livro proprio, a acta. dos trabalhos. § 1.0 Alêm de subscripto pelo escrivão, 

Art. 9.o As docisõPs da junta serão to- set•á o titulo assignado pelo ~mmissario o 
madas po1• maio1•ia. de votos, voliando sempre -pelo eleitor. 
o presidente. Serão publicadas em rouniào e § 2.0 Da entrega do titulo ao eleitor, sará 
registradas as dechõos em livt'o proprio, lavrado em livro proprio um termo assigna
sendo logo remettidos os autos ao escrivão do pelo c:bmmiss:~.rio e pelo. eleitor, em que 
do alistamento. se mencionará o numero de ordem do titulo. 

Art. 10. Si não for inclui•lo no alista- § 3.0 Se lhes for requerido, terão de h· o 
menta, v cidadão póde repetir o requeri- commissario e o escrivão, uma vez no anno, 
mento para alistar-se. á sédedas secções eleitoraes, para fazerem a 

AI't. ll. Nas deci::~ões sobr0 o alistamento, entrega dos títulos. 
fa.r-se-ha por supprir as irregularidades ou Art. 15. A' excepção do requerimento 
faltas, e ·não prejudicar o processo. para alistar-~e e da assignatura no titulo, 

póde o requerente praticar todos os mais 
termos e actos por procurado:~;• com poderes 
especiaes. 

. Do 1·egistro ele,tl'r-tll e dos tilttlos 

Art. 12. Sendo a decisão no sentido de 
ma.ndar alistar o requerente, o escrivão lan
çará. o nome do eleitor no registro do ali ta
men&o da secção,com as devidas qualificações 
e o respectivo numero de ordem. 

§ l. o Até o dia 10 de cada mez serão requi
sitado~ do Ministro do -Interim• os 1.itulos 
:para os eleitores alistados no mez antece-

. dente. · · 
·§ 2. o Com o oillcio de requisição ser.á. en· 

viada uma l'elação dos nomes dos eleitores 
alistados com as devidas q1,1aliftcações e o 
numero de ordem do alistarnen~o de cada 
um. 

§ 3. o · E::~sa relação servir .L para fazer-se 
igual lançamento no Ministerio do Interior e 
organizar-se alli o registr0 geral do alista.
::r;nentu do eleitores da Republica. 

§ 4. o O registro geral será lançado segundo 
a ordem do alistamento, e tambem segundo 
a ordem ~lpha.betica. 

§ 5. o O Ministerio do Intal'ior remetterá 
ao commissa,rio, 'Pai'a a respectiva. secção de 
ali:;tamento, tantos titulos quantos forem os 
eleitores constantes da. relação. · 

Art. 16. No caso de perda ou extravio do 
titul(), o eleitor poderá requ_erer que lhe seja 
entregue outro título, juntando certidão de 
ter sido alh;tldo e do tormo de entrega do 
titulo ; e a.utoando-se o ret1uerimento, to· 
mando-se por termo a a,fflrmação da perda 
ou extravio, outro titulo será expedido, igual 
ao primeiro, com a nota. da. via de expedi~ 
ção, · 
-.Art. 17. Mudando de residencia, o eleito1• 

poderá alistar-se no logar em que passou a 
residir, e instruirá o req,uerimento com o 
seu titulo. . 

·§ I.o Ant~s da. entrega do novo titulo ao 
eleito1', o escrivão cancellará o titulo apre
sentado. 

§ 2. 0 Tambem fará communicacão d.., mu
dança, e a expedição de outr·o titulo, .para ser 
averbada. pelo respectivo escrivão, no alí::~ta
m~~nto do Jogar, em que fôra incluído o 
eleitor. 

Art. 18. Qua,lquer cidadão poderá. reque· 
rer a eliminação do eleitor, que tenha fa.lle
cido, c1ue tenha sido alistado em outro logar, 
que tenha perdido a capacidade civil ou 
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política por sentença ou aci.o peromptorio 
que determine a perda, ou qua.ndo o alista
mento do eleitor tenha sido julgado fraudu
lento no juizo competente. 

§ 1.0 O 1•equerimento para eliminação será 
instruido com a. prova competente, referin
do-se cada requerimento a um só eleitor. 
Poderá, porém, ser requerida conjuncta
mente a eliminação dos di versos eleitores 
fallecidos. 

§ 2.0 As eliminações serão averbadas pslo 
• escrivão no registro, e commuhicadas a,té o 

dia lO de cada mez, pn.ra o mesmo fim, ao 
Ministerio do Interior. 

§ 3. 0 O commissa.rio fará cancallar, sem
prr~ que lhe furem presentes, os titulos de 
eleitores eluninauos uo aiistamonto, e aver
bar no regtstro o ca.ncella.mento. 

Art. W. O titulo, que for apprehondido 
por seu us0 indevidiJ, não ser<.'t 1•estituido ao 
eleitor, sem que este prove :~ perda ou s:tb
tracção. 

Art .. 20. Nos processos pa.ra expedição ue 
outro titulo, para eliminação do eleitores, 
para restituição de tii;ulo pm•dido, sor~o 
observados os termos do processo p;tra alis
tamento Je eleitoras. 

Art. 21 O alistamento feito na fóema desta 
lei prevalecerá para todas as eleiçõe::l, a que 
se tenha de _proceJer, por su1fragio directo, 
'pal'a os cargos, ou federaest ou do e~ ta lo, 
ou do município. 

Da eleição 

Art. 22. A eleição ordinaria p<u·:-~ o3 cttr
gos de Deputado ou Senado1· federal f<.tr-se
ha no dia 31 de dezembro do ultimo anno da 
·legislatura, por sulf'ragio directo dos elei
tores alistados na fó t•ma desta lei . 

Para preenchimento das va,gas occur
rentes, a eleição fa.r-se-ha dentro do prazo 
de tres meze .. ;.. 
, ·Art. 23. A eleição do Senador será feita 
por Estado, votando o eleitor em um só 
nome, para substituir o Senador, cujo man-

. dato houver terminado. 
Si houver mais .de uma vaga, J. eleiç-ão 

será feita na. mesma occa.sião, v o t<1ndu-so 
separadamente para cada uma das vagas. 

Art. 24. Para a eleição de Deputudos é 
mantida a a.ctual organização de distt• .ctos 
eleitoraes. 

§ 1. o Cada eleito I' vota.t·C~ em dJu;~ terços 
do numero de Depubdos do districto. 

§ 2. o As eleições ptl.ra Deputado e Sena
do!' se decidem pela . maioria rola ti v a de 
votos. Em caso de empate, considerar-se-ha 
·eleito o mais velho. 
. Art. 25. A eleição ordinaria do· Presi-
dente o Vice-Presidente da Repuhlica será 
:.;feita no dia 1 de março do ultimo anno do 

perio,to pt•esidoncial, por sufft•agio direeto o 
m<.Lioria absoluh do votos, devendo C<Ltb, 
eleitor votal' em duus numm, c;:;criptu~ em 
ccdulas distinctas,sondo u.::-a pal'J. Prcsidcn te 
e ontra. para Vicc-PresiJ.ente. 
' No cas0 de vaga, da. Prosidencia ou Vice
Pl'OSiLlencia, niio havondo decol'r·ido dons 
annos do período preside:tcjal, ueverá, cfl'e
ctu:.tr-so dentro do prazo de tres mozes, <~ 
eleição para preenchimento da vaga. 

At:t. 213. Não poderão ser votados para 
Deputado ou S:madot• Federal: 

I. Os Ministro:; du Esta,do, os directores das 
respectivas sc~crotarias o do Thcsouro Na
cional. 

H. Os govoruado1·os ou pl'esidont.os, e od 
vice-gov(n•nadot·es ou vico·presid~.mtes dos 
E:;tados. 

lii. Os chefes do Estado Maior do Exercito 
c da Armada.. 

IV. O:; commandantcs do district:J milihr 
no respectivo dtstrictv. _ ' 

V. 0:3 funccionarlo:; militat·e.l invostidvs dó 
Gvmmandos (lO forças de terl'a e miu:, .. (],é :Po.· 
licia e milicia no Distr·icto Fodci~U:l oq no·il 
Estados onde os exo,'ccrom. · · " '' ·· · ' · 

VI. Às autorida,des pnliciaés e. os O'ffi~i'aé~ 
dos corpos do policia e de milicia.: · ·· , .· ·' ··:~ 

VII. Os mombl'O!-.i do Poder Judicih.rio FeL 
deral. - · ·-

VIII. Os magistrados cstaduaes, salvo" 'si 
estiverem avulsos ou em disponlbilüJ.ádo· •. ·.: 

IX. Os fuuccionarios administrátivos fe~ 
dern.e3 ou estaduaes, demissíveis indepen-
dentemente de sentença. . · 

Estas incompatibilidades vigorarão até trefJ 
mezes depois de cessarem os funccionarios as 
respectivas func,~ões. 
. Art. 27. Tam bom não pode ser votado 

para Deputado ou Senador federal o cidadão 
que for presidente ou dü·ector do banco, 
companhia ou empreza, que tonha do go
verno federal, ou do governo diJ Estado um 
que se fizer a eleição, garantia do juros ou 
subvenção, concessão para emittir títulos 
ao portador, i::~enção ou reducçào do direitos, 
privilegio de zona, de navegação, contracto 
de l;arifas ou conces::;ão do tot'l'as. 

Art. 28. Não podem ser votados para Pro-
sidonte e Vice-Presirlento da Repuhlica : · 

§ l. 0 Os pa1•entes consanguinoos o affiins nos 
primeiro o segundo graus, do Presidente n 
do Vice-Presidente, quo se achar om 0~01· ... 
cicio no momento da eleição, ou que o tenha 
doixado até sei.:; mezos ~ntes; 

§ 2. 0 0s ministros de Estado que o th·erem 
sido até seis mezes antes da eleição. - . 

§ 3, 0 O Vice-Pro::~itlentc ou o sub.:;tituto, 
que tiver exercido a presidoncia no ultimo 
anno do periodo presidencial, ou ·que o es
tiver• exercendo pqr occasião da eleição. · 
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e:-Enténder-se-ha por ultimo anno do periodo 
presidencial, p ~ra os atreitos do presente ar
tigo, o anno em que se der.a vaga q~1e tiver 
da .ser pt•eonchida; con tando-S-3 até 90 dias 
depois da. mosma. vaga. 

ctivos. a a. substituição far se-ha na ordom 
constante do acto da nomeação. 

§ 4. o O ac to de nomeação das m 3sas, 
além. de se1• ·l'Jgistrado no mesmo dia· em 
livro proprio, sot'á publicado. na pl'imeiu 
audienchi. · 

Das secções eleitoraes § 5. 0 A cada um dos CÍ!~Co membro~:~ effe· 
ctivo;; o supplen ·,es será expedido offi.cio de 

, Art. 29. As secções eleitoraes serão crea- ·commuoicação e cópia do acto de nomeação. 
da:1 por. decreto, o serão correspondentes nos Art. 32. A' medida quo occorrerem vagas, 

· Estados ·e no Districto Federal ás m2no1•cs os effectivos e supplentes subirão na ordem 
'cír·cumscripcjõos judiciarias ou administra· da coJloc.tção, de modo quo as, nomeações 
tivas existente;. . posteriores serão para os ultimos logare.:~ na 

§ J.o Cada secção será designada pela de· lista. dos supplente~. . 
nomina~ão offlcial que tiver o logar mais § Lo· A vaga. póde dar-se por fallccimento 
ipip()rta.nte da ci,rcumscripção. >- do eleitor, por aUstamentó em out1·o Jogar, 
. § 2. o O dec1•eto designará o logar da séde por eliminação do alistamento, por escusa 
da se~ção. . voluntaria,. ou quando o el Jitor tenha p.lr 

_ , ; § 3.0 Proceder-se-ha a elei~q/em cada. didQ a capacidade civil ou polhica, .pot• 6en-
·üma secção, no logar que for a s~de. tença ou acto perempti:>rio quo determine a 
. § 4, 0 Na séde da.s secções elei'toraJs, em perda. · · 
·que não houver, será craadt\ uma. agencia dQ § 2. 0 As vag :s serão verificadas e. decla· 
cori•oio. radas om p1•ocesso regularmente instl•uido, a. 
. § 5. 0 Si ·a secção eleitoral tivor mais de requerimento-de qualquer eleitor. 

70Q eleitores,. será dividi4a, ~ ser-~~ ~esi· ~ Art. ·33. O torço dos eleitores da. secção 
gnadas numericamente as ~ecç?es diVI~Ida.s, podorá requerer a substttuição de· dous 
.~c~ndo pe1:ten~ente .á. pr1meua. secçao os membros nomeado~ p3lo ·commissarió, effecti-

. eleitores cuJos t1tulos forem <J.e .n~. 1 a 600, vos ou suppl'entes, por ou&ros que indicar~ 
pass~ndo. p~ra. a segunda-· os_ e:elt?res ex- § 1. o A' vistà. desse roque1•imento, · ó com
(}od!3Jl,tes. S1 3: Sf:'gunda secça.o VI~r .a .ter missario fará. a. substituição na fôrma in
mais de 700eler~u~es, será tambem dnt~d1da, dicada. 
ftc~ndo, pertenqentes á .se.~unda rs eleitores § 2 o Nô p···ocesso para substituição de me-
C:U:JOS t1• •. ulos forem de ns. 601 a 1.200,. pas- . · . ' . · d . · · . 
sanflo para a terceira os oxcedente-3 e assim sariOs a z:equertmento e um terço dos . elm
por diante. · ' . t~res, as~:nm com? D? processo p_ara ucsi~na-

. . § 6. o O quad~o das secções eleitoraes não çao. d? outro edlfiow P0~ motiVO, d.e ·~orça. 
podei•á ser alterado si não de cinco em cinco ma1?1 ' 0 r~curso para a Junta eleitoral póde 
annos, ,salva a divisão no caso do paragrapho ser Interpo::;to __ p~r u~ só ~os r~qu,eren~. 
antecedente. : Art. 34. A primeira dQsignaçao do.i edt
.. Art-. 30. Creada.s ·as secções, o commis· freios para.as eleições e a p:tjmeit·a..noml)ação 

.JJa.I•io fará designaç:ão dos edificios publicos dos membr~s das mesas turao l?gar n~ época 
;par·a eleiçã.o,. sendo . registrado no. mesmo 9-ue for designada pelo r~spect1vo ~ecreto e 
,(lia,- em livro proprio,. oacto da designa..ção, mstrucçõas que se exped1rem. 
e publicado em audieocia.. . Art. 35. No processo para de3igna.ção· de 
. § ·1.0 Uma vez feita a designação dos edi· outro editlcio, pat;a verificação de vagas;. ou 
ftcios, não poddrá ser alterad~Jo sinão por par:1 substituição do membros das mesas, 
motivo de força maior, e a reque1•imento de sa1•ão obssrvados os termos e recursos do 
50 eleitores pelo menos. processo de alistamento. 

§ 2. o A designação do edificio se1•â com· 
.municada em offlcio aos membros.da..mesa, 
.eft'ectivos esupplont~s, de cada. secção. 
· •· · Art. 31. As mesas, que toem de _presidir a 
eleição, serão compost:1s ·de ci.nco eleitores 
nomeados ·pe~o commissa1•io. . 
.~ §'_Lo O eleitor nomeado em primeiro logar 
é o presidente.. . 

§ 2. 0 O presidente é substituído pelos 
outros membros, segundo a ordem constante 
do a.eto da nomeação. . 

. . § 3. o Com os cinco membros effectivos, 
· · serão .nomeados .cinco supplentes para sub· 
. stittüro~ no <'a..so .de .impedimento os etre-

Do processo eleitoral 

Art. 36. Trinta dias antes ·de qualquer 
eleição, o commissario convidará.por edital 
as. mesas e os eleitores. para a eLeição -em 
cada uma das respectivas secções eleitoraes, 
no dia marcado, no edificio anteriormente 
designado;. e neste sentido otnciará a todos 
os membros das mesas. 

§ 1. o No. dia. da. eleição, . no ediftcio de· 
signado. reunir-se-bã.o; ás 8 horas da. manhã, 
os membros das mesaa elei-toraes para instai· 
larenl as rnesas, e a h~stallação fa.r·se .. ha.la.~ 
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vranlo-se o respectivo termo até ás 9 horas de abertut•a, sem deixar linha. om bt·anco. 
da manhã. Os dous escruta.dore:) da direita fn.rão a 

§ 2. 0 Na falta de mumbros offectivos, o conferencia. da assignatura do eleitor -no 
p;•esidon ic, ou sou substituto, chamará os titulo com a assignatura no li vt•o, lançando 
supplentes na orJem rJspectiva, e, na falta um delles no livro, em seguida á as:;ignatúra 
destes, chamará cleitor,Js para completarem do eleitot·, o numero do ordem do titulo, 
a m s .t com cincJ membros. dopois do que o eleitor depositará a. ced.ula 

§ 3. 0 O presidente designará um dos mem- na urna. 
bros p:1.ra secret~1,rio, sendo os demais escru- § 3. o Si s~ proceder conjunctamente a mais 
tadores. do uma eleição, haveri't sobro a mesa tantas 

§ 4. 0 O termo de installaçãa será l:.tvrado urnas quantas forem as eleições, e cada uma 
pelo secretario, em livro proprio, que es- terá o lettreiro indicativo de seu destino. 
tará S.)bro a mesa, remettido pelo commis- Para votar o eleitor depositará. rima. co-
sario eleitoral ao presidente. dula em cada urna. 

Art. 37. Si não estiver installada a mesa § 4. 0 Nenhum eleitor será admittiJo a 
até o fim da hora marcada., nã.o haverá votar sem prévia exhibição do titulo, mas, 
eleicã.o. exhibido o titulo, não será recusado o voto. 

Art. 38. Terá começo a eleição ás 9 horas § 5. 0 Não será admittido a votar o eleitor 
da manhã, tomando o presidente assento que não puder assignar o nome, e nenhum 
no topo da mesa, o secretario e um es- eleitor poderá assignar por outro. 
crutador á esquerda, e dous escrutadm·es á Art. 40. Si alguem, para o fim de votar, 

. direita. exhibir titulo falso ou pertencente a outro, 
§ 1. o O recinto em que estiver a .mesa a mesa reterá. o titulo e receberá. a cedula., 

eleitoral será separado do resto do compar- para remetter o titulo com a cedula., depJis 
timento por uma divisão pro:xima da mesa, da rubricada pela mesa., á Camat•a dos Depu
de modo que seja possível a fi.5calização tados ouao Senado,sogundo fôr aeleiçlo para 
dos trabalhLs por parte dos eleitores; nest~ Deputado ou para Senador, para Presidente 
recinto estará dispo~ta uma passagem parâ ou para. Vice-Pre.3idents da Republica. 
os eleitores irem entrando em ordem afim de § 1 o. Nesse caso, a mesa fará iminedíata
votarem, e outra. para. sahirem logo que mente lavrar auto de flagrante delictocontra 
tenham votado. · o delinquente, par.t ter igual destino . 

§ 2. 0 Sobre a mesa est Lrá a urna para o § 2°. A eleição de Deputados sendo feita. 
recebimento das ccdulas. Esta urna será conjunctamente com omra.. a remess:~. do ti
aberta e mostrada aos presentes para; veri- tulo, da cedula o do auto fa.r-se·ha. para a 
:ficarem que nada contém, e dopois será fe- Camara dos Deputados. 
chada com chave, assim ficando por todo o Art. 41. O ·escrutinio será secreto, vo-
tempo · da eleição. tando o eleitor com a cedula fechada. ou sim-
. § 3. 0 A mesa será. dirigida ]mlo presi plasmento dobrada. · 

dente, a quem incumbe, de accorJ.o com . § 1°. A cedula pó:le ser manuscripta ·ou 
os mesa.rios, resolver as reclamações que Impressa. . . · 
se suscHa.I•om, regular a pJlicia no recinto § 2°. A cedula conterá os nomes dos ca.n
da eleição, fazel' retirar os que pertur· · dlda.tos por extenso,ousimplesmente aquelles 
ba1•em a or.lem, prender os delinquentes, nomes com que os candidatos forem mais 
lavrar o auto de flagrante delicto, .re- conhecidos, ou com que se tiverem apresen
mettendo o delinquente á. autorirlado com- tado. 
potente. . § 3°. AinJa que 8. cedula. contenha algu,m 

Art. 39. Não have1•á chama:la.. Os elm· erro de nome do candidato, sel'·lhe-ha cón;. 
tores serãJ admittidos a votar na ordem em tado o voto. 
quo comparecet•em. · § 4°. A cedula não cai'e.ca ·do rotulo ou 

§ I.o Antes de começar ilo votação, o se- indicação, e ainda que tonba rotulo diffe· 
crota1•io lavrará no mesmo livro em qno foi rente, será apurada para a oleição relativa. 
Javi•ado o tet•rno de iostallação, em seguida á urna em quo tiver sido depo~itada. 

:ás assignaturas respectivas, o ter~o d~ § 5. 0 As ce~ulas que con.tiverem .nomes 
abertura da. votação, no. qual se m::mc10nara de monos sorao apul'adas. 81 as codulas .con
n hora em que começou a·oteição. . tiv:orc!ll nomes de mais, sorão apuradas os 

§ . 2.o Para votar, o eleitor entregara seu primeiros nomes, o desprezados os exceden· 
titulo ao presidente, quo o passará. ao se- tes. _ _ · . 
cretario e ao escrutador da esquerda, lendo § 6o. Nao serao apuradas as coduJas: 
0 sem•etario, de modo a ser ouvido pelos . q.uando contiverem nome riscado ou ·sub .. 
··presentes o nome do eleitor o o numero stltmdo ; 
de ordem do titulo. o . eleitor . asügnará quando se encontrar mais de ~ma ce_iu~a. 

. em .seguida. o nome uo livro, apos o terDlO, dentro de um só envolucro, ou SeJ<UQ e~cl'l.~ 
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ptls em papeis sepa1•atlos, ou ::loja oscrlpta tados, e annunciando em voz alta ossa ad· 
uma dellas po onvulucro. diçã.o. 

§ 7°. As cedulas não apuradas serão J'e- Art. 45. Terminada a apuração, o pL'csl· 
:rp.sttidas á Camat•a dos Doputatlos ou ao Se- dente proclamai•á o resultado, que será im· 
nado, segundo fôr a eleição. mediatarnente lançado no livro, a.pó.; o 

Art. 42. Os candidatos que dlspntarem a termo de encerramento, lavrando-se o t,ermo 
elei~ão podm·ão nome<tr c:tda um o seu fiscal. da apuração, que conter•à apenas o numero 

§ 1°. A nomeação poderá ser feita com a de cedulas apuradas, o numero de Vo'.os U(l 
simples indicação do nome do eleitor para cada um dos candidatos, s:mdo escriptos por 
fiscal, datando e assignando o candid;tto, extenso todos esses numeros. O termo da 
sendo a firma reconhecida pot• qualquer ta- apuração será assignado pelos mesarios. 
bellião. Art. 46. Immediatamente extrahirá a 
· § 2°. A apresentação do fiscal d(lverá. ser mesa tres cópias do termo da. apuração, e 
feita por occasião de se1• insta.lla,da a mosa, assignará, e na mesma hora remetterã pelo 
e constar do respectivo termo. Totlavia não correio, sob registrv, uma para o commissa· 
poderá ser recusado o flscal, que S3 apresen· rio d~~ secção, outro pJ..ra a Camara dos DJpu· 
tár dopois, om qualque1• tormo da. eleição. tados ou para o Senado, segundo fôr a 
· §' So, Os fiscaes Lomarão asaento _,'na mesa., eleição. 

de um e outro lado, e torão di.·oito .de cx:a- § 1.0 A terceh·a cópia authentica ftcariL om 
min11r os títulos e aiJ cedula; sem 'que demo- poder do presidente da mesa, sob sua guarJa 
rerri o pfocesso eleitoral, de apreseut:w· r a- e responsabilidade, para. exhibir quando VQ· 
êlainações e protestos, de assigna.r o termo da nha a ser requisitada, no caso de extt•avio ou 
insbltação, o termo da aput•ação e 0 termo perda das outras, ou do livro da eleição. Esta 
compleniÉmtar da. eleição. éópia poderá ser assignada. pelos ftscaes que 
·'' '§ 4, 0 Sernpr~ que um grupo de 30 ou mai.s quizerem; e todas as assigna.turasdeverã.o sor 

·éleiliores da secção indicar á mosa, em do- reconhecilas por tabellião. Esta. cópia será 
'ctirtmnto · 'assignado, o nome de qua,lquer ti•anscript:t, no mesmo dia., em livro ae notas 
eleitor· da secção para fiscal da eleição, de- do ta.bellião. 
verá ser adnüttido na mesa o gozar dos di· § 2.o Quando outra. eleição se fizer conjun· 
reitos CJnféridos aos tlscaes dos candidatos. ctamente com a de Deputados, a mesa fará 

§ 5,o Os ftscaes não poderão ssr re:Jusados OJttJ•ahir mais uma cópia authentica, pa.ra o 
-sob nenhum pretexto. conveniento destino. 

Art. 43 .. O processo da votação e da apu~ § 3.o No mesmo acto a mesa dará aos fls· 
·'ração não poderá ser interrompido em nea caes, 'que exigirem, certidão do tot•mo da. 

. nhum caso. apuração. . 
1 d d Art. 47. Si houver mais de uma eleição a 

. As reclamaçõer3 ver Jae:s u. bem a o r em_ apurar, será pl•imeiro apm·ada a eleição de 
do processo serão feita~& nus ma.is breves d d d 
~ermos; e a mesa decidirá summu.rla.mente, DPp tta os Federaes, epois a de Sana or, 
s3m admittir dil:!cussão. em seguida a de Presidente e atinai a. de 

Vice-Presidente da Republica. 
Art. 44. A's 4 horas da tat'fle, Q presi·· Tet•mina.da a apuração da primeiru. elei-

.dente da mesa haverá. por Wl'llllnada a. vo- ção, lavrado o termo, exr,rahidas as cóp.ias 

.taç~o, e fará lavrar um tel'ml) do encerra- a.uthenticas e certidões, feitas as devidas re
meJ}to pelo ~ecretario, om S()gulda á assi· mes:;as, procede1•-se-ha do mesmo modo á 
gnatur·a do ultimo eleitor, e no termo será. apuração de cada uma das outras eleições 
declarada a bora do encerramento da ·vota- fe1tas conjunctamente, continuando os tra
ção e mencionado o numero de eleitores que balhos até se ultim;.~rem no mesmo dia. 
votaram. Art. 48. lJepóis de terminado o procesjo 

§Lo Lavrado o termo de encerramento, das apurações, a mesa receberá os prote~:~tos 
séguir-se-ha a apuração das cedulas. escriptos com fundamento na recusa de tis
' § 2. o Aberta a urna, o presidente cmtarâ caes ou com outl'o motivo, e dará os compe
as cedulasrecebidas, e,depois de annunciar o tentes recibos, rubricando os protestos. 
nume1~o della.s, as emma.çará, recolhendo á § J.o Os protestos serão assignados pelo 
urna ós maços. Em seguida., o es~.·utado1• do apresentante e por cinco eleitores pelo 
1at.io direito deverá . tirar uma cedula da menos. 
urna, de~d-obrar, ler e passa1· para o p"·osi- § 2.0 Quando a mesa recuse receber o pro
dente, e este, depois de ler, deve1•á, p.Jr s:1a testo, poderá olle ser feito perante qualquer 
vez·, pa-;sal·a ao e.;crutador do bdo esquerdo, autoridade ou serventual'io de justiça, e to· 
que lerá em voz alta. Os ouGros mesa.l'ios mado por termo deritro de 24 horas. O termo. 
deverão tomar os votos lidos, lançando-os sorá atl.:lignado peloapresen&ante, e por cineo 
:por escripto ~m numeres ~uccesslvol'l, de eleitores, como t.esiiemunhas presen9iaes do 
-modo que .o ultimo represenie os votos con- protesto e dos factos em que elles se fundam~ 
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§ 3.o. Os termos de protesto llovcrão S[)l' c!a.raçõcs de voto perante qualqr~et• a.uto;·i· 
rcmctttuos dentro das 24 horas, pol•J col'roio dado ou .sm·ventua.rio do justiça, pol' tol'mn 
sob registro, á Camara dos Deputados ou a~ om <JlW consto a oxhihi<:ãn dos t.itulo~. o 11 u 
Son<:t'lo, segundo fót• a. eleiçilo. moro de ot'tlem de cadi1 um. mondt>nil,ndu , 

Art. 49. Em segui tia <i:.,; as:ü~na.turas do termo o ra.do do Jl~io te1.· sido instn.llada a. 
termo da ultima apuração; sed, lavrado um me3n., on <lc não tor h:wi<lu elnkito, :!Ontlo 0 
termo complementar da· oleição, om que a termo :tssignado pel<.~. autori<Lade jwlidaria. 
masa, reportando-se generica.mcn to ao que OLt pelo scrventu ,rio de justiç<\, })elos elei
do liVl'O já consta, sem reproduzit• nenhum tores c por testemunhas em nnmer·o de 
termo, fará menção, apenas, dos f:.tct'Js sub- cinc,) pelo menos, pt'e3encin.es não ::>ó da:~ de· 
sequentes, dU: extracçãc~ das cópias aut.henti· c:l:.trações foita::>, como (lo~ factos que deter~ 
cas do termo da. apuração do c da. uma da.s mio aram os.Jo }H'ocedimcnto. 
eleições, da guarda de uma das cópias em § 1 . o Do mosmo morlo poderão pl'ocedcr 
mão do presidente da mos:.\, da imrnedia.ta os eleitores, si por qnalqu :~r motivo fot·mn 
Pomcssa e registro das outras, do numero do ÍJllllOdidos d.e Y<Jt1~ 1 ·, ou lhe:-.; rorem ro1~u:m,tlo~ 
Gedulas não apuradas, dos ti tu los l'etülos, tl<t 0~ vot;o:;. 
a.presentação ou recUSi\ de pt•ol.és1jo~, das ~ 2.u o tur·mu <le dcd;L~·ac;<t'J do vol.os Hot•li, 
razões de contra.-protcsto, <ruauJo a mestt tra.usct•ipto immmliatamente em Jivro uu 
entcndm' contra-protest;ar, da c:d;L'ac<.{í.o das uot<1.~ 0 assignado pelas çinco tostc!llunha:) 
certidões do termo da .. apm·at,·.;'~o l):wa os presoneiac~. · 
fisca.c:~ e os nomes da.qnollos que as tivurcrn 
recebido, em fim do outl·os incitlunte:-; qtw § ::.o O tcl'mo sm•<.i lttVl'i~tlo om tanlus 
tenham occorrido. · - exemplares qua.n~os ro.rem proci~o~, con-

Art. 50. Qualquer do':l mesa.l'ios poderá fo1•mo o numel'O de oloi{:ões feitas conjuncta-
as3ignar-so vencido nos termos que tiverem m~nto~ _ . 
de assignar, dando os motivos, 0 incorrerá . :s 4. ~s I'amessas ~evc1•ao s~r fmtas nu 
em respon:;a.bilidade criminal si 0 n;io fizer. mesmo dta pelo currcto, sob registro. 
No ca.so de não querer a maioria. dos me· § 5." Sómento (L Ci1ma.ra. dos Deputados, 
sa.r·ios assglia.r, deverão fazel-o os ou~ro.:;, ou ao Senado, e no processo de verificação 
mencionando essa cil·cumstancia. e ussiO'nan· de . pJderes, perLenco tomar CJnhecimento 
do tanibem alguns elcito1·e~, quo corroborem dos _termos de declaração de votos. 
a re~usa. 

At·t. 51. Lav1·atlo o tel'mo complcment:u·, 
se1·ão immediatameute transcl'lptos no livro 
de notas do tabellião ou serventua.l'io de ~\.rt. 55. A' medida (LHO forom l'Ccuuidu::~ 

. justiça . o termo de abertur~ da vota~·ão, os os livros da. elci~:ão, o commissa~·io respc· 
numeros de ordem dos titulas dos eleitores ·ctivu í'ar;:i, extrahir, do livro de cleíçfio do 
que vot3.rem, o termo de encenamento, o cada secção el~itorat, cópia do termo dain-. 
te1·mo ou t~rmus da apuração e o te1•mo stallação, do tel'IDO de abertura da. vota.ç~fi.o,. 
complementar da eleiçã.o. . das assignatur.as dos eleitores e numero de 

§ 1. o Essa transcrip<,~ão devel'â ser assi- ordem dos tittllos,do termo de encerramento, 
gnadu. pelos mesarios. do termo da. apuração .e do termo comple
. · § 2.ó Os numeros de orJem podem ser mentar da· eleição, e remettorá, para. a Ca
ti'anscriptos pol' extenso ou om algarismos. mara dos Depu ta.dos ou p:tra o Senado, se-

At!h 52. Até o dia seguinte á eleição o gundo fôr a eleição. · 
presidente da mesa. remetterá pelo correio, Art. 56. Dez dias depois da eleição, o 
sob registro, ao commissario da secção o commissario fará om cartorio a apuração 
livro da eleição, e â Camara dos DAputa;dos das secções eleitoraes de sua circumscl'ipção. 
ou ao Senado, segundo fôr a eleição, e com § I. 0 O dia, logar e hora. da apuraçi).o 
otHcio explicativo da remesBa., os protestos serão annunciados por edital, com antece
que a me::;a. tiver recebido, os titulo::; retidos, dencia do tres dias. 
as cedulas c1ue não tiverem sido apuradas. § 2. 0 O ::teto da apuração sm•â publico, o 
. Art. 53. Si no dia da. eleição faltar o livro poderão intervit·, requerendo, protestan<lO 
proprio, poderão ser . lavrados em folhas ou trazendo documentos, os candidatos, 
avulsas, rubricadas pelos mesario!~, os ter- flscaos e eleitores. Serão observados, quanto 
mos. mencionados da insta Ilação e da eleição â apresentação ou recusa do protestos o 
até final. . reclamações, os tm·mos e.~ ta. bolecitlos 110 pro ... 

Os actos serão praticado8 como se prJ- cesso eleitoi·a.l. · 
sente fosse o livro próprio da eleição. § 3.o A apuração far-se-ha em vista do~:~ 

· Art. 54. Si não tiver sido installada a livros da eleição e da.s cou;tpetentes folhas. 
-mesa, si não tive1• havido eleição, os olei- Na. falta dos livros, e das tulhas, servirão a.s 
tores poderão ;em acto continuo, fa~cr as ele- M:pia.s a.uthentica~, ou as certidões, que 

Vol. lV 5 
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• 
foro. m apresentada~, ·8i nenhuma duviJ:.tj Art. 59. ~s cór_)~as da.·s actas e olll~ios <!O 
offerecerem. remess<1 teNw assrgn<1tura do comrntsSll'IO 

§ 4. 0 No processo da apuração sómente oti uo.~ membros <.h juntt, segun lo for aro· 
cabe somma1• os votos constantes dJs messu. do commi~sario ou da junta. 
documentos eleitomcs. gm ca~o do dupli- Ar~. GO. No processo da apuração pelo 
cata. da. eleição, só mente serã.o aparados os commissario na. s<)de dos 11istrictos, ou pela 
votos da oloição feita no ediftcio desigmtdo, Junta nas capil;aos, serão observadas as dis· 
o dirigida por mesa, cujv presidente fôr posições do u.rt. 56, que forem u.pplicaveis. 
competente. : 
· § 5. o O escrivão lavrat•á., em livro proprio, Da instrucçao do pPocesso de 'V3i'ificação = de 

umu, acta minuciosa dos trabalhos da apu- p')(le1·es · 
ração, em que serão mencionados, de cu.da 
secção eleitoral, o numero de eleito1~es que 
assignaram e votaram na eleição, o numero 

, da.'3 ced 1la.s apuradas e das não apura.das. o 
resultado da apurar;ão das diversas secções 
para Deputado Federal ou para Sena.~or, os 
:protestos e reclamações constantosdos·Iivros 
da eleição, ou feitos no acto da al,luração. 

§ 6. 0 Dentro de 24 horas, !o escrivão 
extrahirá cópia des a acta P·'2·l'a ser ro
mettida immodiatamento ao commissario da 
séde do districto eLdtoral. 

Art. 57. Vinte dias depois da eleição, o 
commü~sario da séde do districto oleit .ral 
fará: em cartorib a apuração das act:ts de 
apuração parcial. . · - . 

§- L o. A a c ta da. a puraçãogeral do Dis tricto 
reproduzil1â a ma teria das actas de apuração 

. parcial, consignará outros resultados que 
dellas .não constarem e forem otferecidos de 
momento, e por fim· a. somnia total dos vÓtJs 
constantes dessasactas e mais documentos. 

§ .2 .• 0 Da acta de apur~ç~o geral do_Distri
cto será ~emettida ürrm cópia á Camara dus 
Dep-utados·; · . . · 
· · § 3.õ. Da mesma a"cta s~rã remetti[la ·copia 
a c11da um dôs ·eleitos; para· servi~· do diplo
l}la de· Deputado federal. 

§ 4,o:sendó· <• eleição· para Sen1dor, sor<t 
rent"et'tid·a;.uma cópia da· mesmn. acta. para a 
junta óteitorâl·~ -. · 

Art.·.· 513.: Quarenta di:_ts dep 1is 'd.a. oléi,}ã.o; 
a juntaoleitoràl rounir-se-kt parapt•ooeder 
á apuração dos votos d(l, elei(:ão do Senador, 
em vista das actas ·.da. a.j_:nm:t~~ão geral de 

-cada d·istric.to eleitoral.- . · 

Art. (il. Para. instrucção do p1•ocesso de 
verificação de poderes, e pwa. outros fins, 
po1erão os interessados requerer quaesquer 
exames dos livros, autos o papeis existentes 
em cartorio, a comparação das assi~·naturas 
dos eleitores no livro de eleição com as as· 
signaturas nos roquerimentos,para se alista· 
1•em e nos tet•mos de entrega dos titulos, a 
vm·ificaçiio de outros factos que intoressttrem 
a eleição. 

Art. 62 •. Trinta dias dopoi$ da eleiç\o fi
cará assignado,na séde âo distrir~to eleitoral, 
em cartorio, o~ termo de cinco dias para os 
candidatos oft'erecerem as contestações que 
tiverem.sobre-a el-eição. · 

Soguir-se-ha.o termo de 10 dias para. pl'O· 
duzirem documentos:e mais p1•ovas; afinal o 
termo de cinc.) dias para diZ3r cada um 
sob1·e as allegações e prova em con~t·ario. 

§ La Os tm~mos serão communs aos candi- -
da tos, e a vista será em cartoeiq~ · 

s 2. 0 Os candidatos p_oderão intervir por 
procura:lor. 

§ 3.0 Autuala a pl'imeira contestaçã!) offe-· 
recida;, o oscrivão irá fazendo a. juntada dos 
outros papeis na data om que f'vrem apre
sentados .. 

§ 4.° Finda a discussão, o coinmissario or
denarei a romo:~~a dos aut_JS pa1•a.. a. Cainaea 
dos Ocputa.dos, com o devido e minucioso 
relatorio. . . 

· At•t. 63. Reputa-se liquida a eleição que 
nã) ti vm· sido contestada no termo assigriado 
na sédo do dLstric:.o, e liquido o diploma. 
expedido ao candidato eleito, salvQ si tiver 
sido obst 1da .üU í·ecusada t\ contestação, e ti· 
vor sido formuhtdo o prot.osto dovtd·> pelo. 
contes ;ant~r. · _ 

§·1.0 :A.acta da a.pura9ã.o, feita. lDia junb., 
l'Óproduzirá os rJsultados fimtes. das actas· da 
apuração gera.l (le .caclu. dist1•ict.o, consigoa,l'(t 
otit1•os resultados que tlcll<h.S _n[L·J, constnrrnn e 
forom oiferocido~ de momonto. o p:.lP fim ~ 

. sommtt· t'Jtal dds· · .voto·s cvnstan1os des3ns Da }un/l( cldloi'Cil, r1n:: romnJi::.~cwtm:. cf dos 
actas o rnais documentos.·· escr{'V.7eJ · 

§ 2. 0 Dessa acb d.e apuraç~ão final sGeú .. re · 
rnettida uma côpia ao Senado, vam3ttendo-se 
conjuntamente . as acta':l da.·· apuraç1o geral 
e os documentos, a que sé roferir IJ. actn. da 
ap1íração feita pala ,junta. · -

.. § 3"~ o Da .mesma a.eta sem\. remetticla um:.\ 
eóp~a ao candidato eleito, para sm•v:ir do di-
J?lo l:Utt de Senado r. · 

A-t•t. 04. Em cada socçã.o de alistamento, 
o cJmrnis ,ario terá tres supplentes, Para. os 
caso3 de imp.!dimento e f,t,Ltu. dos membros 
da junta haverá cinco supplent.es. . . 
· Art. 65. Os commis.3arius;· os membros da 
junta c os supplen ted serão nomeados pelO 
Pre::>ideuto da Republica., e só perdor;io ()~~ 
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c:tt')!os' pot• sn:Jten,:a.. inc·>tnpaLibilidado ou 
t•ununci:L. 

~ 1." IJo; mnmbro:; (liL j11nta. o primeiro 
nomea1lo 1\ u pt·csiderHe, o a ot'llem da sub· 
stituiçã.o é regulada. pala. ordem da no· 
meaç{to. 

§ 2. 0 As vagas de commissario . .;;, membt•os 
da junta, e supplente:-:\ sm·ão preenchidas por 
nomeaçã-o, á medida quo forem occoncndo. 

§ 3. 0 Os commissarios o os membros da 
junta nio poderão exercer outra funcç 7tO 
·publica. 

Art. Cili. Os e:5crivã.es das secç:õos s3rão 
nomeados pelos commis:;;arius, o os escrivães 
das juntas serão nomeados pelos presidentes 
das juntas. 

§ l. o Não poderão exercer outt·a. funcção 
publica. · 

§ 2. o Só perderão os cargos por sentença, 
renuncia ou incompatibilidade. 

§ :3." Do neto do commissal'io p:~lo qual 
.for declarado o oilldo va,go pot• incompati
bilidade ou renuncia, cabo ao escrivi'io re
curso para a junta eleitoral, prucessanllo-se 
esse, como os domais recursos. 

Art. 67. De ca.da proccs.3o em que t'unccio· 
narem o comrnissario, os membros da junta 
c os esc1•ivàe8, porcebérá ca,lla um l$000. 

Do cada titulo que expetlirem o commis
sa.l·io e o e.scrivão, perceberá cada um 1$000. 

De cada titulo que oxpedirJm 'em outra 
via, o commissarjo o . o escl'ivão, perceberá 
cada um 10$000. 

De cada cerGidãn que cxteahir, a requari
mento d(} parte, percebeL'i.Í o 0.3Jrivão a ras.~ 
do 20 réi por ·linha dc·3o lettras. 

Ar&. 63. Pelos crimes de rélsponsabilitlade, 
em que inc.,Jl'l'Orem, os commissarios, os 
mcmbeos· da junta, os cscl'iv:a's e os mem
bros das juntas eloHoraes Sl31'áo proco:J;ado.:l 
e julgados no Juizo Seccional. 

Art. 69. Todos o~ despachos, twtos e 
orii.cios dos commissil,rio::; e dos momln•.;s da 
juntu, ::;orão ragistr·mlus em livro propriu. 

Art. 70. Os livros tlo ca.rtorio do escri
vão, na secção do alistamento, o os livros 
da, eleiQão S:Jrão abJl'Gos, num~rados o ou~ 
curL•ados pelo commiss~trio. Os livros da 
junta olcitorar sct'ão a,bel'tos, numL'l'<1(los c 
cn~ct•rauos pJlo pt•JsidcntlJ da junt<t. 

Art. 71. Os livros, títulos o pa,pJi::J p~tra, 
o sm·viço do <"tlistamcn to o da, oleiçno, serão 
forneci tios pelo Ministeeio do Inter•ioL'. 

DisposiçDes gemes 

Art. 72. São teemm ossencia3s do pro-

a a.ssignatur:t do~ eleitorc . .;; quo tivat•em 
vot:J,do c o l:wçarnonto, no mesmo livro, 
dos nnmu:o~ de ordem dos títulos; 

o termo .l.o onccrr•amonto da votação com 
desig-nação dn. hom ; 

o tormo de a,puração com o numero de 
codulas apurad:~s e o numero de voto . .; dos 
candülatus ; 

a exteacção immediata, (hts cópias authen· 
ticas do termo ll-~t apuração ; 

o termo complementar da eleição. 
Art. 73. São nullas : 
as eleições feitas fóra do dia o da hora da 

lsi, ou do odificio designa.!fo ; 
as eloil:ões em quo faltarem termos es

senciaes ; 
as eleições ~imuladas e fL•audulentas. 

) 

Art. 74. Constituo pt•esurnpção ·de fraude . 
a recusa de fisca.es, a falta, de remessa im-· 
mcdiata das cópias authenticas do termo da 
a.pur,Lç:lo o do re~istro no correio, a falta. 
do traoscripção immodiat.t, em livro de no
tas, dos termos da eleição na fórma prescri
pta.. 

Art. 75. Outras iePegularida.des não annul
Lam o processo eleitoral, si nào tiverem de· 
tormimtdo altel'ação do resultado da eleição. 

A1·t. 76. O s~rviço elaitoral prefere a ou
t1•o qualquer, sendo considerado fet•iado o dia 
da eleição. \ 

Art. 77. H wondo requisição escriph da 
mesa, poderá a força. publica. intervir no re
cinto d.t eleiçi'io p~tJ•a. manter a ordem. 

Art. 78. Toda a remessa de livros, autos, 
ollicios e p:tpei~ pJ.ra o se.•viçv do alista
mento e da eleição far-se-ha. pelo cor1•oio, 
sob I'Ogist1·o, mencionando-se n J cortillcàdo 
que é serviço eleitoral. 

Art. 79. Para occorror á crca.ção da.s no· 
vas agencias· do Corr·eio e ás despozas l}lei
toraes a cargo do The~ouro Federal, fica es· 
tabolecidJ o sollo fixo de 300 réis por folha 
p:tra os papeis 'cJnccrnon&es ao S01'VÍÇJ do , 
alistamento c das eleições fedcrae.~, e quo I 
não for~m expedidos ex-officio. 

Art. 80. Expedir-so-ha o formulario otn
cial para, .os actos o termos dJ proce~so do 
alistamento o da eleição. 

Art. 8l. Ficam t•ovoga,das a. lei n. 35 de 
1892 e ·mais disposiç1ões em contra.l'i?. 

Sala d.:ts sns:3ões, 30 do julho de l9.)2,
F1·anc -'sco Benwrdino. 

l. 

O St•. Pre&l(lente-Tem a palavra: 
o Sr. Mit>anlla. Chaves. 

cesso eleitoral: O !!!ta. Miranda Obaves começa 
o. ti:n·mo r la i nstallação dtt mas'· ; pedindo :í. C~tmara. que o desculpe de vir, em· 
o t~rmo do aiJortura da ,·otação com de- hora ade!1ntlda dos trabalhos pa.rla.men. 

slgm~çã.o du. hom ; t;a.ros, occup<U' a sua, atten~ão eom um a~ .. 
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;urnpto de tanta. rclovancia. qual ó o do pro-
jcdo ora em discus::lão. -

ltcfere-s9 e1le a uma aspiraç-ão nacional 
}JOI'{lUC a.ttendo a um reclamo do povo, IJUO 
insisto para que o paiz ten.ha um meio de 

. clci<~ão mai::J regular,_ mai$ extreme do de
- feitos. 

Conclue dizendo (lUO a reforma cloitot•al ~o 
impõe, é uma satisfação aos reclamos con· 
stantos da opini~o nacion1L, c, para os poli· 
ticos honestos !:ierá uma medida, do sal va.ção. 
( 11lttito bem; muito úcm. o orador e lllltitu 
comp1'ÚlWJ1tarlo.) 

Histol'ia as diversas reformas eLeitoraes, O SJ.•. A.b(.lon Baptista diz quo, 
dc:;de a lei tlcuominada lei do d,·culo, em ao tet• a hom·a do tomar parte na discmJ.~ão 
l855,até o cens9 da lei Saraiva,em I88l,que, do matol'ia tão importante, deve declarat• 
na. opinião do o1•adm•, é inconstitucional, po1• qu~ não vem com o subsidio den.ovas idéas 
üso que .· não~ a.dmitto o sulfragio müvOl'Sal manifestar sab~r. nem dosonvol vm• theorias 
g..irantido pelo art. 70 .da Carta de 2l de jui•jdicasouplülosophicassobroanaturo.zado 
fevereiro. voto .. Apenas quer submotter á considcraçlo 

Elogia o·tt•aha,lho da Commissão e notada- es.clarecida dos seu~ collegas varias .duvidas 
monte o do illustro ropi·csentantó <lo Piauhy. quo suggeriram ao seu espírito, para sabet• 
c analysa và1.·ia.s de sua.:S disposições com as como se deve conduzir ao ter do votar a 
quaes est~t em divergencia. Assim <! que o materia.; o as suas duvitlas se justilicam 
alistamento, ~t organização uas me~as elci- . hnto mais quanto, facto cut•ioso, digno de 
toraes c .a apu1•ação da eleição, despenarant assignal:l.l'·30, !:!obre a reforma eleitoral di
lhe um certo iotet•ess:l, não para emendal~o~, versas são as idóas c rli versos são os pl'O-

. mas p::tra trazer ao conhecimento· da Camtu•ii. jectos, cada qua.l m:.Lis extravagante e 
duvidas que so . gorarttm no seu . o:5pirito. desencontt•J.dos onh•e si. 

Faz vm• todas essas duvL.las com: as quaos Ana.lysa o! · capitulas primeiro e segu:Hlo 
não póde concordar, visto que, o project ~ a.o do projeoto, .:.endo que com o primeiro está 
cmvez.de cercear a1 a.ttribaiçõos da poLtica de accordiJ, desde que foram e_xpurga·las as 
local, dii-lhe ampla esphet•a de acção, com· disposições rt~lativas á -l')nda . a ao censo ; 
móttendo a uma junta compo~h do prcsi- quanto ao segundo,. porém, não comprehànde 

· :.dente da C~mara, do juiz local c do substi- a l'a.zãO- de sor de uma. commissão c9mpost:~. 
t11to do juiz fede1•al, a competonci~ do pr J· do olement.os hecterogeneos· ; o neste ponto 

>:Pilrarp .alistamento eleitoral. mt!.i de accot•Jo com o representante de São 
. -,_Entende que o unico meio do se dotar· o Paulo·, oS~. Miranda Chave_s. . 
:prónesso eleitot•al de um alistamento puru, .Pergunta, dopAs . de argumeptar com as 
. . e:itreinc.de.de(eítos, é d ... r ess;:L compe~9ncia disposiçõeJ da Constituição, com a opinião do 
:·' õ*~J.usiv.~~.Q~ a:~ jui~locá.L Dr;· João BaJ•balho o com · o s:m. ·modo de 
:- -:·.ArJtlln:C!itã >com os a1•ts~ :7° §3q c 60da ent9gd.er: é o juiz do Esta.doobrigadoa ac· 
QansM~~i~.ãoP.a;ra .mo·strJ.l' o nenhum funda- ceiCai·· esta funcção que lhe vaQ. dar a Lei 

;:1:l:~éift(>'q#e ·y~_j1J: . se apregoando, de que ~ma; federal·~-
c:talirtellmben~ia· seri~ cont1•arla. . ó. nossa o r- . ·Ê.stt1dit sob todos os aspectJs o ·projectoc.

· g~ij~ç~_O;;]Qiífqiiepelo tcxt<? ~àComtitulção · apó·-; largas . r.on:::jderações, pl"incipalm,!nte 
~j;bYSó':õtj~ám-attdbu.Ç.õesdo JIUZ federal para. · np. parte em quo in veste o Juiz . federal de 
?as~ê.ómmetterao ju:iz local. presidir· a junh de,. t•ovisão, da q~.n.l 'deve 
~·~~na,ty~â o systéma da-or.g.mizâ(}ãO dJS~ fazer·pJ.l'tC o p.eesiJente . do Tl'ibun.al de.·Jus
-IilêsaS.cleitoraes, c, ·apos v~I'IJ3rar Cí.nn .argu tiç.1. do gsta.do, faz sentir· a. necassid,a.de de _· 
men·to:v·e princípios · qtJe .cstão do· aceordo ró(urmar. Qã') a lei cleBora.l, ma.~· os nossos 
çc:>m o seu J)lodo de .,·cr;>O voto ·a do3cob~rt J, co$tumes •Poiitiéos. . .. · . . · . . : ;~ ,·.~, 
fa:z· sentir ·o trabalho ' qua:::i impossível que . Pens~t que S2 . deve intervir .cojJ;},>~nergi~ 
yão·te:r á,'~ ~esls·pa}it · fcizér. a OI'ganiza,;ão, para I•crorrnar os costulll~-) politicóS:~do patz, " 
lnstallação, chamada, recebimento .de vot()!!, e q·ue si se tem de retroc\)der,· não S.&ja. pará. 
:J#ssàr recibo cJestes, actas, · cópias destas, e ir bU3Cllr Q l'OJI}ediona. loi$!ll'J.ÍV-ai:· .abolida 
cthdojsso 'rio· mesmo dia.' . ' vor complôto do nosso · i·~gimeil deigl18,ldade, . 
~ · , Não'coiÍlprehende que se prctenJaà_rinullar mas ::;im a't·é.'24.de fevereiro, pa~·a; reforrifar · 
fa. pr,iip~ira autorida.tlojadicial'ia ~o Esta.do,. a Co~stituição da·Republica, dando uma mu,- , 
J prési~cnte do Tribu.nal de Justiç!\, qua, por gistratura unica e independ(;lnte c· que possa · 
~J)íl~~d.~ 4isposiçõento prójf,l,cto,' farápaJ:'te bem cumprires seus devores. c- •• ·.· · · · -

~:.i.·juilta de revisao~ . sendo ·pt•esiden te dJsta · ·. ·Assim se externando, não pretendeJevan ~1' 
;.,o:jüiz_fe4eral. . . . .· . . _ · . . . . a . b~ndeira . da rev1são constitu.cional; qÜet•, 
[' ··: RefQ~ê~o'lÚ;l. ' systerna. d~ voto e pensa que apenas, .indicar üm 1•emodio qUe,, . cómo me~ 
~ .. yot·J ' u~liiH>llliilal l'brá · o uniço caspa.z de dico, lembra .Para um caso em quo em um 
r.ftc.wan,tir á ,:repre~an.tação · · dM ··minorias de ·os forço commum não s~ possa. saJvar a ' 1'e-
, <JUO fu.lh\ à Con8tituição·. · derução que adora.. , - ·. · · - · · 
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r:oncluo concit:\!Hlo o~ político:'! pam sn~
tonf.~l.rcm :t H.••tmbli••n. pelo~ lulO 't prinl'ipin~. 
por nxomplos 1lo tlnllL honn~l.it!adn olcvatla, 
1lo 1111m ju~tioa. irt•educti v1~1. llu uma. soiJran
ccria. indomo.vcl, n :ts~im lla.1·üo oxem
plos pa.r·a. qno, ao mono:; em ruatot•itL clei· 
toral;_,.: · .. ~'1liberdado so realizo, pois quo n.té 
agora: ella é apenas nma conquista a. roa
liza.r·se (Muito bem; 11wito bem. O o1·ado1· d 
muito comprimentarlo.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

O Sr. Presidente-Entrando em 
3a discussão o projC\cto n. 132, de 1903, que 
fixa a força naval para o exercício de 1904, 
na Ot'dem do (lia de ama.n hã, previno aos 
Srs. naputados quo a sessão será de cinco 
horas, sendo o expeiiente no fim. 

Vao a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 149- 1933 

Pto-ecm· solwe as emendas o/fel·ecidas na 
3a. discusscio do projecto n.. 248, de 1002, 

· .que auto1·iza o Pode)' Executivo a co11ceder 
ao engenhei1·o civil Eug .·nio de Amll'ade 

· ott d emp1·eza po1· elle m~ganizcula, p1·ivilegio 
para consh·ucçilo, uso e goso de uma lin~~a 
de CC~1"1'ÍS de {er1'0 de tl'CtCÇ(iO e/ectJ'ica, 
que,partindo da Capital Fedc1·al,vd te>·minm· 
?U( cidorle de Petropolis, e dâ out1·o.s pro
videncias 

A Commissão·de Obras Publica~ o Coloni
zação, tendo examinado n.ttcntament:~ ·· a~ 

. di\rnrsas emehdas n.pr·esel)bdas 11'1 sa dis· 
etissão do projecto n. 248, de 1902, submctte 
á consideração da Cu.mara Q scguin te pa

.recer: 

Emenda n. t 

Ao art. 4.0 Substitua-se: trcs annos-por 
.dous annos- e accl'esconte-so: findo o qual 
o .Governo poderá contractar·com qu~m mt..is 
vantagens olfcreccr. · 

~ a p1·azo de dous annos é a.ind:t ::luffi~ionto 
p~J.'a o inicio das obras, o a autorização dada 
~o Governo para coritract,al·a.s cum ter•cei
ros, caso o l'equerente excah esse prazo e se 
mostre df)sta fórma incapàZ de !oval-as a 
erfeito, .devo contribuir effLmzmen ~e para. a 

.-;;sua; promph realiz .l.Qão. 
A Co::n ilissão acceità., portanto, a emenda, 

á qu~l julga, cntrohnto, comrenientc a'cm•es· 
qeotm·om·lW as p~t!avr;~s : mcdi:tnto con
currencia puhlica, 

Emr•11tlu 11 • . 2 • 
A•J n1·L I.'' Em n ~z de -e:wl'i.-.: dn f•~l't'O -

di~a-st-,: esi.L'iLib l'tWI'o: 
A via.-t'ot'l't~a. cuja. concessão "e pede, ·~ 

tlcstin:ul:t :L ligtu• 1h1~s cidades distantt'S 
cm·ca do GO l{ilome&t•os, seguindo percurso 
difl't~rentn do llal!l osta·a.rla~ oxistente~ : trata
se, poi:!, co o formo faz vm• o parocel' da 
Commissão de Obras Publicas e Colonização 
do anno passado, de uma verda.rteira estrada. 
de ferro de tracção elect1·ica, e não de uma 
linha. de bonds, expri~Ssão empregada com
mummente entre nós para designa.t• as Yias
ferreas urbanas n snburbn.nar-:. 

Pa.ra. ovita1• dnvidas a e.3se respeito, r~
sultantcs do fa.ct.o de sor o nome-carris de 
ferro-empregado frequentemente em do
cumentos officiaes para designar as linhas 
ferroas eshbelecidas em ruas ou ·vias publi
cas ( tramwo.ys,bonds, etc.), a emenda manda 
substituir a dita dtJnomina.ção, pela de-es
trada de fm'ro. 

A Commissão julga & emenda. acceitfl.
vel. 

Emenda ~~. 8 

Redija-se assim o art: 1°: 
Art. J,o E' o Podet• Executivo autorizado a 

conceder no engenheiro civil Eugenio de An· 
drado, á empreza por elle organizada ou a. 
quem mais va.nta.gen3· ofl'ct•ecer< :privilegio 
para. a constr.ucçã.o. . . (o resto como c.stli •. no 
mesmo artigo do projecto). - . 

A' Commissão não parece justo que o Con,
gres;o Nacion ·.tl, acceitandoa. idéa. constante 
do projocto apt•esontado pelo requerente, qua 
é de i:wontnstavol vantagem - para a. Capital. 
Foleral c p1ra. a cidade ele Petropolis o oJfe
reco a~guma. origina: idade, mande dat• a con
ce.;são pedida. a úm outro que, porventura, 
possa o1ferec3r maiores vantagens, pondo de 
parte todo o seu trabtlho. Semelhante alvi
tr•e seria admissivel si a obl'a. tivesse de . set• 
executada com garantia de juros ou favores 
-pec.miarios da. União. -· 

O que pare:!e razoavel é da.r-se a.o .reque
rente o p ·azo indispensavtll para levar a. 
etleito o se_u projccto, e, caso não poss~ elle 
fé.!ozel-o, dar-se a. concessão a. quem · maiore~ 
vantagens otrm•ece!', que é justa.mente o que 
consigna a emenda n. 1 acceita pela Com
m·ssão. 

Ac.JI'esce q uc a praxe scguiJa pelo Con~ 
gro3::IO em casJS ta.cs,p:;lo. m~nos nos ultimas 
unnos, tom sido a de nogat• a concessão ou 
aut.n•iz:1l·a intlepcndontemento de concm'· 
r .mcia, conforme mostram as concessões 
fe:ta.s ti Companhia. de Estt•ad<l. de Fort•o de. 
Araraqu ·.\ra (decr..:to n. 74B, do 29 de de
~emln•ü rl,o 190J), ao engenheiro Peclt•o Luiz 
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~oa.res de Souza (der.ret~ n. 762, de 27 de 1 dido, nas plantas das _oht·as approva•las p~r 
m:~.1o de 1901), ao cngenhcll'o Huet Bacollar · docreto, on, o quo e o mesmo, som prévta 
(decreto n. 809, do 16 do dezembro do 1901), autorização do-Governo. 
a Manoel Bento da Cruz (decreto n. 978, de A primeira parto da emenda parece te1• 
6 de janeiro de 1902), ao ()ngenheiro Dt'. Car- ·em vista uma au:orização especial, quo (i. 
los Cesar de Oliveira. Sa.mpaio (decreto n.!l93, desnecessat·ia o mesmo inconveniente • 

. ·de 21 ~e julho' de 1903) e a Jesuino da Silva. A Commissão não póde, porta.uto, ucaei-
. Mello · (decreto n. 994, do 21 do julho de tal·a. 
1903). ·. Em relação á, segunda parte da emenda 

A Coinmissão não póde, portanto, acceitar julga a Commissão c1ue a utilização da força 
a emenda. · hydraulica. das cachoeiras para a producção 

· da forçà electrica necessaria ao trafego da 
es&rada torna improscindivel a construcção 
de obras (diques t1·ansversaes, bar!'agens, 

O ponto de pa1•tida da Capital Federal a ·etc.) que não poderão deixar de modifü:ar o 
que se refero o al't. 1° do projecto ser:.í. de- curso das agnas nas mesmas cachoeiras; de 
term:nado de accordo com o Governo. modo que p:nte da emenda nã.o pódo ser ac-

Entre as obrigações . a que a concessãu fi- ceittt tal qual se acha redigida . · 

Emenda n. 4 

· cará sujeita, em virtude â.o ar&. 3° do pro-, Como, porêm, o que nslla so tem em vista 
·jecto em questão, comprehonde-se a. de nã.ó é impedh· que as ob1•a.s possam prejudicar o 

. encetar os trabálhos de construcç-ão da es-... cul;so dos t•ir,s achmt e alm,ixo do trecho enca
. trada s3m que o plano definitivo da m :JSDH\ choeirado,propõe a Com missão que a segunda 
· tenha sido approvado pelo Gov~rno (decreto parte da. emenda. soja acceita accrescantando

n. 5.56.1, de ~8 liO fevereiro de 1874. art. 21, sa-lhe as pulaVl'as: a montante o a. juS<\nto 
_ §1°, e decreto n. 7.959, de 29 de dezembro das mesml!s cachoeira~. 

de 1880, clausu!·a V), de 1nodo que não só o 
. _ponto de partida como o ponto terrninal da 
_r estrada e .todo o seu percurso ficam depen

dentes de accordo do Governo. 
A Commissão não ·duvjdà, entt•etanto, ac-

ooitar a emenda, · tornando expresso que o 
.. ponto de partida da estrada não é do livre 
escolha do concessionario, mas ·fica depcn
·dente de accordo . com o Governo. 

·Emenda n. 5 

· . .. Accrescente· se: ·· Entra os favores a qÜe se 
, , ref~re o art. 3o não está incluída a garantia 
. -de JUl'OS. 
· A garantia de juros.sempre constituiu entre 
.nós um .favor especial dependente de autori
,za.ção expressa. do Poder Legislativo ·ou de 
sua approvação; além disto foi ella expressa-

.. mente prohibida pela lei n. 191 B, de 30 de 
se-tembro de 1893 (art. 6°, n. 1). 

.. A Commissão não vê, entretanto, inconve-
·:Pil~nte .em acceitar-se a emenda. -

Emende! n. 6 

. , Accrescente-se ao art . . 3° : . As des<'l.pro
. · priaÇões dependerão de prévia autorização 
. do Governo, e na. utilização quer das cachoei
ras, quer dos terrenos adjacentes, não poderá 
ser embaraçado o curso dos rios I'cspcctivos. 

· De accordo com o decreto n. 1.664, de 27 
de outubro de 1855, que re~ula a~ desapro
priações para a construcção de estradas de 

f e;rro, não poderá o conce:ssionario proceder n. 
desapropriação alguma sem que o terreno ou 
predio a ·que ella se refe1•e esteja comprehen-

Rmenda n. 7 

Ao art. 4°, depois das palavras-prazo de 
tres annos-ou das palavras-dodous annos
si for approvada a emenda dos Srs. Antonino 
I? i alho e outros, apresentada em sessão de 2 de 
outubt•o do anno pas~ado, a ccrescente-se: e si 
nã.o estiverem c,ancluidas dentro do prazo de 
quatro annos; contados do começo das obras. 
. O prazo da execução das obms sô podertt 

ser fixado com segurança em presença dos 
planos definitivos o orçamentos, que em 
tempo opportuno terão de ser submettidos á 
approvação do Governo; . p3lo que o projecto 
sujeito á delibera~ão da. Camara tenha dei-
xado a este a sua tixa.ção. . 

A Commiss:io acceHn.,entretanto,a emenda 
attendendo a que,segundo lhe foi informado, 
o requerente · considera o prazo de quatro 
annosamplamentesufficiente para aconclusão 
das obras por elle projectadas. 

Emenda rr. 8 

As tarifas serão revistas de cinco em cinco 
annos,a c0ntar da data em que forem esta
belecidas pelo Governo,não podendo so1fror 
augmonto nasrevisões. 

A Cornmissão é de parecer que a revxsao 
das ta1·ifas deve ser feita todas as vezes que 
assim for julgado conveniente e accordado 
entre o Governo e concessionarw, devendo o 
prazo de cinco annos ser estabelecido para. a 
maxima duração das iarifas, e a~sim propõe 
que a disposição constante ua pl'lmeira parte 
da emenda seja substituída :pela que se ac:_ha 
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r~ .m tidiL niL dau~nla V do tleet·nto n. i. !15~). 
tlo 2!) tlo tlez••rulH'O «lo 18 -:0, :t :':tbtll': a~ t;L
l'il'as ~ t 1rtio rt~d-r.aspolo menos dtl ein·o om 
einc1) a.nnos. 

A sog·untliL p:ll·tn «la L'llwncl;t niw p•'do l.'llll· 
hem SOL' acel'iVI. polit Cullllllis;iio tal qnal so 
ncha. l'(digida. 

A prohihiçáo de :mgmen '.os nas tat·il'as pot• 
oceasiã.o das r.~v.isõt:s impcditü forço:'!a.-

. mente o alJn.ixa.mcn to das mesmas no.;; casos 
de calarüidaLlos publicas LU de crises cco
nomica.s da.s ela.s~e~ productora.s, ab:üxamento 
que o conccssionn.rio pododn, acc,; it;w t ~m 
cal'aetnt' pl'O\'iEorio, mas nt1nc:t rlotinitivo. 
Ella impeclil'ia lllosrno a reducç~iio d:t taxa do 
transporte para em• tos M"enoros que disso 
carecessem por n\ot.i v o de dopt•eciação 
ou ontt•o qnalquct', a llllal podel'la so1· fa.eil
munte obtida com o a.11gnwnto compensador 
das taxas de out1·os gonm·os qtu csLi,·cs~cm 
em cond.ições Je support;tl-o; cll<t impossi
bilitaria em S!IHIIlta a.~ rovi:;Üi'S das tat·il"as, o 
que seria. de to;lo inconvoniento. Pa:eee, 
cntrot.anLo, ú Commissi'í.o que ti do vanta:.rnm 
ostaholecot• limite:; ::tos ~wgmenr.os do taxas 
1111e poss .m tci•logm· nas J'ovisões das tarif'as; 
c por isto :'ccuita a segunda pal'te da omenrb 
cum u acct•escimo das palav1·~t.s: além dos 
ma.ximos que t<n•om eHabelor::lllo., pelo Go
vm•no. 

S tia das Com missões, de julho do 1903. 
-Vespasiano de Alú?.tqMeJ·qt.w, pre:Sidentc.
Ser.lJio Saúoia, relator.-Ro.ymwulo Artltttl', 
-Aurelio Amo1·im. -Felix Gaspa1·.-Astolpho 
Dut1·a. -Celso de Souza.-Abdon F. Jlfilanez. 

Eme1ulas a que se nj(ere o pço·ece1· sttpi'a 

O ponto de pa.l'Lida. da. Capital Fodori!ll 11. 
q:11~ Sl1 l'of'f'I'P O a1·t. (0 do )li'O,jOL!tO tOl'ti, dc
Llll'lllilléldu tio :tceot•t1u cullt u ( iovornu. 

~ala das ~l!::lsiin .~, li do julho dt~ l!JO:l. 
/ll'ici ·1 Fi/IIIJ, 

Ac«~l'o:·iCülllo-se : l•:11t.t•o u~ lit\'Ol'oil a IJiln 
s' mi'I.H'c o at·t. 3° niio ~or·:i. incluida a g-a· 
J'a11t.ia do jut•u.: • 

S:t!a dns sos:::iícs, 17 d~ .itill.w tlc 1\Jttl. -
JJricio FUho. 

;\.ccre.~coonto-sc ao nrt. ~)n: as tlcsapropt·i
aç:õrs dcpendorüo de lH't~vüt autorizaç-ão 
tlo Governo, e na. utilização, quer das c:t
choeit•a.s, quot' dos terrenos adjacentes, nã.o 
podeJ•á sor embaraçado o curso dos rios rc
spec~t r os. 

Sala das smsüt?s, 17 do julho . do 100:1. -
Briciu Filho. 

No art. 4°, depois das palavras- pt•azo 
ltl'l tL'uS annos ou t.cpois das palavran- de 
tlous annus, si fot• approv:tda. it omonda dos 
Sl':L Antonino Fialho c outJ•os, ap1·e~enfa.rla. 
na sossi\q do ~ dn outubro do auno :pass:ulo, 
accresceiito-SL': e si niio estiverem con
cuidos don tt•o d·~ prazo de Cl ua. tro annos, con
Iados do começo das obras. 

Saht das sessões, 17 de .julho do 100:3. -
B1·icio Filho. 

As tarifas serão revistas de cinco om cinco 
annos, a contar da. data. em quo forem esta
belecidas pelo eovcrno, nã.o podendo so1frer 
augmento nas revisões. 

Sala da:.; sessi5es, 17 de julho de 1903. -
Bricio Filho .. Ao art. 4°. Substitua-se- os tres annos -

pot•: dou_; annos ; e accrescenta-se : fintlo o 
qual o Governo poderá contractar com quem O Sr .. Presidente- Estando ade-
mais vnntagens offerecer. antaüa a hm·a, dnsigno p :~ra, a,manhã a se

guinte ordem do dia: 
Sah das sessõe.:, 24 de outubro de 1902.- - · 

Antonino Fürllto.-Lou1·enço BCtptista.-Oli- Primeira. parte (até 3 !)oras, ou antes) : 
veirc! Figueiredo. Votaç~ão do projccto n. 43 A, de 1903, de-

terminando que não seja applicado a0s ter
rcno:-3 ou proprios municipaes que resultarem 
de sobra ou oxce:Ssos sobre os alinhamentos 
de I'uas, avenidas, praça::;, etc., o dispositi vJ:> 
do a1·t. 15, § H0 • lettra a, da, lei n. 85, de 20 
de :::ctembro de 1892, com parecer o substi
tuitivo da Commissão de Const;ituiç·ão, Legis-

Ao n.-rt. l 0 - Em vez de- carris de forro 
- diga-se : estrad<\ de ft:rro. 

Sala. das s8ssõcs, 24 de ou1.ubt•o do 19G2. -
Ole,f}ario Máciel. - S er!Jio Suboya. 

Redija se assim o art. 4° : 
Al'G. 4. 0 E' o Poder- Executivo autorizado 

a conceder ao engenheiro civil ·Eugenio de 
Andmdo, á em preza :pur ello organizada ou 

· a quom mai:S vantageiJS o1I'erccer, privilegio 
para a. construcção ... (o r0sto como está no 
mesmo artigu do projecto). 

Sala das sessõe5, 17 de julho de 1903.
Bricio Fi~ho. 

lação o Justiça (2r. discussão) ; · 

Continuação da discussão. unica de projecto 
n. 107, do 1!)03, reformando a lei eleitoral 
para. as eleições fed.erae.~ . substitutivo da 
Commis.::;ã.o Especial a()s prujectos n:;. 5 e 
285 _C, de 1902, esr.0 ulr.imu adtlitivo desta
cado, em 3a. discussão, do projecto n. 285 A, 
de 1902;. 
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.. ,~~gunda pa1•te (tis 3 horas, ou antes): 
3a discussão do projecto n. 191, de 1902, 

autorizando o Podar Executivo a conceder, 
caso não haja. inconveniente pura o serviç-o 
militar, ao alferes Paulino .Julio de Almc"i· 
da Nut•o dous annos do licença, com venci· 
Jr?.Gntos, pu:rn. h• á l~uropa con~truh• c cxpo
flmontar, 4SU!l ou:.;ta, o apparcJho do sua in-

venção, denominado-Locomoção aerea por 
meio de a.za.:i (2a discussão); 

3a discussão do projooto n • 132, de 1903, tl
xanJ.o a força naval p<W-~ o exercicio do 
1901. 

Levanta-se a scssf.ío ás 4 l}l)l'M c 2:5 minu-
tos da tarde. · 

5ln SESSÃO EM 4 DE~ AGOSTO DE 1903 

Presidencia d·JS Srs. Pattla Guimàrães (P~·esidente), Dti'l>eira Figueiredo (to Vice·P1·e
sidente) e Paada-lluima1·cies (Presidente) 

Ao meio dia procede-se á chamada, a que 
·respondem os Srs. Paula Guimal'ãos, Alen
car Gulmat•ãos, Thomaz Accioly, Joaquim 
Pires, Eugenio Tou1•inho, Anthero Botelho, 
Aurelio Amorim, Anizio do Abreu, Virgilio 
B1•igido, Thomaz Ca.valcantt, Sergio Saboya., 
Gonçalo Souto, FOOl$Ot'a e Silva. Teixeira. de 
Stí., Malaquias Goo~alves, Cornolio da Fon~ 
seca, Angelo Neto. Epaminondas Gracindo, 
Oliveira Valladã:>, Domingos Guimarães, Au • 
gusto de Freitas, Pa.ranhos Montenegrv, Ro
drigues Saldanha, Be1•nardo Horta, Moreira 
Gomes, Heredia de Sá, Mello· Mattos, Au--

. gnsto de Vasconcellos; Fidelis· Alvos,· Juão 
.Baptista., Galvão Baptista, . LauPindo · Pit.ta.,. 

, :Mauricio do Abt•eu, C<wlos Teixeil•n. Rrn.ndã.o, 
~··. Rcwna.l•do Mnntoiro, .Josl' Bonifucio, · RiLeiro 
· :runqnoira, Astolpho Dut.l~a, Feanciseo. Ber
na-rdino, Bueno de Pa.iva, João Luiz Alves, 
Leonel Filho, Bernardes de Fil.i'ia, Antonio 

': Zacarias, Camillo Soares Fi~ho, Calogeras, 
~é-~a.noelFulg·encio, Nogueira, Lindo!pho Ca.e
: tano, 'Vencesláo Braz, Galeão Carvalhal, 
: Mo.re~J>a da Silva, Jesuino Cardoso, ·Fran~ 
. c:sco · Romeiro, Fernando Prestod, Amaral 

- Cesar, Mir~nda Chaves, Hermenegildo {lo 
;. Moraes Filho, Bernardo Monteiro, Carlos Ca.
" '"valcanti: Francisco Tolentino, Pau.aRa.m s, 
<_Soare3 dos Santos, .Tuvcnat l\Iullm·, GCI'I11ttno 
-- Hasslochel', .Ja.mes Dal'cy e Homem do Cat·-

:valho. · 

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

F1•eire. Devo scientificar 4 Casa que o digno 
Daputa1lo faltou á Sl3ssõ.o do hontem o falta 
ainda. á de bojo om consequencia do haver 
perdido p3ssoa. de sua famma. 

Dou dosso facto jonhecimanto 1t Camara, 
não só para quo a Mesa mande fazer a recti
flcação na aota da sessão antm•ior, .r!omo para 
que figure tambem justificado o não compa~ 
rccimento do·nosso collega á sessão de·hoje. 

O Sr. Hresidente - A Mesa fica 
inteirada e rmandaá·á desrtnojat• o- nobro 
Deputado. - . . . . 
. Em seguida. é app~·uv11d:1 a. a.cta da. sessão 

untcrodente; 

O Sr. Pres.ic::lente -Nilo hanmtlo 
numorolcgal para 80 proceder ás votação.'! 
das matoria.s, passa-se . fi. ma teria em dis
cussão. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDE~l DO DlA 

E' annunciada a continuaçao da discussão 
unica do projecto n. 107, de 1903. refol'~ 
mando a lei eleitoral para as . eleiçõ~s·- fe· 
deraes, substitutivo da Comn:;lisõã.o Especial 
aos projectos ns. 5 e 285 C, do 190?,_· 03to 
ultimo, additivu dcs~aca.do em :J" disoríssã() 
do projecto n. 285 A, de 1902. 

O Sr. Presidente-Tem a pq.lt\
vra o Sr. Calogeras. 

O Sr. Oalogeras('}- Si,. P1·esiden· 
te, quando, pot• delegaoão da. CaTQ.ai'a., tove 
v. Ex. tle o1•ganizar a commissão Especial, 

o. Sr. Oli·veira ' 7alladáo -
~.Sr. ·Presidente, figura na acta como tendo 
•. faltado h ontem sem causa 'participacla o. meu· 
.·illu~tro colloga {]O bancada, Sr. Felisl•óllo I (·) E~te di:OCtli'~O nÜ"> foircvbt·) vo\E) Ol'tldtH',. 
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SESSÃO EM ~· DE c\1 ;o::; To JJE 1. 90:3 

incumbida do rever os varios projcctos sn- Pat'<t diminuir o ti·abu.lho o a discus:iio 
jeitos :t considerar,~ão (h Cas ~. o, si possivel, neste recinto, teríamos, eu, pelo menos, pre
refundil.-uscm unHmb~t.itutivoquome~·ecesse forido que os pontos onde :t divergcnda 
a n.ppl'OVa<;ão geral da Cam<tl'a do.~ Deputados, entre oH ditrerentes membros da Com1uis~iio 
conl'esso a V. Ex. que não doixon do me I mt~is notorüL tives~e sido, fossem explicados 
causar certa impt•essão o terem sido <'scollti- em voto pm separado. ou voto vencido em 
dos por V. Ex. dous nomos, que se mo fign- tal ou taJ p:m to do Jn·ojecto. 
rava.m menos convenientes para o bom Turnf1U·Sc, porém. vlctol'iosa rH\.....-Commis
desempenho do~ fins da mcucionadt\ Com- são u. idéa de .• om vez de apresentarmos pot• 
m:ssão. escripto aexplica<:ã.o de nossos votos vencidos, 

H.ofit•o-me, Sr. Presidente, ao nob1•e Depu- viessem os á tribuna da Ca.mara. individual
tauo pelo P.iauby, aprAsenta.nte do projecto mente explicar essas divm•gencias e tlcfen
inicial, o ao oradot• que occupa a tribuna der IJOI'anto nossos pares as idéas,pclas quaes 
nesto.momento. p3ra.nto a Commissã.o nos tinhamo:-; batido. 

Evidentemente, St•. Presidente, tendo j{t Assim sBndo, uma vez pultlica.do o novo 
opiniões cJnhecidn.s, defendidas, . a.cradi to, trabalho c di vulgnflo pelos membros da C a
tanto por S. I~x., c-omo por mim, ungniúus ma.1•a dos Depuhdos, não se pôde ncga.1' qqn 
ct 1·ostro, a nossa inclusão na Commis.:;ão, a convicção geral não f'osso favoravol ao 
até c:n•to ponto, me parecia que iria. cons- substitutivo. 
tt·anger a liberdade da cli~cussão, pois que Sei que essa m;nha. impressão, em tempo 
aquelles que tivossom de combater o pt·o· t.ransmittida a.o presidente da Commissio. 
jecto ou o meu substitutivo oãp poderütm foi por S. Ex. ropollid:t como sondo m'l'o 
fazot·o com tanta franqueza e energ-ia. como meu, pot• ser a minha opinião vencida. 
fariam na ausencia. dos respectivos au- Acredito, porúm, que, levado por seus ex-
toros. . t.remos do pan amoroso de muitas das me-

Elfecéivamonte, Sr. Pro,.:i<lento, o l'OSill· didas contitl:ts no lll'ojoctu, talvez S. Ex. sr~ 
tado pr..~otico dessas duas corrontm de opi· tivesso tornado um pouco opr.imista c visso 
niões, que desde o inicio iam se manitest:~n- com olho~ IJenevolos do mais aquillo quo na 
do na Commissão Especial, fui quo, est;a- Camara tlcspm•t.ava ro.sistencias muit.o sérias. 
belecido o .accordo em partee secundaria.s, Para. •lo!'(Jn•ler meu voto vencido seria. 
em questão de detalhes tlo pt•ojocto, no suh· ;.;umcionte, t>m caso normal, que Cll" pedisse 
stitutivo o mesmo a.ccordo não põdo mani· a. \'. Ex.., como simples co:nmont:1rio ás con· 
festa r-se nos pontos cardeaes da ro1'vrma. l!iU· sithraçõos que vou adduzindo, mandasse pu
jeita á considet•ação da. Camara. b:icar no jJrna.l dn. Casa o voto vencido que 

Assim é que,. chegando ao fim do nos:ios tinh:t levado, já radigido, J>:t.ra sor inserto 
t b om addilamento <W projecto . 
. t'a alhos,nosvimos na contingoncias )guinLe: Oppol'tnnamente faed este pe1lido a. v.Ex. 
para. darmos nossa. assignat.nra. ao p:·oject·), . Pol'l~m. comJ sobt•c a minha attittHlo na. 
som aqnellc Ilre::unbnlo J•eJigido peLo nosso Commi::são 0 sohre 0 andamento c1ue 0 pro· 
~~~;:s-;c~i~~~s a~~~0 '0f.r~.~;([})~r~a:y~:~-~~~~~ ,iocto dm·a tr.r· nesta Ct~8 L, boato~ t.onha.m 
a.ssignatnrn. como voncidos no Pl'ojecto da. sido espalhados monos cxn.ctog, pedirei :t 
Coinmissão. Cns:t mo conceda alguns minutos de atten-

ç~ão para que possa expor o caso nos saus 
Este seria a. t1•a.ducção do vencido por devidos termos. 

ma.io1•ia de votos, l'Clativamentc :i c:1da Após a publicação do subotitutivo erga
artigo, perante a Cómmissão, mas acredito niziido pela Com missão, começaram. não só 
que nenhum dos membros da. mcsm_a. escà de nas b:mcadas, como nus confa.bulações entre 
accordo com a. totalitla..Le das dispJsiçõcs ;dti Deputado~, as discussões de algumas medi1las 
contidas. coJBignadag no projecto. 

Para evitar quo essa co.~sm·a pre!imin~Lr Bancadas, mesmo, reuaira.m-se para. acor-
fossc bnçàda sobro o substitutivo foi que, tar um[L norma de-acção, quando se tra.tas3o 
!lo prca.mbulo redigido pelo Sr. ncrmano dú votar o pt•ojecto quanto ;i.s id(las con;;i
Ha~srochtw, ficou j)(Wfoitttmentc i·csa1va.do gnadn.s no substitutivo. 
que a cada um de nós fica.va livre apt•cscn- Assim aconteceu com a bancada, da qual 
tat• peran~e a Camara e defender as itléa:3 mo dedvanoco do set• membro. 
que não-tinham logrado obter approvação d<t Reunimo-nos e tl'ocámos idéas sobeo os di f-
maioria da Commi~sfto. rentes pontos do projecto, tendo eu, dc3dc o 

E ao ser apresentado o pt•ojecto <i. consi- começo, como unico Depubdo do Minas que 
de1•nção da Cas11, pelo digno presidente da figurava na Cummissi'io, podido licença para 
Commissã.o; esta. ampla e absoluta libordr.cle immodiatamcnto explicar qu·ws 01 pontos 
foi ainda. s:.t.licntada. por S. Ex. o Rr. Ani- em que a minha divergencia se tornavo, rna.is 
zio de Abrop. uotavol -da opinião de meus colloga~ da Com. 

Vol. IY 
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ANNAES DA CAl\fAnA 

.. Iitissã.o, aftm de que a bancada pudesse aprc· 
· cial' o modo pelo qual eu tinha intorprctado, 
no seio da Commissão, o pensamento .l{cral 
ua bancada e mesmo o pensamento domi
·nante do Estado. 

O SR • . '\VENCESLAU BRA;.';- v: Ex. cor
re3pondou perfeitamento :i o.;pcctativa. 

· ( Apoiados.) 

0 SR. UALOGERAS- Ell'uctivamente ossos 
diH'erentcs pontos de dtvergencia, foram 

· largamente debatidos e por maioria de 
suffragios, .em alguns pJnto.~. pol' una.ními

. dad·o dellcs, a b:.tncad·~ deu-me a. honra dE' 
sanccionar em suas linhas gm·aos o modo de 
enca1•a.r do sou repres('ntante na Commissão 

· especial, tendo estabelecido apenas uma 
cxcepção unica quanto ao systom:L .!io vuto 
adoptado; isto é, ten•Jo-rne batido na Com-

·. :miss~o pólo voto em li::; ta incompl~ta no .~ 
distdctos d .l tres Deputados, foi idéa domi
IJante na bancada acc:Jihr-se a lista incom
pleta, dando-s~ a faculdade do · accumular 

· votos"om um só candidato. 
Neste ponto, fui vencido, o sob1•o olle vol

ttwei. 
Uma cousa que se tom divulgado ~rronoa· 

mente é ,julgar-se que a bancad~t, como 
· coltectividado. tenha. tratado do apresentar 

· . urn substitutivo completo dos p1•o_jectos em 
· discussão. Não temos projecto collectivo de 
bancada. ( Apoiados da bancada m{neira .) 

O que h.mve foi ·o seguinte: depois desse 
debate, das votações effectuadas depois da 
troca de idéas sobre o subs~itutivo a.presen
t·; do á Camara, um certo numero do co~n· 

· panheiros de trabalho, que represe~tavam 
uma orientação commum,que visavam pontos 
e .p1•ogrammas tambem ·communs, deliberou 

· submotter á apreciação da Camara um novo 
projecto que, consignando o que. parecia ser 
u. · tendencia dominante, não só na bancada 
mineira, como em muitas outras nesta Casa., 
pudesse lograr o apoio, não direi para o 
projecto . em todos os seus detalhes, mas 
em sua orientação geral, quando ·corresse a 
votação na Camara. 

Foi assjm que nos reunimos, os que f.~· 
. zia.mos pa.rt) daquolle · gl'upo da Deputados, 
·e con.sig .. ámos em um substitutivo as idéa.s 
que nos haviam occorrido. 

Em occasião 1lo :mal, como disse a V. Ex., 
Sr. ·Prasidentc; bastaria uma simplc3 affir · 
inativa .· desta natureza. pa.ra ser acceita ; 
acontece, porém, que, tendo surgido duvidas 
quanto á confurmidn.de de vistas do l'epl'e· 
sontante de Minas na Cõmmissão Especial e 
das idéas geraes dominantes no Estado, ca
l)e·me o davcr de csta.belocer, quanto pos
si vel, o -cot~fronto entre as idéas que de
fendi na. Commissão ·e que com pouca di.tfe. 
ronça são as do ~ubstitutivo? em tempo l>Ol' 

mim apresentado á Ca.mara, o a.quillo qu'l 
ficou donnHiv~ment.e redigido no ::mbstit.u. 
tivo desse gl'llpo de Deputado~. 

Não ê em detalhes, n ~t rec.lacção nem no 
modo de seguimento dos artigo3, m:ts nos 
p:>n .os cn,r(leaos, nas idéas dominantes do 
uma, lei do rel'vrmn. eleitoral, que se póde es· 
titbelecer o confl'Onto do vishs ontro as opi· 
niões qile ~e dizem divergentes. 

Uma das primeiras é evidentemente a que 
diz respeito â:~ condiçõe.s para o alb tamen to. 
No p1~ojec~o inicial do Sr. Anizio de Abrcn 
era. condição ossoncia.l p3.t':.L o alistamento a 
pre3ença. pessoal J.o alistando pel'ante a junta 
ali:3tador:'. Esta exigench se mo afigurou 
sernpee de gravo damno para os eleitol.·es l'O
sidentés fóra d3 um certo perímetro (apoia
dos ela bancC!Cln minei>·a) porquoseria a pri
vação disfal'ça.da do dil'eito de voto a nm 
gra.n.lc numero de cidadãos rouninJo touos 
os requisitos !o;saes para sua, funcçfío. 
As~im, e c.Jmo meJida. mais ltberal, pro

curei bas~at' o substitutiwJ no cousJ. 
Bste póde ppestat• .. se a duas intet•pt·otaçõos 

dill'nrentes: uma., a que ll1e <llt o Cn.l'<,ct.m· do 
condicão es.:i!~n ~hl p:w~t dotermina,ção da c"· 
pncidade eleitoral do individuo; outt•a, quo 
acceito, é a que vê nu censo simplosrnonto 
um elementJ complmnenta.r, que O'u.ra.nte a 
identidade o exi.;toncia do eleitoJ•, desde qtn 
·a prova ó fot•necida em uma sório do do· 
cumeotos lntoir...tmente a.!hoios áquelles quo 
servem p:tra. o processo do alistamen&o, 
quaos sejam 03 documentos pas~ados petas 
collectorias. . -

0 SR. BERNARDO MONTEIRO- E' elemento 
seguro p1ra o alistamento. 

0 SR. ELOY CHAVES- Acho que O· censo ê 
um desastre. 

0 SR. CALOGERAS-AO ~er discutida esta 
idéa no seio da Commissão E:::pecial, o mo· 
tivo !.1:1 rejeição não foi a inconstitücionali
dade dt\ medida; e, si necess : ~rio t'os~e pro
val-o, . bastaria recorrer ·aos votos eonhe· 
ciuos dos di1l'erentes membros da Commissão 
pt~rirse vet• que o rp.otivo foi outro·.· 

QuizerJl,m lev ..~.r as dL:;posições draconi~nas 
do autor do projecto inicial até seus ultimos 
lim.it9.::J, isto é, fu.zor que o eleitor viesse até 
a junta do alistamentO dar a sua ·assigna
tura. 

Houve, porém, nas discussões da. b:tncada 
mineira, uma. solução, que era como que um 
ternpe1·amento"ás exi~·encias do projecto sub
stitutivo, e que m•a: admittit·-so que a assi
gnatura do elc1tor, em vez do ser dada. pes
salmonb perante a jurtta ele alishrnento, o 
fosse -meliante petição com firma e lettra 
devidamente I'econhecidas pelo conhecimento 
pessoal do tabellião ou serven tuario da jus
tiça, na. séde do município, ou do districto. 
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1 
~~st.as ~.oncliçõc~ nhu·~ando-~r1,t(~l'n ~wdo se' O Sn.. CALor.EnAs-Não l~a ~lur.i•la. alg\11na. 

J 1a1:s llb~I.tl du qtB o t:C'n;'SO. t lO ~.:tu~tment) em que, desti1 arte, fic<\!ll dtmtnmd:\s as van
~~ndemna~lo pel? mnu r1I~t1ncto collcg,L. o tagens do pt•occsso assim institui<lo. 
~ t. DoputltJo pot S. Paulo... Ou~t·o ponto em q110 fui t:1mlmm VQ.QCido 

. O SR. Er.oY Crl:\n:s- Como incon~t.itu- no smo da, Commis3ii.o Especial foi aquelle 
cwnal, conl'ot>me provei longamente. quo so r.•.forc ü. cil'ctlmscrip.;úo torritor1aL á. 

qnal se applique a a.eção da ,iunLa. de alista.· 
q SR;. CALOta~tAS- ... admittindo a idéa. mento. 

mat~ hbcrat. nao duvhtoi abdr mão nest'l Polo projecto ll<L Commiss:io Bs cci .l, 
ponto . p:m .t accoit tr o sulw.itutivo cst;tbe·- · dcstle que na jun:a de aiist:tmonto funccio
cido pel e vencido na discu::sã.o em minh~t na.s:)o o juiz de diroitJ, par•ecc-mo log ico quo 

.ba.nc.tda sobt·e esse a!:lsumpto. c.n•r·espondessc a, su<' ucçào á ciL·cumsc t' i p~,;.ão 
Outru ponto no quu.l fui ·vcncido no seio judieiaria n :t qual tem jut•i:;dicção. Inleliz

da. Commis.-:;U.o especial foi aqueUo que so mento, neste ponto mo vi tamb0m vencido. 
refere á pcr:)onalidade ou á junta incumbida 
do alistn.mento. · U;u .SR. DEPVT.\Do-\ias, atl,onuon:lo iiS 
~empre mo.b1ti '~3:- tribuna para quo csto condições do prt1jecto, V. Ex. tinha de ccdor, 

a~ts~amento ius.so 1etto per..tnt3 0 jui:r. tle porque ho. comtu·cas do mttis de um nHlni-
dtr~JHo... cipio. (fia outros apartes.) 

Vozrs- O quo .era muito bom. O Sa. CALOGERA~-A ol(jecção <h V. Ex. 
O SR. CALVGEH.AS- ..• pol' potiçii ) in•livi- tot•tt l'CS,lost:t quando eu tt·atar da ol'"itlli· 

dual de quorn dosojas .c ali ,t -, 1 •-s:.~. o l' JCo- Z i.l.~'àt.> do ;~list.a.m :mtu . Si V. Ex. contint~tl~ a, 
nhocime.nr.o di1 ca.ptwidade. eloit'1i'itl ~~ a. sim- houmt•-mc com a srm attençio. vct';i. quo, 
plos. YOl'Jfica.ção elo facl;os. isto é, do snbe~t• ::;i ne:;se ponto, solução foi ti td~t do rnotl.o corn-
o alistando se achtt investido dos t'm}llisitos Pl-cLo · 
lega.es. g· ra.c~o. St•. PrC'.,l!Lcntn, cxi-;t.it•om nos Es-

tados de Uo.raz o 1\liu~t~ municípios sem 
O Sn.. CAR:'\I·:mo nE REzr:NnF.: - E mai~ fMo. 

nada. No Esta.-lo quo ropro:-!ento, a. ca.la. munici-
. O S~;t. CALOGER.AS-E mais nada. E', pois, pio cJrt•espontlia. uma. comarca; mas o dt3S· 

os~er~ma.lmentc uma funcç~io judiciap;a. E' a onvol vimento da. populaç:~t>l o as nocessi<ltt• 
ffilSS<to ~ommottida ao juiz de rcconhoccr si dcs ~d~~nistt•ativa.:i loCitu~ tlzm•am que o.;sos 
~a.da .a.hs:tanuo tem :.t cap·teidado eleitoraL. mumctpLos so desmomhrasscm o eon.-;titnii-· 
1sto e, st prJenchem torlo:; os ro •Iuisito~ le- sem dous o tro.:~, to,fos suborüin .tdos á mes
gae.~ u~ .!_locnmontos quo ::tcJmpanh ~u·;un a ma ·mtoridado ,judiciaria. 
sua pet1çao. Si cll'ectivamento fica.~:-30 vigorando o di:J· . 

Por esse m?tiv~ estive de pleno aceordo positivo da CorumissftO Especial, grandes 
com a denomtnaçao com tanta prupt•ied;tde objocções podet•iarn ser levantadas quan1.0 ao 
d~da pelo !lobre pe1mta,rlo pelo Es t'.tdo do runcctouamento d•) mochanismo instituído 

. R10 ~e .Janeiro, cuJo ~wmc p2ç,) licença para e isto porque, pela. ot'ganizs.ção dt..1 alista: 
declmar, o Sr. Henrique Burgo~, e que foi 0 mento, tendo-se ostabelecido que tudo se 
ch~mal' a ta.es factos dG casos de}ustiça. con~ontrasse .nu. · sêle desses municipiol, 

Houve a ldéa. o_tornJu-so opinião domi- obr~gar,a habttantes de municipi0s diversos 
· nante. na Com.mtssao Especial qu 3 0 juiz não a v1rem votar em mnnicipios dilfJrentes. 
fu!lccwnasse Isoladamente em ma.teria de Doslo, porém, que <t oJ•ganização do a.lis
ah.')&amento, . dandJ·SO·lhc como auxiliaras 0 ta.mento obedeça, como no meu prvjecto e . 
1° sup~leute do substituto do juiz set:..;iona.l tambem no substitutivo que vou apresentat• 
e o presidente do gover·no municipal. ti. C.:t-::a. ao crlterio decorrente dtt sub-divi-

OI·~, ~enhores, ~ geanlie vantagem do juiz são Judiciaria o aclmlnisti'ativa tia comarca 
d~ d1rulto fun.cctonando nessG processo da evidentemente dosappa.recerá de modo com: 
alJs&nmento eata na superio1•iila.dc mental E ploto o incJnvcnientJ a que alludiu o nobre 
moral ~e~t3 magistrado, que pr•Jnnclw todas Deputado pelo Hío Grande do Sul ; porqtto 
as condtçocs... uma. vez f'dto o registro na séJ.o da co~ 

marca, · as nstas correspondentes aos dis
VozEs- De impar~ialidade. ~rictos de piLZ do pt•imeiro município e 
O Sn. CALOGE.nAs- •.. de írnpardalidade a.q~clles do~ municípios aggrega.tlo~ ao pri-

o de compctencli1 que 83 exigem quando se murro, :ser~Lo remetta1a!:l oppul'tunamonte 
tratLt du l'.') 'Onllccimento de capacitl.J.Je ele~- afim ··e n·L sédo dUs municípios sn organi: 
t•.~1·-t,I do inJividuo ; dando-se llw anxilia,rcs z .rem as m~sas e s.lptl'l1P o Pl'OCe3~o d:.t vo-

. dtrmnuiu se a sm1 a.cçãu, 0 valor uella. ri iícaçã/J da. ca.paciclulle eteico;•a.L c <la. pu.rce 
puramente admin.istl'J ti Vi.~, que vem a. ser 

Vor.Es --Está chtrJ , a organização das mesas. 
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. IJ-o mesmo modo, St•. Pl'esidonte, comba.ti, 
não só no mou p1•ojecto, como no seio da 
Com missão, pa.t•a. que o alistamento ficasse 
ter~inado. na. com;\l'ca, c as I'íLZ_ÕC;'3 em_ que 
1110 fundJl para. dofondm· essas Hleas 1oram 
de or<lorn prt.tt~ica, pelas dHiiculdades com que 
i:tm luctar os gst;ados mai:-; povoa.:os o c.;
pecialmontc o meu. Pela emenda substitu
tiva <I uo vou tot· a honra. <lo offerecee á Casa., 
o procosso do recurso está, estabelecido do. 
modo a garantir a seri.:dade do alistamento 
e a fazer que toda:; essas di!llculda.des de.s
apparoçam completamente. 

Ainda, Sr. Presidente, fui vencido na 
Commissã.o Especial, n:\ l>arto reJ'ei·eute :i, 
organização das mo3as. Sompro achei quo a 
symetria., cstabolecicla pala. lei n. :15, ontre o 
alistamento o a ot•ga.nizaçã.o d.:1s ml3sas so 
b1.seava em um principio falso; em um,isto ó, 
no alistamento, a verifieaçã.o da, capaeidade 
eleitoral corresponde á consideração do or
dem judiciaria., o na 011Lra, na o1•ganização 
das mesas eloitoraes, eOI'rospondo tão sómnnte 
:1 factos do ordem administrativa. 

Julguei que a entid3.dc a quem incumbia o 
alistlmento podia. ser tota.hnonte diversa. 
daquella a quem incumbisse a organiZ1çíi.o 
da.s secções eloitora.os. 

Esta. disjuncção do attt•ibuições permittiu 
resolver o caso especial a que aUt,diu o nobre 
Deputado pelo Rio Gra.nrle do Sul, fa.zenJo 
com q no não só a. recópç·ão dos votos, como 
o medo de organizar as mesas o localização 
da.s secções, obedecessem a um ct•iterio intei
l'a.mcnte diverso daqueHe que presido a in· 
scr.ipção dos eloitore.:;. . 

Para. ft\zer com que no proccs:;o eleito1•al, 
om sen conjuncto. interviessem aut::>ri(tadcs 
d.o toJ:t. a nn.tm\lZ,'l, oqniUb-,.ando-so mntun.~ 
mnntn, o subst.HutJvo Qne \ '011 tm· '-'· hom••1. de 
apresenta.1• ostabeloce uma orga.nizaçã.o, não 
idon ~ica., mas· ã.naloga. âquolla. que actua.l
mente e~ isto ; isto é, os vereadores o os sup.· 
plentes, aq\t'Clles quo, presume-se, cort•es
pondam ás p:1rcialidades que se deba.tem nas 

·.lutas municipacs, sob a. presidcncia do 1° sup
plentc do juiz seccional c com a. collabora<.,.'lão 
do adjunto do procurador seccional, em data 
fixada no substitutivo-se r(:!unirão, divi· 
(Urão o municipio em secç~ões, · elcgee?io as 
mesa~, omfim, o1•ganizat•ão toda; :\ parte ad
ministrativa do procnsso olC\i.toPal, propria
mente dito . 

. -: Chego, ·finalmente, SL'. Presidente, ao sys
t!lma de voto. Como V. Ex. sabe c a Ca .• 
ma.ra é tostemunha, procurei defender não 
só esse meu substitutivo inicbl, como, na 
.tribuna da Camara., o a.ctual syst.cma de 
V-Qt.o, 1sto é, a votação em lista incomplet~a, 

. em rlistrictos de tres, qnatro ou cinco. D.:pu. 
tados, conforme fos~e o q~ocit~Iüc da l'~)l1re-
1:'lcnt.açí'\,o por Esta•lo 011 por rlistt•icto. 

ComlJati o voto cumulatiV01 proferindo-lhe 
o uni· nominal pur dous motivos : em pri
mei.ro logar, hasca.ndo-mo no facto do voto 
cumulativo alterar ê1S posiçõos rola.tiva.s. <ln 
maioria c U<L minoria ; o em segmtd.o logttl', 
por tl'u.Zel' complicações a.o pr·occsso. O voto 
uni-nomimtl paroce-me ser dissJlvente dos 
partidos e, como tal, não merecia. :t minha 
a.pprovaçã.o complc~a. . 

Vel'ifiquei, pot•êm, St•. Presidente; quo era. 
opinião dominante no seio dos meus com..; 
panheiros, perrnittir se accumulassam em 
um só candidato, que n!LturalmeiJte seria o 
da minoria. os dous votos de que podia, 
di$por cada eleitor. 
/Em todos os demais pontos, como a Cl

r:~ara. va1) continuar a verificar, a minha. 
orientação foi sanccíonada pelos meus com· 
panheiros. E ou não duvidai celer ne3to 
ponto, apezar de nãt) convencido, pa.ra da1• 
a.os demais o -:'lpoío íncomparavel que ad vi
nha do prestigio d(} collabJI•ação efflcaz dos 
meus companheiro.s. -

O SR. WENCESLAU Bn.Az-E V. Ex. l'Opre
sentou perfeitamento o pensamento domi
m~onte da. bancada • 

. O SR CoWGERAs.-Resta ainda considerar 
o modo de prestar o voto, bto. é, sa:ber si o 
voto <leve ser obrigatorio o a descobe1•to; ou 
si facultativo , ou ~i secreto, em todas as 
condições. .. . · 
. Longamente discuti edta questão _I)O voto 
venc.ido, que pedirei a V. Ex., Sr. · Presi
dente, pa.ra fazer tPauscrcvor no jornal da 
Casa em seguimento ao meu discurso. - · 

Ainda llontom, em brUhantos considm·a· 
çõo~. o illustre D3putado por S. Paulo, 
Sr. J\loy Ch:L vos, deu o apoio dB su:\ fasei
nante p:üwra. á ápiniã.o que eu j~t tinln ma
nifestado em meu :voto vuncido, qne a im
ptTensadívulgou, c que da tribuna da Carna.ra 
hmbem tive occasião do expor. 

AcreditJ que o unico modo do fazer desap· 
parecer o iotfuxo malefico da. dependencia, 
ou social ou política., em QUe se acha a 
maioria dos ele i tore::;, é fazer com que o 
voto só SC\ja des~obJrto quando assim o 
queit·a o eleitor. Nos demais casos o voto 
deve ser tão sccrot) quanto possivél, e é 
neste sentido quo se tem mu,nífestado a evo
lução do mo,lo dn pL\~star os Yoto~ nas Jogis
laçõJs de todos os p:.üze3 do mundo. 

Ainda em outro P'mto, 81•. Presid.:mte, fui 
vencido na Commissã.o Especial: reíil'J·IDQ ás 
juntas npuradora.s. · 

Pelo projcc~o om di~cnssão, . ficou esta1Jelo
cldJ que uma. unica junta apm·a.dora, com
posta. de tal. e ta.l mono, funccionxria. na. 
capitrtl do Est.arlo, c que a sou cargo fic:.\.l'Ü\. 
n. a.puraçã.o ele todas as eleições que se oJI"e
ctnasl'iem naqn{}ll.-:t circumscrip(·â.o politic:t. 
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Argumentei no ):leio da ( 'omrnisí'iio, com o maioria, c a eoindtlell .. 'i<t de vista~ do •lttiO 
accull1u~o do trtthalho que isto repl'csen t:wa, pnranto css·~ Commissào dPiondi, o as opi
mosti·oi c1uo ntt organização de:sta junia cn- niõos tlomina.ni.,.l· na. IJanc:tdtt mincit•lt estáo 
tr<tvam elementos cujn funccion:~mcnto si- oxplic;\das. 
multaneo ('.l'a atü cet·to pouto repugnante: Tonho diLo o sullidenLe p;~.t·a. mo.>Lral' <t 
a pre::,i1lencht do tal junta. inl·mnbi:t a. um:t concordanci~t das·nlillha~ iüt'•a:-:, salvo tll11 11111 
autorida ~c üc ca.togoria diversa ela ele ou em outro ponto, com a teiHlcn<~ia gorai 
a.lguns !los outros quo funccionariam na mes· da deputa~ü.o 1ln l\lina~. . 
ma commissão. No subs~itutivo inicial, por mim apresen-

Pol' esses moi,i vos c por otté1•os que nã.o l.a.do, eu tinlm tlo:ixa.uo conlpleLamente do 
Yêm a pello cont.inual' a. desenvolver pc- lado tolht a. p·tl'Le rcgula.montar, mas t·e
ranto a Camara., combati a unilla.do da conhcc,~o que os prazos a 1ixal', a fórtnit a da.t• 
junta. ao procu~so cio allstamento o de oleiçfio, são 

Lembrei ainda ou t.ra circumstancia que tào irnpnrttLD tcs quo · conc01·doi · plonamonte 
para nós, do Estado de Minas, é imporiantis com u. hl<!a. do serem inseritla.s di8posiçõos, 
sima.. Nos casos normacs, em cada um do3 relativa:-~ a. este assurnp 1.o, no ::;uhstitutivo 
distl'ictos cleitoraes do Esta.uo, a. apuraçã.•J que oPa. Vf'U t·omoLtm· á. 1\les:r .. 
dura fJUa.tro ou cinco dias; muito l'iJZoavcl Sei 1Wt•foit1tmontu qtw pútJo sm· lov:tnta,ro 
seria qvc durasse 1;odo o tempo concndi,Lo con t1·•~ a apt•c:-;ent.ação do novo tt•al.~:~.lho um 
pela. lei, afim de so evit·n· a surpro ~a docul'- ;u•gumento tle ordem p·t·atica., i:-;t.l, é, o em· 
l'Ontc de maiot•ias occasionacs du votos, }H'O· baJ'a,ço que h;to tt·<~z. náo ~!l p:tt•a. ::>OI' vot.a,d<~ 
duzidos pela remessa incompleta da!:! autcn- a .. lei clcitor•al, cmno para tliscu-;süo ela, nw...;-
ticas !lo tlistricto. (ApviHdus.) m:t c pal'<l. a apr·c~ontação tio omewlas, etc. 

Admittamos, porém, que, ao se ttbrircm Mas os~ cPnsur·a. ~e me a.lligura menos 
os trabalhos da junta, todas a.~ authentica::; pt·ocedonto. gm primoit•o log::u·, pol•que a 
estejam pro.mntes ; ainda assim si appa~c- multiplicidade de tr:tba.lhos roferentcs :l lei 
cessem, como se deu no 8° di:-.>tricto, quo eleitoral, a el:i~a lei ttne tem sido cham:tda./ex 
tenho a honr.a de repl'e$entn.r, umas 200 :tu- lc.fJum, t1•aduz umtt revivesccncla do e:-;pirito 
thenticas-croio que fo:am cento e oltent;t e pul.JliLlo, inwre;o;sa.do em quB se,j'1 do um 
tanta::l-tt junta, trabalhando eontinuamente, modo absoluto, iuconcu~:-;o, arreda(ltt dG Po
fa.zendo esforço immenso, gastar;a; como no der Legislativo da União a pécha de não 
meu caso, cerca de cinco dias na, aput·ação. r<~presenta.I· <t vontade popula.t•, como tem· 

Admit5amos ainda que e.~te seja. o p1·azo acontecido até hoie. 
normal pa.r~1. ca.ua. districto, e ver·emos que, J<;vidonbmente tOth o qualquer colla.Loi'a
para fazer a apuração dos 12, a junta teria ção, todu o qualquer ('Sforço 11uc vizo mo
do funccionar 60 !lias, fórJ. o trabn.lho Jo Jhorar o nosso systemrt eleitoral, só póde 
apuração do eleições scnatui·Iaes, e suppondo merecer da. Cu.mara dos Deputados c da 
que os cinco dias fossem sutncientes. opinião nacional a: animação, o incentivo 

I J q ne au vem· da magnitude do escopo e devem 
_ Ur.r SR. DEPUTADo-E la a.in• a. á.s vez_eil SJl' dados áquclles que combatem no sentido 
eleições de Pres:dente e Vice-Presidente da. de purifiMr qtunto possível a fonte da. qual 
Ro-publica.. provém o Poder Legislativo. 

O SR. CALCGERAs-Vô·SO; pois, que em um B:.t.sta dizer que espit•itos da. maio1• enver-
Estado grande é, solJ o ponto úe vista pra-~ gadur:.t teom applicado a essas leis eleitoraes 
tico, inadmi.~sivel a medida, e só quem nunca. o nome, poucõ proprio talvez, mas perfeita~ 
<tssistiu a. t:abalhos de a.pur·açã.o é _que pódo mente significath'o, de dynastia,s da. sobcra• 
defendei a. nia nacio'nal. 

Fui vencido na Comml~sã.o J<;special, mas, Não quero por mais tempJ ubuS<tl' da. at-
como se tra.1ia. do uma quest:to que mais · di· tenção dos meus dignos collcgas (não rtpoia
rectamente interessa ao Estado que ropre· dos); tenho procurado, ue modo geral,estabe
sento, questão conhecida por todos nós, lecer os pontos sobre os quaes ve: sa o sub· 
Deputados por Mina.s, qu~ estamos ao pal' stitutivo que you te1• a honra de apr·esentar. 
das incon venieneia~ que acari·etaria a E, uma vez votada a lei da reforma el1i- · 
adopção de tal medida, vi unanimemente ac· tora.l, fu.t;.Q sinceros votos para que a pos
ceita a minha opinião no s::üo da bancada samos uefondm· e louvar do mesmo modo 
mineira, e of:lta itléa tambem foi consignada por que o legislador atheniense Solon de· 
no substitutivo quo V. Ex., Sr. Presidente, fen.lia o cot•po de leis que tinha dado á Re
brevomente terá de subm('ttcl' á consideração publica. de Athenas. 
da Casa. para ser discutido conjunctamente Póde &er que -não dotJmos :L Repuhlica 
com o projecto. das melhores leis quo existam no mundo; 

Até certo ponto, Sr. Pl'e:'iuenLc, minhas uma. eousa, pol'énl, podemos aHh·mar: e que 
div<:.rg0ncias- Ull. Commissã.o com a sua. a lei por nú~ orgMliza.da. rept·c~cnta a me1hol' 
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quocno nosso tompo o ao nossJ povo possa. 
sor applicadn. (Muito bem; muito bem. O 
o~·arlm· é muito f'elicitarló e cowpdmentarlo.) 

VOTO VENCI DO 

tora, I, t"! o censo, q no dispons:.wa ~ presença 
pos . .;u:t!O.o :tUstantlo pot·ante :~junta . . 

Voncido igualmcnttl, quanto a organização 
du alistamcnr.o por ordem alphabetica. Esse 
prore3so, que ouedcce á idtia do reunião do 
todas as secções olcitoraes ntt sêdo do muni-

Vencido quanb {t unidade territorial ad- cipio, moreco minha opposição, uedde que 
optada pola Commissão. Desdo que se dê ao advogo a cr•oação do mesas não só alli, 
juiz de dü•oito a prceminencia. que este pro- como tambem na sóde dos distt•ictos de paz, 
jecto lhe confere, elle não é sub3tituido com ci1•cumscripcões ad.nini::~trativas 011 judicia· 
gal'antia igual para os peticiomtrios pur ria.3. Reconheço, porém, que es!las mo lidas 
autoridades de natureza di vers~ da dolle, constituem systemtt o q uc uma acwreta a 
como acontece nos municípios sem fôi•u, inclusão da outra,· conforme propoz a maio
A unidade logica do procosso do alistamento ria da Commissão. 
exigiria, pol'tanto, para base . dcsto, a co- Vencido igualmente quanto á obi•igato-
marcu. e não o município. . · riedade do voto descubel'to, que nada mais é 

Veucido quanto ao processao de alista· do que a oppres::~ão organizada, cuja a.dopção 
menta. O I'econhecimento dn. capacidade po- pelo actual projecto substitutivo representa 
litica entl•egue á junta do comarca, croà'd::t uma ph~::~e de retrogradaçào no modo de se 
pela. Commissão, vae trazer g1•a.ves difllcul- exprimirem os suffragius. Ap3zar da dou· 

, -da~es, pois será custoso obter reunião em dias tz•lna de Stwart Mill, favora.vol á obrigato
altm•nados, dos t1•es membros da mesma, du· riedade do vol.o publico, os -factos demons· 
rantc tros mczes, ist.o para o primeiro alista.- tra.m que a immensa maioriii dos eleitores se 

· monto. o mesmo dura.nto um mez, ca:;o normal encontra sob uma du.s duas dependeneia.s so· 
das 1•ovisões postm·iores. Maiores ob::~ta.culos guint.es: dependencia politica, ou dependeo
ainda se origina.rão da. obrigação imposta á cia social. 
juntÇJ. de revisão e de recursos, na capital do Essa ·observação de Villey é cor1•oborada 
Estado, de rounir-se um di;~ sim, outro não,· em nos.w p:tiz, onde, pelus habitos herd< rios 
duranto quatl·o meZO$, no primeiru. aU.~ta- tle um longo passado colonial e de seculos de 
mento, e tres mczes, nos seguintes. Evitar- escravidão, não se encvntram, em regra, as 
SJ·hia. esse accumulo de trabalho em prazo reJ,stencias morae:l indispensaveis pa.1·a a 

. relativamente curto,adoptando a qualificação luta contra a~ tentativas opprnssoras uos 
porante o juiz do dL·cito da comarca.; por p:.1rtidos, d:ts cotm·ies dos goVCl'nos ou da. ar
processos singulares e em qualquer épJc'l do ganizaçã.o patt•ona.l. Sobe de p:mtJ a impor· 
a;mio, cabendo os recursos normaes contra tancia desteargumento,quando se I'Cfiecte na. 

. as drcisães proferidas. Além do integrar· a ausencia de indagações sobee osse lado do 
·.zona de acção do podo r judiciario, pois a este pi'oblem 1., ao apurar-se o'modo poi' que são . 
i· ,cabe applkar as leis e não sJ justifica como cscolhirios os me .11 bros do Co o grosso. · 
·>Ihê csca.po á apreciaç·ão a lo' poli tira ins&i- Não h:L in,qucrito sobre os processos de cor· 
::: ·tuidor~da capacidade eleitoral, osso processo rupção empregados nos dist1•ictos; não temos, 
~·<evitaria a exacerbação tle animos proV•)~ pl'aticamento, penalidades cohtra. o abuso de 
,;ni~ht.e do ai.ropello decorrente d<.J, est1•citcza pJder em <tssumpto eleitoral. A nosso. tradi· 
{dos . prazos de alistamentos, pot•mittiria, ção sempre fui tor.1a.t· cada vez mais g.u'<.\n
.:;.àxame mais ea.lmo do3 documentos instru· tido o :sigillo do voto. No.;sc sentido se fa.z a, 
i' ;cto1•es da petição do alistando: c não sobre· evo;ução ern toda a parte. 
c~. cta.rregaria o juiz· de rovisiío e do rccueso h a Na. Ft•a.nça, o principio- do voto secreto fvi 
~: capital do Estado. consagrado succossivamente pela consLituição 

Vencido tambcm quanto ás p1•ovas de ca- de cinco Frnctido1•, anno HI (art. 31), peta lei 
' pá.cidade politiea. do alist'lndo. O mecanismo eleitoral de '26 Fructitlor, anno lU (tltnlo 1, 
;,: ·<lo pl'Ojectoda" Commissão i•up')usa:osscncial· <n·ts. lO c 11), pel.;1:s leis tio 29 de j11nho d3 
:~~ mente da pi•ova. dé alphabetismo, quo é roi- 1820 (art . o), de 19 de abril de 1831 (art . 48) 
::Alisti"ttda. pela rodacçã.o e assignatura, pe- o do 15 de abril d.e 1849, (arts. 47, 4H e 57). 
! rante a junta., da. petioão do alista.mento pelo Novo$ textos n> mP.smo sentido são os de
' · ·'pro~iaaHstando. Dahi vae originar-se gran· ct•ctos de 1852, no art. 5°,§ 2°, da. lei de 30 
:L.de restl'icção ·no numero -de· eleitol'es, pois de novembj,•o do 1875, c no art. 25 da lei de 
:: ~odos · os moradores em ponto longiquo uas 5 de a.bril de 1-~84. 
-· .. ~comarcas não po<lerão sujeitar-se aos onus Na Inglaterm, o Baliot Act de 1872 . pre
,:,do todo genero que decoi'rem dessa condição sc1•eve o segredo absoluto, fechando-se o elei
,:::jnsnp'()rrvel. tor em um compttrtimento Eeparadv, onde 
; :~·!ais t'ttcir e igua.lmonte segut·o, como ele- elle proprio prepara a sua cedul<t. · 
::monto do opreciução du, oxi::;tcncia e tl:t idcn- As lois belgas tio 1894 e 1895 prescrevem a. 
·tidade <lo oleitox· ao tbrmar·se o cor pu elei- preparação da cedula. em r.ompa1·tímento$-
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SESSÃO E.l\1 .J,. DE A<iOSTO DE 1U03 1·7 

con~truiuos <ulmínistmtiv<tmente o segundo 
mouc!us unil~Jrrne.;,; no inter!o1· dn. secçil.o olni
i.ora.l, onde o cl~ltot· fie::<~ absolutamente iso
h~do. Esse é o isol oi r. 

Na Grccia. evi ta-:;o o rccouhecimunto do 
oloitor pela lcttt·~L da, coJuln, ompi•.JganJo um 
sysLoma symltolic 1 de vota,çfw por esphCI'i.\S 
lJt•anc·~s e pt•otas 1•:' m<tntído o sigillo uo voto. 
N;' Sorvia cuusa. igual so faz ( bi do 25 de 
mLLrço 'le 18911). 

Na logíslação eleitoral dos cantõe~ suissos 
a. pt'Ouccupa,;ào dominan to ó asseguPar o so
gl'edo do voto ; em alguns cantões, mesmo, 
em Neuclmtel, por oxcmplo, ttdopta.-se o sys
toma do compartimento violado, onde o elei
tor escreve sua ce.:l ula. 

Na Noruega, o voto oral o publico, a prin· 
cipio, foi subslituitlo pelo voto secreto (lei de 
1 de julho de l8H4). 

Na Btwim•:.t u.-;u.va.m as cedulas assignadas; 
do~do 22 do ma.rço do 188l,mt\ndou u lei quo 
se votasse por escrutínio secreto com cetlulas 
sem assignu.tura. 

Na Austriu., assim determinou igua.lmento 
a lei de 1890. 

Assim acontece ta.mbem nos Esta(los Uni
dos. A lei de21 de abril de 1891, no Estado 
de Nova, York.,estaboleco o voto escrlpto, em 
compartimentos isolados, 

Na California, igual providencia foi dada 
pela lei de 20 de março de 1891 . 

Nos Massachussetts, a lei votada em 31 de 
maio de 1892 tem por titulo «Lei... para 
melhor assegurar o segredo das eleições». 

O system[l dos compartimentos isi)Jados 
ainda é a basJ da lei chilena de 20 de agosto 
de .·l891. · 

Vóto publico encontramos na Dinamarca, 
onde elle se f::tz, quer psla chamada nominal 
doseleitores,quer symbolicamente, erguendo 
estes a mão em favor do candidato cujo. nome 
se proclama. 

Na Prussia, cada eleitor, chama(to pela 
nnsa., declal'<t o ô.omo do sou candidato. 

E mesmo tthi, na Allemanha, nu pleito a 
que se procedeu em. lO de junho ultimo jü 
foi, pela primeira vez, ensaiado o sy.::tema do 
isoloir. 

Pol' is.~o é que Villey se julgou autorizado 
o onuncia.r . a seguinte opinião, que adopto 
POl' inteiro : « bn peut dire que la question est 
lWjourrl,'lttti tr6mchée pm· l'c:x:pdrience: â me· 
su;·c quel'csprit r/Jmocn!lique c ,f/l.t.')nd du f.el'· 
nrin Oi1 a senti pm·toul la neccssilâ d'as;;a;·e;· 
de pltts en plH.~ le secret d1,t vote et l'on peu.t 
dire que la rncilteu;·e legislation est celle qui 
1·dalise le ·miewc cet ideal ». - (Législation êté-
ctorale comparée ~) : 

Voncido tam bcmqua.nt::tconccntr~t.<;:ão das 
secções eleitoraes na séde dos municipios. 

Com o accumulo de .diffi.culdades . creadas 
pelo procu::;so dÓ alist<:unento im;tituitlo nel:lte 

projcdo, o nuni.ct'O dJ olcitot•os qu~ habit;a,ln 
pon to.3 afastado~ da sódo do município sorú. 
PC(Llleno. 

Set•ia, sem embargo do rnspcito quo tl'i
bnto á::; delihcrt1ç:õcs tla. maiorla da, Com
missi"to, acto de m(t l't'l negar a estes eleitores 
a f'aculdarle de oxoi·cerem sua, Ct>mmissão. 
g, praticamente, a isto equivale obt•igal-os a, 
pet•cort·er dezenas do ll~guas. ('O mo a.con te
em•; i. om muito . .; }J:JOtos <lu Bt•azil. 

Em Minas, em GoyaJ~;, 0111 Matto Grosso, 
lm municípios com quasi com leguas de com
primento. Sori'1. possivel obrig<tt' todos os ci
da.d:lQs alista·los a percoerercm distanci~.s 
dessas para. irem votar ? Mais leal seria. do· 
cltwa1' na. lei : só votu.m os ha.bitantcs m~s 
cidades. Ma:i, si esse requisito não figura 
para o alist;amento, o si a t.odos que satisfi
zerem as condições da lei for dado insct·ove
eom· se nos registros de eloit.ot'O::l, não li lici
to nem honcEt.o cro<Lr a. difllculda.do supplo
montar da concentl'a.ção dos traba.lhos elci· 
toraes n:~. séde do· municipio. E' esta uma 
verdadeira cilada quo a lei vem armar, e 
dolla se origina grave difl'ortmça. de tr,Lta
mento para cidadãos que, pela applica.ção da. 
propria lei, foram considera.dos igttaes no~ li
vros do alistamento. O l'esnlhdo pratico da 
medida preconizaua pela ma.iori[l, da Commis
são será virem espontaneamente votar na. 
s~de rarissimos e lei toros domiciliado:::; longo 
das cidades, o virem tambem as levas daquolles 
que os recursos dos candidatos mais ricos e. 
dos governos desabusados puderem assalariar 
durante o .decurso da viagem de ida o volta 
ás suas re::idencias.-Bollo systema este quo· 
entroga ao:.!.dinhoiroso3 e ú.s oligarchias des
onfL·eada.s·o pronunciamento das -urnas.-.- O 
mecanismo propo.:;to pela. Commi::;são neste 
ponto, quet'endo combater a vergonhosa: 
fraudo das secções oloitoracs em fazendru~,. 
voiu substituir-lhe m~~l equivalente, isl,o é, 
entecga.r a s01·te .da eleição ao maL~ denhoi· 
ruso dos candidatos; quando um governo 
desabusado quizer intervir DJ pleito, ahi 
encontrará. tt melhor das armas pura ani· 
quillar ·a::; opposiçõe.;. ·A soluçfto mais ra
zoavel seria. concentrar as ~~cções oleitora.es 
na séde do município o na sêdo dos districtos 
de !Jaz (ondo existisse osta. circumscripc,:ão 
admini..;trativa). ou na. das parachias. ~esses 
loga.t·P~, se:npl'C povoados do corta .impor
tancia, lw. rncios de sn torna!' etfectiva a.. 
fiscalh;ação do pleito, o ha officiaes publicas 
capazes . de tomi..l,rem ·por termo os pro
te:::; tos. 

Além desses pontos principaes . em que sou 
vencido, outros ha que <leixo de ruéncwnar 
por serom. corolarios dos principius adopta· 
dos, contra meu voto, pel~. mn.iorin. d::t Com-
missão .-Cttlogrn·w;. 
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·"vêm á. Mesa, é lido, apoiado, o posto con
juncta.mente em discu~slio, o seguinte 

SUBSNTUTJVO 

Ao JWojecto n. 107, ds 190,'1 

O Congt'e>so Nacional (lcm•oh: 
Art. I. o As elnições p:tt'a os ca.1•gos do 

Prosídcntc o Vice-Presidento d~ Ropublica, 
ScnadOl'CS o De.puf.:ldoil roalizar-so-hiio do 
a.\:oordo com as uhlllosiçõcs desta !oi. 

CAPITULO I 

1JOS llLBl'!'OUJ::~ 

At•t. 2." São eJoÜot-e~ o~J ciilad:ivs hra.zj.-
leiros, mn.ioros do 21 annos, qtw, na t'üt·uia 
desta. lei, so insct•e\"iJrcrn no alista.meuto· 
doitor<tl. (.1rt. 7!J d<~ Consti.&uição 1h~ Repu· 
blim~ .) 
. § 1 . • Siiv ci tladãos b:•aziloiro~: 

rl) plll' acceitação ele condecoraçdes ou ti
tulos no bília.rchicos ostru.ngeiros . (Art. 71, 
§§ 1 o o 2• da Constitui~·l.ío da Repu blica..) 

Art. a, o Não pl)dem alistar-~e eleitores : 
1•, os mendigos ; 
~". o; ana.l}Jha.hcto~ ; 
:-!", as Jn•a.ça.s do pret, exccpl,ua.dos os alll· 

mnos tla.-1 esc:Jlas militai•es do onsin~ supo. 
rior; 

4°, os roligiosos do ordon~ motJaS~ictt..'l, 
companhias, congroga.ções ou conimunida.
des de qua.lqu81' donllrninaçüo, sujeittts a. 
voto de obodiencia, rngra. ou estatuto q)le 
importe a t•emmci<L da liberdade imlividual . 
(§ 1" d.J ru·t. 70 da. Const ituição da Repu
hlka.) 

Ai·t; ·1 .• Nunhutu cida.dito :l l:lr<i. <tHstatlo 
som te1' l'csidoncia por mais do um auno JltJ 
\o,:l;M' üo <J.list<~monto. 

CAPITULO li 

U t) A.LlSTAW:;rn•o 

to, os nascidos no Brazil, aiodn que de pa.e Art. 5." O alistameuto dos eleitores sercl. 
estra.ngelro, nã.o residindo esto a serviço de organizado no Districb Fcdel'a.l,por pl'et orias 

· sua nação : c nos E;;ta.tlo!, por coma.r.ctlis, e preparado 
2•, os filhos de pac bJ•a.zileiro e os iHogi- p :l l03 pretores c juízes de direito, a uxiliad.os 

tlmos de mão b1·azileh·a, nascidos em paiz pelos r:Jspecti vo\l escrivães do civel. 
·estr&ngeh•o, si csta.balocorJm domicilio na. Pa.ragra.pho unicil . Na.s coma.rcas em que 
Repu blica ; · h ou ver mais de .. um1 vara de direito, se t'· 
. : 3•, os filhos de pae brazileiro que cs~iver virâ.. o juiz da P c nas em que houver 
em outro paiz: a scr•víço da Republica, em- ma.is do um escrtvao do cível servirá. o do 
bora. nello não venltam domiciliar-se; 1" otJlcio. · 
· 4•, . os. estraugeit•os que, achando-se no Art. 13.6 A' exccpção dos juízCJs e. mcri· 
Braz.l a 15 de novembro de 1889," &~'l de- vãos, que funcciona.rem no preparo do a.lis· 

·clararam dentro ·· de seis. mezes,, depois de tamcnto e que serão àlistados do officio, 
ter entrado em vigor a Constituição, o animo nenhum cidadão sorá. alistado eloi;or . sem 
d,e cOJ1serva.r a: naéionalidade de origem ; que o roqueh~a por esoripto, no prá.zo ml.l.r-
. . :5•, os estr;1ngeiros qua -possuírem b~ns cado pelo at•t·. 15. . 

: immoveis no Brazil e forem casados com bra- Art .. 7.• O requerimento .de :: .Lstamento 
jileiras, com tanto que residanino Drazil ; seri escripto, datatfo e assignado pelo pro· 
)1âlvo se· maniCestarem a. intenção de ·nã o prio ~uO.ho. do alistando e de verá. declarar a. 
:1áudlltrem de naeionahda.de ; sua. 1l adc, cstldo, na.turalid:1dc, filiação, 

·,,:. &>; os estrangeiros por outro modo natn· profissão o rcsidencia, assim como o numBL'O 
, rali&~.dos. (At•t. 69 da.Constítuição da. Repu- d:J documBntos qu~instl'uirem o p edido. 
·blica. . ) . . · Art. 8.• ·4_1ettra e th•ma do requerimento 
. .. § 2.• Os direitos do cidadã.o brazileiro só ~erão reconhecidas p)r tabellião, sob pena 

:sê' Suf.lpendem ou perdrim nos. oasos aqui par- de não ser r ecebido. . · 
ticularizados: · · Art. 9.• O reoonheeiménto so poderá. ser 

J o, suspendem-se: ·· · .. Mto pelo conhecimento proprlo.do tabellião, 
: 'a),por incapacidade physioa. ou moral ; Art. lO; A prová, dos. requi5litos indispen-
c., ~) · por .condemnar;;ã.o criminal, emquanto sa.veis para 6 alistamento sera; feita. po-
::durarem:.os seus elfeitos ; ·· documentos, que aeompanparão o requeri-
" ·2o, perdem-se: · . . manto, nos termosdos al'tigosseguintes.' 

· ã) por na.tut>a.Uzaçã.9 om paiZ"C3tl•angeiro ; Art. ll. A idade ser~ provada por chr.tídã o 
•. b) por acceitação de emprego oú pe,nsão nuthentica extrahida. .dos livros paroehiaes 
:4c go:verno estrangeiro, sem licent;il. ú.o Po·- ou do registro civll; pJr documen.to au
der Exer!utivo Federal ; thont ico que proye ter o alistando exercido 

.c)·])Ol' allagaQã.o de crenoa retigiosa como ca,rg.:> publi~o para o qual se exija a maiori· 
tlm lliHsenta.r-se de qualquer on•tlj, imposto dade ~ ou ~or justificação legalmente pr~ 

·.pCJr leis aos cidadãoS" . cessa.na e Julgada.. · · . 
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Art. 12. A residencia S(W:i pt>ova.\1:1 por § 2." Dt11'anto o pt•a.zo destn 1\l'tigo, ~'i!l1'<1 
atíes~ado passado por llualrtucr H utul'idado porrnittido :\ qua.Jquer cleito t• o oxamo d() 
polich~l ou judici:J.I'ia o, n;) c3.so de l'Ccusu.. pL'otocollo e dos documontos do ttlistamonto, 
por justificação legalmente processada o cn. preaençu. do oscrivilo. 
julgadtt. A1•t. 21. Versando tt contcsta.çi"lo sobl'o 

A1·t. 13. A ussignatm·a du tabJ lliãu no aualphalmti3mo do alistando, Ol'denará o 
reconhecimento do qno trata o art. K" será juiz que est!l compa.I'Ilça em audiencla., por 
lançada sobro uma. o.~tampilha. especial de elle marcada., afim de que na sua. presença. 
2$000. roproduza. o seu requerimento por escripto e 

Art. 14. O alistamento eleitoral sorá ini· se proced • á confrontaç.ão de lettra.s coro o 
cilldo om tlada. comarca ou pretorhL no. dia requeritnento anterior, juntacdo~se aoa au-
1 de fovol•oit·o do cada. armo. to:! o requerimento pa~iorior. 

Art. 15. Do dia. 1 a.o dia 20 de fovcrcit·o, § t.o Sando falsa a cont.estaA,'âo, U.vs con
d.as 11 ás 3 Mras du. tarde, dará. o juiz a.udi- testantes se a.pplicarão as penas tlo art. 130. 
onoias espoeia.os para rocebcr os l'O•tnet•iruou· § 2.• Sondo pr~czdente a. cont estação, ;w 
tos do alistamento. · pt·e~ndenoo ao alrstam?_nto, ao au1.ot• do rc-

. o . d · .,. . , . d·· ., 1, . ,.r, .·. quel'uuonto o ao ta.belha.o quo llouvor rcco-
~. 1 · . Nos ~~~un.,o:;<_ c nos 1<!-S t 0 ·~ Ll lCtl<.hL nhcocillo a fit·rua. serão <lpplic;~d'\s as pona.s 

ol'll~mtt•m tio .Jlii:W na.o ha.ver;;. audtencia L•S· do l'orligo Ponal. ' ' 
P.X:1'!)1·o , • , ... . . - , . . . • • •·. ~ :;, " O não cuml':u·odmcotu do ali.:>tatlflo 

~ .... :. l:iolU\.Ill>\; lloiS oLlll[lOUClt~ OlSJ)LI l.WS na. a.ndioOcia. lo !)llC tJ'a.ta. CSI~ • t•tiao s·Lf • 
pod.uyao sc1·. apt·~~~u~;~do:-; 0 re•:ol•tllus 'J~ t·u· ClLSu do forçu. 

1
maior, tlevi!lamon'te pro~~u~: 

qU(}llJUeuto~ de ah~tat~outu. . . import:mi. no indoti'rimcnto de seu rcquc-
§ ;;, o A avros~nta;;a.u poder;; ser 1'e1ta .· d , - u • , . . 

pelo Pl'Opríoa.Lista.ndo ou por qualquer pessoa ltmotlto o a~•~ta.Y?ento, ~ando os.r o~poctrvos 
por olle commi,;sionada.. autos remott•d\.)s a a.u~o~·ut <\do CI'U~lllal para. 
. . § 4 o Ant•eseotado o requerimento e vorl· ave~i~ua'r a responsabthdado c p. o mover a 

d• F . ~ . b d d puntça.o doa culpados. 
ftcan o o JUlZ que est .. elle acompan ~ 0 os A.rt, 22. Findo o prazo do art. 15, o juiz, 
docume.nto~ -!_e que_ ~rata. esta ler, Oldena.r~ a tê 2) de março, despaeha.rá os requeri· 
que o escr1vao reg1stre o nome <lo .rertua mantos de alistamento. 
rente no pr?tocollo, com a. dcclal'<IÇ:to dos § t. • 03 despachos serão publicados om 
docuiJl;ntos a.p~ese?ta.dos .. - . a.udienciu. especial, a 21 de mm·ço. 

§ 5.. No pwto_~ollo se~a? mencwna~as § 2 .• Essa audiencia., intraosfer ivol, scr!l. 
todas. as occurren01as relativas ao processo aberta á.s LL horas da. manhã e só se encer· 
doalistamento. _ r arít depois rle concluído o 1rabalho. 

A.rt • . 16. Cada ~que_rnnent.o só podet•á re· Art. 23. Até o dia. 31 de marco, o escl'ivão 
fcrtr-so a um umco alis~'\ado. lavrará um edital contendo os nomes dos in· 

Art, 17. O juiz não poderá recusa1~. sob cluidos, dos não incluídos e doa eliminados 
pl'Ctexto algum, os roquerimer1L_us ap1•esen· (art.) 27, 
~ad?s de accor-d~ com as formahdades pre· Par~gra.pho un.ico, .l!:ste edital sorã a.ssi• 

. (lcrtptas nestl\_le~. · . · goado pelo julz, a.fiixado n" salll. das audien· 
Art. 18. _D1ar1amoot~, encor~oad_a a a.udt· cias e publicado pela imprensa, si a houver. 

encia. espect<!-1, o escrrvao ~a.vra.r~ um edttal, Art. 24. A tê 20 de abril, 0 escrivão fará, 
que será as~rgn~do pelo .J1117., contend!> os em livro proprio, a.berto, num~rado, rubri
D(l!lleil dos c1dadaos que ttverem requertdo o .eado .e encerrado pelo juiz, o. inscripção dos 
alistamento. . . eleitores, c.mtra. cujo alis~amento pão tivêr 
. Al't. 19. A pres~ntados os r aquer1roentos de sido interposto l'ecurso. 
ahst~meotJ, serao autuadas, numeradas e § 1 . o Esta inscripçào conterá o nome, ida-
rubricadas . o.~ folhas, c conclusos pelo os· do,. filiação, e~tado, profissiLo c resideücia do 
c~vllo ao JUiZ, ftmlo o prazo do artigo se· elettor e sera. encerrada e assigaada. pelo 
g•;JQte. . juiz. · 

. .A.rt. 20. De 21 de faveroil•o a 2 de março, § 2. 0 A insoripçã.o so fará por ordem a.l· 
qualquer eleitor poderá. aprescilta.1· con Ges· phabeticae por ch·cumscripç.õea adminlstra
ta,i;ã.o escl'ipta. contra a validade das prova.<J tivas ou judicia.rias e!ll que ~u subdivida. a. 
ótrerecidas pelo alistando óu contra u. sua comarca, e os nomes dos eleitores sarão nu
id,entid&de, instruindo-a coro os documentos roerados seguidamente, de-modo a indicai' o 
qua ti.Ve1· e no caso do art.21 com attestaçã.o ultimo numero a totalidade dOi eleitores da 
de dou~ eleitore.~. coroa.I"'...a.. 

§ 1 ;• Recebida a contestação pelo escrivão, Art. 25. Em livro auxiliar, aberto, nu me~ 
junta.I·a.-haeste aos <~ut.os,ind"pondcn~ment.o ra.do, oncerra.dv e rub1•icadv pelo jui~, far á. 
de .de$pa.cho~ dando recibo á. pa.r~e, coro es· o escrivão a. inscri_wão do:i e1Hítores, conLra 
.peciftca~ão dos ilocnroentos, cuja. Inclusã.o 01:1 qão inclusão tiver sido in· 
. Vo{. IV 7 
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te~posto recm•so, :~nnrlo :L in~criJl~·f\.u o:lr'ol'· t'lll~lll'.~ . ) voluntario, com nfteito devoltltiYo 
rada o assigrm<la polu jult,, Jtll. l' · ~ 111111~ Junt:L t•loitora,l com séde n t Capital 
· Art. 2G. DecidiLlos os roclll'.~IJd, o o:o1orlvil,, •lu~ J•:.;Latlo.i o no l>ist,ricto Federal, compo~ta. 
mediante a communica<:iw do juizo fudtmtl, dojut1. l'uti1H'1Ll d:• Mocçiío, do um substHuto e 
lançará no livro de que trata o art .. ~4 os <lu pt·m~lll'•ttlot• sm~t!lonal. 
nomes dos eleitores a cujo favor foram ellos Art •• :1:1. O t•oout·~o ~ord. intrwposto no prazo 
julgados. · de lO dia~. cont1~,Jos da t~rrdlcncta om que 

§ 1. o Essa inscripção será numerada, co- forem pttbllnadaK !lS dcci:iüos r lo Juiz, e sorão 
niêçarido a numeraç[í,o com o pl'imeiro nu- competentes p:lol'a Sttll. lntot•pw:!l(;ã.o: 
~ero seguinte ao ultimo constanto da nu- 1,0 no caso do nfw iuclusão, u prejudicado, 
meração de que trata o art. 24, § 2°. por si ou por procut·a.dor; 
.. , § 2. o Encerrad,a. e a.ssigna<la pelo juiz a 2. o no caso de j oclusão ou oxclusllo inde-
ihscripção·detinitiva, o escrivã.o tit·ará uma vidas, o de não exclusão, qualquer eleitor da 
cópia do alistamento, que será . hmbem ru- comarca. 
bricada e âssignada, e remettida até o dia A1•t. :34. Interposto o recursJ pelo proprio 
20 de .setembro ao juiz federal, para os fins prejudicado, ficará de nenhum. effeito o que 
dof! arts. 30 e 31. for interposto por terceiros. 

Art. 27. Na revisão aiinual do altstaménto Art. 35. Ca.tla recurso sô poderá refe1•ir-se a 
serão eliminados os eleitol"es fallec~dos,/ me- uma pessoa e será inter·posto po1• simples po
dlàrite certidão de obito J.e autot•idade com- tição, c tomado por termo, si assim f.,r re
petente; os que se tiverem alistado 'posto- querido. 
riorinente em outra comarca, Jilediant.e em·· § 1.0 Deferida a petição, o juiz a quo man
.tidão dr.sse alistamento; os que perdm•em a Jai'á juntal-a aos autos e abrir vista ao ro
ca.pacidade civil ou politica, nos termos do corrente por 10 dias, e, em seguida, ao re-
art; 71 da Consti.tuição. corriào ou seu procurador, por cinco dias. 

Art. 28. A quàlquer eleitor assiste o di· § 2. 0 A vista será em car·torio, e ás razões 
reito de requerer a exClusão dos eleitores que poderão as partes juntar quaesquer do· 
_incidam nas hypotheses do artigo anterior. cumentos. 

§ 1.0 Esses requerimento~ ·. serão apresen- Art. 36. Arrazoado o recursô, o escrivão 
tado,s nas audieqcias esP,eciaes úe que trata. remettel-o-ha sob registr•o ao juiz federal, 
o arL 15 e serão acompanhados do do- dentro no prazo de 10 dias. . 
éumento qüe prove a ~llegaçã.o em que se Paragrapho unico. Recebendo o recurso, o 
furid~ o pedido de .(3xcltisãô. . .. · .. , juiz federald istribuil-o-ha a si ou a qualquer 

§ 2. o D,a exclusão do eleitor cabe o racurso dos membt•os da junta, guardada absoluta. 
de q_u,e trata es~a lei. . egualJ.ade na distribuição . 
. 'Ai't. 29 .• Têrminadá li. inscl'ipção dos elei· Art. 37. A junta iniçiará seus trabalhos sob 
tores, na fôrma dqs arts. 24 e3 26, ·. considera· a presidencia dó juiz federal, no di<:t 25 de 
sé <iotnpletô e acabado o alistamento para abl'il e decidirá todos os recursos até 31 de 
tolos os e1feitos eleitoraes. · julho. . . . ... 

Art. 30. Recebendo o juiz federal as cópias § 1. o O nã.o julga.mento no~ te prazo im
de que trata o § 2° do al't. 26 mandar<.t trans- porta em pt•ovimento do recueso, sem pre
crevel~as ehllivrdpi:'oprio,; poe elle abertó, juizo dn.s penu.::; impostas em lei. 
lhüíiei•adq,rub~i.cá.do e or:cJrrá!l.o. . . . . . . § 2. o Ca.da membro Q,a. junta r.:>lata.rá, 

§ 1.0 Até o dia 30 denovemoro, fat•a O.JUtz de_ntro no pr·azo de cinco dias, os recursos 
federal remessa á Secretária do Interior d~s que lhe tiverem sido distribuidos.. -
Cópias dos aHstariientqs, enviadas das comaé- Art. 38. Ajllnta celebrará sessões em dias 
ças, depois d3 tr.m~cripta.s na fórma deste alternªdos, á cxcepção tios donüngos e dias 
artigo. . . . _ feriados, e nesaas scssõe.l julgará os recursos 

§. 2. 0 A Secretaria do Intol'ior far<i publi- quJ forem rebt<~dos. . . . . -
cat• rlô Diario Official, ~~tó 3l dà dezembro, § l. 0 A docbãv stm.i. tomada por maioria. 
os ali.stamentos que lhe forem remettido~. J.e votvs1 inclusive o do pJ.•esidente, e ser<\ 

Art; 31. O j~iz t'éderal fai·<t - constar . pelo escrlpta. pch relato I' . ou pelo revis..:ir ven·~!3· 
j?:r!,li~l bf!i~.ialdo §.st~db o r~~elJirii~íi~O da:~ dor c assignarla portódcu os niôinhros da; junta 
cójjw;E~,apropot'!;'a.o que det>em entmâa. em § 2." o esáiviio do juiz) scccit>nal)á-
·cartodo. . vraeâ eni livro PL'oprio as actJ.s das reiiniõo3 

da. juntú.. 
CAPITULO III § 3. o Decididos os recm•sos, serão os . rcs. 

pectivos autos devolvidos pelo corre-io; sob 
nos RECURSOS registro, ao juiz a quo, ô qual mandará àr-

clüval-os ho Ctrtorío competente; fi, oncel~; 
_ A1~t~ 3?. Da decisfí;o do jniz. sobr~, inciusão, raJos os t1•abalhos da. juuta., o escrivão ,ctQ 
não i.ricllisãó, c exclusão do eleitoi><}s haverú. juizo federalren1ettcrâ até 31 do agosto ao~ 
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juizes a quo u. lista. dos recursos pt•ovidos, 
dcvidamon te rubl'iCLLda o assignacla pelo 
juiz federal. 

A1•t. 30. Dentro no prazo de 10 dias, con
tados da audiencia de <111e trata o art. 22, 
a qualquer eleitor d<.t com[l,rca ti licito re
correr 110 todo tio alistamento eleitora.! para 
o Supremo Tribunal Federal. 

§ 1. 0 Esse recurso, que só terá. effeito devo
lutivo, será. interposto perante o juiz a quo 
por simples petição. 

§ 2. o Autuada a. petição, com ou sem 
documentos, o recorrente poderá l\l'l'azoar 
o l'ecurso dentro em 10 dias, para o que 
terá. vista em cartorio. 

§ 3. o O juiz a quo, dcnti'O no praz•J de 
1 O dias, I'espunderá ás razões do t•ocorrente e 
mandar.t remetter os autos ao Sllpt•cmo 
Tribunal. 

§ 4. o Cabe recurso no todo do alista. monto 
eleit.oral, nos casos de preterição de forma,
litlades substanciaes que viciem todo o pro· 
cesw de alistamento. 

§ 5. 0 O Sup•.•emo Tribunal, decidindo o 
recurso, no caso de pi'ovel-o mandará can
cellar a respectiva inscripção no juizo a quo 
e no juizo fodel'al, e ordonar<t provaleca o 
alistamento anterior. 

CAPITULO IV 

DOS TITULOS 

Art. 40. A Secrehi•ia do Interioe màndará. 
impl'imi~·. os. títulos de eleitores .• tlc accordo 
com o mOLlelo que orga.niz:_tr, e rcmettcrá os 
mesmos em numero suJiiciontc ao juiz fc. 
doral do ca,da Ei;t.a.do, pa,t·a que este ós di::>
tribuc'1 aos j n izes loca, ~s, tendo em vis ta o 
âlistamento de cada comarca ou pretoria. 

§ l. o Os títulos deverão conter, além do 
anno do alistamento c indicação da comarca 
ou pretoria, o nome, pl'ot!ssã.o, filiação, es
tado, ida lo e numero de ordem do elei~or no 
alistamento geral. 

§ 2. 0 Os tHulos serão assignados pelo juiz 
do alistamento c por elle entt•egues ao eleitor, 
nn. sêiie da eom::~.rca. ou peet.Jria., mmlia.nte 
r9cibo; e pol' delegação delle, pelos juizos 
ma.is g1·a.duados d ·.s sublivlsões judiciarias 
da CDIDêtrca, Da.S respectivas Sede::;. . 

§ ;~ . 0 Os juizes de que teata o p:üagi'<1pho 
antnt>i01,> daz·ão recibo ao juiz do ali::;tamon to, 
dos titulos recebidos, e só os en~regar·ão àos 
eleitores mediante recibo des~o;:~. 

§ 4 .o Os juizes encarregados da. entrega 
convidarão por eJitát aos cle1tores para o 
1im de virem receu.w os seus titulos. du
rílu.l,e o prazo de :Jo dias, em LoglLr prévia
mente designado, do meio-dia ;t!i :3 horas da 
tar•Je. 

§ 5. 0 No caso de extravio, perda do titulo 
ou approhensilo tio titulo pela. mos<t oleitoral, 
pJder·;~ o elettor recebJl' outro, me lia.nte re
querimento ao juiz do alistamento, o qual, 
no novo titulo que mandar expedir, fará. 
men ::iom~r tratar-se de nova viét, cujo nu
mero moneionará. 

~ ü. o Aos eleitores, de cujo alistaqwnto 
ba.]a recur:;;o pendente, será expedido titulo 
com a. declaração de J•ecol'l'ido, ficando esse 
titulo sem effeíto, da.do o provimento do re
cmso c oxpodindo-se-Hie titulo definitivo. 

Art. 41. No caso de rectiaa ou dómor~ na .. 
entrega dos titulos, poderão os eleitores ro~ 
cla.mf\r porant3 o juiz do alistamento qti o 
juiz fede1·al, quo pl·ovidoncial'á. com urgon
cb sobre essa entt•oga. 

Art. 4~. Os títulos não entregues no prazq 
J.o § 4" do art. 40, ficarão á. disposição dos 
rospl3ctivos eleitores no mt>smo local e pe
rante a mesma autoridado até a vespera de 
cada eleiç]o. 

CAPITULO V 

DAS ELEIÇi)ES 

Art. 43. A eleição ordinaria para os cai•gos 
do Deputados e Sen.adores sefará (3m toda a 
Ropr1b~ic3., no ultirn,o domingo .do mez da 
jamíro do p •·imeiro i\:nno .de cadi1legisl~tur~, 
metlíante ;:luffragio · dil·ecto dos eleitores a.lis· 
ta.dos na con formidadd desta. lei. · 

Al't. 44. P<.tra. a eleição dJ Deputados é mau~ 
~hla. n actu:tl di visão do districtus cleitoraos 
tlus Estado;) da União e do IHstricto Ft~deral. 

Aet. 45. A ele;ção de Senador sorá..fuita pot• 
~shdo, votando o eleitor em um só nome 
p na ~,u bsti tu ir o Senador cujo m·.mdato 
houver t'Jrminado. 

§ l . 0 Si houvm~ m:tis de Uma vaga,_ a eloi
ção será feita na mesma occàsião, votando o 
eleitor em coJub. separada párri. cadri. uma 
dollas. 

§ 2, o Neste caso será. considerado eleito 
pelo maior prazo o candidato que obtiver 
maior numero de votos. 

AI't. 4G. A cleiçã.o ordiriaria parapresidente 
e vice-presüiente da República ser<L feit:l. nó 
dia 1 de ma;rço . do tiltüilo anno do peí·iodo 
prJf;idencial, por sulfra.gio directo da Naçãô 
o maioria absolutn. d' votos, .votando o elei~ 
toí~ om dous nomes, escri.Ptos ~m cJclulas 
distiilctas, S3lido uma p:ll'U. presidente e 
outrn. pa.t•a vic;~-presidente. 

Paragrapho unico. No caso· de vttga da 
prosidencia ou vice-presidencia; não haven
du decorddo dous annos do periodo presi
doncial, a elot~}ã.o para preenchimento da 
va.g-asê effectuará. dentro em tres mezes de.., 
pois du a.berttt. 
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· At•t.47. Cafltt olcitol' vota.r;t orn dous ter<}JS tendo soem vista. í:.ÕiDonto o numot•o do voto.3 
do nnmc1•o do Deput!l.doiJ do dlstt•icto. quo c da um tiver obtido. 

Parag1•apho unico. Nos dlstri ~tos de qtm· ~ 2. o Não havendo immoJit~tos om votos, 
tro ou cinco Deputados, cada eleitor votará. ou nã.o 01.4 havendo em numero do cinco, fun· 
om tros nomes. ccionarão mombrtJs cfl'cctivos do govet•no 

Art :4S. Nos districtos do tt•os Deputados, o municipal em numeru cJrt·onspondonte aos 
olcitot· poior:L tt·Jcnmtllat• os seus dorH votos qu3 faltat•om. 
em um s1; candidato, esm•cvendo duas veZ'.ls § 3. o Para o e1feito da classificação dos 
na codula o nome do mesmo. mombt•os desta. junta, a~· juntas apurado1•as 
· Art.49. Nos dis·Grlcto.s do quatPo ou ciocJ, Ja.s eleições municipa.es remettcrão,no prazo 
o eleitor poderá accum ular os seus tres votos de cinco dias, ao 1 o ::luppl.mtc do juiz federal 
em .um só candidato, e-screvonJo tres vezes dJ cada município cópia au ·,Jwntica da a.cta. 
na ccdula. o respectivo nome. da. apm•ação da oloi~ão renovadora de todo o 
· § 1. 0 Nestes .di~trictos, o eleitor pode1•á governo mmâcipal. 
tambem accumular dous votJs em um só § 4.o A convocaç1.o dos membros da junh 
candidato, nos tm·mo::! do artigo a.ntol'ior. de quo trata esto artigo sorá. feih por edital 

§ 2. 0 No caso do elci&or escrever em uma do J o supplentn. 
ccdula. um só nome, uina só vez, so .um votJ § 5.o O 1° supplentc do juiz 1'oJet•al sel'á. 
set•â conta.do ao nome e11cripto. / subitituido em suas faltas c impedimentos 
~ 3. 0 Si a cedulu. contivm• mu.io.r numero pelos d3mais supplentes na respectiva or

·•lc ,-otoH tlo quo a.quelles Jo quo o ·eleitor· dem. 
pódc dispor, se1•ão apurados sómento, de § 6.o Si o Jo supplento do juiz fele1•al até 
cima para. b:.tho e na ordem dá coUoca.ç·ão, trea. dias antes d::t eloicão não tiver convo
os nomes esc1•iptos até so completar o nu• C<J.do a junta, esta. convocação dever._l sm· 
moro legal, despreza.ndo·S ~ os excedentes. reita pelos s:Jus ~ubstitutos, pelo adjunto do 

Art.50. A eleição será. por escrutillio secro- pt•ocut•ador seccwnr~l ~u por qualquer dos 
to ; mas é' per•mitt.do a::> ol3itor vt~tar.a dos· membros da ~osma JUn~a. . 
coberto. . § · 7. o F~nccwnará. como socretarw desta 

ParJ.gNtpho unico. O vob descoberto sertí. 
tltttio~apresentando o eleitor duas cedulas, 
qlte assignarâ. pe:·ante a mcs1 eleitot•n.1, umLI. 
da-s quaes se ·<i. deposit ~da n:t urna. o a ou
í.ra ftcartí. em seu poder, dopAs de datadas o 
·rubrica.dtts ambas pelos mosarios. · 

CAPITULO VI 

DO PROCESSO ELEI'l'ORAL 

JUnta o adJunto do proeura:ior, que lavrara 
as ac&as em livro pro .. Jrio, o qual ficará sob 
sua guJ.rda. 

Art. 53. A divisão do municipio em secções 
obedecel'á ao numero do cleitore3 a.lista.nos, 
não pi;>lendo nenhum·1 de:las exceder de 300. 
Ar~. 54. Oa odificios para funccionamento · 

das mesas eleitora.cs não podJrão,sob penade 
nulliJ.ade do proce.~so, ser situ::tdos fóra; do 
porimetro da ::.éd.c do municipio ou d:} do 
ca~a. uma de suas sub:tivi~õe~ juJiciarias, 

Ar&. 51. A eleição se f11râ. ·por secções de cre~da.s pelas actua.os co(lstituições estt~
munici pio, paranto mesas encarregadas dó dotl.os. · 
recebimento das codulas o mah3 trabalhos do § 1. o ~erão pNferldos par· a o processo 
·Pl'ocesso eleitoral. eleitoral os edificios publicos, e na falta. 

Art. 52. No dia 10 de janeiro do primeiro d~sl;ec~ scrã') e~colhido~ os edificios parliicula~ 
anno_de ca.d·.l legislatura, na sah\ do governo res quo ficarao equiparados âquellespara. 
muoicipa:l,ao meio·dia,1•eunidoso Iosupplente 1 tod()J os cffeit~s de ~ü·eito. . . 
do substituto do juiz federal, como pr0si- ~ 2. o_ A des1g~a.çao de ed1ficiOS, uma. v e· 
dente sem voto, o adjunto do procurador da I f~1ta., n~o pode1•a Ber alterada durante a lz
Republica, os ci_pco membros métis votados g1slatura, salvo o caso de força maior, deve, 
~lo go':erno municipal, c os. cinco cida.dãos dtu~ente compr~vada_ pot• vis~ol'ia, deve~d~ 

·1mmeã1atos om votos ao menos votado entao a nova lledigna.çao antoeoderde 15 di lSl 
da.quelles, olJservado o disposto no p:.ua.gra.- pelo menos, ao dia da eleição. · · 
P!l~ ~eguinte, P!oced~rão. á. di__yisão do. ~u- Art. 55. Dividido o rnunicipio em secções, 
ntC!piO em secçoes, n. destgnaçao do edlficw!3 emord.em numel'ica successiva e feita. a dc
cm.q~e tenham de funccionar a.3 mesJ.s e á signação dos edificios, em acto continuo. a 
eletcao ·destas. . junta. procederá â eleição das mesas olei· 

- " § l. o Nos Estados ondo houver membros toraes, votando cada um dos seus mombros 
do :~.o.v.:~rno municipa~ eleitos ~or .todo o . por maio de cedula aberta, e-assignáda, eni 
!UUn~cipio e outros ele1tos por dtstriCtos, a dons nomes escolhidos dentre os cleito1•es da 
cl~ssitJ.~aÇ.ão destes e d_os immedlatos; sera re3pecti v a socçãu, cont'o1·me o a.listarner1to 
felta lap.istinctamente entres uns. e out1•os, feito. -
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!i:i t.o Serão decl;trado~ membros erroctivos 
rlns mnsas o Jo, 2°, 3", !)o o no ma.is votado.~. 
f.l SIIJlplenf.,.s o ·1". 7, n R0

, dodclindo, pcm~m, 
a sorte om cn.so tlo ompn.to do vot;os. 

§ 2.o A~ nws:ts clcitol'aos, constituídas lJOl' 
Ciitn, fôrma., presidirão a toda.s <.LS elciçõns 
JKU'tt o pt•cenchimcnto <lo vagas q11o se n.bt>i
rcm no pcriodo de ca.da legislatura. 

At•t.. 55. Da. acta da reunião d .t junta. set•ão 
ex:.tl'a.hidas tres cópias, das quaes uma seri 
no dia. ímmedin.to afllxada po1• edital o re
proJuzidt~ pola impron-a, si houvel', remet
tidn. outra. ao presidente da junta apuradora 
do distt•icto e outra ao juiz federal. 

Art. &7 .Dentro em tres dia.s,após tt l'ounião 
da junta., o seu presidente, . por officios ou 
cartas rcgis~radas pelo corl•eio, communi
carâ. u cada um dos mesa.rios clfectivos e 
supplcntes a sua eleiciío o a designação do 
oditlcio om que funccional'â. a respectiva. 
mesa. eleitoral. 

Art. 58. O l 0 supplento o, na sua. fa.Lta ou 
impedimento, o s.m substimto, na mesma 
occasião, en via·~·á. a cada mesa ele i &oral os 
livros neces ;a rios para. a olei(;ã.o, por si prê
viamente abertos, numerados, rubricados e 

· encerrados, e cópia authentica do alista
mento dt respectiva secçã.3, para o que antes 
da reunião dJ. junta, terâ Pequerido ao juiz do. 
alista.mento que lhe seja dado, por cópia 
authontica, o alistamento eleitoralrcgis ~radu 
em car~orio do e.:crivã·> enca!'regado de~to 
tra.balho. 

Paragrapho unico. Quando até cinco dias 
a.ntel) da. eleição, qualquer mc.sa eleitoral 
não hotm~r recebido os livros e a cóp:a do 
alistamento, podcr<.L qualqu::r mcsariJ re
quisibr aquelles ao pt•e;:;idente da junta e a 
cópia ao escrivão dJ· regi:5tro eleitoral. 

Art. 59. Sem pro que se tiver de proceder a 
qualrlf.ter c:loição, em virtude desta lúi, .o 
lo supptente. com antecedencia nunca infe
rior a dez dias, convidará por edital e pela. 
impr~nsn., si a honver, os eleitores do muni
cípio a darem o seu voto, declarando o dia, 
logàr e· hora. da eleição e o numero do3 no
mes que p:Jderão :fi.gt1rar em cada cedula.. 

Art. 60. Na dia. o no eJificio designados 
para a eleição, reunidos os membros da mesa 
eleitora.!, ás 10 horas da ma.nhã, elegerão 
dentre si, á. plura!L.a.dc de votos. o seu pre
sidente. · Est~ designará o secretario, o cn
carlegado da chamada dos eleitores, o de 
examinar oJ titulos respectivos e o de verifi
car a r.~gularidade dos onvolucros das ce
dulas. 

Art. 61. Procetler-se lm á eleição sempre 
que coinpat•ecer, ao menos, um do3 membros 
da mes:~.ousupplentes até ás 11 horasdo dta 
ma.rc:tdu para. elta. Neste c:~.so, o me.ilario 
presente convüLrá dons dos eleitorcd da 
sccçã.o e com elles eleger<t os ontros, quo 

funcciona.rão até o fim dos trabalhos. Si a.'t•~ 
ás ll hnra.s nenhnm mns:tJ'io romp11'rr~l' 
não ha\'f'r:í. olr.il:IT.o. 
~ 1." Si compal'ecnt'tllll dous nw~n.t•inf{, 

nada. um convidará. um dos eloitores e os 
auatro oleg~JJ•?í.o o qninl.o, IJUO sot•á e!:icolhido 
á sot•te, si houvct• nmpa.to tlG votoil. 

§ 2,, Si comparecermn tres ou qua.t1•o, 
elegerão dous ou um para. occuparem os lo· 
garos vagos . 

§ :{,o O l'ecioto em qllo estiver a mesa 
oleitora.l ser<t sep:1rado do l'esto da. sala. por 
um gradil, proximo d1.quella, pn.ra que seja 
possível aos eleitores fisca.liza.rem a. eleição. 

§ 4. 0 Installada a müsa terá. começo a 
chamada dos oleitoros pela o1•dem em que 
estiverem seus _'nomes na resp()ctivn. cópia 
do alistamento. 

§ 5. o Na. falta. da cópia, os eleitores Yo· 
tat•ã.o com a simples exhibição dos seus ti tu
los devidamente legalisados. 

§ ô. 0 O eleitor não podo ·á. sm• admittido 
a. votat• sem prévia exbiltlçiio do seu titulo ; 
m:ts, cxhibido este, não lhe será re_cusa.do o 
voto .pela mesa.. Si a mas.~ tiver razões fun
dadas para suspeitar da 'identid:tde.do elei
tor, toma1•á. o sou voto em separado e rete
rá o titulo cxhibido, onviando-o com a cc
dula á junta. apuradora do districto. 

§ 7 ,o O eloitor, antes que t!311hadoposita(lo 
na. urna a su1 ccJula ou eodulas, assignarâ 
o livro de pre . .;onca, de maneira. que á cada 
linha. da folha. corresp:HHla um só nome, 
a qual ser;L ta.ml>em por olla numol'ada em 
o1•dcm succa5siva antes de lançar Slli.t assi-
gna.tura.. · 
. § 8. o E' vetlad.t a •~ssigmttum,por outrem, 

do nome do eleitor no livro de presença., sob 
qualque,• pretexto, sendo .considerado como 
ansont::.t aquelle que não puder fazel·o pes
soalmente. 

§ 9. o Sobre a mesa. dos trabalhos estarão 
depositados os livros de acta. o de presença 
dos eleitoras, bem como uma. urna. fechada a 
chave. a qual, antes da chamada,será aberta. 
e mostrada pelo presidente . ao eleitorado 
para. que vJrifique es~ae vasia. 

Art. 62. Encerrada. a chamada, o presi...: 
dente f<trá.lavrar um termo de encerramento 
em seguida á assignatura. do ultimo eleitor, 
rio qual serLí. de~larado o numero de eleitores 
qtio tivePem comparecido e vota.dv e dos que 
não o houverem feito. Este termo será da~ 
tado e assigna.do pelos mesario.s e fiscaes. 

§ 1. 0 O eleitiJr que comp:\recer depois de 
encerl·ada. a chamada o antes de se comecar 
a la.vrar o termo de encerramento no liV!'O 
de pre.~ença., ser.â admittido a votar. 

§ 2. 0 Lavra:io o termJ de encer1•amento 
se fat•á a apm•aç:to pelo m>do seguinte: 
aue.·ta a urna p:}l:l presidente, contará esta 
as co(lulas recebtd;.~<> ; e, d'i:{,JJi~ de annnndr~r 
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o' nume:-o do lias, conforme a especio, as em· a acta de eleição, a qtlal será assigoada pelos 
. ínacq,rá do accprdo com os rotulo's, rc- mesario.~. ftsc ·.es o candidatos. 

coJhrindo·ns imroed ia.tu.nwn to â ~t·nu.. A' pro· § 3. o A eleição começa. r á e terminará no 
pprção que o presidente pro.ce~er á loitum rncsmu tlitL. · · 
de cada cedula, <Iovo passai-a tto~ fiscaes o Art. 64. Poder-;t sm• fi:;cttl o cidu.dão brazi· 
incsarios pal'a a. ve.ri~cU.çã.o .dos nornos pot• leiPo tlUO tenha as condições do olegil>ilidaJo, 
ollo Jidos, oiu vóz alta.. · outb1Jl'a não esteja alisLadu eleitor; sendo. po· 

§ 3 .. 0 O voto 'se1•ti. · Óxpro::;su em ceduln ci!l· l't~m. oloito1•, ainda que · d9 outt•o municipíiJ,O 
locada. em onvolucro fechado e sem diS· seu voto 'será apul'adotia secçào Junto á qual 
tinctivo algum, podendo ser impressa ·e de· estiver exercondo seus direitos de fis:lal, me· 
vendo trazer no rotl1lo a indicação da eloi.ão diaute prévia. oxhibiçã.o do títuto devida-
de. -qno tràtàr. · · · mente legalisado. · · 

Embora não se ache inteiramente fechada ·Art. 65. A nomeação du fiscal será feita em 
algtm:l~· cedula, será, nàoobstimte; (\Pill'<.t ~ a. otricio dirigido il mesa el0ítor~tl, datado 3 as· 
A · ·ce.dula. · · 'qu'e não tropxel' l'otulo será ~ignado pelo candidato ou sou pl'ocurador, 
ta.~ bem apurada, exc~pto no ·caso do Su pro- independente de l'eeonhecimento de firmas, 
ce,d~J;' á eleição ' pal~a 1nais do um cargo e de po,!ondo sor entregue átiuolle funccionat•io 
cada 'eleitor vOtar co-m mais / de uma om qualquer pha:~e em quo so achar o pro-
~.edula. . . . . ce~so eleitoral. . 
. § . . 4,'? Se1·ã~ apuradas em separado as § {,o 0 inesmo diL•cito 6 conftH'ido aos oloi· 
cedulasquo contjverom q,lteracões por t'a.ltu., tores clcsdo quo formem mn grupo do dez, 
augmento ou st,tppressão de sobt•onomo uu polo menot:~. 
appellido do cidaqão vot~do, do modo que §~.o A mesu., om caso neahum, voderâ J'e-
não se possa. verlfica.f que S!) refer·o visivol· nusa.1• os ftsca.og. 
mente a individuo determinado. A1•t, 66. Os eleitorl!s om cuja socçã.o hou-

. § · 5.'~ As cedulas apuradas em separado vo1• recusa de f\sc~tl ou em que não se l'eu
sorão rubricadas pela mesa e l'omotttidas á nil' ~ mo.i!.\ eleitoral, no:3 -tol'mo .~ dos art:l. 60 
junta apuradora da. séde do districto. a·61 poJorão votar na S(r~çã.o mais p1•oxima, 

§ 6. 0 Não serão apuradas ~s cedulas: . son~o os vot~s ~omad•jS em sopa1•ado, fi~ando 
· a) quan·do cont1vel'em n.ome riscado para ~·otldos os tttulos-~artt ser~m remett1do~ á 
ser substituído por outro ou não ; JUII tu. apuradora do dtstrlcto. 

b) <iuando~ procedendo-se a mais do uma Art. 67. Da acta da eleição constará: 
~.!eiç~o co.nj_unctamente, contiv~rem decla1:a~ a) o dia, Jogar e hora da. eleição; 
ç~~ c~~trar1a á do rotulo ou nao ·houver In· b) o numoi·o de eleitores coropa,·récidos e o 
~1caçao no envolue:vo ; . de fal tusos ; 

c) quando se encontrar ma1s d~ uma d~ntro c) o numero de cedulas recebidas e apu-
4~ um só. envolucro, quer o;:;teJam cscr1ptas radas para cada eleição ; , 
~D.l p~pe1s separados, quer uma. dellas· nJ á) os nome.; dos cidadãos votadoa, com o 
~r~:>prl~ enyolu~n·o. nui:neyo de votos obtidos; 
- Ai.•t. 63. Concluída a votação o d~pois de e) o numero das cedulas-apuradas em sepa.-
Javra.do o termo de encerrà.mento no livro rado com a. declaração-dós motivos, os nomes 
á~· pr~s~nçii:; a mesá. dará -aos ca.ndidatos e dos 'votados e os dos eleitores que deltas fo: 
a~s fiscâ13S lloletiin datado ·a assigriado ' por rem portadores: , . 
~11~,· ' d~Çl~r~úíUcto numero ~e eldtores que f) os nomes dos mesarios e dos ftscaes que 
t~v~r~~ · Q<i,I:p~<l:l"eéiqq_ e votâ~o e o n~~ero ~ão assignareiil á acta. e o~ destes -que o ftze-

. dos que deixarem de o fazer; e, conclUlda. a rem ; 
apur~cã!> d()s vot~s. immedlatam~ilte lhes g) todas as oécurrencias que se derem no 
~:titrega1'a ~utro, ta~nbem ~atado e assignado processo da eleição. · 
p~r~ ~~la, ~9n~en?õ, ~ y~t~ção · · que l~quver A1·t. 68. Finda a ~lJição e lavra·da a acta, 
~~~~o~.~~~~~ ~os can~tda.t()S~ · ·· será esta immedlatamente transcr;pta no 

§. l-~ O,s ~Mld~<lat()s ~ fis~a~s pa.~sai~li() re- livro 'de notas de tabelli~o. de qualquer os 
- ~iP,9 iiQ ª-~b~s Q~ bol~ti~s, "no a~to d,a eo- CI'ivão do judicial o do escl'i vão o.d hoc, no

Íl\ega 'd~ C,a~a 11111 iJéHes, ·do que se rara men- meado e jurament11do . pela · mesa, os quaes 
ç~o ~~ 'àct4, b~ill conw_ st 80 recusarem a. darão certidão da mest11a. actaaos oandida-
:P:a~~~r: (j's 4ítcs recibos. · · to::; e fiscaes que a pedirem. 
' § ·2. 0 T~rn:iinaqa a. apuração e entregue o § l. o A tran:;cripçà:J da a.cta. por escrivão 
bo;etim, o presidente proClamará em voz ad-hoc será feita em livro especial, aberto, 
alta o. resultado da eleição; procedendo a numerado, rubricado e eaccrrat.lo pelo lo 
q,u:alquer. verificação, si alguma. reclamação supplente do substituto do juiz secciunal, re
:fo:r apresentada por mesario, eleito1', fiscal mettido á mosa eleitoral, com os JiVl'us de 

_ ~u candidato; e tará lavrar no livro proprio acta e de presença de que trata o art. 61 ~ 
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~ 2. 0 A cl'stribuiç:lo dos tab~llli:1cs c escPi· 
yâe:-;, i.ncnmh1l ;:,o :tlltHlirlo supplontu, o q IIC 
fará p11blícu pur edital c pela, imprensa, si a 
houver, culll u.ntoco1looc.:t de lO Llias, }>Jlo 
menos~ do rb eleição. 

~ 3. o A tr:Lnsm·ipção ela n.cl.a S'H'<i a.ssign:1tla 
pelo:-; lllcmbt•os du. mes:L c pelos ftsetws que 
o quizot•om. 

Art. 69. Qualquer oloitor da sncção, fiscal ou 
candidato, podel'á otr:n•cc:w pl'ot:•.stos c~cri
ptos qun.n Lo ao pt•ocosso oloitural, passa.ndo 
n mes:L reei h o <L J pro Lodtanto. Os pro tosto.-;, 
dcpvis do rubric<Ld.us por cll<L c de cuntt'a,
prote:-;ttvlos ou não, constarão <b <tel,a o surão 
nppensos em ol'iginal á cópia di.L mosma acta 
quo for remottirh~ :l.i ll1ta. a.pul'a,dvru. do dis· 
tricto. 

Al't. 70. Si a mc:s:.L l'CCII-3:11' o protesto po
dm•á, osto ser la.vmd.o om livt•o rle notas de 
t:\bclliã.o. tlnntt·o ~~m :!·1 hul'as após a f1leiçã.o. 
. Art. 71. A mesa f'at•á extt•ahit•, 110 mesmo 
dia, quatro ct'>pias, dn. actiL da eleição o das 
as~ignaturas dus eleitores no livro Je pt'o
son<:a, a~ qmws, depois de n.ssignatla.s pelo;; 
mo~al'ios o concurtadad po1• ta.ho:tif1.u ou es
crivão ad-lwe a. que se ret'ureo art. 08, :so,·ã,J 
cn dada,s, sob rogisli1·o postttl no 1wazo de 
trea dias: urna. ao Senado; uma. á Ci1mara 
dos Deputados; uma ao presidente da junb 
apuradora do disti'Ícto c uma. ao pt•esid~nte 
da junta apm~adora d·1 cn.pihl do E~tado ou 
do DLt:icto Federal. 

Parn.gt•apho unico. Serão dispensa.Jas as 
cópias para a junta apuradora. dos Estad ·S 
e para o Sen~tdo, ~i se t.ratar a. penas de elei
ção para Deputados ; e dispens<tdas as cô. ias 
para a Cmnara dos Deputados e junta. apn
radora dos districtos quu.ndo não SJ ü·atar 
de eleição para Deputados. 

Art.. 7.2. A mesa. eleitoral funccionarás:)b a, 
direcç~ão tlo pre.:;idente,a quem cumpre,de ac
cordo com os mesarios, rusolver as questõds 
que se apresentarem, regular a policia no 
recinto da a3sembléa, prender os que com
meLterem crime, fazer lu.vrar o respectivo 
auto, rcmetLondo immcdiata.mente, com o 
mesrn-> auto, o delinquen ·.e á autoridade 

. compcten t3. Não são pJrmittidas discussões 
prolonga.Llas entre os eleitor0s e entroos pro-
pHos mesarios. · · 

Al't. 7B: E' prvhibida a pt'CS ;nça. de for<;a pu
blica dentro do edificio em que se pruceder 
á éleição, salvo á requisição d::t. mes.L pare~. 
COJ1duzir á autoridade compntente o delin
quente preso á ordem do presidente. 

Ar&. 74. Não ha incompatiuilídude para os 
membros da junta municip,Ll, mesa eleitoral 
ou junta <·.purador<:t entre si. 

Are. 75.NãJ ê nullidade a falta de as:;ignal 
tura de mesn.rios ou fiscal na acta., ti.esde que
se dGclare nella, mesmo com a nota-em 

5ií 

t.o111po-o motivo por q 11e deixou do fazoJ-o 
um ou u11tro .. 

Art.. 16. Os livros o mais p:~poís conccrnon
tc~â eleit;U.o sorão t•emot;titlo~,dontr•o no pt>a.zo 
do cinco di:LS, pelos pecsidentcs on secre
t.al'io.; das ntcsa,s clcítot·<.w~ <LO pl'imeiro sup
plcnto uo substituto <loj1dz seccional, quo os 
man tnr<i, sob s1m gmLI'da. 

Art. 77.A junta de que t.ea.ta, o a.rt. 52 sor<í. 
composta, no Disteido Fe.lm·<Ll, pelo juiz do 
sccçho, procnl'tLdor seccional o momht·os do 
Consolllo Munieipa,l. 

CAPITULO VIl 

DA ELIIUIJJ!L!DATl!~ 

Al't.. 78. S;io condições tlc ologibilitl:tdo: 

I. Para o Cotl!.n·o~so Nacional: 
la, n:-,ta,t• n<t po.;se do~ dirni~os do cidadão 

lm\zileit•o o sm• alistavel como clnitoe; 
.~'1 , p:~l'a u < :iLIIIíl.t':~ dos I lopnta,dos, Uw ma.is 

tlo (l\lateo <Lnno~ rio dtlit:lfirr IJt',tZiloit·o o, 
p:u·a tJ Snnado, mais de snis annos c sm• 
maiot• de ~~5 a,nnos do idu.tlo. 

ir. PiLI'a Pee~iucnto o Vice·Pl'esiLlento da. 
Repul.Jlicct: 

ta, ser braziloit•o nato~ 
2a, estar no oxot·cicio dos direitos poli

ticos; 
sa, ser maior tle :35 a.nnos. 

CAPITULO Vllf 

DA IN!~LEGIBILIDADE 

Art. 79. A inelegibilidade importa. a nul
lidade dos votos que recahirem sobro as pes
soas que nella incidam, para o effeito de 
considera1~-se eleito o immedütto em votos 
(sul vo o disposto no ar&. 85). 

Art. 80. São inolegivcis para o Congresso 
Nacional: · 

I. Em todo o territorio da Republica: 
lo, o Pre.:;idonte e Vice-Presidente daRepu

blica., os Governadores c Presidentes, Vlcen 
Governactored e Vicc.P1·esidentes dos E-:;ta-
dos; , 

2", os ministros do Presidente U.a Repu· 
blica e os directoros de suas secreta!' ias e do 
Thesouro Federal ; 

~~o, os aju1an tes-genoraos do exe1·cito e da. 
armalia· 

4·•, os Ína.gis trados focleraes e 03 represen
tao tes do ministerío publico da Uniiiu ; 

5°, os pre.üdentes ou dieectores do banco, 
comp:1111lia ou empreza que gose dos seguin
tes t'u.vore;:; do Governo FoJe1•a.l: 

a) garantia de juros ou qualquer sub
venção; 
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'O) privilegio para emissão do notas ao 3°, as pessoas a que se refere o artigo 
portador, com lastro em om·o ou não ; a n ~ecodente, n. 4. 

c) isenção ou reducção de impostos ou Art. 84. Não podem ser eleitos Presidente 
taxas federaes, constantes de lei ou con·· ou Vlcc-Pre~ilente da Republica os parentes 
tracto; cons:tngnineos e affins, n,JS 1° e2o gl'aus, do 

d) privilegio do zon~ ou de navcgaçi'í.o; PI·esidonte 011 Vice-Presidente quo se aehat• 
e) contractos elo tarifas ou ~oncossão de em exm•cicio· no momento da eleição ou que 

to1•renos. o tenha doixado até seis mezes ante~. 
6°, os empregados administl•ativos fedoi'a,os Art. ar>. 0 immeliato em votos ao inelegi· 

demissiv.eis independentemente do sentença. vel só poder<l ser 1•eeonheddo eleito si obci
If. Nos respectivos Estados, equipa1•ad::>s a ver um quartl) dos votos por este obtidos. 

ostos o Districto Federal: No caso contrario _ far-se-ha nova elei~~ão, 
1°, os magistrados e membros do mipiste- ·para a qualconsidera·se prorogada a inele· 

rio publico estaduaes; gibiiidado definida nesta lei. 
2°, os commandantes do districto mili-

tar; CAPITULO IX 
3°, 08 funccionarios investidos do com-

mando de forças do terra e mar, de policia 
ou milicia; ( 

4°, os officiaes dos corpos do policia. ou 
milicia; · · ·• 

5\ os funccionarios administrativos esta
duaos demissíveis independentemente de 
sentença; · 

6°, os cidadãos que sejam dh•cctores ou 
presidentes do banco, companhia ou em preza 
que gose dus seguintes fa.vorcs do governo 
do Estado: 

a) gamntia de jut•os ou qualquer outra 
subvençií.o~· . 

b) isenção ·OU rcducção de impostos ou 
taxas cstaduaes; 

c) privilegio de zona on de navegação; 
cl) concessão de terras devolutas ou pl'ivi

legio para· explOI•at• as riquezas mineraes 
nellas existent;Js. · . 

H f. Nas eir6umscripçõos onde exm'(·;tm ns 
suas fnneções-as a.ntorid&düs policiacs. 

A1•t. 81, As causas elo inelegibilidade pt•e
vistas nos~§ 1•'.2°, 3'', 4n o6"don. I,§§ 1·•, 
20, 3•1, 4° e- 5° do n, H c no n. Hl do artigo 

··· aQtecedentc vigoram até quatro mozes do
pois do cessado o exorcicio. <la funcção pu
blica.. 

.Art. 82. São inelegiveis para o cargo do 
Prcsident~ da Republica: 

1 ", os . quo não ti v orem os requisitos do 
· at•t. 78, n . li ; 

2°, o Presid~nte cujo mandato expira ; 
3°, o Vice-Presldentl) que exm·ce1• a 1-:>ro

.sidencia no ultimo anno do poriodo pre.:li
denciái anterior ; · 
' . 4°, . as pessoas mencionadas no ar&. 80 I, 
ns. 2, :i, 4, 5 e 6; li, ns. 2, 3 e 6. 

A.rt. 83. São inelegíveis pare.\ o·cargv de 
Vice-Presidente : · 

1°, os· qtie não tiverem os l'equlsit_s do 
art. 78 n~ Il; 

2°;· o Presidente o Vice-Presidente cujos 
mandl\tos expiram ; · 

DA INCOMPATIBILIDADE 

Art. 86. O mandato legi.~la.tivo é incom
patível com o exercicio de qualquer fun
cção publica quo não a,cal'l .. eta inelegibilidade, 
para. o offeito de cc·nsiderai··se como N
nuncia do mandato - semelhante exercicio 
d-epois de reconhecido e empossado o Depu
tado ou Senador. 

Ar~. 87, Nã.o se comprehende na. dispo
siQão .do ~rtigJ anterior o desempenho tio 
missões diplom:.~.t!ca:'§, commi:-Jsõe.:~ ou com· 
mandos milit:trcs, de~de que preceda licenç~ 
d.a Ga.mara a que pertencer o ropresontanta 
da Nação e nos casos de guerra ou naqu elle 
em que a honra e a integridade da. União se 
achem empenhados. 

CAPITULO X 

Art. 8~. As nlc1i1~ões st'> potlmn Sf\1' annnl
l:ulas nog casos oxpressa.montn previstos 
neste capitulo. . 

Art. 89. As inobsei'vancia.s da prmente lei 
que não si'i.o definidas como causa. de nulli:
da.dc da eleição sujeitarão comtndo os in
fractores ás p:maliua-tes nolla .estatuídas. 

.. AI't. 90. São n~1llas as cleiQões: 
1 o, .. quando foi tas em Ioga. r di verso do 

designado pelo pjdei' competente ; 
;2o, quando feitas perante mesas c.Jnsti

tuidas por modo diverso do prescripto em 
lei· 

3~, quando realizadas em dia diverso do 
legalmente designado ; 

4°, quando começa1• antes ou depois da 
hora marcada em lei ; . 
·5°, quando houver recusado :tlscaes ; 
6°, qua}ldo se fizer por alis&amento que . 

não esteja legalmente concluido ; 
7°, quando haj1. p1•ovi\ de fraude. 
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CAPITULO XI Art. 197 A junta apuradora se1•â compost'<L: 

1) Na st!de dos · dist.l'iclos, o:<c~>pto o da 
. mtpita.l do~ l~stados c os du Distric t.o Pc1leral, 

J\1•t. 91. Importn. ranunci:t do rmodato do pol<•s momul'os tia jtznta de quo tra~[~ o 
Deputado ou Senador: ür•t. 152 

]", aacceita.cU.o do cargo de presidente ou Il) Na. capEal dos Estatlos, pelo jui~ da 
dircctot• de hanao, companhia ou emprcza secção, como prosidonto, pelo proeuradot• dtt 
mencionado no a1·t. 80, see~iio e pBlos vcreaduros o immedia.:.os 

2", o. acccitação do qualquer funcção pu- a q_~~o so refm·c o ar·t. !5.2 
blica, fouen~ol ou es~a1lual, r•omuneratla, salvo lll) No Districto Fede!' a!, Ido juiz da ec-
o disposto no art. 87. cçüo, como presidente, "p~los membro~ tio 

3o, u celebra~ão de contractos cum o Po· Cons:Jiho Municipal. 
<ler ~:xecutivo da Uolão ou dos Es\.ados; 

4", a a.usencüt para fol'O. do paiz, sero pro· 
viu licença da respectiva Cumara, ~i ~sl<t os· 
tivl)r funccionando ou, si em for•ias., som 
pa.rticip:t.çã.o de molestia grave, comprovada 
por attest(l.dos medicas, seguida de pedido de 
Uconça; 

5", a fll.ltu. do comp~reoimonb a to1l:t. uma 
sossão ordinal'ia, som participação do mo
losUa. gra.ve comprovad<~. poL' attos!n'lu~ mo· 
dioos. 

Art. 92. O Dnputa.dtJ ou Sonador, dtlpois de 
lug,,lmentc reconhecido, pode renunciat· o 
mand<tto em qua~quer tempo. 

Art. !l3.Em qu:1lquor caso de vaga, vc1·i ti
cada pela. respectiva camara, o sou presi· 
dente f'al'á.a cummunicação ao presidente do 
Estado onde olla. ~e der e ao Ministro tlo In· 
terio1•-no Districto Federal, dentro nJ prazo 
de clncn dias, para mandarem procede1' á 
nova ele1ção. 

Paragra.pho uoico, No caso de morte 
occJrrida 110 intervallo das sessões, ·a com
munica.ção será feita pelo presidente da Ca
mara ond() se der a vaga, desde que olla che· 
gtlc a.o seu conhe~imento. 

Art. 94. Recebida a communica.ç:Lo, o prc
Si(lcnto rlo Estado ou o Mlnistt•o do Tntct•iol' 
mnrcar!l. a. olo.içii.o no prazo maximo do 15 
dias- e, nlo o fazendo, o Presidente da Ca.
mara onde so tivero d~do a vaga dosignad o 
dia d~ eloioão, pl'OVidci!clando para que ell 
so r3alize, 

A1·t. 95. O prazo PJ.ra. e!feotua.r·se o pmen· 
chimanto de vaga não pole exceder elo dous 
liu~zes e, umn. vez determinado o dia ela 
cl(liç·ão, nãa poder& ffi[tiS ser tra.nsfurido. 

CAPITULO XI! 

DA ArURAÇÃO 

Art. 19tl A apuraçã.u geN,I ua eloiçiío !lo 
Doputa.dos será feita. na séde dos respectivos 
distric~o~ elcütol'il.OS o a. dil Senadores, Prcsi· 
dente o Vice-Presidente da Republica. na 
Capital dos Est[l.dos. 

Paragraplw uníco. No Dísft·io~o Foderal 
todas as eleições serão apnradas por uma 
ô junta. 

Val. TY 

A!'t. !98 A junta só po-let•ll funcci01nr com 
o. pres'mça. de sete do seus ·membros-pelo 
monos. 

Art. 99. O prtJsiden to da jun t:\ con voe ará 
porofficio os respectivos mornhros o nnnun
ciRrâ. por edital, curn untec::donciu. de cinco 
dias, o dia., logat• o hor<~ óm quo ella ini
ciará os seus tt>abalhos. 

Art. ton. O prcsidonb scrli.substituido pelos 
seus substitutos le~,w~ o, na. faltD. destes, 
pelo mcml1ro do. juntr~ eleito por esta. 

Art. 101. A a.pur.tçiio começará 30 dias do
pois a~ o lci('ão. 

Ar.t. 102. A jnnt.a. func~ion ·.l'á. d nmnt,e 15 
d ia,s· segu i:los o só podel.'á encerrar os seus 
trabalhos antes llaquellc prazo si lho ti varem 
sido prasenteg todas as au thonticas da elei
ção. 

Art. 103. Funccionarâ como secretario da 
,junta, m. c.1pita.t dos l~staJos e n.-. Districto 
Fcdoral, o escrivão do jnü;o S\lccionu.l. e nos 
dem.'t:s di$trictos o oscl'iviio do .)o officio da 
comarca da Süllo ou seu substi '.uto legal. 

Art. 10-L As se.>sões da juott1 sorão pu
blicas e seus trabalhos polorão sm• ll.~ca.
lizarlos pelos candidatos ou sons fiscaes, no
me 1dos om qnalqtWl' tr.rmo do proco~so 1b. 
a ptn'a('ão. 

Art. 103. A apm•aç.ão só sct•á feita. peln.s 
cópias authontic:J.s das actas <.>ltlitoraes re
metliJas pelas re~pectivas mmas o, na falta. 
de.;tas, pelos bo1etin~ ou certidõeiii a.nthenti
ca.s apresentados pelos clnd,datos. 

At't. 105. Considera·sc cópia authentica a 
quo c.;tiv!lr devida.mentn conferida e concer
tada pelo escr. vão c1ue fi:wr :~ iiranscripção 
da. ao ta., c boletim authenti~o o que tiver as 
firm:t~ dos mesa.rios diroctamonte reconheci· 
das por notario publico. · 

Art. 107. A junt~ limitar·SC·b.a a. sommal' 
os voLoS vbtidos pelos caudidat us, não pa· 
dendo ontra.r na apreciação de nultida.dcs 
da oleição ou de ínelegibilidado dos. cidadãos 
votados. 

Art. lOS. A .disposição do artigo anterior 
não impede que a ,junta doixe d~ :J-purar os 
votos constantes de cópias niio authen
tkas . 
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, Neste caso farú. a junta constar dn, neta § 5. 0 Lavra.r-s~-h:1 em seguida uma acta, 
a stÚI. decisão· e rome1iterà a:.~ poder vl)riftca· em que se monciunal'á o nome do contos
dor as actas nã.o apuradas. · · tanto, os motivos da, contest:tçii:o o os do
. Art. 109. No caso do duplicata, a ,junta. cumentus que t~ iU8Lruil'em. 
observará as seguintoi! üisposlç~õoa: § 6. 11 Dessa acta. c da do apuração final 

I. Preferirá a authontica da eleição rc:tli- tirar-se·hfl. cópia, assignu.da pela jurfta, para 
zada no Ioga1· préviamonte designado; sf'rvir d.c diploma aos e!oitu.·:L 

II. Sl amb:~s as eleíçõ3.3 furem í'Jit:ts no ·Art. 116. O peosidentefat•:i extl'ahir cópia de 
mosmo Iocal-pref1wirá a quo tiver sido todas as actas das reuniões, as quaes poderão 
foita p3rn.nte n. niosa 1ega.lment:3 nomeada.. ser impres.,as, suhscPipta:; pelos membros da 

Ill. ·Faltando á. junta b:tS3 p~~ra vorifioar junta, c a r.,mctJrá aopoderverificador,acom
as hypothoses p1•ovista,s nos numer.;s anto- panhada da contcstttÇi"IO, documentos que a in
rioros, deixar<í de apura.l' as duplica.tas, struirem, das cópias de actas não aplira.tlas, 
mencionando em act~. a occurroncín. e re· íL:;sim como das autllenticas quo o contos
móttondo os papeis ua duplicata ao poder tante requerer. 
vel'ific:tdor. Paragrapho unico. Tratando·SO do eleição 

A~t. 110. SJrão apUl\v.los os VJtos !.httlos tto p:tra deputado~ e sena,dures, a l'emeit~a da 
c,ap(iidato com o nonHJ corn quo so houvm' cópia de actas não apuradasserá feitaá sccrc
apl•esontt~do ou com o qn.1 fvr notoriamontn taria da. Camara dos Deputados. 
CÇ)nbecido. ,/ Art. 117. NU.o se consider<u·~;t conto.stado o 

AI·t. lll .. Dos tt•J.balhos da. j!mtn.Ia.vra.r-s~· diplomn, desde quo a contesta.çã.o não soja 
umr~ act::t dial•iamonto, conterJUJ o resultado a.pl•esent.ada perunto a J·m1ta, s.Ll vo pr0 ,, 11 vcritioado ttté então. 

Art. 112. Find:t a apuf,a.ção, lavr.w·se~ha cvmpletc.'t do recusa desta em recJbcl-a ou de 
ha, uma· acta gi3l'i11, cont!mdo todas as occuz1i força maior devidamente provada. 
rencias e a apuração tlrml, quo será irnme- Art. 118. Sô neste caso se adrnittir<.t que a 
dia.ta.mento publicada por oJ.ital. · · contestação saj:t opposta perante o poJer ve-

A·rt. 113. Nesse eJital convidal'·Se-hão os in ri ficado r. · 
teressa.do1:l a apresentarem suas contestações Art. 119. Damesma.fót•manãosorfi.o tomadas 
á. legitimidade ou validade· das eleições, por om considcraçfio, ainda. que ap t•esen tadas em 
si ou por pl•ocura.doi' legalinente constituiclo. tempo util,sob pretexto algum e por qualquer 

Art.ll4. 48 horas depoiS de affix:ado O edital modo pelo podor vei'iticador~as CJOtestações 
e da finçh ~ apuração g,wal, reuui!' se~ha, no· vagas, .que não especificar~m os motivos Lle 
Va!Uent~ a juntn, ~. si ningl}E}m comparecer nullidade do eleição, de diplomn, ou de ine
p~rante ~lla, para oíferecer contestação, será legibilidade em que se funde o· cJntestan}e 
lavrado um termo copslgna.ndo· o ía~to e ex· para excluir e diplomado.·· 
pedidos diplorn.as aos ele! tos. Art. 120. Não poderão t9r entrada. na. sccre-

Paragrapho 'llnico. considera-se diploma a tarla' de qualqum· das casas do Congresso 
cópia authentica da acta ·e termo ue quó livros e papeis cleíturu,es que não te:uham 
tt•atam os n.rts · 112 e ·114, assigoados pela s1do enviados po~o Correio do E='tadil onde 
maioria llus membt•os da junta. · · tove logar a eleição; e, quap.do venham por 

Art. 115. Cumpai·ecenJo ante a junta al· pa·_.ticulares, estes precisam provar á idan.;. 
g~rii contes-tante, 'se lhê dará· vista em carto~ tUade de pessoa e ex:hibir officios a-;signados 
ri(), si'~ pedü•, dos papeis que senriram para ~!:!~~~tas, . const~tuindo-os portadore:i dos 
a apuração, depois 'de r.Ubricados polJ es- Art. 121. N~q são. comprahendidos :peste 
~~~~:o; lavra.n!lo·se de tlldo .à respectiva artigo os documentos e papeis que servü\JQl 
· § ·1.o Essa Vi:)ta; será pol' cinco dias, si for de base âs contestaç~es fundamentadas por 

u.rn s. ó o. ·c. o.ntes.t.mto., e ·PJ .. r IO diil.s, cJm· qualqúer candidato pm•artte ~· Commi~são 'de 
· · · "t d. · · Poderes da CaznarJ. ou do senado. muas a ·.o .os, si ful'·D:lais de um. 
1 

'§ 2.0 ·Ei~d~ a prazo <la yi~t:\, reuntr.-se·ha 
no~amente a junta pq.ra r:ec~b31' a corite:>-
t&C.!l-9· ' 

§ 3. 0 N~o se apr('~ent~ndo o contestante n0 
pra,zo do§ 2°, lavrar:se-ha tel'mo d:.t oocur
rencia e expedtr~8e~ha o diploma na fól'ma 
do ar&. 114 paragrapho uni co. 
· § 4. 0 Apresentada i1 contestaçã~. será. ru
b ·icada, asstm com•J us doc·::.rnontos que a 
in~truirem, pelo president~ dâ junta, que 
da,rá recibo ao contestante. 

CAPITULO XIII 

DISPOSIÇÕ!i:S PENAES 

Art. 122. Além dos definidos no CocUgu Pe
nal serão considemdos crimas contra o livre 
exercicio dos riireitos politicos os actos m(ln· 
ciona.dos nos artigos scguiutes: 

Art.l23. Deixar qualquer cidadão, iovesJ;ido 
ou chama.do a ex.orcee a.~ attribuições d.efi. 
nidasna presente lei, de cumprir rc.:;tr:icta; 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/2015 11 :23 - Página 20 de 51 

SEss·i\.o E\1 4 DE AfiOSTO fiE 1f)Q3 

mente os rloveros quo lhe são impostos e nos nos prnzos dush lei s:w<i. imposta. repa.r
prazos prc.~criptos. sem caus(.!. ji!Stificada. tidamentc pelos seus membt•os <1 uc não fot·em 

Pena-Suspensã.o dus dit'eitos l)OliLicos pot• venci ~os, a. 
do11s a qw.Hl'O ~nnos. . _ . Pena-Multa de 2:000$ a. 4:000.süü::J. 

At't.l24. De1xar o cl.Iaclao elmto p<wa fa- · 'l • • ··• 

zer pa.rte das commissõns eloitol':~cs do satis- Art.Ld. 4-0~ prestl<?n_teHlas .JUO~as apura.-
razer as determinações da I oi no prazo esta- clo!''~s <~c e!~lÇOL\S muo1(1 p::w.s q ~1~ na o rJn?o~.
bclccido, quer no toc:mte ao serviço uc lhe L~l 011_1 <W l . s~ppl~nt: ~u ~u:J:::;tl_tu~_o d_o .Jlll_z 
t} exigido, qncr· no que dizl'e::lpoi to ;t, garun-1 f~d?NI .• n~s PI_',tZ_?·'. do.~t,t !lli, a copw. d,t act.t 
tia.s qtte deve dispenKtr aos cleitorc$, semj da, <l.pma.çao, sJr,L Imposta a . . . 
moiivo justificado. · Pcna-Multtt de ·200.; a 5oo:;;ooo. 
Pena~Suspensão dos dir~Hos poJiticos por- . Pamgt':.tpho unico. AppJica~'-sc-h:\ p~n_a 

dom; a quatr•o annus. 1gu:tl aos snpplcntes do substir.uto do JUIZ 
Art.l25. Deix<.~.r qualQ_uor dos membros da I fe~eral9t1.~ n:·lo l'omot:;~~'cn~, no~,p.razo.s dos~a. 

mesa eleit!ll'<~l do rubricat• a. cópia (h acta le1, ~~ .J_tuz L3d<;r:al_ c ,ls .1_\lntn.s a.pmat~ora.s 
da eloicão I.Íl'aüa pelo fiscal, qmmdo i:~so lho d~ A~~trtcto ole~tor.tl, cóp_tas d~s acta:s do 
for exigido. dtvtsao om sec<,~oe<, da. dcs1gnaçao dos locaes 

o dos nomes dos mesarws. 
Pena-Dous a. seis mezes de pl'isão. Art. 135. As multas de que trata a prese~to 
Art.l26. A f1•audn, ae qualquol' natureza, lei set•ão impostas. rned.iante ·denuncia de 

IJra.ticada peh mesa elcitoml ou pela junttt quahpter• intere.:lsado, polo juiz federal do 
_apuradol'a, será punidn.. · Estado ou do Districto Fo~toral, cvm recurso 

Pena-Sois maze3 u. um anno de pr·i ;ão. pa.r<.t o Supremo Teibuna.l, o por este á.o juiz 
Pa.ragrapho unico. Serão isentos dossu. foJe;·al. . . .- . . . . 

pena os membros da _junta. <tpm·ad.ora ou At t_. I ô. Cabo ac<,.~o execut1v~ pctra a_ co 
me~a. olci.toral, que contra n. fNmde p.·otes- branç., ct.a. _multa, p,n.~a o que, sora~ ~xpe_d1das 
til.l'dlll no acto. · . · as; re~pectlv<ts ccn·t~·ioes de un_po31<,~ao.' as. dc-

AI·t.l27. o cidadão que usar do documento legactas fiscaes_ o a Recobedorw. no D1strwto 
falso para ser in~luido no alistamento. FeJ.oral. 

Pena-Prisão por dous ~quatro mczes. 
Art.l28, O c.idadão, quo, em virtude das 

di.-lposições da presente lei. fo1• condemna-
do na pena de suspensão qos di·,·oi tos poli
tico.), não poderá, emquanto üprarem os cf
feito.:l da pe.Qa, votar nem ser v Jtado em 
qualquer eleição do Estado ou munbipio. 

ArG. 129. So1·á punido com as penas de seis 
rnezes a um an no de peisão, c suspens o de 
direitos poli ti cus por tt·es a seis annos, o 
mesario que subtrahir, accrJsccntar ou al
tm•al' aedulas eleito~'aes, ou ler nome ou 
nomes di.tftwentos dos que fói•am escriptos. 

A1·t~ 130. St~ndo fal~a a denuncia. de· anal 
phabêtismo dada conti'a o aU::;tl\ndo, serão 
punidos os denunciantes. · · · · 

.Penas...:.suspensã.o de direitos politico3 por 
seb mozes a um anno c multa ile 500$ con
versi.vel em pl'is'ío simpbs, segundo a·legis
lação vigente. 

·· Al'!i. l3L Aos que causwem dolosarp.ente a 
nulli lado dos alistarn:mtos dccretadit 'pc.lo 
Supremo Tribunal Foderà.l, SP.I'ão · por este 
tmpostas as seguintes · 

Ptmas-Susp::msão' de direitos politicos por 
um a dous annos e·mulca ue 500$ a l:000$000. 

Art.l32. Aos membros fa.ltosos S3ID · causa 
devidamente ju:;titic:tda, das juntas e mesas 
eleitor •es c ,junta:~ aparadoras,SO['á imposta a 

Pena-Multa de 200$ a 500$000. 
· Art. 133. A' junta apurc.J.dora quase recusttr 

J. receber a contestação a q~alquer diploma 

CAPITULO XIV 

fHSPOSIÇÕES GEH. \ES 

Art. 137. Todos os livros nocessarios para 
o alistamento sei'ão uniformes pam toda, · ~ 
Repilblica. e fornecidos pela Secretarl<t do In:. 
terior, á C"\l::;ta, t,a União. 

§ l. o No regulamento que for expodido. 
pltra execução desta, lei o Governo determi
IEtrá o modelo desses livros. 

§ · 2. o A remessa dos Livros será feita aos 
juiws de direito ·por inte1•mcidio das Delega
cias Fiscttes nos Est<1dos, e no Districto Fe
deral direct:miente pela secretaria aos pre-
tores. · · 

Art. 138. Os livros para eleição serão fol'
ne::illos pela. Uniã.o, que os remetterá p~la 
fót•ma presc1·ipta ·no artigo anterior. 

Paragl•apho uni~o. Na falt:~ <.lest ~remessa 
oro tempo oppJl'GUno, as camaras niunici
pae-3 fvrnecorã.o os li vrJ.s necessarios ás 
secções oleitof_aes dos respectivos municípios; 
com direito·cte hi-tver di1 União o pagamento 
das despezas que para· isso· fizerem. 

At•t. 139. As juntas apuradol'as dev•:Jrão re· 
quisitar, pJr telegramma ou pelo Correio, 
independentemente de quaesquet• taxas, a 
remessa das cópias auttwntica,~ das accas 
eteitoraes. 

Art. l40.Finda cada eleição, o supplcnte 
do ,jui~ feqeral r>equisitará da_s mes·ts eleito;;,; 
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ráes a remessa dos livros quo tiverem ~m·
vHo para a mesma eleição, quando essa l'O· 
mossa não terha. sido foih no prazo do art. 

A1•t. 14l. Os telegrammas em que fot•em 
tra:ósmittidos, no mesmo dia c no immediato 
á. elcição,os resultados numericos da mesma, 
por qualquer membro da mesa, fiscaes ou 
cand1datos, serão expedidos gl'atuitamontc. 

Art. 142. Os documentos o requerimentos 
para _fins eleitoraes são isentos de sello e de 
quaesquer direitos, salva :1 estampilha espe
cial a que so refere o art. 13. 

03 reconhecimentos de firma serão tam
bem g1•atuitos. 

. § ·1. o O producto da, venda das estampi· 
lhas a. que· se l'<'fere o art. 13 será distri
buido em cada comarca, entre o jujz e o es
crivão, cabendo um terço áquelle o /dou~ a 
este, descontada a porcentagem .de 5°/o do-
vida â collectoria. ·• 

§ 2. o O pagamento desses emolumentos se 
tornará eftectivo em vista de· certidão pas
sada pelo escrivão e rubricad.a pslo juiz, da 
qual consto te1• sido feita a inscripção final 
e remottida a cópia do alistamento ao Juizo 
Federal, juntando-se á certidão o recibo do. 
registro da.· remessl pelo Correio. 

§ 3.0 Nesta certidão será declarado o ·nu
mero dQ cidadãos que tiverem requerido seu 
alistamento na l'esp=cti va comarca ou pre
to ria. 

Art.l43.0s es~rivães do Juizo Federal per
<nberã.o, a titulo de gi•a.tifica~,"ão excraordi
naria pelo sc1·viço eleitoml, ·as som mas con
s~antcs . da. tabella infra, pagas mediante 
.attestado dojuiz f,~deral de que está tm•mi
nada. em seu cartorio a inscripção dos elei
tores do Estado e remettidas. a:-3 cópias á Se
c·,·etaria do Interior. 

A ta.b~lla <1 a segtiinte: 
Em Minas Jcraes .•.••.•...•.... 
No Rio Grande do Sul, S. Paulo, 

Rio de Janoh•o, Bahia e Per-· 
na1nbuco •..••...... · .••......• 

.·No D!s!ricto Fe~oml, Coaréí, Ma
ranhao e Para ...............• 

Nos dema.is Estados •••......••.• 

1:000$000 

700$000 

500$000 
300$000 

At•&.l44. O serviço eleitoral p1•eferc a qual
quer outro, sondo considerado feriado o dia 
da. eleição. 
· Art.l45. As mesas da Cama.ra o do Senado 

-toem competencia para se dirigirem . aos 
g9vernadoros o president~s dos Estados, 
mais auto1•idades federass ou estadnaes, so
licitando · qua.esquer ióform.açõ3s ou do
cumentos refer .. 1n tfls á ma teria eleitoi•al. · 

ctue estas estejam constituídas, até t'Jrmi
narem os respectivos tra.balhos; e bem assim 
a prisão do eloito1• desde cinco dias antos, 
até cinco dias depois da oleiçií,o. 

Art. 147. Silo inaJiançaveis os C.'imes Q.cfi
nidos ne~ta lei e, promovida su:.t punição 
p.:>r acção do ministe1•io puhlic.>, sendo per
mittída. a intervenção do prejudicado como 
auxiliar da justiça publica, DJS termos das 
leis procossuaes vigentes. 

Art. 148. Os juizes locaes encarregados do 
alistament<>, c osjuizes felieraes communica
rão ás collectorias c delegacias fiscaes, o 
no Dist1•icto Federal, á Recebedoria, o nu-
mero de eleitores inscriptos. · 

CAPITULO XV 

DISPOSiÇÕES TRANSITO RIAS 

Art.l4G, Conoluido o primeiro alistamento, 
a que se procederá de conformidade,co.m es~a 
lei~ :flcarilo annullados todos. os alistamentos 
anteriores. · . ' · 

Art. 150 •. Pa.t•a o prime.t~o ::a-I~stà,mento 6 
permi ttido a qualquer cidadão · .. Q :· ~xorcicio 
dos direi tos de fiscalização e :de recl,irso com-
mettidos por esta lei aos eteitores. · 

Art. 151. Os prazos mencionados nosta lei 
serão modificados para. o. primeiro alista-
monto, pela iórma Beguinte~: . : . . ~ · 

I .. Audiencja.s especiaes· dq· ·r~c.~plmento de 
requerimento de alistamentO' ·serão dadas de . 
1 de fevereiro a 31 de março de'l904(at•t.l5); 

U. Prazo para c_ontestuçõcs,· do l a. 30 de 
abril {a1•t. 20); · 

m. Prazo para despachos dos I'equeri· 
mentos, dosde l de maio até . 30 de junho 
art. 22); · . .. -. 

IY. Audi:lncias e.;p.~ciaes para· publiéação 
dos despachos, de I a 5 de Jul4o (art.22); 

V. Prazo p~ra. o edital dos alistados e não 
alistados, até20 d • julho {art.23); 

V~. Prazo· para inscripcão l'los eleitores nos 
livros proprios, ·até :20 de sotembro (art. 24); 

Vli. Prazo dos recursos; ·a.&é 31 de julbQ 
(al•t,.33); · 

VIII. Vista ao recJrrentc e l'ecorrldo; até 
15 de ago~to (art. 35); 

IX. Remessa dos l'ecnrsos, att~ 31 do agosto 
(art.36); 

· Art.l46. E'· considerado constrangimento il· 
l(lgal, sa.lvo o caso de flagrante delicto, a 
pr,l~ü.o de membros . das ruesas elcitoi'aes, 
das juntas mnnicipaes o de apnração, desde 

X. J1dgamento dos recursos, iniciado a 
I de setembro, até 15 do novembro (art. 37); 

XI. Remessa das listas dós nomes dos re~ 
correntes incluídos pela junta do recursos, 
até 31 de dezembro de 1904 (art.38); 

XII. Rogis~ro definitivo, nas comarc.!:ts. ou 
pretorias. do.~ alist·.~ados mediante r•ecm•sos 9 
remessa das cópit\s ao Juizo Feder.~l, a tê lO de 
fevereiro de 1905, (art. 26). 
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XIII. Inscripç~ão em livro pl'Opl'io no Juizo 
Federal dos alistamentos t.<ts coma1·c~ts ou 
p1•etorias, até lO do junho dol!J05. (art. 30). 

XI V. Remessa d<\S cópias vindas das co· 
marci.1S ou prctorias á Socrctu.ria do Interior 
até 30 de junho da 1905. (art. -30). 

XV. Publicação no Dim·io Offidal até ~10 de 
setembro de ID05. (art. 30). 

Art.l52. A primeira revisão do alistamento 
assim concluido t0rà inicio :.t l t.lc fevereiro 
do 1907. 

Art.l53.0s escrivães dos juizosfederaespor
ceb::~rão de gratificação pelo trabalho d.o pei
meiro alistamento as seguintes quantias, 
paga':! na fórma antoriormonte prescripta: 

Em Minas Goraes ....•... ·, ..... . 
No3 Estados do Rio Granclo do 

Sul, S. Paulo, Rio do Ju.nciro, 
Bahia. e Pm·nambuco .•........ 

No Dist1•icto Federal, Ceai•d., Ma.
ranhão. o Par<i. .•...•......... 

. Nos demais E~tad..>s ...........• 

4:000$000 

3:000$000 

2:000$000 
1:000$000 

Art.l51. Ficao Governo autorizado amudat· 
as sêdcs flos actuaes districtos eleitoraes. · 

Art. 155.São revogadas a lei n. 35, de 1892, 
leis cleitoraos posteriores e mais disposições 
em contrario. 

Art. 155. O Governo Fcdm·at oxp(}dh•á os 
neces~arios regulamen& ;S o instrucções, e for
mularias para a boa execução dostu. lei. 

§ Na !Jypothese dos par~tgrapos antecc· 
dentes,acommissã.o communicará immediu.ta.· 
mente á. junta, em officio assigna.do pol· todo~ 
os seu-s mombros, a í•oquisição feita á Camara 
Municlp:tl. 

Ao art. 5°: Sub3titua-sc a pa.la.vra.-junta.
por-commissão .. 

Ao art. 8°, § 8": Accresccnte-se, ent1•e as 
palavras-s{'guinto e con!'erido-ou até ao 
10° dia. subsequentc ao encerramentos dos 
trc~balhos. 

Ao at·t. ~~~' § to. Substituam-se as pa
lavras-Dez dins, pro~isarnontc, depois do 
terminado o prazo de-quo trn,ta o art. 8°, 
§ 9°-pelo seg-uinte :-vinte dias, pwcisu.
mcnte, tlepols de tol•minatl.o o prazo llo quo 
trata o art. 7°. 

Suppi'imn.-so o a1•t. :Jl. 

Substituam-se o al•t.39 e sous p:tragra.p1lOS 
pelo se~uinte : 

Art. 39. No caso de não ser·em· recebidos 
pelos presidentes da.3 mesas elcitoraes os 
livros de que trata o artigo anterior, ate 
cinco dias antes dtt eleição, se observarão 
as mesmas l'ogra.s estabelecidas nos para
graphos do art. 6°. 

Sala das sessões, 4 de agosto de 1903.-
Calogeras-Wenceslâo Bra.z-Joâo Luiz Alves Substitua-se o at•t. 41 polo sa,:s-uinte: 
-Bernardo Monteiro-Oa1·neü·o de Rezende. Art. No dia e no edificio designados 

_ ~ . _ . . para a eleição, começarão os trabalhos desta 
v.em a Mesa, sao ~1das, _apoutd·_ts ~postas ás 10 horas da manhã, recebendo-se as co-

cooJunchmonte om dtscussao as so•rmntes dulas dos eleitores, mediante uma só cha-

EMENDAS 

Ao projecto n. 107, de 1903 

· ReJija-se assim o§ 4°, do art. 8°: - Ao 
secreta.l·io do governo municip.1l ou a quaes
quer outros funccionarios municipaes de
signados pelo chefe do referido governo, in
cumbirJ. escrever, sob pena di.l multa de 
700$, todas as actas, cópias, editaos e officios 
da cvmmissão. 

AccroiiJcen it-so aú art. 6n: 
.§ Quando até cinco dias antes de sua 

insta.llacão, a commissão municipal não tiver 
recebido es.ies livros, requisital-oJ·ha. do.Go· 
vêrno Municipal, que os fornecerá·, por conta 
da Uniao. 

§ Esses livros serão rubricados pelos 
membros da commissão e só servirii.u si, até 
á vc::;pera do dia designado para. o inicio dos 
h• ~balhos do o..lista.rnento, não formn t•acebi
dos os que a junta d<~ revisão houver t•emet
tido. 

. maiia, pela ordem em que estes estiveram 
na respectiva cópia do alistamento, mas po
dendo o oleito1• que comparecer até ás 
2 horas da tarde sor admittLo a votar, 
mesmo depois de finda a cham1da.. -

§ Antes da chamada dos eleitores se 
lav1·arâ. uma ac&a ospeci~l da instaUação da 
mesa, a qual será assignada polos mesa dos, 
flscaes e elé~tores que o quizerem. 

Substituam-se o art. 43 e seus§§ 1°, 2° e 
3° pelo se,Juin te : 

Art. 43. A eleição será. por escrutinio 
secreto. A urna. se conservará fechada á 
chave, omquanb durar a votação. 

§ 1. 0 As' cedulas que tiverem nomes em 
numero inferior ao que deverem conter, 
serão, não obsliante, apuradas. 

Das que contiverem numero superior, serão 
de~prezu.dos ·os nomo.~ excedentes, guardada. 
a. ordem em que os mesmos estiverem couo:.. 
cados. 
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§ 2. o Antes da cham.1'da., n. m·naserâ aberta 
e moat.r<~.da. ao eleitorado, para que se vori
ftque estar vasia. 

§ !1. 0 O eleitor. logo qúe tenha depositado 
nu urna. s:m. celuta, ou <'edulas, assigna1·á o 
livro de pt•ese.nça, aberto, numerado, rubri
cado e cncerrá:.do pelos membros d:.~ Junta de 
ltevisão. 

, Accrescerite~so ao m(}sll1o . art. 43: - § 
Concluido o recebimento dás eMulas, o Pl'e
sidente fará lavrar um termo de encerra
mento, em seguida á Msigna.tura do ultimo 
eleitoa·, no qua.l será declarado o numero dos 
quo houverem votado. 

actas a e lia remettidas e relativas a clei ões 
rualizadas pct•r.tn te mesas lt,ga.es e nos lo
gi\l'CS préviamente designados, devia, ficar 
inferior em votlJS ao não diptomado. · 

Neste Ci\So, a Camara oti o Senado, por 
m:\iol.'ia dos dous terços dos membros pre
sentes, poderá á.nnullar o diploma do candi
dato não eleito e reconhecer seu competidor. 

onde convier: 
Art. O Puder Executivo, na regulamen

tação deséa loi, pol-a-ha de accordo com as 
organiza.çõos ,ju liciarias e administrativas 
dos E~ta.do1J, o consolidará as d1sposiçõ3s das 
leis n. 3.020, do9 do janeiro de 1831, e n. 35, 
de 26 de janoh•o de 1892, no que ful'em áp
plicaveis. Substitua-se o § lo . do art. 46 . pelo se

gulrHe:-§ Lavrado ó termo de encéuamen&,.. 
no livro do presença; passtr:-se,ha á iLpilração Sala das sossõe.~, 4 do agosto dé 1903.-
pelo modo seguinte: aberta, a .urna pelo pi·e,;, Thomaz Accioly. 
sidonte, contará osto as cedulas recebidas e, 
depois do annupciar o nui11ero dellas, as .Cotp.parecem mais os Sr~. Enêas Martin~, 
emmassar<t, recolhendo-as, logo após, á di h Pass?s Mil•anda., Uarlos de Nova.es, Indio do 
urna.. Br:azll, Antonio Bastos, Urbano Santos, 

Em seguida um dos mesariós designado Luiz Do mingues, ltodrlgues Feroande3, .Ch.-is
pelo presUente tirarà da. urna. vma. -cedula, tino C,·uz, Ra.ymundo Arthur, Bezet•ril Fon
dosdobral-a ha, lendo-a e passando-a ao pra- 'tenelle, Francisco Sd.. Ft•etlerico Borges; João 
sidente, que tambem a lerá em voz alto, Lopes, Edua1•do Studat•i, Ta.va.res de Lyra, 

· sendo pelo outro mcsario, Mmo sec1·eta.rio, Eloy de ,Souza, PaultL c Silva, . Walfi•edo 
-.tomada a apuração, fazendo em voz alta ee LoaL, 1\bdon Milanez. Ermirio Co~tinho, A f· 
addição dos votos que tocarem aos -nomas fonso Costa, Cels:> d:J Souza, José Marcelllno~ 
que se fvrom lendo. Bricio F1lho, Pereira do LyJ•a., João Víeirà, 

- Jl;srn,er;Hdino Ban:loira., At•I•o:<ella.s_ c:}alyão, 
Ao a1·t. 88. Supprimam-se as pahvra.s- Ro~rig~_es ~oria, Nelva., Loovigildo Fllguei

:<Ious livros de talõe:i, om duas vias, contmido ras, Casteo Rebello, Tosta, Hhleão Vianhü., 
cada um tantos exemplares quantos fórerri FeUxGasp:.t1•, Sat,Yl'O IJia:i, Vorgno de Abr·eu, 
os eleitores qua.UH.cadós. Eduáruo . H.a,mns,. M:~rculino .Moura, Jose 

Supprima-se a ultima pàrto do § I o. Moiljardin'i, Galdino Lot•eto, Stl F1•eiee, Anie· 

. Ao a.t•t..36. Aocroscento:-se: §As mesas êlei
tot•a(.l8 assim oonstituid:is, servil·ão em todas 
as cloloêloe pa.ra. preencliiancnto de vagás que 
se derem no pe1•lodo da legislatura. Exco-

rico do Albllquerquc, Bolisa.rb de Souza, 
Silva C 1steq, Lourenço B11ptista, Julb San
tos, Henriquo Borgo:~, Oliveira Figueiredo, · 
Feancisco Veiga, Vit•i ~to Mascarenhas, _ Est;a. 
vãQ Lobo, João . Luiz, O~tf\,o _da - Cri ilha., 
David.campista, Carneiro de Rezende. Hen
riq_uo So.lles, Sa.bioo Barroso, Padua. Rezen<l.e, 
Boro ardo de Campos, Robouças de Cíi.rvalho, 
F'err~ira Braga,. Josó _ Lo ho, Pa.ulin.J Carlos, · 

Ao art. 41. AccrescJnte-se, depois das pa· Alvaro ,.e .Ca1•valhí>, Candhlo Rodt•igues; Jo~-
lavras-11 horas da manhã -e terminar até quim Teixeira Branditu, Costa Neto~ Aqtiino 
ás 6 da tarde do mesmo dia. Ribeiro, Benedicto do Sotlza., Lindolpho Serra, 

ptuam-se aquollas que .tiverem pre::;idido 
alguma elelc;õ.o annutla.do; pelo Senado ou 
.pela. Co.mara. · 

' . 

Accrosconte-so oade cori\rie1;: 
A C.a~a1·a. o~. ~ Seri~d,·\ ~êt#pf~ .quº, jo, 

exerCiciO do du·mto de l'l~c.onhacnilcnto dôs 
poderes do seus membros; a,nuüllar uma 
.eleição sob qualquer fui:l:tamento, l't:sulbndo 
des~e acto 1ica.t• o .candidato di:plomf\do io
ferJor em numero de votos aos immediato 
deverá determinar que se re1lize nova. elei ~ 
c;ã.o, salvo sl se verifi.N\1' que ().. jtilltá _apura.: 
dora.~ po1• má m ou dõlo; conferiu diptôina 
ao ca.nuida.~ qull, ioita. a. ttpui·açã.o geràl das 

Lamenha Lins, Abdou Baptista, Elizeu Qui
lhe ·me; BarbJ:h Lima, Yospa.s · a.~w· de Albn
qtiei'itue; Diogo Fortunn. o Campos Cartier. 

Doi*ihi de colllparocm~, com c \iúà p:idt
Cipad<1, os Srs ; Julio ile Mollô, \Vandefley 
tle Mendonça, Sá Peixoto, Raymundo _ Nery, 
Hosànnah . de Oliveira, Arthur Lemoa, José 
Euzebio, Guedolha Mourão, Dias Vieira, 
Joã;o Gáyoso, Poreira Reid, Trindade, Soarfis 
N.eiva, .M9reira. Alves, Estácio Ooirt1brn.; 
Pedro Pernambuco, Elpidto· Figueiredo, 
H.a.ymundo de Mira.mht, Jovlnia.uo de ·cu.r~ 
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valho, Fol shello Freit•c, i\lilton, Pinto Dan
tls. Tolentino dos Santo~. Corrêa Dutra, Be
zarna.t., Percit·a Lima, Panlino de Souza, 
Penido Filho Adalberto Ferraz, Ca.rloJ Otto
ni, Carvalho' Britto, Arthur Torres, Edu~r~o 
Pimentel, Olegario Maciel, Rodolpho Pauao 
Domingue$de Ca$t1•o, Valoi~ de Castro, A;ZO· 
vedo Marques, Rodolpho i\llrand;~. Candtdo 
d.e Abreu, Xavier do Va.lle, Victol'ino Mon
teiro, Cassia.no do Nascimento e Alfredo 

·Varella. 
E sem causa. os Srs. Rogerio de Miranda, 

Arthur Orlando . .Euzebio de Andrade, Ro
ddO'ues Lima, Ei'ico Coelho, Cruvello Ca
valcanti, L1.mounier Godofl•odo, Costa .Ju
nior, .Arnolpho AzoveJo, Leite de Souza., 
Franci::;co Malta., Ma.rçal Escobar, Angt.llo 

.Pinheiro e Domingos Mascarenhas. 

O Sr. Presidente- Continúu. a 
discussão uniu.t do projecto n. 107, de 1903. 
reformando a. lei eleitnrui para a.~ eleições 
federaes, substitutivo d.a Commi::lsão Espe
cial aos projectos ns. 5 e 2t!5 C, <I e 1992, 
este ult.imo, additivo dnstacado, om 311o dt::~
cus~ão do projocto n. 285 A, de l U02. 

Tem a plla vra. o Sr. Francisco Bernat·
dino. 

O Sr. Francisco :Derria.••dino 
começa pedindq que a Cam ara_, em sua ge~ 
nerosidade o benevolencia, ha ue rele.,~ .r-lhe 
a ousadLJ. de inGervír no déba.te de proJccto 
tão. importante, de matoria que tanto nte
ressa a NaQão, comG seja a reforma elei
toral. Mas, tem doveres publicos a cu_mprir 
e não foi par.t outro motivQ que recebeu o 
mandato de Deputado federal. 

Acha que n reforma eleitoral é uma ne
cessidade ina.dit\vel, reclamada por todos os 
orgãos da opinião pablica que, diu.rjamente, 
allude â necessidade da formação dos po
dores constituidos por meio do voto popular, 
sem defeitos e vicios. capaz de assogurttr a 
legitimidade das eleições pela verdade das 
urnas ; de fôrma a, eliminando os abusos, 
fazer l'eviver a confiança dus inct•e_,ulos. 

Os alistamentos em g-eral não mereccrn 
fé, são imperfeitos, clan .osliinos, si1~ulados 
e falsos. Com b .1ses taes é impossl'Jol que 
se estu.beleça uma obra satistatoria e con
voriiente. 

As n'iesa.s eleltoJ'<l.os, dos<le qúG os gt•1ipos 
politicos perdera.m a conl1ar1çtt"' nos votos, 
·vendo-se isoladas e que o povonao amue aos 
comicios, fan tazit~tn votações, e dahi as elei
ções simuladas e as actas fomentidas. · 

Os defeitos eleitoraes nas monarchias nã.o 
s~o tão gPav~s., porqtue nulla~ est:~ sempi'e 
v1va e effica.z él. ~·epresen ta\ão da naça? no tp.~
Jlal'Clia heredi tu.rio ; mt~s nu.s Ropnblwasí na.s 

democracias p:n·a~, om que não :>ü 0.3 poder·es 
lcgi:iLttivos como o Chefe da Naçio s •hem das 
urnas, repl'osentantcs emanantes, fieis. con
E tantes da soberania naciona.l, os cuidados 
devem r,)ct•escer e augrncntar, porque não 
se trata de um problema interno, mas tam: 
bem de uma questão, cu~o alcance affecta as 
rolaç·õo . .; in ternacionaes. 

O assumpto, p01·tanto, é da. mu.is alta. gra· 
vidado emquanto pertencer a.1> eleitorado o 
snlfralfio directo na eleição do Prosidonte 
da. Ropublica. 

Allude ao m:Jdv como entrou nosh Ca
mura e ac~entmt a maneira pela qual se di
rigiu ao eleitorado qu<J.ndo di::;putava o suf
f'ra.gio <lHsto ; e, cnmpt•indo totlos os deverZ's, 
cnt:lo promctt.itlos, historia. o progra.mma de 
governo do Dr. Sallos o do Dr. Rodrigues 
Alves, aos quaes u.poia convicto de que está 
cooperando para que se l'Jalizo tudo quanto 
havia promettido,principalmonte á lavom•a, 
o d<~ qu:.l.l se consitlera representante immc
dlato. 

Rende homonagenli ao illustre represen
tante do Piauhy e aos :;cus illustres compa
nheit•os d.e com missão pelo amoi" e deJicação 
com que t1tacaram esso problema da rnform t 
oleitol'i1l. 

Divet•gindo do projccto em ponto funda
mentá!, entendeu dever critic:tl·o. E' vm•dt\• 
do que podor•ia. limitar-se meramente á cl'i
tica., ma.s previa. a. ohjocção de quo é fu.cil 
criticar e <1itficil substi&uil·. Olt'oreceu on~ão 
todo nm systema, em opposição directa,com-
pleta, ao do proj~cto. d<t commissão. . .. 

Refuro·SO ás dltllculdn.des graves rlo ordem 
constitucional quo o projecto ence ca ; o en
tt·e ellas cita ll. do que o alistamoilto. dovo 
ser um só, porque a. Constituição, assigna.· 
lando os r.equisitos o as condições para quo • 
alguem possa sor eloit.or, uão diz quo essas 
"ondições e esses requisitos sejam exclusivos 
do oloLtor feder·a.l. Não; Jiz que todo aquollo 
q un for maior de 21 annos, cidadão bi•azilei· 
ro, sabendo le1• e o:;m·evor o nfto estando nas 
oxcepções oue estabelece, se poderá u.list11.r 
na tormn. da. lei, da lei fedPral. Alistado, 
poi•tanto, o cidadão pula lei federal. por ter 
os requisitos cJnstitucionaes, obtido o s~:~u 
titulo, est.o titulo fa.z fé completa, inteil•a., 
l!ão póde ser recusado o sou voto em nenha· 
ma eleição ; o cidttdão 'ê eleitor para as 
elci<·õhs fed<WaPS, osta.duaes OU rhnnicipaes, 
[~;to 'quem o diz Iiào é a lei fodora.J, (• a Con
stituição, que (~ expressa., o tluvido qtie so 
pos.;a. concluir do suas disposições o direito 
para os Estados de confeccionarem alish· 
mento seu. 

Tambem considOl'l\ inconstitucional o pro. 
jecto. qúando en treg<l. o servico dn ali~ta. 
monto o até todo o I)roedbSO o lo i toral ~~ 
nüigi:'ltt·a.tura e~tadoal •. Es~a 111etlida eout~ti• 
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tuc uma verdadeira invasão do poder elei<;ão, ctue é na aMe das comu·oa.s. Assim; 
federal nos negocios dos Estados. O Congresso os elei toros terão de voncet• gt'>ndos úis
só póde dar o1•dens a funccionarws que este- ta.ucia~, perder dias c <lia.::; pa.ra oxercm• o 
jún sob a sua jurisdicção. · direito do voto-o que importa. a suppres.:~ão 

O art. 7°: § 3°, da Constituição é bern ex- desse llireito . 
. plicito c a sua intcrprottção não offerece A dcmoc1•acia rural-esse grande esteio da 
duvidas: «as leis da União são executadas Rt~pnblica, esso elemento calmo por excel
p3los ftinccionarios icderaes». lcncia-será excluida dos comícios com esse 

Está claro que o Congresso Federal não pernicioso systoma. 
póde lPgislar para estes funcclonarios, cuja. O orador não quet• de3truir sem substituir, 
nomenclatura ião variada. ~m todos os Es- e assim pensa que se deye crear uma. magis
tados nós não conhecemos. As excepções foi- tt·atura. especial para os fins cleitoraes, <lo· 
tas não podem do modo algum abranger o vendo ser rcunido3 em um só todos os alista
caso presente. mcntos. O orador não Qllflr uma. maioria 

A constituição de Mina:;;-por exomplo, anouyma., quor uma. cntHado rcsponsavcl.um 
choga a prohibir quo os seus magistmdo~ funecionario vitalido. da nomoa,:ão do Sr. 
·oxo1·çam fuucções que nào sc,ia.m stl'ict<t- Presiilente dtt Rcpublica., o c::;sa qualiila.dc do 
mouto ~ts :-:ua~. pol'JDanencia. dá-JlJo a nocossa.l'ia. indopon-

Ponsa o m·,ulor 'l'W o;o;ta hlúa do t-:o ou·tt·n- deu'chL d.e acc.lãO. Quer tnmbom quo o alis
gar ao poder judiciario tlu;; Estn.do1; taes ta.mento :o:~eja p:muanento o atú ditu-io. 
attrilmiç-ões seria o aniquilamento o hlvcz Quem vae !Wocura.r· rosponsa.bilizltl' um . 
a morte do regimcn ledomth·o. mosal'io quo delinquiu e cujas fnncções ccs-

Nesta.s questões, <l.UC mui ta:-; vezes se tor- sara.m '? Quando um fun~cionario ú perma
nam ca.lol'osas e apaixonadas, nada melhor nente faz-se offectiva a. sua responsabilidade, 
do que appella.r p:.~ora. as opiniões calmas e porque pócl.e à.manhã reincidir. A porma
sel'enas; assim, o orador vae ler alguns tre- nencia, porhnto, offe··cce as maiores garan· 
cbos dos Oomn~entm·ios da Cnnstituiçao, do Sr. tias da impa.rcialidade, .quer• em rela<,~ão ao 
João Ba.rbalho, onde tambcm se vê que as poder publico, quer ás maiodas. E, não ha. 
opiniões que está emittindo neste momento maior perigo, já o disse .Guisot, nas dcmocra
são fo1•temente apadrinhadas pela opinião cias do que entregar-se o voto ao arrebata-

. l'ef:lpeitavel daquello eminente jurisconsulto. mento momenta.neo das maiorias. 
O illustrc atitot• do projecto, 01• . Anizio de Si a, magistratura. se submettm· dolin-

Abrou, ha dia.s, qu:\ndo occupou a. tt•ibuna. quindo e prejudicando . P.s minorias, estas 
para o ap~·esonta1· á Mesa, traçando com teemo recurso da responsabilidade. 
rasgos luminosos do sou grande talento a Argumenta com umapovaOJ·demde cousas. 
situação a que chegaram os municipios, disse E~tá procurando da1• garantias á maioria e 
que estes haviam sido absorvidos pelo go- minoria, por meio da responsabilidade cri· 
verno dos Estados. Pensa. o orador que, da minai. Não está creando homens perfeitos, 
mesma maneira, a magistratura. :ficará ab- · ma8 colloca.ndo a. l'asponsabilidade criminal 
sorvida pela União no caso de ser approvada para punir abusos. 

• semelha.nte medida. Diz que procm·n. ampa.r·ar a acção dos 
Assim, pois. alêm da questão inconstitu- funccionarios incumbidos das nomeaçõ:.-s das 

. cional, essa disposiçã.o encerra gravíssimos mesas e permitte que um terço do eloito-
inconven!entes politicos. rv.do possa obrigar a substituição dos mesa.~ 

Não procede o a1•gumento do illustre reprc- rios o a nomeação de um ou dous outros. 
sentante de S. Paulo de que alli o serviço Essa providencia tem por fim variar a 
.eleitoral do Estado, entregue nas mãos do composição das .mesas, bastando um mesario 
poder judiciario, tem dado optimos rosul- para flscalimr e impeclir a coasummação de 
ta.dos. Em primeiro logar, como já disse, as .crimes. . 
organizttções judicia.rias variam segundo os Quer se desempenhar-dos seus coznpromis· 
Estados, e depois aquella -magistratura tem sos politicos e deseja. que o seu esforço fique 
e~ercido essa func~:ão em épocas mais ou constando dos Annaes, e foi por essa razão 
menos calmas, não foi posta á prova do fogo, quo redigiu um substitutivo. Vascilou muito 
.em occasião difficil, quando a luta parti· sobro as ditficuldades eloitoraes creadas pelo 
. daria ascende á culminancia das paixõo~ rogimcn da foduração . . Por muito tempo 
politicas. tove o problema por insoluvel com as limi
- No dia em que estos lJOtl.eres estive1•em tu.çõas do reg1men federativo, e só ·depois 
enfaixados nas mãos da magtstratura. local a a.~Ssentou nu que vem expondo á Oamara • 
. pressão pe~o.rtt sobre ella; o então ella terâ Teudo em consid~ração a tradiccão, os cos
dà submeitm•-se ou então se revoltar. · tumes, as normas estabelecidas na legislação, 

Censura ta.mbe1n p p1•ojecto na parte que sustenta ·a necessidade do escrutinio secreto, 
.~ra.t~ do local err. . íaue se devo proceder á e entendo que o Yoto a descoberto afugenta. 
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os pt'Ullentes, os timora.tos o os timidos, pa
recendo que o voto a. doscobm•to ó oll'ensivo 
e tyl'annico. 

Fica a. di~cus~:lo a:ii:uht pela, hut•a.. 

Passtt-sc tt 

SEGUNDA PARTg DA ORDEM DO.DIA Com o segredo do voto, diz o orador, ven
ceram-se eleições momoravois, sendo derro
tados ministros o Camara. eleita. contra. mi-
nisterio dominante. E' annunciau:~ a 3a. discussão do projccto 

Com reLação â restricção do voto, enten<lo n. !91, do lüO~, antoriza.ndo o Poder Exo· 
que está na. base, no amago das instituições et.Itivo a concGdcr, caso nã.o haja. irJconve
a neccs~idade do facilitar e do alargar o mente para o serviço militar, ao alferes 
votó, inspi1•ando confianç1 ao eleitorado Paulino .Julio de Almeida Nuro dous a,nnos 
para quo olle acmla pressuroso n.o exorcicio do . liconça, com vencimc:n&os, para it• â Eu
desse direito. sem constrangimento ou receio J.'<Jpa construir o exp3rimentar ü. sua custa o 
de persJguição. apparelho de sua invo!lçâ() denominado-

E' de necessidade, é tle conveniencia fo· Locomo<:ão aet•oa por meio do azus. 
mentar, apeza1• uas difflculdados; a fol'mação . Ning!lom p ·\dindo a palavi'U, é ence1•raua a. 
dos agrupamentos partidu.l'ios, que olova.m d1scussao e :tdiu.da tt votação. 
e ennobrecom os in tere9scs, o estN~ perdem 
o ca.ra.c ·.er in di vidua.l e assumem o c:J t•acter E' annuncia.'1a. a 3a. discussão do projecto 
de interesse de ordem geral, do ordem pu- n · 132, de 190~~. fixando a 1ot·ça nava.l para o 
blica, que são os que estabelecem alliança. exercício do 1904. 
entre os homens V,oliticos. 

E' preciso iacilltai' c não difflcultal' a al- O Mr. Presidente- Tem a. pala.· 
liança. dos homens politicos na preoccupação vt•a o St·. Thomaz Cavalcanti. 
do bem publico. 

O voto uninominal, ou o votO' cumula.tivo, . ·~ Sr. 'rh,o•nnz Cavalcanti 
que pouco differem, produz o offeito pCJrni· Justifica o mostra a conveniencia do serem 
cioso em 1•elação â.s minorias, e depois approvada.s pela. Camara. duas omondas que 
l'oage; é tão pernicioso por sua acção directa, uJ!'ereceu ao projecto ~m di~cussão, as qua.cs 
como retlo.xa. vem completar uma d1spostção ·e esclarecer 

Pelo adea.ntado (la hora, vê-se ob1•igado a outra; e depois diz quo, fatigados como do~ 
deixql' de justificar o seu projccto e vao con- vom estar seus collcga.s após o lon(J'o de
cluir. · bate da lei oloitoral, deixará. de fazer ~s con-

Entonde que a Constituição Federal tem siderações quotinha em vista, limitando-se a 
·direito a respsito e veneração; mas, aquel- cha_mai' a a.tt~nção da. Cama.ra para as publi
les que divergirem em pontos c:tpitaes das caçoes que na Imprensa desta. Capital se teem 
suai disposições ·devem E>nxcrgar nella a se feitoem relação aos attentados, que se vão 
garantia d.e todos os direitos o prestar-lhe tornand~ conhecidos claramente, Pi'Ojectados 

. homenagem consLtmte, evitando toda e qua.l· pelos patzes europeus contra. o nosso. 
quer o1fonsa ou ·violação que dê em re- Lê trechos do Jwnal do Com.me1·cio onde 

. sultado despre .. tigio. · são . transcripta.s déclaraçõGs" insert~s om 
E' preciso manter a Constil.uição, respei- uma obra. publica<la em Nova York a pro

· tal-a em todas a.s suas disposições. posito lle. colonias ~llemãsque se pretende 
. E' o primeiro a prestar homenagem á mtroduz1r na AmeriCa do Sul, decla.rações 
boa fé da Commissão, ao proposito firme de onde so encontram proposiçõ3s que deixam 
pr,oceder-se a uma. ref0rma eleitoral, mas a certeza da ameaça. 
pede permissão para dizer que não acompa- Um deste~ escrip~ores, a que aquella obra 

._nha1·á aos que quel'em a rofurma com vio· se ref~ro, d~z qu~ nao está longe a partilha da. 
lação dos princípios constitucionaes. A mariCa; dtz mll.ls que em 1600 ella. per·tencia 

Apresentando o p1•ojecto substitutivo, nã.o á Hespanha. e a Portugal; depois nações ou
visou outra. cousa. sinão estabelecer algu~ tras della se .foram apossando, como a Hol
mas combinações, de maior ou menor van· land~, a Françu. o a lo&"laterra. Porque agora 
tagem para. a facilidade do serviço eleitoral. se nao fazor nova. partilha 1 · 

O seu proposito, primeiro e capital, fui Trechos outros da mesma obra rofe1•em-se 
levanta,!' da tribuna uma bandeira que ti- ás relações dos a.llernães aqui residentes no 
vesso como lemma a necessidl\de de tornar que diz respeito á sua indopendencia e · aos 
verdadeira. a vontade do eleitorado; quer direitos do seupaiz. 
cercar de todo prestigio a autoridade fe- Refere-se em seguida ao ca.so da Venezuela, 
dera.l, que :representa veJ~dadeiramente a so- onde a Allemanha, Inglaterra o Italia inter
bet•ania nacional e a. imagem da. Patria. vieram para reclama.r indemnizações pelos 
(Ilíujto bem, muito bem. O orado1· é vivamente prejuizos causados pela revolução, por seus 
comprimentado.) . proprios subditos fomentada.. 

Yol. IV 
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D.ecl:tra toda a sua. sympathia pelos pa.izes 
que mu.nteem tra.•.ados do a,misado e commee
cio, conquista.ndo assim relações de sympa
thiaroutua, em beneficio de interess .s recí
procos. 

Toda a su ·01. app1•ehcns1o volta-se para a 
inte·rvenção pa1•a se constituir colonias, como 
se acaba de dar no sul da Aft>ica. 

Aguarda-s :; para fazer maiores considera
ções na disoussão dos orçamontos da Marinha 
e Guerra. 

Antes, porém, do conclui!', repete o appello 
o que fez ; pede • a attenção de seus coliEJgas 

para o que se passa, para que p1·ocurem os 
meios de nos colloc :tr em condições de segu
rança, para que no momen tJ do pm•Igo não 
se diga. que os culpados são os militares, por 
não tor·em dito o estado das nossa~ 1'orç:\s 
at•m:tdas. , 

Pede quo modiéom~ para no momont'o nao 
dize1·em que o capitão não cuidou. (·Muito 
bem ; muito bem.) 

Vêm á Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamonto em discussão t~s seguintes 

EMJ!:NDAS 

Ao 1n·ojecto n .• 1.!12, de 1903 

Art. Fica o Governo autorizado: 
§ 1. o A reduzir as escolas de aprendizes 

marinheiros a cinco, desenvolvendo o ensino 
elementa1• o profissional, de modo quo ollas 
possam abastecer as companhia' de especil
lida.des do corpo de marinheiros nacionaes ; 

§ 2. 0 A rever os regulamento do corpo de 
marinheiros nacionaes, das escolas de apren
dizes mariuheiros c do corpo do inferiores 
da armada; 

§ 3. o A croar e ~egulameutn.r as seguintes 
escolas proftssionaes, cm•rendo a despeza. por 
conta das competentes verbas orçamenta
l'ias : 

l. o Escola Pratica de Artilharia para. os 
2°9 tenentes que já tenham concluido o tempo 
do embarque, e para as praças que estive-
rem habilitadas á matricula ; o · 

2. o .Escola de foguistas, para supprimento 
das respectivas companhias; 

3. 0 Escola de timoneiros, sondadores e 
signaleiros ; 

4. o A rever o regulamento da Escoh Pra
tica do Torpedos, tornando-a obrigatoria 
para os 2os tenentes que já. tiverem satis
feito o requisito do embat:que. 

Sala das sessões, 4 de agosto de 1903.
Thomaz Cavalcanti, 

Acc1•escente-se, in fine do § 4° do art. Jo, 
«enga.jados ou sorteados». ·o o 

Sala das sessões, 4 de agosto de 1903.
Thcma~ Cavalcanti, 

O Sr. Otu•los t.::ovnlcn.nU co· 
moça tlcclaranJo quo a':! consldm•a.çües lfUO 
aeaba tlo fazm• seu collega sobre a~ nocnssi
datles da armada o tro.tzem á tribuna como 
Pnlator do p1•ojccto. 

S. Ex. não se limitou á dofl)Sa da..'.! suas 
emendas; foi além, procui'.;u pôr em claro 
todas as faltas da nos3:t organização na.val 
c do exercito, facto que ca.da, vez mais a.ctuu, 
na opinião, e em consequencia o.s- riscos que 
cor1·o a Republica. 

Trata-s~ da. fixação dG forças ; é, porta.nto, 
occasião propria para fazer considerações e 
por isto o orador r.Jfel•ir·se-ha á historia do 
nosso valor milita1•. 

l\Iostra que o Brazil foi out'rol'a sompre 
respeitarlo, po1•que então os nossos elemen
tos era.m sumciontos; o nosso porigo limita
v:t-sc ás nos:HL~ frontoiras. A guerra do Pa
ragua.y ó tt prova ; alli os nossos na. vios es
ta.vam mn condiçõe,~ de combater o o resul
tado é conhecido. 

Hojo estamos muito long,) disso, porqtiC o 
que tomemos é a intervenção dos paizes do 
outro· lado do Atlantico, quo tentam ti· 
rar-nos a nacionalidade. 

Ha de clam<l.l' que estamos completamente 
indefesos ; não ago1•a, mas quando so dls· 
cutir o Orçamento da Marinha,. o:zplanar-
sc-ha. · 

Passwdo a consJdei•ar sobro as emendas 
do seu collega, que o precodcu, odlz que 
quanto á primeira foi recusada pela Com
missão pol' set• de caracter permanente, e 
quanto á segunda o orador está do accordo. 

Critica a.lgumas disposições da proposta do 
Governo. 

Limita-se a. estas considerações, pol'que o 
nobre Deputado pelo Cea1•à não impugnou o 
seu parecer ao projecto em debate. Ao con
trario, S. Ex.. fez-lhe ,justiça, lendo nas suas 
entrelinhas não só o seu zelo de represen• 
tanto da Nação, como o ::;eu carinho pelas 
classes armadas, formadas por aquelles ·que 
(lesdc o inicio de sua. canei r a. tt•ocam as ves• 
te3 civis por uma mortalha. de dedicação e 
a,mor ao symb::>lo da, nossa Pa,tria.. o 

Conclue o orador Í•oferindo-se aos feitos 
gloriosos das nossas armas, applaudidas ha 30 
annos po1· grandes ol'gãos da imprensa euro
pêa. daquelle tempo, em contraste com a. re
cente opinião de um offici~l americano, o 
citada por um nosso eminente marinheiro. · 
(Muito bem; rnuito bern.) o 

O Sr. Pr~sidente-Dechn·a que, 
tendo o Sr. Thomaz Cavalcanti apresent.ado o 
a meadas ao projecto que fix:a à força na vai, 
volta elle á Commissão, afim de que esta. doê 
parecer so llre as mesmas emendas. 

Passa-se á hora destinada. ao expo1iente. 
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O Sr. Ale1u-.ur Guhna.riü~8 
(r SCCI'elai'ÍO) pr.;COUC lt ld tu1•a do soguin te 

EXPEDlENT~ 

Telogr:tmmu.: 
TLtubaté, 4 de a,gost0 de wo·J - O.lllll ~:~J.o 

Fornn.ndo P r;)stes-Rio. 
Peço justiâc:tr mou nii:o cornp<U'acimento 

incommo.lo sa.uJo. S<mdaç~õcs.- Dmni11gMes 
de Castro.- Int.::~irarla. 

Officios: 
Do Ministorio da Ju.;tiça c Ncgo~ios In

teriores, de 3 do corrente, enviando a. se
guinte 

:MENSAGEM 

Srs. mcmb1•os do Congresso Nacional
Tendo em consideração o quJ ponderou o 
Ministro da Justiça o Negocias Interiores, 
na exposição junta, sobre a necessidade de 
solicitar-se do Congre5so Nacional o credito 
ext1'aordina.rio do 58:639$5~~9. pal'a paga
mento dJ vencimentos o indomnização das 
custas (lo procesEo ao major da bt•igadn. 
policial Luiz da Costa. Azo vedo, cabe-mo a 
honra de submetter o assumpto á vossa apre
ciação, afim de que vos digneis resolver 
como for acertado. 

Rio de Jaueil•o, 3 d,J agosto de 1903.
FJ·ancisco de Paula Rodrigues AliJes. -
A' Com missão de Orç\\men ',o. 

Do mesmo ministerio, de igual dat1, en
viando a ileguinte 

MENSAGEM 

S1•s. membros do Congresso Nacional
Referindo-me ao que oxpuz rolativamonte á 
Assistencia de Alienados, nn. mensagem que 
tive a honra. de diri2ir-vos em ::3 de maio do 
ctJrrente anno, e á vis· a da inclusa exposição 
de motivos apresentada pelo Ministro da 
Justiça e Negocias Interiores, solicito ao 
Congresso Nacional a decretação das provi
dencias que julgar n ~ce,5sarias para. que 
possa ser organizado esse importao te serviço 
e levados ael.feito os melhoramentos mate
l'Íaes que são de mister para a boa. execução 
do mesmo serviço. 

Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1903. 
Fr-ancisco de Paula Rod1·igues Alves. -- A 's 
Commissões de Instrucção e Saude Publica 
e á de 01•çamento. 

Do l\finisterio da. Guerra, de 31 do mez 
findo, enviando a seguinte 

mo foi apt•cscnkv.la pelo :\f.inistt·o di1. G11c;or ~t 
:::;ob1•e a, necessidatte de se abt·it• ao rospectí v-1 
rninhtol'io o credito esp::JciaJ do :1:2HI~, 
para occorl'cr;Lo p<~og-a.monto dos in.spe'lül'.\"l 
úa. ltcpa.;·tiçiio Gceal ·dos Tolegntphos A n· 
tonio .José da. Sil.va Ros~1. c C<tsemi.·o 
.Josj da Silva nosa, Jo diarias quo dei
xaram do receber, o primeiro de l6 J.} 
maio do lHD4 a 1 de março de 18% e o se· 
gUJuto de 27 de maio dn 18\.H a :w do .i un 1t ) 
de 1HD5, em que sorviram na commi::;~ tu 
encal'rcgad:t da construcçio de linhas tll
lcgraphicas de Cnyabú. a Corumbá, rogo q1n 
vos dig:1cis h;tbilita.I' o Governo com o rofJ
rido c1•edtt:J d:~ quantia de 4::~81$000. 

Rio de Jttnoiro, :H de julho do W03.
Ji'rancisco de Paula Rodl'igttes Alvu.'i.-.\.' 
Commissão do Orç:uuento. 

Do mo3mo ministorio, do igual datLL, en
viando a scguinto 

1\IE~SAGE.l\f 

Srs. mcinbros do Congrc\so Nacional ~ 
Transmittindo-vos a inclus11 exposiçãJ qrre 
mo foi aprescntr~>da. pelo Ministro da Guerra, 
sobl'J a necessidade d 1 so abrir ao 1\J· 
spectivo miuisterio u credit·) ospocialclu 
737$•33~1, afim de occoi•ror ao pagamont·J 
ao ajudante de porteiro aposenta(io do cx
tincto Arsenal de GucrL'tt de Pernam
lmco José Alft·edo de Cal'va.lho, do orde
nado que deixou do receber do l9 d.o janoil'n 
de 1899, em que se ell'e~tuou a extincção dn 
dito arsenal, a lO de abr•il do 1000, vespo:·;t 
do dia. om qu!) passou elle a i'ecebor venci
me:1tos de inactividade, rogo quo vos dignei..; 
do habilibr ó Governo com o rcferide cre
dito. 

Rio do Janeiro~ 31 de jlllllo do 19J3. -
Francisco de Ptmla Rodl'iq1v:s Alws.- A' 
Commissão do Orçamento. 

Do mesmo ministerio, do hoje, satisf,~
zentlo a requisiç:i.o desta. Ca.ma.ra no offich 
n. og, de 15 do mez p;·oximo findo.- A 
quem fez a r..;quisição. (A', Commissão du 
orçamento.) 

Do Ministerio da F\.l.zenda., do hoje, f'at:s. 
zen do a· requisição desta C:.tm:.tra no officio 
n. 740, do 5 de Junho ultimo.-A quem f1}l 
a requ.L:,;iç5.o. (A' Commissão de Marinha c 
Guerra.) 

Requerimento: 
De Luiza Dual'te Sayão Lobato, pedindo 

para ser relevadi1 da prcscripção om que 
MENSAGEM lncorr0u, p :,ra. receber os vencimentos qu'..l 

S1•s. membros do Congresso Nacional -. tinha. direito seu finado marido.-- A' Com
Transmitt,intlo-vos a inclusa c:.posiçã.o quo missão tlc F<tzcnl.a. .c Industria. 
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o Sr. Ollveirn Volladi'i.o (•)- ... ~IOS1S oloil;oraos-0 SI'. ,Juiz r'C'do.·n.l do 
Sr. Presidente, pelaa publicações da im- Dlstrlcto dirigiu, em d~ l.a d 1 hon ~0111, o sa
pron.ia dia.ria o pelo proprio orgiio officia.l, guinte officlo ao Conselho Municipal: 
a. Camara dos DAputados está mais ou menos «Sr. l>t•. Pre~idcnte o mai~ mombJ•os do 
inteirada. das duvida.s que se lcvan1n.m, dh·oi Conselho ~luniclpal. Accuso recebido o vos~o 
mesmo, do conflicto do a.ttribuições quo oficio da 1 do corrente, quo mo chegou â.s 
emerge entre a junta eleitot·a.l, creada pela mãos hoje com a. communica.ção c-do quo o 
lei n. 939, de 29 do dezembro de 1902, e o Conselh0 Municipal, jl1 om;,ossn.do, C)Stá 
Conselho -de Intcndcncia. Municipal, o. propo- exercendo as attr ibuições politicas csta.belo
sito da designação do loc:\es o de nomeação cidas na lei n. 35, de ~O de janeiro do 1902 , 
de mesas para a proxirna eleição, do dia 16 por se trn' de eifectuar, a ltl do corrente, a 
do carrente, de Deputados pelo 2• districto eleição redet•a! do 2• di~tricto. 
eleitoral desta. Capital. Ap~·oveHo o ensejo -pa.ra deJiarar-vos, 

Membro da Camara d~s Deputados, em- tendo em vista tão sómonte o exclusivo in· 
bora o mais humilde e menos competente tel'esse de ~scla.recer os interessados, quo, 
(nao apoiados ge1·aes), eleitor desta proprio em face do texto claro o expressivo da loi, 
2o districto desde o prlrne?iro alistamento da a Junta eleitoral incumbida (le exercer pro
Jel Saraiva, não posso ser tndiiferonto ,a. ossa. visoriamen~e aquelhr' attribuições na fu.lta 
questão. / do Conselho, cumpriu rigorosa.monto o seu 

dever a tê a data da possn do mesmo Conse-
0 Senado, a requerimento do um <.'-:JS li'Ous lho, como é fa.cH demonstrar chronologica.

illustres membros, o Sr. Barata Ribeiro, mente, já. que se t t·a.ta.de facto, quJ só pelas 
vae, por intermedio da. sua Commissão com- data.s :podo ser comprehondido o devo ser 
patente, dizer qua.es as mesas quo devoro resolvtdo. 
funccionar no pleito ; o, segundo os orgãos mspõa 0 art. ío, n. 3, § 6•, da. lei n. 03~, 
da. imprensa. desta. Capital, o Poder Ex- do 29 de dezembro do 1 {)02, <tue regula. a. 
ooutivo agual'da. a resolução do Scna.do para hypotheso: ~As funcç5u.l da j unta e das 
se pronunciar sobre o caso. mesas aleitorae.~ cl!ssn.m com a. pos.~a do Coa· 

Ora, está aqui um caso em que a. decisão solho Municipu.l, quo o~e~·cer<L então. as at
da. Camara, unic~~ e exclusivamente, vae tribuições políticas estabele~idas na lei n. 3.'í. 
~zcr a. lei. de 1892, desde quo tenha. de elfoctu~r-se 

a.lgum:1 eleição fede1·a l.» . 
TrJJ.ta-se da eleiQão só do Deputados, de Resalta evidentemente desta disposição: 

eleiÇão annullada p~la. Camara,e a esta com-
pete, exclusivamente, pi'ivativamente, ave- to, que as funcções d~ Junta só ces$am cotn 
rjfleação do poderes e o reconhecimento de a. p:1sse do Cons~lho; 
s~us móiJibros. 2•, que as fnncçõe,; das mesas eleitoraes 

tltmbetn cessam com u. posso do Conselho, de-
Quanto a mim, preciso sabet•, como elei- pois de preenchidas as tres seguintes c;m

tor que sou, como e:eitot• que nunm~ se exi- díções: 1", que o Conselho t enha ·tomado 
miu ao cumprinionto· de aeu dJver de Yohr, posso; 2", que tenha de effectuar se alguma 
preciso saberqua.l a. mesa legal, afim de pet'· ele içã o federal; s~. que esteja dentro do 
ante ·elh ir dar meu voto no dia. 16 do praw lega.! marcado para. e:xerc13r as .rafe
corrente. rida.s a.ttri\iuições politica.s {citado artigo 
· A' Camara dos D.Jput(Ldos é que cabe pro- combinado com o aro.- 39, § 2•, da lei n. 35, 

ferir a ultima palavra no caso ; é clla. o juiz de 189.2.) 
definitivo da. causa; sen accordão, seu arosto Isto posto, é ainda obvi(): 
terá. de fazer a lei, pela. verificação de po- 1°,-quo,ccssandoas attribuiçõesda J unta :ls 
deres. 2 h oras da tarde . dó dia. 27 do mer. paSi!:tdo, 

Sondo a:saim, s1•. Presidente, vou m~ndar data da posse do CoNSELilO, a jnnta. es ta. v a. na 
á me~a um requerimento, que peQo permis- plenitude da sna.s funcçõe3 até aquelre dià. a 
s.ão ao Sr. 1• secretario para ler, porque a hora, ~abendo-lhc assiin na f alta de POS~E do 

Cons~lho, a obrigação de mandar a.tfixn.r e 
minha. lettra é um pouco inintelligivel. publicar o resp8ctivo edital. convocando os 
_ O requerimento é este (Lê:) eleitores e mesarios para a. eleição designada 
. PeQO bmbem que seja. publicado no Dia,·io para o dia 16 do corrente, cru obediencia á 

do Cong1·esso o otficio do juiz seccio.na.l, qua disposição da. l ei, que de~igna. o prazo-de 
b d 20 lUas antes da. eleição para. a 9-ffixaçã.o o 

··vem PU licado no Jornal ° Commel·cio de publicação do rnesmo edital, Esto, expodit.lo 
hoje. (Muito bem; muita bem.) com a data de 26 do maz passado,. foi .PUbli

cil.do no J01'11al do Commercio,do 2i do niosmo 
mez, pt•ecisalUente 28 dias au tes da. elei~ão . (') E$te. ct'iseurso não foi r evisto pelo or-adot·. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 2210512015 11:23+ Página 30 de 51 

Sl~S!ÜO EM 4 DE AGOSTO DE 190a 60 

pois o pmzo 1lu o• I ital 1\ con t:ldo tia ila.f.a. tio. 
1111 IJJi ca~ã u. 

Si o od!taJ Co~SJ oxpot!hlo 1\ ~7 o Jl!iiJ[hMl•J 
a 28, ca11110 so dmt com n C·m~olho, a ololçli.o 
devia tot• sido Mlnullucltl pot• tm• sldu puuli· 
cado o editall!J dias antes d.1. eloiç:í.o, i;to 
é, fór~ do pr~zo da lcí. Esl:t nulllú!ldo ó quo 
a Junta evitou mandando expedir o puhlical' 
o edital dentro do prazo, isto ti. na. tlat:t om 
quo o1Lo devia ser oxpediúo c public:u.Jo. 

Assim pt·ocedcndo a. .Junt a :tgitL ant(!,q 1la 
possB ~o Conselho, no pleno exeréicio do suas 
attribuições logaes ; 

2°, que as rrH33as eleitoraes, uma voz n J· 
meadas pela .Junl:t;para a eleiç·iio Llc 18 de 
fevereiro, nã.o po liam. como não pod:m1 SOl' 
alteradas ou subs•.i tuid.as dur:mtc o triorlllio 
da.loglsla.tura, do conrormld:ttlo c"Jm o (FIO 
preceitua. a. !oi n. :l::í, de 1892, por isso a 
Junta so limitou a ma.n tel·as. 

As funeçõe.i das mesas sómente c~snm, 
como ficou dito, depois de pt•eenchidas a~ 
tres cond1ções já. expostas. 

Ora, alóm da eleição federal proxima ter 
sido marcada polo Podor ExoJutivo, cwtes de 
ha,eJ· ConseUw Municipal, pm·a o dia 16 do 
corrente, o mesmo Conselho não podia no· 
mea.r as mesas no ca.so occurrenb, por estar 
fóra do p1•azo da lei. 

. Portanto, as mesas legac3 são aquollas que 
foram nomeadas pela Junta no dia imlicado 
pela. lei, isto é, é conveniente repetir, villtJ 
dias antes Lia oleicão. -

Alê ·: disso, peço·vos licença para accres
centar, reconh~cendo préviamento quB não 
tenha ().')mpetencia nem aut'lridade para :in· 
terrerir nas delibera.çõBs d:J. alta cOI'{)oraÇã.o 
da qual sois presidentB, ou apreciar GS s eus 
actos, mas. ainda p:tra argumenta.1• e para 
esclarecer os interessados, que as mesas etei· 
toraes nomeadas paio actual Conselho são, 
com a devida consideração, nullas, .pela ox:
clusã.o dos Intendentes supplentosou cidadãos: 
immediatos em votos dos Intendentes etre
ctivos na. sua nomeação, pois a citada. lei 
n. 939, de 1902, art. 7• n . 3 § ti' das dis
posições transitarias, determina que o Con· 
selho exercerá as attribuições politicas es· 
tabe!ecidas na lei n. 35, de 1892, e esta lei 
extge que as mesas sejam nomeadas pelos 
Intendentes offcctivos o pelos imm1ilia.tos em 
·votos em numet•c~ legal. 

Dahi resulta. a nullid~\de originaria. que 
vicia. todo o procosso dJ constituição da.s 
mesas elelto1·~es nome:~.das pelo Consellw. 

Ainda pol.' e3te motivo devem p1•eva.Ieeer 
as mesas nomeadas pela Junta . 

.. Fiualmente, si a Junta. deius$e de expedir 
o publicar o dit·J edital no devido tempo, e 
si o Conselho, por qualquer eventua.lida.de, 
não t.on1aa5e posse, caberia. som du-vida ô. 
Jquta a ros:pons~biHdade, ou d·~ n~o haver 

oloição on tio ijOI' cact<L annull:Lda, pot• fulta. 
1lo ob)\o :v ações da I oi. • 

(.fot•nrd 1/ll f.'rlllllllrJI'cirt1 fiO 4 dO ago~t) dO 
]!J03.) 

Vom :t Mo.~a, é lhlo, a.poiado. c~cm dnb:r.to 
oncol't'll.tla a tliscnssfto, ficando at!iad:' a. 
vot:tçtio, o s:Jgu í n to 

Soml<l ~la. ex c I nsi v:L com petencia. da C• L~ 
ma.r:~ do~ Dopuhrlos vnritlc H' o r•oconhocel' 
os poderes de seus momb:•os o, conseguinte· 
monto, a ella. incumblndo resolver definiti· 
vnmen tn dobt•e as irregularidades do pro· 
cesso eleitoral, PO•lueiro quo a Commissiio 
do Petiçõos c Poder~.s ou a.quella. :L quom 
melhor competit• o estudo do as~umpto, lu· 
torpreta.ndo as lliSposiçücs do art. 7° § 6• 
capitulo V, da lei n. 9:!9, do 29 1lc dezembro 
uo W02, a proposito do funccionamento 
do mesl\s p:wa. a. pro1ima. eleiçã.o do Depu
tados pelo 2• ctist.ricto dos ta C:~.pital, emitta, 
com m·gencia, pat·ecet• a. respeito. 

S:d:r. das $essiíes, 4 do agosto de 1903. -
Oli~eil·a Vatladcto. 

O St·. Carneh•o de f\ezende 
-Requeiro a V. l~x:., Sr. Presidente, se dig· 
ne de consultar a Co.su sour11 si consente que 
saj~ la.nça.d.o na acta de nossos tra.ba.LhJS de 
nojo um voto de pNfunLio pezar pe lo fallc
cimanto, cccorrldo na cit.lade d~ Itajubâ, 
Miu:J.S, do Dr. Ptwoit•a. Cabral, quo fora em 
outros to;npos um dns membros preitigio
sos do pa.t•Litl,l c.>n.>Ol'va.dor da. província do 
Mirns, seu dig no ropre~entante na. &S3embl6a. 
geral, ultimamente n11. a;;se.nbléa. do Estaio, 
e que, em todoi! o~ poslos, deu prova.s do seu 
alto pa.t1•iotismo e illustra.ção. (Muito bem.} 

Pvsto a votos, é approvado o requerimento 
do Sr. Carnoi.'O de RezenJ.e .. 

Vlio a imprimir os seguintes 

P!l.OJECTOS 

N. 79A-l903 

A~llori.:>a o Govtn·no a istmfa l" d e di•·eitos de 
importaçl!o o matct·ial que as camaras mu
nicipaes do Ceard precisa,•em importar para 
abà'stecimento de agua em seus municípios 

(ViJo projecto n. 79, de 1903) 

A' Commissão de Orça.mento foi pt•e;;ente o 
projecto dos illustras representan tes do 
Ceará, autoriz1ndo desde .já o Governo a. 
isentar de direitos do importacã.o o mo.torin.l 
que as caJUf\t'as municípa.ed da.quelle. Estado 
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Jll'r.cis:ll'Clll Importa!' p:11'a. o abastocimonto 
11c u«ua em seu.; nm nicipios, bom cr>nlO C:l tn.
VIIllros o tu<lo; t)~ sous accoHsot•ios, lwmb LS, 
on·:ttnamentos, c'.c. o to. Em tü(hs us lei$ 
rl:J. t·eocH<1 geral rht ltopnblica, rlll lRgJ om 
tlu:tnto, vo1Ú llonsignad:t tt aut,ori~u,,ão :10 
l'or!<Jr gxecutivo para. conced,Jr a is •ncúo da 
rl i 1'oit0s ao mataria.! im porta.• lo pelos Esta
tl\)s ou municipa.Hrlados p:\L':t o ro~pl)cti v o 

N. 151-1003 

l'czrece!' snln·c emend 11S offt l'I!Cidas tW 2 • dü· 
cuss<'to do prrdeceo 11. 251 A, de 1002 
(d•l Senado), que manda alwir o Ci'tlllilo ne· 
cesso.1·io }lM'a o Govm· no coutinllliJ' Cl fa;e ,· 
g1·atuitamente a imptes.«To dos Annaus da 
Acadmnia Naciona[. de Medicina na ImJ>l'Cn• 
sa Nac~·onal 

s.n•viçJ de :dr.t,stecfmrJnt,J de ugua. N'a lei Ao projecto do Sona.do n. 251 A, do 1902, 
v1 ;·onto, a de n. 95:1, de 2H do dezembro de mandando a.bl'ir o Cl'edHo necossa.rio para o 
I no~. bl autor1znçi'io conste~ do n • V!! do Governo continuar a fazer gratuitamente 
tti'!;. 2•, o 6conceblda nos seguintes te1·mos: a itnp!•cssãodosAnnacs da Academia de ilfed i
«l<;' o Govet•no a.uto1•izatlo a. oonco .. cr isenção cir~tt, foram apresentadas duas emendas, 
rb direitos, a. requisição dos govel'nus dos estendendo igual favor ás Uevis!as da So· 
1·:~.bdos ou municip:~lidados, ao ma\erial im· ciodado tio Molicina. e Cirurgia c do Club de 
Jl.>r·ta.do com applic.~çii.o tw ab~~stocimonto llc ~ngenha.l'ia. • 
agua., otc. etc.» O Cvngrcsso Nacional t:1m 'l'cnJo de pronuncia.r-Sfl a respeito destas 
concollido sc·mpre illontico favor a. t~da~ as 
mnnicipalitlados t[UO 0 toem solicita.uo. e cmoudas, a Corumissão uo 01•çnmento é fvl'
~~ioll~~ ultima.monto o fez à In1;ondcnri~a l\Iu- çada a.lem!Jra.r'á Ca.mara o~ onus quo estes 
nicipll de Porto Alogre. !''d.vore;; acarretam a.o Thesouro, o qultl não 

o coará precisa, ma.b do quo nenhum ou· ost!L om condições de supporta.l-os; mas, 
tm J<;stado, lia cuiJar seriamente do aba.s~c- nada obssante issu, si a. Camara. em .~ua. alta 
cimento do a.gua â população das cilli.Ulcs do s:~.bGdoria ont!!nJor de approvar o pro,jecto, 
int~t·íor. 0 problema.~ camplcl(O, mJ.s íL sua. nã.o lH~ razão para. que não tooha. igual pro· 
sulu~ão ostá. indicada 0 dollu. 80 tcom G(~c 11• cedi monto com relação ás emendas. 
]rttlu Jb·orsa.s commhsü lS nomeadas paiJ Go· S:tla das Com missões, 4 do agosto ele 1903. 
nm10. -PranciscJ Veiga, prosidonte.-Urbano San-

O ru.vor qnc hoje se peic pouer·í~ contl-ilmir_ !os, rala.tor. - l·'c!!tla Ramos.-Galet1~ Car·va
PJlcro~a.mente para attenuar o.; ma.!es de lhat. - Davirl Campista.-An?zio d8 Abre!~, 
1111 ~, periodicamen!o, ê victima a população - C'omeUo da Fomeca.-Ji'rancisco Sd..-Latl• 
d~t tnello Esta.do, motivo este que pot• si só rindo Pilta. 
b~~,t:tria pa1·a justificar o apoio da Commi;· 
sió de Orçamento ao pr,Jjoeto ora submet
thlo a.o seu cstuJ.o o parecer. 

S.~la da.s Commissões, 4 d3 agosto de 1903. 
-Francisco Veiga, prasidente. - Pauta Ra· 
1llos, rolator. ·-Cornelio da Fonseca . -Ani~io 
de Ab1·eu.-Ut·bano Santos. - Da'!Jid Cam· 
pi.<ta.-GaJe,to CarvalhaJ.-Francisco Sâ.
i. ~ urindo Pilta. 

N. 79- 1903 

O Congresso Na.cion:1l resolve: 

Art .. I. o Fie~ de~de já. o GovOl'U.) autori
zado a. isentar de <lireitos de import:~.çfto o 
matwial que a.s cam!l.ras rounicipaos do Es
ta.L!o do Ce&l'á. precisarem importar para 
abasklcimonto de agua oru seus muaici~io~, 
b~m cQmo cat:J.veri.t·Js o todos os sous acces
Wl'ios. bomb:Ls, enca.nameiltos , etc . 

ML 2. 0 Revogam.sc as disposiçõ.Js em 
contrario. 

Sala. das sc3sões, !5 do julho de 1903.
Edum·do Shtdcwt. -Sergio Saboya.- Vit·gilio 
lJi·igirlo. -· Be.::;etril Fontenelle . - Thomaz 
Ac<'ioly. - Gonçalo Souto. - Thonw: G'a
'IU!lcanli. 

E~mND..I.S A QUE $E R.EFlmE O PARECt;R 
SUPRA 

Estonda-se igutt1 medida ~t R~ ~ista da So
ciedade de MediciHa. e Cirurgia. 

Sala das sessões; 12 de dezembro de 1903. 
J. A. N~iva. -Hell!·ique Lagden . 

O Governo abrlt·á hmbem o necessJ.rio 
m•edito pa1•a. mandadar publical' nas mesmas 
condições a Rev!s!a do Ciub de Engell haria , 

Sala. das se~sões, 12 de dezembro de 1902. 
-Bueno de .1nrb-ada; 

N. 152-1903 

Autoriza o Poder EwecutitJo a abri1· ao Minis
tério à a l ndusiria, ViCtç<io e Obras Publicas 
o c?·edito d~ 168; t41$755 pa1·a allender ao 
pagJrnento da garantia de }Lwo d e 6 % á 
Companhia Engenho GentJ·al de Quissamã 

Por Mensagem do 25 de junho ultimo, o 
Sl'. Presidente da. Republica solicitou o cre
dito de 171:464$340, para acudir ao paga.
monto d:\ gal'a.ntia. do juro de 6 •/o sobre o 
cr1pital de 1.500:000$, concedida á Compa. 
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nhi:t Eugcnll•J Cent;ral d.c Quissam\1, s1mdo 
H1.4Gl$~NO ptn·:~ o exorcicio de UJ02 c 90:000$ 
pnra o cot•rente. 

IJCltcrminandu, pm·<!m, a clausula. I! tlltS 
n.nnexas ao decreto n. 7.1102, do :11 !lo outu
bro <lo 1878, que a garantia. só U:ura.sse pot• 
e~paço do 25 n.nnos, conhtios da datt~ do con. 
tr<tcto, a Commissão do Orçamento pm·gun
tou ao Miuistcrto da Industria., Víaclio 
o Obras Publicas pcl:t data om que 
este fui celebrado, tenda em rcspo>ta que 
foi om O de dezembro de 1878. 

Como, om vista disso, a garantia úJvessJ 
cessa.r nosso dla, pois que exncta.mento então 
so compltJtam os ~:; annos d:~ concJssii.o, a 
Commisslio solicHou tio mesmo min•~terio o 
calculo tb. ga.ra.ntia. dosto oxcrcicio,cont:todo
so apenas a.td es~c di:\, 1\ teve em l'CSpusta 
que oU:t i111port~t em HI Oii$115. 

l•:m visL11 tlo quo at~:dm do uxpor, :t Com· 
mlsslo tom 11 honra tlo a,pt'CS!•ntat• á cousido
ração da Caruara o 1ii'!!'Uinto pJ•ojocto: 

O Congresso Nll.clonalt•e.~ol v o: 
Ju•t.l.o Flc11 o Poder Kwent!Yo antm•izttdo 

~~ abrir 110 Mlntstorio tl:' !ntlu~t.t•ia, Viação t< 
Obras Plll•licllH o credito cxtJ'tl.Ot'ot!illlu·iu do 
IOO:HI$7r>~> pn.t'!l. attundot• a.o pu).lamanto tia 
gtm~ntla. do juros do ü % sob1·o o ca.plt:.ll de 
I .MO:(JOH$, ooncadído á t:omp.tnhiu. Engenho 
Central tio Quls~llnti\, sondo R I: 164$:!40 para 
o cxm•clc\o tlc I !I()'~ o S4:fl7 ;:;a l:í ptu•a o cor
l'Ollte,ntd 9 de tlozombro, qn~~onJo cuss:L a dita 
gal'an tia. 

Art. 2." Revogam-se as disposiçOes em 
eon tt'U.l'io, 

Sala das Cummissõe3, 4 de agosto do 190:1 . 
-Franaú,•o Veiga, pl'OBideu ta. -Ut·bano San
tos, 1·ela.tor.-Pmtla Ramos. - Gate<To Oar
va~hal.-D. Otcmpista.-Anizio da Abl"elt .
Oornelio d<c Fonseca. -Frand sco Srt.-I,att
t·inda Pilta. 

Exposiçilo de mo~ivos a que se re(e1·e o Jlat ·ecer 
supra 

Sr. Preside11te da Repub!ic:~.-De accordo 
com os decr etos ns. 7 ,062 e 8 . 287, de 3 l de 
o :ltub~·o do 1878, e 29 de outubro de 1881, 
gosa. a Companhia Engenho Ceotral de Quis
samã. da; gar,tntia. de j nros de 6 % sobre o 
eapih l de 1. 500 :000~ p 1ra o est abelecimento 
de uma. fabrica de a~S !Jcar no município de 
.Macahé, Estado do Rio de Janej r o. 

Dm·ante a lgus annos tot•nou-sc cffecti v o 
csso auxilio concedido pelo Governo, que 
chegou a despender com pagamentos dos 

· jm•os gal'antidos a.té a. somma de 398:113$770. 
Mais tar de , poré m, seguiu-se um periodo 

de prosperidade ta.l q_ue a companhia, jul
gundo poder dispen sar a garantia do juros, 

pediu ao GoYtt·no. om l KD~. ttiSSC fi xrHl:t 11 m:L 
porcont:tg-üm com que putlesso ex í n.~uir seus 
compt•omissus. 

A' vista do~so estatlo lisongciro crn que sn 
achava a cJmp:tnhia. o no iut.11it·J d t.> ovitar 
a consignação do umn. vmb:t som o.pplicaçiio, 
cxcluiu-so do.~ dons ult:mo~ ot·ç:unen ~os o 
credito p<~r rt o p<tgtmwnt u dus jm·os garan
tidos. 

A i·oceab cl'i>o a.s.,n c :u·,~i l':t , portim, ,·ci tt 
muda.r a Hitu:.tção !l<t companhia., que, não 
obstante ter red.uzido todas as suas dus
p:•z:ts, fechou o seu ba.lanço com o tü;(icit llc 
113: 048$N70, polo f] ltO solicitou ao Gl)vor no 
Yir do novo em seu a.uxilio pa rtt t n•na.l' 
c!I'ccti v a a. ga.t•a nlia. tios j tlt'os do ü "I o . 

Nastrts condi,,•ões u par:t :Lttoudm· ao q uo 11 
ostc lltinist ·riu foi t'OIJ.noritlo, c:tbo pi}dir -sA 
ao Podot• Lo)!islati ru a abtlrtura de um ero· 
tlito ext!•a.ordinario na impot·taucia do 
171 :4f>4$:340, sendo 81 :464$:HO J>ar•a u pag:t· 
mento J.a. g:u•n.nti:1 do j ut·os a. que tem di
reito a compa.nhi11 pe lo c:1pital empregado 
no oxorcieio d.u HJ02 e 90 :000$ pa.r :t o exot•· 
dcio do 1903, pl)r sct• :L importa.o,•h em que 
tem sido Ot'Qada, !lOS e w reicio9 antOI'ÍOl'OS1 n. 
g:trautia do juro~ ;t referida. compa.nhht . 

Rio do janeü•o, 25 de j unho do l!l03 .
Law·o Scvcriano Miitler. 

N. 153 - !903 

Autorü a o Podc1· Executivo a arn ·ú· ao Minis 
leria da Justiça e Negocios I n te1·ior es um 
c1·edito extraordinario de 55:000'!; destinados 
ri constl'ttcção, no ptt1'que d<t Qtciata ela Boct 
Vista, de ttma r o!u»cla p ara accommodar os 
panol'amas de Viclol' Me i1·elles 

Em mensagem de !3 de julho, o Sr . P t•es i
dcnte da Republica expõ::l que o al'tist a 
Victor Meirelles de Lima. e sua. mulher 
D. Rosaliu. F1•aga Moirclles de Lim·L fizeram 
doação á União dos tres p anoramas de com· 
posiçã.o do primeiro, l'epres~nta.ndo a cidade 
do Rio do Ja.ncil'o, a entrada da esq ua.dt•a 
legal e r uinas de Willegaignon, e o descobt·i
mento do Brazil, e que esse3 tres t ra.balhos 
a.rti llticos estão ameaçados do deterioração, 
si cotJtiuua rem encaixotados, como se acham 
por ·falta. de um lognr proprio para os 
acco rhmodar. 

Por este motivo pede autorização para 
abril• um credito de 55:000$ dest inados á 
con;tr ucção (te uma ro tunda ·no pwque do 
Quinta da Boa Vista, nu. qu:tl podorào ficar 
convenientemente estendidas as telas, da 
maneira. a serem a,praciadas . 

A Commi~são do Orçamento, mesmo pen
sandu. como pensa, que o momento não 6 
opportuoo pa.ru. se fazer p or conta . do Thc
souro qualquer desp ez:1 , desde que se,ja p os· 
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ii~cl adiai-a, entende com tudo que o ca.so,de 
que se trata, não se acha nessas condições, 
pois quo o á.diamcnto da. const1•ucção pro
posta pólo trazer em t•osultado a deter;o. 
ração dos trabalhos artisti.cos mencionados, 
prejudicando assim o patrimonio nacional, 
quer quanto ao valor material das telas, 
quor sob o ponto de vista da arte, o que 
sem duvida so dará se ficarem condemnados 
ao desappa.recimonto os tl•J.balhos do noto.vel 
brazileiro. . 

E como assim julga, entrega â ap.reciaçiio 
dl Camara o seguinte projecto : 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. L o Fica o Poder Executivo autorizado 

a abrir ao Ministerio da Jústiça e Negucios 
Interiores um credito cxtraorJio:\rio de 
55:000$ destinados á construcção, no parque 
da Quinta da Boa Vista,de uma rotunda para 
accommodal' os pa.nora.mas doados á Na~~.o 
pelo artista. Victor Meirelles de Lima. e suo. 
mulher D. Rosa.lia Fraga Meirollos de 
Lima. 

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

Sala das Commissões, 4 d!:! agosto do 1903. 
- F,·ancisco Veiga, p1·c~idento. -Urbano 
Santos, relator. -Paulà Ramos, -Galec'lo Car· 
-oalhal. -David Campista . -Aniz~·o de Abreu. 

· -Cornelio da Fonseca.-Francisco Sà.-Lau· 
-rindo Pitta. 

EXPOSIÇÃO A QUE SE REFER.E O PARECER 
· SUPRA 

Sr. Presidente da Republica - Os trcs 
panoramas repre~entando a cidade do Rio 
de J.aQeiro, a entrada da esquadra legal:e as 

=rl!inas de Villega.ignon, e descobrimento do 
.. Bt,"azil foram doadas á União pelos seus pro
~ prietarios Victor Meirelles de Lima, autor 
dos mesmos, e sua mulher Rosalia Fraga 
:I\{eirelles de Lima, conforme consta do ter
·mo lavrado na Secretaria. de Estado deste 
,Ministerio em 2 de julho de 1962. . 
· ·As telas desaes panoramas foram encaixo· 
tadas, mas .não puderam, pelo tamanho . do 

.vol~rne, ser· accomodadas no interior do edi
':1l.cio do Museu Naciona.l, sendo depositadas 

.~~em uín predio proximo ao dito . museu; en
,. tretanto, o máo csti:tdo dos caixões não o1fe
rece garantia para conservação das mesmas 
telas. · 

:: O diréctor da Escola. Nacional da Bella.s 
:Artes pollderà emo~cio ·n. 63., de 8 de junho 
,:ftndi:r, que; continuando encaixotado o p:tno
crama da cidade· do Rio de Janeiro, não ta1·· 
:.· daráa ser destruido pelá humidade; .lembra., 
·portanto, a conveniencin. de se fazer· no par~ 
.~"<tua - da Quinta <la. Boa Vist.a nm~ éonst11ncçã.o 

adequada, pJ.ra nella ser e3tendida a tela, 
pois, além da . vantagem de não se porder 
e~sa tt•aba.lho do sn.udoso artista., contribuirá. 
tambem a sua exhibição pat·~\ interessar os 
visitantca desse parque. 

Acceitando o Governo o alvitre lembrado, 
cuja. d.espcza. é calculada pelo engenheiro 
enc:~.rregado das obras deste Ministorio om 
55:000$, conforme se v~ritlca. do orçamento 
junto, tenho a honra de o submetter á vossa 
~preciaçã.o, afim de quo vos digneis solicitar 
do Congrasso Na.cional o creii to extram•di
nario daquclla quantia, destinada á con
strucção de uma rotunda permanente e a pro· 
pria.da pa1•a. a .exposição de ta.es panoramas. 

Rio de Janciru, 13 de j11ltlo de 1903.
J. J. Seabm. 

N. 154- 1903 

Autoriza o Pode1• Ex:!CI.diuo a abrir a'J Minis
tel·io da Guer1•a o c1·edito ea:traordirutrio de 
25:090,,{(]5, sendo: 21:500$ pa1·a pagrw os 
vencimentos do capitt!o Annibal Eloy Uardoso, 
p~o{essq1• da emtincta .Escola Militar de Po1·to 
Aleure; 2:072$040 para pa!/w· os de Anto
nio Semeano das .Mercês P1·oto, mestl·e da 

· officina de ser1·a·lheiros do etetincto Arsenal 
de Gucn·a de Pernambuco; 516$125 para 
pagar os de Candido Gomes de 8:1 ; e 402$ 
os de Cesal'io :Manoel do Bomfim. aquelle 
guarda fiel e este servente do Deposito de 
Polvora de 11Iatatú, na Bahict, dispensados 
do ser"iço 

Em mensagem de 27 de maio ultimo, o 
Sr. Presidente da RepublicJ. solicita do 
C.ongresso Nacional ~ · devida. autorização 
p:tra. aaberfiura de um credito do 25:090$165, 
para attender aos seguintes fins·: 

I. Para pagal' ao capitão Annibal . Eloy 
Cardoso, lente ua _extincta Escola Militar de · 
Porto Alegra, 21:500$ de vencimentos que 
lhe competem no per iodo de 17 de abril de· 
de 1894 a 16 dJ novembro (le 1897. Esta 
divida da Fazenda Nacional explica-sJ pela 
seguinte fôrma: . 

Na primeira daquella.~ datas-17 de . abril 
de · 1894-à. cadeiM que. aquelle proféssor 
occupava. na. Escola; d3 Porto Aleg.·e fui de 
clarada vaga, em consequencia de se.haiver 
elle ausent~do, afim d9 tomar par~e no mo
vimento armado q11e então conflagrava o sul 
do p:tiz. . . . . .. 

Pacificado ·o movim 1nto, foram os revol-. 
tos::>s amnistia.dos peli> decreto n. 310,' de .2!' 
de outubro de 1895, mas, ainda assim, o ca.-. 
pitão Af.lnibal .Cardoso nã.l) pouJe .volta!' a 
occupa.r a sua cadeira, pJrque foi forçado a .. 
permanecer durante dous anno.:3 na reserva 
especial, creada pelv §. 1° do ar.t. 19 desse: 
acto le~islativo, · . · · · · 
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Este pct•iodo do rnsct•va tm•minou-o cllo 
em 16 d.e novembt\J do !8\J7. Logo em scguirlit, 
porém, pellt Resoluçft.o do 27 d.o mesmo mez 
e anno, delibm·ou o Govot•no revogai' aquelle 
primeiro acto do 17 de abril do 1804, quo 
doclarar<t vaga a cadeira do p1·ot'ossot· Anni
ba.l Ca rJoso, sob o !hndam ~ n to de que osso 
acto fm•lra do frente o at•t.7'! 1la Constituiçã:J, 
porqu::tnto tivora como cffoito d.ostituil· do 
SJU cargo tt um ompreg:.vio vi t ·licio, som 
rnilltu· para isso nenhum dos motivos p!"c
vis tos pelo art. 232 do decreto n. 33J, de 12 
de abr.l de 1890, C<.Lsos unicos em r1uo um 
professm· de Escola :\ti li ta r podia ser privado 
do sn::t cadeira. E' e:n f,tcc desta Ro.;;oluç=io, 
que tornou insubsistente, por inaonstitucional, 
o decreto pelo qual foi considerada. vaga a 
cadeira. do professor Annibal CarJoso, c, mais 
ainda, pelos precedentes firmados com rela
ção a outros professol'es em identic<ts con· 
dições, como o tenente coronel Alcides Bl'uce, 
o major Jonathas de Mello Baereto. o ca.pi· 
tão Jos~ Maria d1~ Beaurepaire Pinto Pe~
:xoto, o to tenente Nelson dJ Vasc'Jncellos o 
Almeida, o tenent!J-coroael Viconta Antonio 
do Espirito Santo e o c~\pitão Nicoláo Sa.tur· 
nino Cardoso, quo entend'J o Governo que 
competem áqucllo professor os vencimentos 
alludidos,corresponi:ientes ao periodo contado 
da data da vacancia da cadeira até aquella 
em que elle voltou a occupa.l-a, em conaJ
quencia de haver terminado o t:Jmpo do sua 
reserva espJcial. 
li Para attender ao pagamento de 2:672$0!0. 

devidos a Antonio Semeano das Mercês 
Proto, mestre aposentado da officina de ::;er· 
ralheiro do ex.tincb Arsenal de Guerra do 
Estado de Pernambuco. Exr.incto este Arsenal 
por decreto n. 3 .I93,de 13 de janeiro de 1899, 
ficaram ipso facto dispensados os emprogJ,dos, 
ex-vi do allt.4, n. l, d:tlei n. 191 A, do 30 
de setembro de 1893, revigm·a.do pelo art. go 
da lei n. 559, de 31 de dezembro de 1898, 
sem exc~pcão mesmo da 1uelles que já. ti
nham feito . jús á. sua. apos.mta.doria, da 
accordo com a lei n. 117, de 4 de no
vembro de 1892. O mestl'e da offi.cina de 
serralheiros, quo se achava nestas condi· 
ções, requereu sua aposenta•loria, a qual 
obteve a contar de 21 de maio de 1900 ; e 
depois reclamou o pagamento do seu orde
nadO', de 19 de jane•ro de 189J, quando en
trou em execução o decretJ que extinguiu o 
Arsenal. a 20 do maio do 1900, vespera do 
dia em que p1ssou a·pcrcober os v.Gncimentos 
de sua inactividade, ad insta1· do que foi feito 
e n f.tvor d.J S.3U collega Thomaz Antonio 

· Francisco Barreto. 
E'. fundado nisto que o GJ.veeno entende 

que o funccionario em questão tem direito 
ao .p tgamento da. qu m&ia sollicitada, cum
prindo accrescent:tr que, além di$to, ainda 

Vol. IV 

milita. em sou f:Lvor a circnmstancia de 
haver siJ.o ello dispensado ad nutwn com 
PL'etol'içã.o tlo :u·t. 6° n. VH da lei u. 191 B, 
do :30 de setembt•o do 1893, rop ~·oduzitlo depois 
em leis posteriores. 

IIJ. Finalmentu. para. solvoJ• o debito de 
51G$l25, contrahido cvm Candido Gomes de 
Sá, c de 402~ com Cesat•io Manoel do Bom
fim, aquolle ox.-gmtrda. fiel e este survonte do 
OopJsito do Polvora de Matatü, na Bahia., 
de seus vencimentos, a contar de I de se
tembro de 190~ a 5 de fevor•eiro ultimo, 
quando fol'am dispensados. Estes del>itos por 
sua. vez explicam-se assim : 

O j;t citado decreto n. 3 .195, do 1:1 do 
ja.neiro do 1899, quo extinguiu o Arson:.\1 de 
Guerea. do P1wn·~mbuco, t:.~.mbem extinguiu o 
da Bahia, c, por ft~rça. desse acto, tlca.t·am 
dispen ;a,dos, como jli. se viu, os rcspl:'ctivos 
ompreg.~dos. 

~ntt·~ta.nto, os tlous sm•ventnarios de quo 
se trata foram c·mserva.dos e continuat'i.Lnl 
a 1 ocebor seus voocimonto.;, até quo a Dolo· 
legacia Fiscal d ~ Bahia lh'os Muspend·m, 
tendo-os pago toda.vh t~tú 21 do ago.sto do 
anno pas!lad.o. 

Ainda. dopoi:; disso, pn·.·úm, as autm·idades 
in:litat'dS da. lhhia tiv<~ram duvida sobre 
a legalidade deste procedimento, na. supp1· 
sicão da quo o Deposito do Polvora. de Ma.· 
tt~lâ nat.lt\ tiniu. que vor com o A1•gena.l ex
tincto; e d;_thi uma t:·oca de officios com a 
Delegaci:' Fiscal, a q ua.l currJchmen te ft~z 
ver quo, com'l quJr quo fosso, os emp1·egados 
em questão et•am civis e as leis do orç:t· 
mento posteriores ao citado decreto, quo 
exLinguiu o arsenal, haviam docla.rad.) na. 
verba 6a. quo, do confo:·mida.de· com o a.rt. 39 
do decreto n. 94ô A, de 1 de novembro de 
1890, os cargos qua elles exerciam pas
savam a ser commi;sões do eatado·ma.ior de 
2a clas::;e, e 'portanto não podiam ser con
servados nelle& funcciona·;·ios pa.ra cujo paga
mento a lei não consignava. verb~. 

Mí.l.S não er..t só isso o cumpre, além disso, 
acct•esc·.>.ntar que não era exacta aquella sup· 
posição de qua o Depo,üto nada tinha que :vet• 
cum o AI'SJnal, e, para se convencer ·disso, 
basta lançar os olhos para a tabella n. 4, an· 
nexa ao decreto n. 240, de 13 do dezembro 
de 1894. Em vista deata lei, não OI'<\ licito 
duvidar de que o citado decreto n. 3.193, de 
1899, extinguindo o arsenal. comprehendeu 
em suas dispo..,:içõ JS o Deposlito do . Pol vora, 
cujo~ e:npregn.los devi:.l.m soe des Jc logo dis · 
pensados, aguardanio-so qu3 o legisbdor 
providenciassJ, como fez pJsterior~en_!io na. 
lei de orçamento, sobee a normalrzaçao do 
.serviço. Pr.Jcddendo-se do fórma diversa., 
dá.-se logar á anoma.lia, que neste caso SJ 
veriticJu, de e.xi.:~tir ompregalo publico so~n 
verba. orçarnentaria nem lei que o autori. 

i (I 
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zas3e. Mas, como que1· quo :-:oja, os indivi
duas do quo se tra.ta. prosta.l'a.m seus ser
viços ao .Estado/ã"t.\í 5..---de fevcreil•o de . .;to 
anno, quando foram <.fis1}::.!n:ia'los, c, portanto, 
teom direito á I'emuncrc.Lção corrospa.ndonto. 

l6 do novembro do 1897, om que terminou 
elle o period.J do dou~ annos do reserva, es
pecial, croarla pelo dccrJto n. 3to, do 21 do 
outubro do l8'd5; 

Antonio Somcano das Mercê; Proto, mostro 
aposentado da ofllcina do SC!l'l'alh ~airos do 
oxtincto Arsenal de Guerra do E:s t,a.do de Per
nambuco, da quantia do 2:672$040, de orde
nado relativo ao poriodo decor1•ido da. data 
da oxtincção do l'oforido a1·sonal á data da 
conce~sfi.o d·. s vencimentos de iaacti vidado ; 

A Commissão de Orç~:unonto, como se acaba 
do VE'I', examinou bem cada um dos casos 
expo!tos, e, em vistu. das razões allog:.tdas, 
está de accordo na abertura dJ ct•cdito soU..;. 
citado pelo Poder Executivo, apenas b :Hlo a. 
not.ur 11 ue, em hyputhese:i idonticas tls do 
terceiro caso, ser<t pt•eferivel que so ohs3rvo 
o disposto no art. 14 uo decl'eto n. l0.145,de 
5 do j:1neiro do 1889, to1•nando-so cffoctiva a 
resp:>nsabilidado cstatuida em sua. ultimtt 
parta. E assim submet~e á con .~idcraçãv da 
Camara o seguinte projccto : 

O Congt•esso Nacional resolve : / 

At•t. 1.° Fica. o Podm· Exccutivoau.f.orizado 
a abrir ao Ministcrio da Guerra o • crcdit.o 
extraordioai'io do 25:090$165, sondo 
21:500$000 para pag;~r m vencim·~ntos do 
capitão Anniba.l Eloy Cardoso, profosso.r da 
extincta Escola MiHLa.t• u~ Porto Alegro, no 
pGriodo do 17 do a.bt•il do 1894 a 16 do no
vembro de 1897, 2:672$040 pa1•a pag \r os do 
Antonio Semea.no das Morcê.:J Proto, most1•e 
da. otllcina de sei•t•alheiros do oxtlncto Ar· 
sena1 de Guer1·a de Pm•nambuco, no periodo 
do 19 de janeiro de 1899 a 20 da maio d 3 1900, 

. 516$!25 para pagar os do Ca.ndido Gumes 
·. do Sá, e 402$000 os do Cesario Manoel de 

Bomfim, aquelle guarda fiel e este servente 
do Depo3ito de Polvora de Mata.tú na Bahia, 

·· a contar de I de setembt•o de 1902 até 5 do 
fevorejro do 1903, quando foram dispen
sados. 

Art. 2. 0 Revogam-so asdtsposições em con-
trario. · · · 

O po.;soal oncal'l'ega.do dfX guarda e coa· 
servação do deposito do polvo1•a de Matatú, 
no Estad<1 da Bahia., composto do um guarda
fiel CanJido Gomes de Sá e um servente Co· 
S'.lrio M<J.nool do Bomflm, da quantia do 
918$125, sendo 516$125 quanto ao primeiro 
e 402$000 quanto ao segundo, de vencimen· 
mentos relativos ao pet•iodo decorrido de 1 
de sotombro do 1902 a 5 dl3 fevereiro seguin· 
to, om quo fo1•am <lispensados. 

Pa.I';L o~corrJr á llq uida.ção do taes divi
das, na. importancia total de 25:090$165, 
torna.·so necessarlo salicital'·Se do Congresso 
Naeinnal a.utorização para a a.bet•tut•a a este 
Ministe1•io do cred1to especial desta quantia, 
o, aiiltn, submetto o assumptrJ á. vossa. oscla.· 
recida at~onçã.o, pwa, qu() vo.~ digneis rosol· 
vor como ;ulgarJos conveniente. 

Rio de J aneh•o, 27 de maio de 1903. -
Franc~sco de Paula A1·goUo. 

N. 155- 1903 

Pm·ecer sob1·e as emendas off'e~·ecida .;; na aa 
discusscro do p1·ojecto n. 145, de 1902, que 
aútori.:a o Govemo a isentar dos diJ•eitos 
de imp()l"to.çcio o ma!erial . irhportado pela 
Intendencia Municipal de Porto Aleg1~e, 
para alJastecimento d'ag1ta, bem como o ma
te1·ial metaltico destinado ci r~de. de esgotos 

· e illurninaçiío . elect1·ica da mesma cidade · Sala das Commissões, 4 de agosto de 1903. 
-:-Ft·ancisco Vetga, P1·e~idente.-Ui·bano San
tos, relator. -Francisco Sei. - Galeito Car· 
valha.l.- Puuf.a Ram()s.-Dauid Oam.pista,
Laul'indo Pitta. - Cornelio da Fonseca. -
Ani.:io de Abreu. · 

A Commissão de Orçamento, tomando em 
con .. üderaç'io o reque1•imento da Intendencia 
Municipal do Porto Alegre, em que pediu 
isenç·ão dos direitos de importaç-ão para o 
miterial neco.ssario aos serviços de abasteci

. ·· E~POSIÇÃ.O DE MOTIVOS A QUE SE REFERE O manto d'agua, esgotos e illuminação ·ele· 
· PARECER SUPRA ctrica, qu ~J . n. mesm1 intendencia pretende 

. · · estabe1ecel', dereriu o podido e apresentou o 
. . . E;l'. Presid~nte da Ropublica ~São creio- projecto n. 145, de 1902, de accordo com os 
1'2S da Fazenda Nacional: prec~dentes estabelecidos pelo. Congresso Na· 
· Os herdeiros do falleJido capitãJ do exer- ciona.l em favol' da todos os Estados e mu

, (}! .~o 4-nuibal Eloy . Cal'J o:;-o, ropresentados nicipal!dades que a ellc· se toem dirigido. 
·pel? Dr. Licinio Athanasío CarJoso, inven- QuJl' por proj~ctos especiaos e quer pol' 
tarian.te dos bens. dJ mesmo capitão, da di;po3iç'ões orçamentarlas, nota.damPnte as 
quant1a. de 21:500$, proveniente de ven- do n. XI do art. 2. 0 da lei n. 040, de 14 do 
cimentos que este deixou de rdceb9r como novemht•o de 1899, rept•oduzida no n. XIII 
le~te da extincta Escola Militar do Estado do do art. 2. 0 da loi n. 741, de 26 de dezembro 
Rw Grand~ do Sul, de 17 de abril de 1894, de 1900, n. VIU do art. 2. 0 da lei n. 813, .de 

.. em que foi declarada vaga a ~ ua cadeira, a~3 de dezembro de 1901, e, finalmente, a do 
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n. VHdo art. 2. 0 da loi n. 05:~. do 20 de 
dezemhro do 1002, ora. em vigot•, o Con:!t'osso 
Nacional tem a.uxilia.do a ro<IJiz:tção de ta.c:i 
melhot•amentos, quo dizem respeito á saudo 
o commodidauo:~ publicas. 

Por occasião da torceit•a. discussão do r•1· 
ferido pt•ojecto. os illustres Deputados St·s. 
Bricio Fil110, Raymundo Arthur o outros, o 
Hosnnnah dn Oliveira, apt'O::lentaram emen
das. tornauJo extensivo ao~ municípios de 
Friburgo, Therozina, o Belém, no Pará, se
melhante favor, emendas sobre as quaes a 
Cummissão de Orçamento tem do se pronun-
ciar. 

A emenda uo illustre Deputado por Per
nambuco refere-se aos mesmos serviços de 
que se occap:\ o projecto c está CJncebida 
nos mesmos termos destes. 

Tratando-se de uma cidade importante, 
quo reclarnn. urgentemente tn.es ffi(llhora• 
mentos, a Comm.ssiio não pudo deixar de 
dal' o seu as~entimonto a semelhante me
dida. 

As emendas rererentos ás ca.pitacs do 
Piauhy e Pará, tratam somentJ da isenção 
de direitos de importação pa,ra o material 
destinado ao abastecimento do agua, e são 
igualmente acceitas pela Commissão. 

Sala. da Comrnissã.o, 4 de agosto de 190:-l. 
-F~·m1cisco Veiga, pt•esidente.- Paula Ra· 
mos, l'Olator.-Cm·nelio da Jionseca.-Anizio 
de Abrett.-Ut·bano Santos.-Da'Vid Campista. 
-Galei1o Carvalhal. -H·ar~eisco Sá.- Lau· 
rindo Pitta. 

Piauhy pa,ra. o SOt'viço do . abastecimento de 
agl\a da c ~t}lital d.o Est;ttlo. 

Sala das sessões, 2:l de j11lho do 1003.
Retynwndo Arthu1·.-Ani.:;io de Ab1'Clt.-Joa· 
quim /'ires. 

Accres~ente-so omlo conviol': - o para o 
ma.terial pr.~ciso p:tra o aba~tecimon to do 
agua ú. ciuauo rlc Belém, no Pará.. 

Sa.la. das Commissõos, julho de 190:L
Fl osamwh de 0: i veira. 

O Sr. Presl<lente;,-Nã.o havendo 
nada m·Jis a trata.L', designo pa1·a amanhã. a. 
seguinte ordem dv d a: 

Vota.çao do pr.)jecto n. 43 A. de 100~. de
terminando que não seja, applic:tdo aos tm•
renos ou propl'ios municipaos quo resul· 
tarcm do sobl'a ou excessos sobt•c os alinha· 
tnentos de l'Uas, avonida.s, praças, etc., o 
dispositivo do art. I:>, § H·•, lottra. a, da lei 
n •. 85, do ~O do setomht•u do lt)0.2, com o pa
reaor e substitutivo da Commissno do Con
stituição, Legislação c .Justiça (~a. dis,mssão); 

Vpt,u.ção do pro,iacto n. 103, do LOO:l. do
terininando que o director do Pumbal M1Ut:J.r 
sej~ nomeado dontrc os omc-iacs olfcctivo.:l do 
exercito, com sUlJstituti vo da Commissã:J do 
Marinha e Ouot•ra (2L djscussão); 

Votação do pro,je~to n. 2ld, do 1902, que 
aatoriza. o Puder Executivo a conceder ao 
engenheiro ch:il Eugenio do Andra.do, · ou á 
omprvza ror clle organizada, privilegio 
pa.1•a constt·uccão, uso e goso de um·t linha 
tle eal'ris úo fal'l'O de tracção electrica, que. 
pa.r•fiindo da Capital Fedar•at, vá. terminar 

EMENDAS A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA na. eidaue do Putropolis (3a diseussão); 
Votaçlo do p1·~jecto n. 191, de 1902, :.mto

rizantlo o Podor li:xecutivo a conceder, caso 
não haja inconv.:nientc pat·a o serviço mi
lital•, ao alteres Paulino Julio de Almeida -
Nu1·o dous annos de licença., com venci
mentos, para h• á Europa constl'Uir e expe
rimentar á. sua custa o apparelho de sua in· 
venção denominado -Locomoção aerea por 
meio de azus (3& discussão); 
Continu~ção da dis.mssão · unica. do projccto 

n. 107, de lg03, rofol·m~tndo a lei eleitoral 
Sala das-sessões, 23 de julho de 1903.- parJ. as eleições 1'ederaos, substitutivo da 

tJricioFtlho,-Julio &mtos .-Latwindo Pitta, Commissão Especial aos projectos ns. 5 e 
285 C, de 1902, este ultimo, additivo dosta-

Fica o Governo tambem autoriudo a isen
tar dos dü·eitos de importação o material 
que for importado pela Intendencia. Muni
cipal de Nova F1•iburgo, cidadl3 do Estado do 
Rio de Janeiro, pa.I'a abastecimento de agua, 
bom como o mlterial mAtallico destioado á 
rêde do esgotos e o que for neco Jsario para o 
serviço de Uluminação electrica da. mesma 
cidade. 

Onde convier : cado em 3a dis:ussão do projecto n. 285 A, 
Art. Fica. o Gover•no igualmente auto- de 1902. 

rizado a conceder a mosma isenção para o Lovanta-se a sessão ás 4 horas e 20 minu· 
· matorialque fot~ importado pelo Guvorno do tos da tardo. 
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~~r. - ~ . saa SESSÃO EM 5 DE AGOSTO DE 1903 

Presidenc:a dos Srs. Pattla Guimal"ties (P1·eside11te) OU'IJeil·a Figuei1·edo (1° Vice-Presi· 
dente) e Paula Guima1·c1es (Presidente) · 

.• Ao maio-dia procede-se á. chn.mada. a quo I O Sr. Alencar Guhnarlies (1° 
r réspondem os Srs. Paula Guim:1rãos, Alen- Secreturio) procede á leitura. do seguinte 
car Guimarães, Thomaz Accioly, Joaquim . 

:::Pi~és, Eugenio Tourinho, Anthero Botelho, · EXPEDmNTE 
-'Sá Peixoto,· Rodrigues Fernandes, Anizío de 
! A.br~u, Vil•gilio Brigido, Franci3co Sá, Edu
ardo Studa.rt, Gonçalo ·souto. Tavares de 

;_·;Lyra, Eloy de Souzaf Teixeirado Sá., Er10il'io 
~ ·Coutinho, Bricio Filho, Malaq~Jia.s Gonçal v.es, 
'··Moreira Alves, Cornelio da Fl)nseca, EpMni· 
nonda.s G1•acindo, Rod1•igues Daria, Joviniano 

' de Carvalho, Oliveira Valladão, Do:nÜigos 
;.Ollima.rãa3, Felix G~spa1•, Satyro Dias, Au-

Officios do Sr. I o Secretario do Senado, de 4 
do corrente, tran3mittindo um dos a.utogra· 
phos, sanccionl.do, do decreto do Congt•esso 
Nacional, autorizando a. abertura do m·edito 
ext1•aordinario de 17:919$354, para paga
mento dos vencimentos do consul to1• gJral da 
RopublicJ. e d1s despezas do respectivo ga
binete no corrent9 exercício-Inteirada ; ar
chive·S3 o. autogr.1pho. 

Do ..:mesmo Sr., de egua.l data, tra.ns
mittindu a esta Cama.ra, o autographo do 
projecto do Senado, que crêa uma Mesa de 
RanJas de 1 a ·classe no logar ,;_ Fóz do 
Iguassú---no Estado do Paraná.-A' Commissã.o 
de Orç~mento. · . · 

gusto de Freitas, Rodrigues Lima, Paranhos 
:_Montencgro. Rod1•igues Saldanha, · Bernardo 

', Horta., Moreira Gomes, Heredia de Sá., Mello 
· Mattos, Augusto de Vasconcellos, João Bap
::~tish., Ga.lvã.o Baptish, Silva Castt·o, V.l.Ul'in
' do . Pitta, Julio Santos, Henrique Borges, 
;:Mauricio de Abrou, Oliveira Figueiredo, 
~:~rancisco Veiga, Borna.~do Monteiro, João 
:~Luiz, Ga.stão da Cunha, Ribeiro J~nqueira, Do Mini:;terio da Justiça. e Ne.;ocios In· 
:•As'olpho Dutra, David Campista, Carneiro teriores, de 3 tlo corrante, transmittindo, 
,•.de Rezende, Bu.eno de Paiva, Leonel Filho, devidt1ment9 sanccionados, dous dos auto":"' 
i·,Henl'ique SaUes, Camillo Soares Filho, Calo- gt•aphos · concernente3 á resolução do Con· 
'(geras, Ca.t•Ios Ottoni, Manoel Fulgencio, No- grosso Nacional~ c ~mcedendo ao Dr. Epitacio 
{gueira,Lindolpho Caetano, Wencesláo Braz, da Silva Pessoa, procurador geral da Repu
~ ;(laJeão Carvalbal, Moraira da Silva, Jesuino blica, quatro mezes de licença, em proro
,;;Ç,Ii,rdozo, Bernardo de Ca.mpos, FrJ.ncisco gação.-Inteirada; en-viando um dos auto-
j, }t.o~eiro, Rebouças .· de Carvalho, Fernando graphos ao Senado. . · 
~:J?re~tes, Amaral Cesar, Ferreira Braga, Pau- d 1 d t · 
·tl l:ip,~ . Carlos, HermenegilJ.o de Moraes Filho, Do mesmo ministerio, e igua . a a .• en. 
Gl,Jernardo Antonio, La.menha Lins, Francisco viando a seguinte . 
';.T:9l.e.n~jno, Paula Ramos, Abdon Bap~ista, 
êf_~Q3._l!es 4os Santos,J:uvenal Miller, . Germano 
tc}Ia~slo~her, . James Dercy,· Vospasiano de Al-
0\~1lquerque e Homem de Cal'valho. . . 

MENSAGEM 

: c~~ Abre-se a sessão ·~ 

w :- ·E~ -lida e posta em discussão a act·'· 

·srs. membros do Congresso Nacional -
Tenho a honra de transmittir-vos, afim de 
que vos. digneis resolver sobre o assumpto, a 
inclusa. exposição que· me . dirigiu o Ministro 
da Justiça e Negocias Interiores, sobre a ne

., · ·· o · · · cessida.de d9 solicib.r-se do Congresso Nacio
~;; - . ·.· ;i)r. C.al~ceras-Sr. Presidente, no nal o Cl'adito extraordinario . de 29:518$367, 
i:H!i4rió do Congresso não li uma declaração, para pagamento de vencimentos e indemni
.:.q;:uo, julgo· tal" feft~ hontem aO apeesentar 0 zação das CUSta_S do ai'OC_e_SSO.aO alfB_ re __ S da 
ê.,s'Ub.:3tutivo sobr<3 a reforma eleitoral. Desde d d d 
;:;:que· 0 novo projecto foi por mim apre::>en- b1·igada policial Alf1•e o Nunes e An ra e. 
~·\taâo, evidentemente, o que anteri01•mento 0 Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1903,.:__ 
~.~ tôra deverá. . desapparecer e; en:i tompo op- Francisco de Paula- Rodrigues Alu~s. -
:.·'portuno, solicitarei . a sua retirada. · A' Com missão do Orç:lmento.-

~~;>É~ seguida é approvada a a.c~a. da sessão · . Requerimento: . 
~-- a.~t~cedente _. De João Baptista Cotrim Aranha, telegi·a· 
!~; ~ :, . Pa,-.sa.-se ao expediente. phista. de 4a classe da. Repartiç1o Geral dos 
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Tolngl'a.pho~. pe.lindo um anno de licença, 
pa:·a. tru.tam:mto ue saud3.-A' Commissão 
d3 Petições e Poderes. 

Do Dt·. Antonio Pas.-;os o outro, industria.es, 
residentes om S. Paulo, pedindo uma. con· 
cessão para. explot•aç:ão do phosphato de cal 
no município de Ipanema, comarca. de Soro
caba, na zona não explorada, pelo Governo, 
sujeitando-se aos pt•azos o va.ntangans eskt
bolecidJs pelas leis om vigor.-A's Commis
~Õ3S do Obras Publicas o Colonização o de 

cional, na. qual S3 reclama. a urgente neces
sidade quCI exi~te dB quo os poderes publicos 
attendam á reorga.nizaç'to que exige aquolle 
est:.tbclccimonto de sciencia.. 

V. Ex. o a. Camara não igno1•a.m que o 
Museu Nacional rcprcsent:1 o pl'imoiro papel, 
entre os estaholecimentos congcnel'es,- na 
Amcrica. do Sul ; mas, desdo os fins do Im..;, 
perio os vencimentos desses funccionarios 
teem p:lrmu.necido os mesmos, com a aggra
vante do que 1'ot·a.m diminuídos ha dous 
annos, na totalidade, em trinta contos. Fazenda e Industrias. • 

Assim, os serviços que esta.va.m OI'ganiza
Fica. sobre a mesa, até ullõerior delibera- dos nesse estabelecimento a ;haram-se com· 

ção, o tieguintn pleta.mento deficientes. 

PR.OJECTO Citarei a clas3e dos naturaliita.s viajantJ5 
que antes p1·ostavam relevantes servi~~o3 

Considerando quo os actuaes alumnos pli· pela. permut.a quo so csta.bolocia., e.ntro 
zanos do te1•ceiro anno da. Escola Nava.l o Museu Nactonal o os museu~ ostrang01ros,, 
matriculat•am-so na. vigoncia do regula.men, de e~c1~1plares, 11Uer da, fauna,, quor dtt flora 
to de 17 de março de !899, que permit~ia bra.zlleira. . . 
reintegração rm praça do aspirantes aos V. Ex. comprohonde a lmpJl'tancia deste 
alumnos _paisanos, quando appruvados em facto, porque :~ssim as relaçõe3 dossa esta· 
todas as ma terias do anno escolar; belecimento sciontifico fica1•am lntoira.monte 

Considert~.:ndo que esses alumnos tendo si- r~strictas.ao nosso tpoio, tondo:se. interrom· 
do apl?t'ovatios em ex:tmo vago em todu.s as ptc.\o qua~1 as rala.çocs q•to extsb1am ?OID os 
matarias do 2° anno, lhes foi dad .. a ma.tri- estabcL·JClmentos europeus o da Amortca. 
cula. D«? :3o anno, sem a co.l'rosporubnte pra.ça Act•cdito que a Cam:.~.rJ., :1ttondeudo á im
de aspt.rantes, por falta de vagas; portancia do assumpto, cr<nrá. de novo ossa. 

Constdorando que o ac~ua.l regulamento classe de funccionarios. 
não plrtp.itte a matricula como alu!-llno pai· Ainda mais: os assistentes, que ropresen
sano ~ s1m t~da.s com praças de asp1rantes a ta.m o papel de professores nesse estabeleci
_gu~rda_s -marmha.; . . . monto, acham·S3 parcamente remunerados. 

Considerando que ser~ Ins1gn!Êca.nte au- Não é possível que um homem de sciencia. 
gmonto de despez:t · a~· remt~.ti'acoe3 de ta.e3 applica.do a um ra.mo tã·J especial, fique eai 
alum~os na praç t L.e asptra.ntes, porque um estabelecimento quatro e cinco horas e; 
est~ndo prox1ma a época dos exames, ou ág vezes, 0 dia todo, ·para I'eceb::Jr apenas 
.serao, quando a.ppt·~vados, elevados aos pos- 300$ mensaes ! 
tos de ~uardas-~a~u~.ha, ou, no_ c~s.> de. r~- E este facto tem concorrido p:tra. qu!3, 
~:ova.çao, .defintk~.amenta. elu:~mados da ha.v~ndo vagas, não se apresentem concur
E:scola, subm~ttemo;:~ !Í' constderaçao do Con- rentes, ap~zar dos annuncios serem frequen· 
grasso o segumte prJJe~to : tes; e, quando por acaso se inscreve algum, 

O Congres3o Nacional . decl'eta : quasi sempre é um individuo incompetente, 
Art. Lo São privilegiados na prap de as- porque êde crer que homens de gran~e es~ 

pirantes a guardas-marinha os actua.es alum- tudo e mesmo europeus, que podem v~r aqut 
nos paisanos do 3o anno d.:1. Escola Naval. enconLr·ar ~m excellente. estabelectmen~o 
. Art. 2.o Fica. o Governo autorizado a. abrir para aperfetçoa.r:se, e ensmar mesmo, ?ao 

os· cróêlitos ncccssarios para. alimentação e pJssam do m~netra alguma prestar serv1ços : 
sol(lo durante os poucos mazos do exercício ganhando 300$ por moz. .. ' 

·vigente. · . Não vonho, portanto, . pedir á. Carnara o ' 
· · Art. 3.0 São revogadas as disposições em restabelecimonto da . verba. que existia iío : 
contrario. . ·. tempo do lmperio, a qual foi diminui ;a . em . 
· Sala das· sessõe3, 5 de agosto de Hl03.- 30:000$ dUI·anto o governo passado; venho 

JuvimaE MiUer. - pedir o augmento desta .tabella e ao mesmo 
tempo a reorganização do estab.Jleeimento. ': 

O Sr. Rodt•Jgues Li01a ( •)
Sr. Presidente, venho trazer ao conheci
mento da. Ci1ma.ra. Uffii1 representação, as

. signàda pJlos funcclonario~ do Museu Na.-

Accresce que, dando conta dos trabalhos·, 
do Museu Nacional. faz-se a publica.ç~o de 
uma revista s.~ientifica., a qual é permutada ·: 
com os paizes civilizados e tem c~ncot•rido·: 
muito para. quo o nome. do Bmzilseja conhe 
cido em todos esses paizes, de maneira que 
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parar a publicwão do . tal 1·evista. sel'ia um Os rwchivos do Museu Nacionl do Rio de 
grande ma.l. Janeiro toem actualmeotc o primeiro logar 
·, Náo pod,\mvs appellar sómonte para. os ontr<J a.a publicações sciontitlcas do Brazil; 
melhoramentos matm•iaos; devemos tam· oUes so ospa.lham em todo o mundo, o por 
bem cornpreh~nde.r que nos:~as · relações in- toda a parta onde ollo 1 toom clu:~;.tado, lhos 
ternacil.na.es tecm por grande elo e elo fe· ha sido conferido o mais honro:o acolhi· 
cundo, justamente a pJrmuta do trabalhos m.cnto. 
sobre assumptos scientificos. Sua. distribulç?io es 1.onJo-so n Portugal, 

Antigamente, no laboratorio do Mus3u Hesp1nba, França., Ru~sia, Allomanha, Italia, 
Nacional, eram effectuados estudos experi- Suecia, colonins inglezas da Asiét, Inglaterra, 
montaes muito importanbs, o aqui tivemos Japão, Egypto, Austra.lia, republicas do Pa· 
sabios estrangeiros que concorl'eram p ~\l'a o cifl.co, do Prata, e Estado:1 Unidos da. Amo· 
nosso progresso. Citarei o Sr. Louis Conty l'ica. 
que durante muitos annos trab.:tlhou neste Entre os museus d~t Ame ·ica do Sul não 

· museu. Hojo, póde-se dizer que quasi nada se lhe póde conte3tar a primazia, nem quan· 
se faz :·,IJi, quo tudo se acha parado, pela to ao valor e á extensão das collecções, nAm 
forca das ~ircumstancias. quanto á importancia. dos tl'abalhos scienti

' Para nã.o me alongar em considet•ações1 tlcos que ellos teem realisados. Os museus do 
Sr. Presidente, limitar-me hei a man~a.r a. R.io da Pra,!a, rocommondam·ile mais pelo 

'Mesa a representaç1o; ella. vem fundámen· lado d~corativo e architetonico dos editlcio.i, 
montada, o peço a V. Ex. se digne de í't.zel-a que sprvem de repositorio á& collecçõ~s. do 
publicar no jornal da. Casa. e remettel-a á que mesmo pela extensão e valor destas. 
Comrnissã.o respectiva. (Muito lem ; muito Pois bem, uma instituição desta ordom e 
bem.) impot•tancia quo nos paizes estrangoiros ha 

o sa. PRESIDENTE_ Será publicada. sido ~:~m araut•J a expôt• os traba.lhos dos nos-
. sos homens doutos, e um inste~mento de 

Documento a hUe se refere 0 Sr. Denutado divulgação dos nossos creditas sciootitlcos, 
'J 1.- que conta., .entre os seus memb1•os correspon· 
Rodt·igues Li1na dentes, sabios dos. mais eminentis do mundu, 

senhores Illustrcs Mombros do ConQ'resso não t3m sido sufficien\emente p:1.trucinaua. 
d 1 d ~ pe_Ios poder~s publicos do nosso paiz. 

- Quan o, c 1oios e esperanças no futuro A mesma verba orça.mentaria. quo lhe des-:-
. de Qossa. p::~tria, inauguramos 0 1' 3gimen re- tina1;am nos ultimos annos do imperio CJnti· 
publicano, os primeiros ~:~.c tos dos governos, d 
que inicia.ra!1.1· 0 novo rí3gimen, vis!lndo .!luou a vigorar epois que veio a Republica, 
Principalmente a · reorganização política. e e assim foi até que . no inicio do passado go- · 

rerno do Dr. Ca.mpos Salles, alle _-ando-se 
·•· administrativa do paiz, nã.o deixaram espaço motivos de economia, que as circumstan· 
- para-a rafJrma. d~ algu!llas das noss:Ls insti- cias daquella época podiam justificar, foram 
·_ tuiçõ3s d3 sciencia, que, por ~eu reconhecilo reduzidas muitas vei•bas do s;u orçamento, 

: valor e importancia, não deveram nunca · d 
·· desmerecer a attanção dos nossos governo~, q lia ficou desfalcado em -cerca . e 30:000$000. 

Pois ellas representam, para as . .;im dizer, 08 Essa reducção consiJeravel, feita sob pro· 
· me3sa, que mais tarde seria reparada, 

·. ·vínculos de t~niao intellectual, que p1•endem quando as condições financeiras do paiz me· 
- o ~osso pa.iz aos povo~ mais adiantados do lhorassem, nunca. mais o foram até .. hoje ; 

mundo. sendo ce1•to aliás que outras instituições de 
No numero d.essas instituiçõ3s destaca-se somenos importancia e de menor influencia 

. pelos seus meritorlos sarviços á sciencia e nos creditos scientifi.cos do.paiz, tive1•am do 
, pela. universaL notoriedade. qu3 elJa soube Governo nota.veis auxilios c grandes malho· 
L consquista.r entre as instituições congeneres rias. · 
< dos mais cultos p:tiZ3S da. Europa e da Ame· o Museu sente· se tolhido no seu progresso -
· .. rica .- o Mnzeu Nacional do Rio de Ja· e desenvolvimento, quando elle quer alar; 
·· neiro. · · - adiantando-se as outras instituições conge
, _ Nelle estão guardadas riqueza.~ . naturaes oeres da A marica do Sul, que sob. o impulso 
'\ deinestimavel valor pa1•a o nJsso . paiz e po. , .dos respectivos governos, peogridem a olhos 
... deria 'até dizer para · o mundo inteiro; nelle, vistos. · Elle começa a da.r.signaes de desfaJ· 
,. durante .o periodo do 15 annos, realisa1•am-se lecimento, e não tardará a ser uma ·das 
- p3squizas scientificas de valo_r, quer no ponto nossas instituições decadentes, si os poderes 
'; Q.e vista da sciencia ~speculatiya, quer IJO publicos não vierem em seu auxilio . . 
: --ponto de vista. da sciencia applicada, pela Estas succintas consid.eraçõJs justificam o 
~· _mór pa1•to conc1•etizadas (lm memoria.g pu- a.ppello, que a.go1•a dirigimos ao Congresso, 
; ulic~().as nos ssu~ arcl:livos, e extra.ctadas em em nome de todo o pessoaL do Museu, afim 
·· revista~) e jornaes estrangeiros. · · de quo seja modjficada a a.ctualtàbelll. dos 
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venclmon tos de conformidade com as normas 
quo propomos, c constu.m de mmt tabolla 
quo vai junta. a esta petiçã.o. ' 

um sú indiviúuo, que SiJt·ia Illi'lUO r Jmune
t·at-o com mesquinho~ n~ncimonto~. 

Nedsa í,uiJolla o angmonto lH'opJsto tt~ccn <fo 
20 "/ .. sobt·o os acttmes vencimentos, o que 
~on~ti t_u~ um a.ugmen to razoa.,·ol pl\1'1\ uma 
mst1tU1çao, que dumnto os ~~~ annus do reori
men reprtblica.no, conservou os mesmos v;n
cim cn I; os que tPouxo do Imperio. 

Tambcm a uecc:-~~itlat.lo tlc ser croado 11 111 
lo~m· de ajutl;~ntc bihliotltccar·in <~ palpavol 
o indiscutin~l. pot•quanto a. llihliotlrf!ca do 
Mu.~eu, tJliC eontt~m mais <lo :30.000 vo ~ nmos, 
é depois da Biblior.hol~tl N;wional :~ mais ric ~ 
quo po8suirr1os. Um hiulitJtbec1u·iu, sem au
xiliar, não pótlo monoat• com vant1tgom c;-:sc 
gr,tndo numerJ de vo;urnes c bt·i)churas, c:!· 
ta.logal-os, tmtal-os c p1·otegcl-os CJnLra as 
tlevastações da traça. 

P !'opomos àl(jm düso qtte :~eja creado um 
logar <.lo a.judante-bibliothecctrlo com . venci
mentos annuaes de 2:000.~, o augmento de 
um gua.1•Ja do parque e qúatro traha.lhado· 
res. 

Em vez de dous gual'das pcclí.uJs tr·os; em 
vez de 14 trabalhadot•es pedimos !8, po1•quc 
é totalmente impOS$Í vol c:-> m (lous hvmcns, 
ainda. que e tios sujam a c ti vos, gmtrda.t• toda. 
a. lmmensa <trmt do parque. ma.l col'ca<la 
com tios de a.ramo, e continuamente inva
dida por malfeitores o vagabun(los. 

Co!? este augmento os guardas ·do parque 
ficarao sendo tros, quando ·antes da. reúucçã.o 
feita, por motivo do economia, no governo 
do Dr. Campos Salles, o numero era de 
quatro. Com 14 honwns, jít o dcmonstr•ou a expc

rlcncia, é impossível tratar con vcnionte· 
mente da limpeza. e asseio do parque, dos 
lagos, dos jardins e do horto botttnil'o. 

Tambem o numero do trallalha.dvres antes 
da ret'9rida reducção era de 20, tendo do .;cido 
então a 14 ; devendo na tabelht ngora pro-
posta subir a 18. · 

Tão ma.l remunerados sã.o actualmonte 
certos càrgos do Museu, quo os competentes 
e habilitados não os querem, nem os pro· 
cuPam. Quando são abm·tas as insct•ipções 
para o concurso de professor ou de assis
tente, ninguem vem inscravcr·se; e qutmdo, 
o que rara vez tem succe(lido, apparece um 
candidato, · ou este foge do concurso anted de 
começa1;ern as prova~, ou depois ão prestai
as, mostra.~s3 destituido de toda. a cotnpe
t-mcia pa1•a exercei' o ca:·go. 

De outro lado succede quo os actuaes pro
f'EMsores e assistentes, mal remum~rados, não 
dedicam toda a sua actividade e attenção 
aos teab:1lhos do 1-Iuseu, distrah,ndo-os em 
outros misteres, onde vão busca1• outros re
cursos pa.ra poderem enfrentar as necessi· 
dados· mais palpitantes da vida. D •r-lhes 
melhor remuneração, de modo que elles se 
dediquem inteiramente aos trab<~lhos do Mu
seu-eis o meio de tL)rnal-os uteis no exor
cicio. dos seus ca1·~os, e fazel-os trabalhar 
com prazm· e aftnco om favor dos progress:os 
da sciencia e do Museu. 

E' do véras para lastimat• 'lUO do tão par··
cos recurso . .; viva o :Museu Nacional - o 
Museu da União, o primeil•o ostabclecimont!) 
desso genero da. Amorica. do 8ul, quanrlo se 
vê que os museus esta.doae.i, os do Pat•á e de 
S. Paulo, por exemplo, são dotados nos 
respectivos orçamen~os com quantias muito 
elevadas, muito superior..'s ás do Musou do 
R.io de Janeiro. 

O Museu do Pará, confoPme se lê á pag; 
273 do relatorio do 1900, aprl'sontado pelo 
director ao govermtdor daqueUe Estado, foi 
ne~se anno contemplado com a seguinte im~ 
portan&e somma 114:640$000, ouro, isto é, 
a.o cambio actual, 1$000 = 4!7, 512:440$080. 

Espera, pois, a congregação dos profes
sores do Museu Nacional, qua o Congl'e:;so, 
animado do verdade1ros sentimentos patrio· 
ticos, empenhado em promover o prog1•esso 
das insti&uições scio:ttiticas no Brazil, não 
recuse ao Museu o auxilio quo elle pede 
com tão bons fundamentus e tão justas 
ra.zões. 

Si lhe forem . negados os anxHios, que pMe, 
não deverão extranhar quo depois de um 
periodo florescente e cheio do glorias quo o 
Museu atravessou, o encontram desfallecido 

o augmento nos v .:mcimcntos do secre
tario, os .quaes pela tabella actual são ri
diculos; fundamenta-se pela razão de que o 
secretario do Museu é um logar de grande 
responsabilidade; onerado com uma somma 
grande de trabalho. Toda a immensa cor· 
respondencia com os paizes edtr~mgeiros, 
além d;.t correspondencia officia.l com a Se
Cl'Ctaria do Interior e outras repartições, a 
guarda e· conservação do · archivo, a expe
diçãO dos archivos do Museu etc, e~e., l'e· 

o decadente, dcntl'o de poucos annos. 
Si as nações enriq uecom pela perfeição 

das suas industrias e pela extensào do sou 
cQmmercio, ollas tornam-se quoridas e esti· 
madas pela cultura intellectual, e pela pro· 
tecção dada ás · sciencias. 

o senta tamanh~ somrna de trabalho para 

Rio de Jan~iro, 25 de julho de 1903.
J. B. de Lacerda, director do Museu Na· 
cional, 
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Qu:~.dro das modificações proposbs no orçam~nto do pessoll do Museu Nacio~~l 

Pessoal 

1 Db•octor ge1•al .• 
4 Proros.ioros a ..• 
4 Assistentes a ..• 
I Bibliotheci1rio .. 
1 S3oretario ••••.. 
5 Prepar•adora~ a.. 

• 1 Porteiro ........ 
l Continuo ••••.•• 
1 JarJineiro-chefa 

·2 Guardas a ..... . 
7 Serventes •••••. 

14 Trabalhadores .• 

Vencimentos Total 
Aetua.es 

10:000$000 
n:oo~·ooo 
4:.300. 000 
3:60 . 000 
3 :-600.$000 
2:700$000 
2:700$000 
1:600$000 
2:400$000 
1:500$000 

10:000$000 
24 :OOO:~OJO 
18:010$000 
8:600$000 
3:600$000 

I3:500$:mo 
2:700$000 
I :q00$000 
2:.00$000 
3:000$000 
7:665$000 

16:800$000 

1õ97865$oÕÕ 

Di'. J. B. de Lacerda. 

PesAoal 

1 Dh•ectot• ....... . 
4 P1•ofessoros ti •• 
4 Assi:;ten tos a .• , 
1 Na.turalista.-nju-

rlante .•.....• 
Bibliotheca rio •. 
Ajudantc-Biblio-

thecario .... , 
1 Secreta rio .... .. 
5 P1•eparadorcs a, 
1 Por&eiro ....... . 
I Continuo., ... ,. 
1 Jardineiro-ch:.J'fe 
8 Guardas ..•. , .. 
7 Serven tas ..... . 

18 ·Trabalhadores .. . 

Vencimentos Total 
propostos 

1.2: 000$000 12: 000$1)00 
7: 200$00~"1 ~8 :800$1JOO 
5: 400$000 21 :600$000 

5:400$000 
4:200$000 

2:000$000 
4:200$000 
3:000$000 
3:600$000 
2:500$000 
3:000$000 
1:500$000 

5:400$000 
4:200$000 

2:000$000 
4:200$000 

18:000$000 
3:600$000 
2:500$000 
3:000$000 
4:500$00o 

10:080$000 
21:000$000 

f41 :480$000 

O Sr. Gal8tâo da Cunha diz com as de um pensador ft•ancez, ·· profe~sor 
: que,_ offerecendo ao estudo da Carna.1a um do Collegiv de S. Luiz e technico e.m questõe~ 
projecto de lei qua opera uma reforma de ensino, palavras que· tambem lê. 
fundamental em nossa. organisacão de en- As opiniões dos illustres e3<:!riptores que 
sino, pela implantação do typo universi- citçni,- bem como as de outros professores 
tat•io, se congratula com o Congresso pela conteniperaneos e estadistas, mostram que o 
be.m inspirada.. iniciativa com que o Execú.ti· _reQtodio para os symptJmas de anarchia que 
vo lhe depa.ra. o ensejo favoravel de atten- sé nota.m,com essa. desorganização que sevae 
der aos. reclamos do desenvolvimento intel- elevando ao excesso de um federalismo Il1al 

· · lectual o do futuro scientifico do paiz. comprÍ>hendido e que vae . faze"i1d,o com· qUe 
. . Ao. orador alenta !lo e3peranca. de que no os Estados possam gerh·.s~ indepeg.dente e 
alevantado designio do reerguimen t'o dqs divergentemen~e ·dp centro, . ao· ponto .. de já 
estu.ios eQtre nós, não fi1ltará o concurso d~ . se notar, no grande todo social, aquelle des-

. . tolos os e&piritós esclarecidos, que contribui- governo, aquolle mal quo no orgi1nismC? in
rão co~ sua imparcial collaboração para. dividual .vem a ser uma fata.l moles~ia, · est~ 
e3te patriotico intento da. reconstituição· do na organizaçã:O de um ensino sabiamente 
ensino publico no Brazil. . dirigido pelo Estado, · que assim cumRr.e um 
· Da Camara espera o mais vivo empenho· dever seu c exerce o direito d·e infundi[', 
por· este magno assumpto, porque ella sabe dirigir o sup3rintender o ensino :publico. ·· 
·que, legislando sobre o ensino, delibera Não ignora. a existcncia. de uma grande 

_ sobre o mais relevante dos · interesses pu- corrente contra1•ia. â interft~rencia do Estado 
. blicos . e partilha a mais importante cia.s no -ensino naciona,l e, mesmo, ha quem pro-

funcções do Governo. (Muito bem.) pugne pela abs~enção completa·delle. . 
Nó plano projectado, disputam por igual a Augusto Com te éombatia o regimen uni-

a~tenção dos homens publicos o seu alcance ver.sita.rio, mas acredita qu.c as palavras do 
pôlitico e·o seu merecimento technico ou mest1•e referiam-se á UniverSidade .Fran
'sQjentifico. Seduziuo orador em primeiro· ceza., que elle chamava. o baluarte da. .meta-
·Iugar o seu alcance politico ou social. phisic.t e de ·theologico o orçamento da in-· 

·. Lê um topico do parecer da congrega· strucçã,o publica. Elle acoeitavà o systema 
ÇãJ:) do Gymnasio Nacional, do qual foi re-. do ensino pelo Estado, emq.uanto á. socieda~e 
lator um espírito culto da nova gm•acijo, não fosse organizada de modo a permittir a 
sobre o plan:> de implantação do regimen separação das funcções do pensàm~nto tem~, 
\l-niversitario em nosso p~iiz, que se deve _ao p:>rá.l e espiritual. . · 
illustre Dr. AzeveJo Sodré: Este , relator. Cita .. a opinião de Littré·, que se.manifes.ta 
viu em claro de~cot•tino- t11 alca.n-ce . poli- convencido de que não é tão tenue .. a diV:iSãó 
ti~o socia1, : coincidindo as· suas palà;vr~s que existe entre o passado e o pi'esellte e·· 
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quo, si a. iniciativa p:LrLioulat', indivHu:d 
ou collecti V<.L. mostituisso u E~t:tdo na tli
rccção do ensino, soria. peil)r do que o Estatlo 
prcsontemcn te. 

Mostra quo, nus paizes con tempm•aneos, 
se caminha }Jara. a, uniticu~~uo tlo ensi110. i\ 
luglaterL'a e a propria. Amct· ica do Nol'te 
são exemploH. · 

Ora, admittida uo Br<tzil a intervenção <lo 
Ji~sta.do, pa.rece tw orador que só resta inqui· 
rir qual o rogimeu mais proficuo pal'a o 
progt'esso e desem.·olvimento dos ('Studos, 
1sto é, ensino nas universidades ou faculda
des isoladas. 

Não couhece publicista, pcusn.dor, estadista 
üc nosila idade que so oppunha au l'egiruon 
universitario. Não cita, opiniões do Li<Ll', 
l1'orr;u•i o outros para nãu fatig;u· <L Cama1·a. 

Si, ua. opinião incontcsttwel, inata.c<tvcl, 
!>infi.o pot· interesses mal comprehcnditlo;; ou 
amor de factos cunstmtma.dos; si em l•'r·<wça, 
pail'. aferrado <is suas t1·adicções, si, a,lli 
mesmo, depois da lei Buurgeois ::;c busca u 
regimen univcrsita.rio, techuicamente fal-
1 ando, devemos inquirir do Bra.zil si é licito 
esperar . com o que existe as vantagens que 
outros paizes tecm tirado de suas institui
ções escolares e qual dos regimens é profi
cuamente adapta,vel a.o nosso meio, quaes os 
que as nossas tradicções permittem. 

O inquerito sobre o no3so ensino publico 
está feito, ninguem desconhece a sua impre
stabilidade. 

Lê tt•echos . do pat~ecer da congregação da 
Faculdade de Medicina, sobre o projecto 

· Sodré, citando de preferencia. a opinião das 
congregações, porque ellas trazem o con
cursó inapreciavel da experiencia adquirida. 
no exercício do professorado. 

Lê tambem as palavras com que se ex
prime o relator do parecer da. cvn.gregação 
da Faculdade de Direito do Recife, o Sr. Dr. 
Clovis Bevilaqua, cujo valor intellectual é 
conhecido e cujo elogio póde ser feito po1· 
cada um dos membros desta Casa, sem li
sonja e som favor. 

Cita ainda um depoimento de valor fóra 
do circulo do ensino officia.l, invoca o teste· 
munho do estimado homem de lettras, pre· 
sado pela sua erudição, como pela sua im· 
parcialidade, o Sr. José Ve:'ÍS$imo, que foi 
reitor do Gymnasio Nacional e que em tra
balho seu, publicado no Liv1•o do Centenario, 
provou á sacieda.de a nossa miseria e pl'O
funda decadencia no as3umpto. A decadencia 
do nosso estudo está assignalada na historja 
dos estabelecimentos de ensino no Brazil e, 
depois, que melhor prova para mostrar a 
anarchia que por ahi aL~stra vertiginosa
monte pelas fl'aquias concedidas a estabe· 
lecimentos particulàres, sem a intervenção 
patriotica do Governo ; que melhor prova. 

Yol, IV 

~1. 

do que a. uos~a ti.li.na unnn::d, do Gover11o tl 
do Pouee Le.dslativo em raformrn' o ensino 
c tm· do activttmentc vir, no anno seguinte, 
retoctLl', rectitica.l', permitta.-sc-lhe a. plu~ase, 
remendar a obra feita ~ 

Pens:t quo, pro,·ada. a ineffiCiLCia. das re
forllms f'eitas, o unico recurso ti adopttu• 
novos moldes, nova Ol'innta.çãu; é, como 
dizia um de1mtado 1'!·.ancez, mudar o f'ron
ti:;picio do odificio para dar· uoçã.o das suas 
commodidadeil. E' preciso uma reforma pro
funda., que alfecte o mostro e o methodo e 
quo faç·~ su.hirmos deste regimen do ana.r
chia ptu•a uma centmlização son~at<t. 

Hist.oria. as phascs pur que l,eru passado o 
ensino, do:-;do o obl'ig;ttorio sotn provtt~ os· 
ct•ipf.as até ;t t·eliJl'ma, Bonjamin ('onstant, o 
f<~Z vm· o gl'<.io do decadencia que eatla, 
uma. do::;-:;as l'cl'ol'lUiL~ 1.01n tri~Zi(lo para o iUJ
damento o o:meuçãu do tão iruporta.nte a.S· 
sumpf.o. 

~xemplilica a <!esorg,tnização do ensino 
com o facto do cxistir•em na Escola. Polytechni
ca t1·es cursos para.llelos, obsel'Vando -se um 
regulamento para cada turma. 

AJ.rnira-so de quo, havendo entre nós pro· 
fcssorós distinctos, eminentes, moços intolli· 
gentis~imos~ cJmo são, em regra, os· 1•apa.zes 
bt•azileiros, o avidos do saber, apezar de 
tudo isso, o ensino esteja em uma, decaden
cia, quo ningue~ contesta nem mais busca, 
obscurecer 1 

Diz que o remedío não pódQser mais esta 
serie do concerto.~ e desconcertos : -ttudo está 
a indicar que ha necessidade de uma reforma 
profunda e de uma ol'ientação nova, e só 
nos cumpre buscar nos povos civilizados, 
nas nações m:üs adeantadas o melhor mo
delo. Assim, o projecto que vem apresen· 
t~r â detibm•ação da Camara adapta. o mo
delo allomão, que é o considerado pelo Sr. 
Clovis Bcvilaqua, em um parecer quo n·ã~.,_ 
lê para. não fatiga1• a attenção dos seus col~ 
legas, como um dos melhores e que estd. so 
impondo " todos os ·povos cultos. 

Faz vo··, depois de argumentar com a. 
Austria, a Suissa. Allemã, a Holla.nda. e a 
propria França., que vae abandonando ore-. 
gimen napoleonico para introduzir no ensino 
a, grandeza do modelo allomão, a necessidade 
de se implantar entre nós o systema · uni· 
versitario, que o projecto que t1·az á. sabedo
ria da Camara intenta. realizar. 

Demonstl•a com os factos a improeedencia. 
de qualquer contradicta, o neste sentido 
prov-~~ que as universidades se acclimam na 
America. Ahi ostão as universidades pros
peras do Chile, da Republica Argentina, e, 
acima de todas ollas, as da Amcrica. do Norte 
p!l.t'a. as quaes Pjerre Coubertin, incumbido 
pelo Governo Francez de oxa.minar. as uni ver· 
sidades americanas, chama a· a ttenção de ~e\1 

ii 
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pu.lz t! tli~: cl~' a.hl que a,quolla raç .L, t;Io 
u.vltltt do Hthru• ou111o d.• r•i(llleZ : L~ m:ttceia,r.s, 
11u J>l'opat•t• 1>a.t•a. llu1'4 tlal' tt ha.talha do l'u
tUJ'O,» 

O regimon :tllontií.o, vlctOt·ioso om todo o 
mundo cnl to, roputts t - u pru·:t o ot'allor ú o 
lado soduetor <.la ot•g;tnlzaçiio - n t plona, 
autonomia. a.dminlstt•ativa., dldactictt o didci
plinar da universidade. 
· Ella se desloca das mãos do pod.ot• p11blico 

e governa-se p:.>r si mesmo, superinLendida 
po1• elle~ . . _ . 
· Na escolha e na retr1bU1çao do pe ~soa. I, 
dizem todos os technicos, está o segt•edo da 
actividade scientitica e do incessante pro
grosso do ensino alie mão. 

Ha, tres classes de lentes, todos elles· retri
buidos pelo alumno. O alumno nã.o tem a 
liberdade de não estudar: elle tem. a. libel'
dàde de estudar onde quer e com os pl·ofes-
sores que desejar. .. ; 

Deixa de continuai' a. mostrar as vantagens 
características do ensino universitario, por 
que a· Ca.ml\ra vae estudar attenta e pl•ofun
damente o assumpto, e edpera qué na dis
ct:issão todos oates pontos, scríio ampla e 
profundamente aprecia ws. 

COnclue, após mostrar as moclifi.cações .que 
introduziu no · projecto Azevedo Sodré e as 
vantagens · do systema universitario sobre 
todos os aspectos, dizendo que este projecto, 
para o qual os cochichos da imprensa attri
buiram· razões, que não reproduz,· á demora 
na. apresentação, · se1•vil•á, ao m~nos, par_a 
concatenar· om tot•no delle estas Idéag poh
iíica~·, estas opiniões que por a.hi se agitam 
dispersas, sem coordenação, sem rumo e 
sem idéal definido. (Muito bem, muito bem. 
O m·ado1· -C vi"'am.ente comp·rim.entado. ) 

O Sr. Presidente-O projecto fica 
Sobre· a mesa a ·,é ulterior deliberação. 

·· O Sr. Augu8to de Freitas 
(Movimento de attençcio}-Mal me passou pela 
mente,, Sr. Presidente, a supposição de 
occupar a attenção da Casa neste momento e 
a pt•oposito de~te assumpt:>. 

As. ultimas palavras, ]_)orém, do illust1·e 
Deputado po1· Minas referentgs á ag .tação 
política qu3 S. Ex:. houve por bem classi
ficar de · uma halella, agita,ção que se le
vantaria em .torno do projecto creador de 
Univerilidades no Brazil, do qual S. Ex. foi 
portador, me propol'cionou almejado ensejo 
de pôr termo a · e3peculações sobra nossa 
attitude politica. 

A correcção, perJoem VV. EEx:. q11e assim 
qualifique, de procedimento da maioria da 
baucatia da. Bahia, si não . da unanimidade 
aos · membros della, tem tal vez desgo3tado 

· esses agHadores, boateiros quo se com_ .. 

pt•azcm com os <"l.~caJHh, los intitcis c qtmndo o 
bem pub!ieo c o interesse nacional estão 
em jogo. 
· Füz bo ·u o nob1•c Depuhdo por Minas em 
clas.iificar rle ha lclla. esta. agitat;ão · politica 
annuncia.dít pJr I]Ua')Í toda a imprensa, no · 
seu entrulinhu.do do gracejo. · 

A banc:.tda ba.hiana., o eu pessoalmentó, quo 
a assumptos de instrucçã<> publica mo sinto . 
liga,;lo ha muitos annos por laços est :·oitos, 
não se preoccupa com agitações políticas, 
nem il'ia, llll1nifestar dosgo~tos por· ventura 
exist;eotes qtl;ml.o ,so agir.am no seio do Par
lamento questões do alcance de:::ta.. (Muito 
bem.) 

Compi•chende-se que em da ::tntevcr om 
um pt'oblema da. ordem deste, não a agitação 
dos animos políticos, ma.s do esph•ito do 
quantos cogitam das grandes questões so
ciaea. 

O nobre Deputado por Minas já o · annun
ciou, · e S. Ex. com ra.zãu sabe que não_ 
póde fazer transitar por esta Casa um pro· 
jecto reformadt' r da instrucção publica, pro· 
jõ~to que crêa a esmo universid-a.des._ .. 

0 SR. GASTÃO DA. CUNHA-Não apoiado. 
A esmo por que~ 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-Perdôo O no
bre Deputado, não tenho intelH;ão do ma
goal·o. 

O SR. GASTÃO DA CUNHA-Seria attribuir· 
me leviandade ou incapaqidade. Não duvido 
reconhecer nas relações particula.ees ; mas, 
como Deputado, não. · 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Retir-o a 
expressão, si ella. o molestou, pois que oUtra 
é a. minhn. intenç~ão. · 

Um pro.\ecto I'eft) ·mador lla instrucção 
publica, p1·ojecto que <t levanta a almra. quo 
os nossos olhos mal podem alcaor:ar, pro
je~to portador flo elixir por S. 'Ex. annun- . 
ciado, · é projocto de ante do q u~l não nos 
podemos curvar submi~sos,.sem i•enegar idéas 
c abandonar crenças. 
·· -Aca~o passou um rriornento, pela mente do 
nobre Doputado- o de quantos p::tlrocinam 
est<t idóa, o i> msarnento ·de que nós outro3, 
ciuc ha muit:Js annos nos temos dedicado 
com amor ao· problema da instrucção pu
blica., nã.o tenhamos medit:tdo no a.s.3umpto 
da crea.ção ·de Univei'-sidades? V. ·EK. yerá 
que o temos. · 

O nobre Deputado ha de se n,listar ao lado 
daquelles que teem lamentado a decLtdencia 
da iustrucgão publica no paiz, muito menos 
pelas t•eformas do que pelos homens que as 
executam, menos pelas mod.ificn.ções do que 
pela condescendencia. dos governos, pelo Ms
cuido das congregaç_ões c dos seus diroctores, 
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que mal sabem cumprir seus devores. Ahi ó .Juniot•, Arnolplto Azcve!Lo, Leite de Som~a, 
que estlt o lll<Ll. Frn.ncisco M<tLt<1, M;wçal Escobar, Angelo 

Nlio é, pot•êm, eilto 0 momon to de dis- Pinheiro c Domingos Mascn.renluw. 
cntir. O que eu precisava to:nar s ~lionte era, 
a nossa attitnde de feanco, (leci{lillo e leal 
J.poio ao governo <la Nação. Não troux.omos 
a.l.é .hoje, não traremos, esporo em Deus, mo
tivos do desgosto pessoal, divcr<rcnci:.ts da 
}wlitica. intern : ~ do Estatlo parX a1,1itar a 
vida da. Nação c crcar ombarttços á ttcção do 
Governo. (Jluito bem; rnuilo bem. O orado;· e 
muito compl'imentado.) 

Comparecem ma i::; os S!'s. En<ías Martins, 
Aurelio Amorim, Passus Miranda., Carlos de 
Novaes, Antonio . Bastos, Indio do Br-azil, 
Luiz Uomingue~. Christino Cruz, Ra.vmundo 
Artltur, Bezorril Fontenolle, l:<~rederico Bor· 
ge3, Pereira do Lyra, .João L')pos, Sergio 
S<tboya, Fonseca e Silva, Paula e Silva., 
\Va,lt'redo Leal, Abdon Militnez. Affunso Costa., 
Celso ue Souz < ~ . .João Vieit•a, Al'lhur Or·la.ndo, 
·Angelo Neto, Euzebio de Anclt•n.do, Arl'oxellas 
Gal vão, Castro Rebello, Tosta, Butcão Vianna., 
Eduardo Ramo.3, José Mon,jardim, Gttldino 
Loreto, Sá Freire, Beliza.rio de Souza.; Lou
renço Baptista, cruvello C<walcanti, Carlos 
Teixeira Brandão, Viria.to Mascarenh<t::l, Es
tuvãoLolJo, .José Bonifacio, FI•ttncisco Bor
n;trdino, João Luiz Alves, An&onio Zaca.rias, 
Sabino Barrozo, Padua R _\zen de, ~loy Cha
ves, José Lobo, Alvaro de C<trva,lho, Canuiu.-J 
Rodrigues, .Jo<.tquim Teíxeil•a Brandão, Gosta 
Netto, Aquino H.ibuiro, Benedicto de Souza, 
Lindolpho . Serra, Elizou Gu.ilhormo, Diogo 
Fortuna e Campos Cartior. 

Deixa.m de ·C::)mpareccr com causa partici
pada os Srs. Julio do Mello, \'Vandorlcy de 
Mendonça., Raymundo Nory, lLsanna.h de 
Oliveil·a, Arthu1' Lemos, Jo:;é Eusebio. Ur
bano Santos, Guelelha Mour•iio, Dias Vicit'a, 
João Gayoso, Pet•eira Reis, T1•indade, SoaPos,. 
Noiva, ~stacio Coimbra, Pedt•o Pernambuco, 
Elpidío Figueiredo, H.aymundo de Miranda., 
Felisbello.Freire,Neiva., Leopoldo Filgueiras, 
Milton, Vergne de Al>rou, Pinto Dantas, To· 
lentino dos Sttntos, .Marco li no Moura, Corrêa 
Dutra, Bezamat, Pereü·a Lima, Pau li no . de. 
Souza, Penido Filho, Ada.lberto Ferraz, Car
valho Bricto, Arthur Torres, EU.uardo Pi· 
mentel, Oleg-ario Maciel, Rodolpho Paixão, 
Domingnes de Castro, Va.lois da Castro, Aze
vedo M<rrques, Rodolph.J Miranda, Candido 
de Abreu, Car·Jos Cavalcante, "Barbosa Lima, 
Xavier do Valle, Victorino Monteir•o,Cassiano 
do Nascimento e Alfreuo Vu.rella.. 

E sem ca.usa- os Srs. Rogerio de Mi· 
randa, Thomaz Cavalcante, Jusé Mar~ellino, 

ORDEiv1 DO DIA 

O Sr. Presidente- Havendo nu· 
moro, vou Pl'oceder á votação das ma.toria.s 
que se acham sobro a mesa. e as constantes 
da ordem do dia. 

São li1los c julgados objecb de deliberação 
os scguin tes 

PROJECTOS 

N. 156- 1903 

Reinteyra na p)·aça de aspi1·antc:; a gual'das
mal·inltas os actuaes atumuos pai.;anos do 
,'}o anno da Escota Naval ; e dti outtas 
p1·ovi(lencias 

Considerando qne os actuaes alumaos pai
zanos do 3° annu da Escola Naval mc\tri
cularam-~e na vigoncia tlo regulamento de 
17 de março de 1~99, qtte permittia a. rein
to~ra.ção na praça de aspirantes aos alumnos 
pa1zanus, quando approva.dos em todas as 
materias do anno escolar ; 

Considel!ando que, tendo esses alumnos sido 
a.ppt•ovatlos em exame vago em todas as ma
terias do 2° auno, lhes foi. dada a matricula 
no 3° anno, som a correspondente praça de 
as picantes, p Jl' falta de vagas; 

CunsideranJo que o a.c~ua.l regula.mento 
não permit.tc <~ mct1,ricula. ·como alumnos pai" 
zanos e sim toclo.:> com pra.ças uo aspira.otes 
a guaruas-marinhas ; 

0JnsidorJ.ndo quo sert~ insignificante o ~u- · 
gmonto de ÚC$pcza com as reint')grações de 
tn.es alumnos na pt•aça. de aspirantes, porque, 
estando proxima u. époci1 dos exames, ou se
r·ão, qtiando approvados, clovados aos postos 
(le guaed lS~m2!'ínbas ou, no caso de repl•o
vação, definitivamente eliminados da. escola, 
submettemos â considet•ação do Congresso o 
seguinte proje~to: . 

O Cougeesso Nacional dacreta: 
ArG. I. o São reint~grados na praça <le as· 

pieantes a gu.ardas-marinhas os actuae8 
atumnos paizanos do 3° a.nno da Escola. 
Na.va.l. 

A1·t. 2.1) Fica. o Governo autorizado a abrir 
o.; credi tos necessarios p1.ra. alimentaoão e 
soldo dueaute os poucoJ mczes do exercício 
vigente. 

Art. 3.0 São ravoga1as as disposições em 
contrd.rio. 

Esmeraldino Bandeíra, Ameríco de .Albu- Sala, da3 ses::;õcs, 5 de agosto de 1903.
qum•quo, Erico Coelho, Fidelis Alves, Ber-. Júvenal Miller.--A' Commissão de Marinha. 
nardes de Faria, Lamounier Godofl'edo, Co.:; ta. Te Guerra de Orçamento. 
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.r. ·· N. 157 - lvO:J r.:.·m om concot•rel' eom a.s dospcza.s Mccs-
. ; sal';as á manutenção tles .~cs institutos. 

:iff.isiitue no Bra~it cinco uni'l:cl·siclwles com ~ 2. ,, Fica. transfel'ida para a. cidade de 
, _ · séde nas cidades do Rio da Janeiro, 8t7o Bollo Ho1•izontc a Escola de Minas de Ouro 

Paulo, Balda, Recife e Bel/o Bol'i:.ontc; e Preto, d. qual ~erão a.nnexados cursos de agro· 
tld úulras providencias nomia, zoot.cchnia o voterimu·ii\, 

O Congresso ~aciona.l rc~olv,~: ;ii 3." Os bachareis em lcttras sot•jo em 
igualdade do condições preferidos por oc

Ar&. 1." Ficam ins1.ituidas no Brazil cinco c~tsião jo provimento dos ca.rgus publicos. 
univm•sidades com s~de nas cidades . do .Rio Serão outrosim dispensados do concurso 
dc .Janeiro, S. Paulo, Bahia., Recife o Bello para o provimento nos cargos do prati· 
Horizonte, gozando cad:t uma della~ de per· cantes, amanuenses ou oscripturarios nas 
sona.Hdade juridica e de autonomia n.dmi- rt!partições pulJiica-:. Qua.ndo concort•om 
nistr;\tiva, didactica e disciplinai', sob a vi- dous ou mais b:J.Cha.reis, sm•â preferido 
g-ilancia. do Estado. , aqucllc que,durante o tirocinio univol'~itario, 
- O Estado exercerá. osta. vigilancia sobre v. tiver obtido melhot•es noias. 
univm-sidad.:) e cada uma. de ema::~ faculdades Art. 4. 0 As Universidades terão por 
por intermedio do I'eitor, nomeado pelo Pre- funcção: 
sidente da Ropublica. § l.o Ministrar a instrucçã.o secunda.ria o 

O Govórno Fo<leral deverá outrosim, qual)'~ supm•:o1' por intormedio de suas faculdade~, 
do ,juJgar convcnionte, })rocodcr a uma in- tendo em mira dar ao en::>ino um cunho emi
spec~ão rigoi\JSa em cada universidad'\;, nentemc;He pratico e profissional, c pro
d-esignando pat:a. essç flm um. funccionario mvvondo ao mesmo tempo, po1• um estimulo 
gt•aduado do MIOistcrlo da Justtça. bem conduzido, pela cmulaç.ão e distribuição 

A éste delegado serão franqueados os livros do prcmios, . o pt•ogredso das scioncias no 
de escripturação e fJrnccidas toda~ as i nfor· B1·azil e a constituição de uma litt~ratura. 

. mações solicitadas para que possa formar scientifica nacional. 
juizo exacto ac3rca dJ estado fin ·mceiro da § 2. o Dispor sob1•e o modo pelo qual deve 
Universidade, · . ser dado o cn.sino · nas diversas faculdades, 

Art. 2. 0 O rcitnr de cada Universidade, adoptando os methodos m·\h~ cfficazes o con
bam como os profes·:;oeos ordimuios, os extra- fecciona.ndo os raspectivos regubmentos. 

. or{iinarios encarregadqs 'de ·cursos perma· § 3. o P1•omovor as reformas o melhora
-1ientes, os dil•ectores e vice directonH das mantos que se tornem nccessarios ao ensino 
f~culdades, quandonome_ados pelo Governo submettendo-os á 3-prccü\ção e autorização 

· :·Federal, perceberão v~nc ~men'.o:; pagos pelo, dQ, Governo, desde que exijam augmanto do 
. .Thesouro, con~tantes da. ta~ell~ anncxa, n. 2. desp,lza.s por parto da União. 
(j Congresso Nacional consigna1•á annua1- . § 4. 0 RespJnder a con:3ultas e podidos de 

· .monte no orçamento do Ministerio· da Ju.~· irif'ormações que lbe .forcm dirigidos pQr in
ti_ça. e Negocios Interiores uma. subvenção termeJio do Minist<J rio da Justi<;a e Negocios 
para Gada Universidade, de accordo com as In~eriot•es sobre a.ssumptos que ·se ratlPam ás 
exigencias do en~ino nellas ministrado. ~sta suas funcçõ3~ e intuitos. 
subvenção não poderá já mais ser diminuída, · · § 5. o Receber a subvcnç:ão votada. ·pelo 
devendo cada. Universidade· appllcar as Congros':io Nacional e as dotações que lhe 
S.Jbras que apurar-da rcod:t do seu patri- f._,rem conceriidas p3los ~stados ou ntunici· 
·,monio na. ct•cação de novos instltu~os de cn- pios, bem como 0s donativos particula.re3. 
sinoou no aperfàiçoamento dos oxistente.~. § 6. 0 Zelar pela consm~':ação e progressivo 

Art. 3. 0 A Universidade do_ Rio do Ja- atigmonto do _seu patrimonio. ·· 
Iíeil'(l abr~ngerâ cinco . faculdades, ·sob as § 7 .o Organizar annualmentc, de accordo 
seguintes denominações: Faculdade do Let- com a renda do seu patrimonio o com as 
-tras, . Faculdade de Scicncias; Faculdade de subvenções recebidas, nm orçamentc;. deta-

. Mcdit1ina, Fáculdade do Direito e Escola dê lhado para cada. faculdade, a&tendondo ás 
Erigoiih!!-'ria. nocessidades do ensino em cada uma. dellas 

\ - 1\j J.o A~ Univí'rsida.ics de S. Paulo, Re- e zelando pela rigot•osl observancia deste 
cit'o, Bahia e BeUo Horizonto s~rão proviso- orça.mento • 

. ria.n:iento incompletas, constituídas pelos § 8. o Indicar ao Governo os nomes .dos 
institutos de ensino su.perior. que a União profissionaes que devam ser prov1dos nos 
actu.almonte mantem· naquellas cidades. . cargos de professora~. . 

-Poderão, todavia, desde já· incorpora.e-se a § ~.o Contractar fóra do pa.iz p1•otlssionaes 
cada. uma deJlas os institutos de ensino se· estt·angoh·os })ara aux.liares do ensino ou 

__ c11ndario c superior mantidos pelos Estados mesmo para profossores, quando no Bra.zil 
de. -s. Pa.ulo, Bahia, Pernambuco, e Minas não forem . encontradas pe . .,sons com as . ne
Gera.es, si 9~ r(lspectivos governos accorda- cessarias habilitações. 
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§ lO. Pro\'Cl' I]~ possoa.l o material do en
siuo a.~ hibliotheca.~. SIH ~ t·eta.ria.!-:, la.h .. }('a.t.o
rios, gabi noto.~ c ma.i;; d1)penrtcncias 1l<LS 
divera.s f:tcnltla.lins o i.nsW.utos 1ln nnsino rtnc 
lho ~ii.u subordinados. 

~ 11. Verificar a~ ha.IJilit.ações dJs prt)
fi.~siona(}S 1liplom u.lo3 por l'ttculllades cstt·a.~
geiras ou por facnlla.des c escolas brazL
lcira.s c que queiram exercer a. profissão no 
Bra.zil. 

~ 12. Verificar as IabilitaQõcs dos pro
fissiona.cs nio diplomados c quo qnoiri1m 
oxo t cer no Brczil a.s profissões de motlico, 
pJw.rmaceutit~o, dentistn., parteira, advogado, 
en~enheiro. a.grimensot• e voterin:u·io. 

§ 13. Organizar os pt•ogran)mas do onsino 
de humanidades na conrormtdade do:; qua.es 
deverão Stlr l'ei 1;os os exames do prepa.ra.
tol'ics. 

§ 14. Verillc~u· as h11bilitações dos a~111~nos 
que e:o;tudat'0 m h uman ida.do:o~ no l)lStrtcto 
Federa.! o dos candidatos á matricula nos 
cursos ~upJriorcs das Universidades. Esta. 
voriflcaçt\.o compotil•ií. it cada Universidade 
no ro)pectin) Estado e á Universidade do 
Rio de Janeiro, no Oistricto Federal. Esta 
ultima poderá igualmente o1•ganizar mesas 
de exames de preparatorios nas capitaos dos 
Estados em que não houver Univeraidado. 

Art. 5.o Comp3tc ainda ás Universidades, 
logo que a renda dos rospec~ivos patrimo· 
nios o permittn.: _ 

§ 1.0 Orgaz;tizar e maut:Jr uma ou mais 
escolas· preparatorias intermedhria.3 entr~ 
a escola primaria. e as t'acul•hdcs de lettt•as, 
c n<.ts quaes os a.lumno3 habilita.do3 om in
strucção primaria possam S3 preparat• para 
o oxame d.e admis3ão na. Faeuldado doLe'.tras. 

§ 2.° Ct•ea.r e manter nos Estados em que 
não existam U n i\rorsidades, escolas profis
sionaes, do ot•ganiztçüo modesh, providas, 
porém, do pessoal e material nocessario~ ~o 
ensino pratico que n3lla.s deve SJr muus
trado. 

Art. 6.o As Universidades conferirão di
plomn.s de b:1charel em lettr.ts, do bacharel 
em sciencias juridicas c s::>ciaes, do enge

. nlleiro civil, de engenheiro industrial, de 
eno-enhoiro de minas. de engenhoiro agrono. mo, de agrimensor' da doutor em me~icina, 
de cirurgião dentista e de plnrmaceuttco. 

Além destes diploma.s, poderli.o ellas. de ac
cordJ com estudos especia.es minis~rados em 
suaR faculdade~. conto rir outros de ordem 
sciontitica ou Jittet•n.ria. 

Conferirão out1•osiru títulos do licencia<l · 
em m9dicina, jut•i:;prudcncia, engoob:.tria, 
phat•macia, arte dcutari:.t, pai'tus e vctol'i
naria. 

Art. 7. o Ninguem podor;l exercJr no 
Bmzi1 as profissões de. medico, engenheiro, 
:vlvogarlo o ph:,rm:tccmt.ico, magi'itNdo, don-

tist1., a:;t•im3n9or, pn.rteiril , vr•tedn:u·io .iP.Ol 
i.flr ha.bilil.:.tçl•rK pt·urada~~ p.wa.nta uma d;l.~ 
Uni\'et·.~ilhtlles thdm·:ws. Pa.l'<l :.1. pro\·:t dw~ta 
h:-~.hilit.a0:í.o não h:wcrá. misl.el' l.itulos nnm 
diplonns expedidos por faculdades c escolas 
nn.cion!\"R 011 nstJ•a.ng-,~iJ•;t.::;. A po.i::!O dnstns 
ti tu los con l'cr·it•á t.otla. via va.n ta~on:; aos í1n11Ft 
porhdoms. 

§ 1.° Fica iostituido o exame de estado 
para a. vcrifieação rfa.s habilitações dos lH'O· 
fissionaes diplomados ou não que queiram 
oxm·t~er iL'! t•eforida.s profissões no Rt•.tzil. · 

§ 2.·· No exame de e:3ta.do a.s êommissõ1~:.~ 
oxn.minadot•a-; serão compostas elo cinco 
mcmh!'os, no minimo,dcsigna,dos pelo reitor. 
serão somprc presididél.S pelo diroctor ou 
vicJ·dircctor da respecth'tt f:.t.culdade e o 
processo de mmmc nã.o poder(t ser iniciado 
sem lt presença do rei to r ou do um delegado 
de sua inteirá confiança. 

§ 3, 0 Aos proflssionaes diplomados por 
uma Universidade feleral é facultado o 
direito do prestat• t3xame de estado perante 
·a mesma Universidade ou perante uma das 
outra.s. 

§ 4. o Os protls:Jionaes estrangeiros, diplo
mados ou não, só pode1·ão requerer exame 
do cs~ado depois de obtida. a. I'ospectiva carta 
do naturalização. 

Art. 8. 0 As . faculdades e escolas de en· 
sino superior fundadas por iniciativ<l. parti
cular mt pelos governos estaduaes,bem como 
os e~tabelecimontos equipara1os de ensino 
secunda.rio, funqcionarão livi•omonte sem 
fiscaliza.ção por p;n·te do Governo Federal. 

Ser·llte bã.o mantidos os privilegias de qile 
gozam com respeito á concessão de titulo~ e 
diplomas os qua.es, no emta.nto,_ só dara.c) 
direito ao cxm•cicio profissional apús a. _a.p
provaçã.o om exame de e~tado feito pe1•anto 
uma tlas Universidades federae.s. · 

Art. · 9. o Cada Uni versidado terd. um pa.tri~ 
monio que sot•á con~tituido : 

L Polos donativos c leg-ados que lhe forem · 
feitos, os qua.ea serão isentos de impostos. . 

II. Pela subvenção votada pelo Cong1·es.;o 
Nacional e pelas dotações concedidas pelqs 
govm•nos dos E;tados ou municípios. . 

IH. Pelos prcdios, de propriedade da União. 
em quo funcciona.m actualmente as facul
dades e cstabolecim:mtos que pass1rem a. 
fc.tzor parto da Univc)raidado. . 

IV. Paios predios quo o Governo da. União 
uu dos Estado3 puderem cedor par~ a. instai· 
!ação d!.ts novas faculdades. 

V. Pelo mat~rial de ensino, aduàhuent) 
existente nas faculdades e institnt"S, ai.JL'aD~ 
criJos polas Univor.-.;ida les. 
l:l VI. Pela impo1•tancia das mult:ls estipn
l:lrla.s na. prosoo~.o lei, 
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VII. Pelas tttxas de exames p~tgas pelos 1 § I. o O l'eitor poderá ser um pi·ofess'lr 
alurouos o pelos cu.ndidn.tos a. exames de em actividade, um profcssot• jubilado, ou 
prepttratorios. . pes.3oa .extranha ao ensino, dispondo, por1~rn. 

VIII. Pelas taxas de exame de estado. de alto valor morn,l e sciontifieo. Si a sua 
IX. Pelas taxas de exame do hahili t·:,ção esculha rcca.hir ern um profos;;;or em activi-

para. os .docentes livt•es. da.de, ficará este dispensado do serviço de 
X. Pela quota de 20 % deduzida. d:.ts taxas oxamo e da frcquencia ás sessões da Congee

dc matr:cula· o inscripções pagas pelos alu- gação na ro~"pectiva fac1:Ildadc. 
mnos da Univorsida.de om todos os cut·~os § 2. 0 Htwceâ um vko-reitor de nomeação 
otnciaes o livre~. do Presidente da Republica., o qua.l subsJ-

XI. Pela. taxa do .frequencia da biblio- tuirá o reitor nos ~eus impedimentos. A 
theca. · nomeação do vice-reitol' devorá. recahie em 

XII. Pelos emolumentos e~peciaes rola ti· um dos mernb1•os do Comelho Univer.-:'ihrio; 
vos aos diplomas e títulos conceJidos pela Art. 13. O Conselho Universir.arlo será. 
Universidade. constituído pelo roitot•, pelos dircctores c 

XIII. Pelo p1•oducto dil venda.. do impressos vice-directores do cada f:wuldade que en· 
(programrhas de cursos, lista do alumnos, trar na constituiçoão da Univm·sidade e por 
regulamentos, etc.). .. um roprosentn.nto de cau.a Estado, município, 

XIV. Pela. ta.xa de registro de ·titulrS''c ou associaçfLo que concorrerem p~n·a o patt-i-
liconça.s. · ·• monio da UniYersidado com uma. consignu-

XV. Pelod emolumentos especiacs, rela.ti- ção annual nunca inferior a 20:0J0$000. 
vos a. quaesquel' tltulos de nomeação expe-
didos peJo reitor ou polo~õt directoros uas Art. 14. Além das attribuições que sm·n.o 
fuouldades. · descriminadas em regulamento esporiaJ, 

XVI. Por emolumentos especiaes relati- compote·ao reitor: 
vos a cer\idõas, guias de tr•ansferencia. de r. Rept·esen tm· a Universidade para todos 
uma. Universidade pa1•a a outra, cartões de os o !feitos da lGi •. 
legitimação, cadernetas de curso. II. Corresponder se com o Governo Fede·:al 

As contribuições diversas a que se refere para responder ás consultas e pedidos de 
o presente artigo constam da. tabolla an· informações e pa1•a iilteiral-o uo movimento 
nexa, sob n. 1. ·· · · da Universidade o dos factos mais nota v eis 

Art. 10. O patrimonio da Universidade, que nella occorrerem. 
~m. como sua. t•enda, deduzidas as quohs III. Providenciar, dentro da orbita das 
in!J.ispensavels para a. acquisição dos predios suas attribuiçõe~. ou reclam:tr do Conselho 
e do material necessarios ao ensino, serão Uni vot·sitario providencias para os factos 
~onv~rtidos ·em títulos da divida publica fe- irregulares levados ao conhecimento do Mi · 
der&l .. F::~,rão apenas excepção a es a regra. nistro pelos commissar'ios do Governo· junto 
os donativos com .prescl'ipção contraria â.s facuhlades. 
exarada no termo de doação. IV. Submetter á approvg.ção do Governo, 

Os titillos de 1•enila e os bons immoveis no começo de cacla. anno, u orçamento elas 
pertencentes, ao patrimonio de cad~ Uni- despezas da. Universidade, organizado pelo 
versidade serão isentos. do toJo o qualquer respectivo cjnselho ~ 
1D:(post ó~ assim tambem o material de en V. Apresentar, no fim de cada anuo, um 
sino importado para os cursos universi- relatorio, dando conta. do modo pelo qu·.tl 
ta1•ios. . foram applicadas as verbas concedidas paio 

· ·· Art: 11. · Será eonsignada aunu~lmtmte Congresso Nac:ional ; 
no orçamento do Ministel'io da Justiça VI. Dar execução ás deliberações do Con
.unia. verba para a instituição de bolsas S3lho Universitario e das congregações das 

:de estq.do em proveito de alumnos pobres divei'S.;].S faculdades; 
que se tenham di::Jtinguldo pa1• seus me- VII. Fiscalizar a receita e· despeza da
ritos e boa conducta. Estas holsai em nu- universidade, fazendo exe<mtar as tabellas 
mero de 32 serao distribuídas em partes orçamen·tarias votadas pelo respectivo con-

''igmies • pelas faculdades de ensino super·ior; selho ; 
sendo de preferefiêia concedidas aos al ~ VIII. Nomear, ·uc.:mciat• e demittir o pes
·ll.lnós dos Estados em que não houver Uni· soal da secretarh e da bibliotheca da uni.; 
versidade e que, pt3las condições precai•in.s versidade e bem assim o das s2crotarias da.s 
de suas finanças, não possam. consignar em faculdades ; 
,seu orçamento fundos para tal fim.. IX. Nomear, dcmitt.ír e licenciar os 
: .Art. 12. C.:~oda. Universidade será dirigida directores, prof€ssores e demais pessoal dtts 
por um reitol', de livre nomeação do Pre- escolas fundadas e mantidas pela universi
stdente da Republica, assistido po1• um con- dado, na conformidade dos respectivos re-

.51 ol~o, gulamentos 
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X. Confer·il· os títulos do doccnLmlin·e.3 viço, cumptJLindo ao roHor n. respectiva no
aos prufis:;;iona.cs que ~e TnD~tt'al'Ort111ahili- mmu;ilo. 
tadosn,ts provas (.h capacidade exigidas de § 3." O sccl'otarlo a.ccumalarâ. as funct:õe;; 
a.ccor,Io com o r:Jgul ·,nwoi;u de cada f;tcul- do socrctal'io tio Conselho Universitat•io. 
da;! e. .Ar·t. lô. _,\o Conscllw Univcrsitario com· 

XI. q1·ganiza.r as l_H.es::t~c:mminadur:~s quo pote : 
devam JUlgar a!:! habliJtüt;~uo~ do!:! cantlld<htos 
a cx;Lmcs (lo prcpanttorios. I. Uir'igiL' o patl'imonio da Universidt~de, 

XH. Visitar coill assiduidade as üíversas l'esolvendo todas üS questões economicas quo 
~ 1 l se suscitr~rem ; t,i1CLil<. ac es par<t vorí ficar o modo por q no 
lii!JCCLOna.m, clt:tmando a J.ttr.nçã.o dos t•espo- li. Ül'ganizar ;mnnalmcnte o ol·çamont,o 
cttvos d n·oeto1·es p:mt as ÍITegulal'idado.:; gor•;tl ün Uni vor.~illrv!c e um ort:nmonto tle
notauas o Iw.randu u fil.cto ao cunhecirncnto r.alhado para cad:L fhculda.do ; 
do Conselho Uni\·cl'Sita.!·io quando deste de- IH. Auturizal' despezas cxtra.urd.inat'Í:lS 
pon1lorcm <1S ptovi

1
Jencias. que se torn<.LL·om prccis.as no correr do anno 

XIII. Convoc:te ordimu·ia. 0 ex.teaot·dina- o não tonha111 ;-;Uo prcvisttLS nas ta.bellas ar
monto o Consulho Universitario e a. as:mmblé ., ç:~ntcntar-ias ; 
gm•al dos prolbssol'e.~ de c:Lih faculdade. IV. Fix<.tr os vencimentos do posso;ti da 

xrv. Allvurtit· c l~dnloestar YOt·balmento Univcrsiclado quo nã.o fOI' pago pelo Thesoul'O 
ou por escripto us profes.-ores 0 docontes. Vcrlm·al ou pelos governo:; esta:duaes ; 
chamando-os ao cumpPimento tios dcvOJ•rs; V .-Autorizat• o l{oitor a c.tdeantar aos 
(!lli1ndo pot• sua conduet<~ dentro 011 t'úl'a alumnus pt>bl'PS, quo tonha.m obtídt> appl'U· 
'la Univm•f·idade, ou pur :wus esct·intos, ut'- vaçõo.; pll}na.:i nos Jous pdmoil·os :.Lnno~ rl~ 
fonda,m o deroi'o da proft:;.~ão 0i1 doem um cur·su :-;uperior, as quantias nnccssat'hts 
occu.~ião a esca.ndalod pnhlicos. 3i a simp!es para P<tga.meoto tle matriculas o tu.x.·1s de 
admoesttwã.o não produzk o doseja.lu elreitv, ex:u1ws tLt.é o fim do tirocinio acallomico. 
o reitor Jeva1·á o facto ao conhecimento tlo Aos alumno:; menol'OS, tal umprostimo só 
Conselho UuivcrsitaJ•io ; poderi seL' feito a requerimento do pai ou 

X V. Impor aos altnnnos, que tenham com- tutor. · 
m~ttHlo. as. faltas provistas no regulamento O Reitor provUenciu.rti para quo a Uni
umveri!Itarw, as ponu.s consignadas no vorsit.l.ado seja inllemnízada. das quantias em
mesmo regulamento até a de suspensão por prest<.Lda"S dentro dud tres primeiros ttnnos 
um semestre ;- volvidos a.pó:3 a. formatura do devedor; 

X VI. Receber do Thcsouro Nn.ciona.l as V L-Indicar ao Governo os nomes dos 
consignações votadas pelo Congresso, as .J?rofissionaes quo Jovem s~r p1:ovidos nosca.r~ 
quaes lhe deverão ser pagas em quot·.~s bi- gos de professores ordmarl0:3 o extraor-
mensaes ; dinarios ; 

XVII. Receber os doJativos feitos ü Uni- VH -Tomar conhecimento o julgar os 
versidade ; recursos que forem intm·po~tos sobre as re-

XVIII.Confm•ir, por proposta da respectlva soluções {\as congregações e dos directores 
Congregação, os predicmnontos do profe~sor . das di versas faculdades ; 
ordinado aos professores ex traordina.rios, vm. · Tomar• providencias a p1•oposito dos 

.qua tenltam obtido grande notoriedade· pelo factos e occurrencias levados ao sou conhe· 
seu caracter o valm scientifico e cujo ensino cimento pelo reitor ou pelos directores das 
tenha. attrahido muitoô atumnos <L Univer- facuh.iade:; ; 
sidadC'. · IX. Suspondor a oxecuçã.o de um ou mais 

Taes predicamento:3 da1ão a quem os pos- cursos e mesmo de todos o cm·sos de uma. 
suir o direito de usar do titulo de professor faculd~J.de, quando o exijam a ordem, a Jis· 
ordinario,<le fazer pa.rte d<t Congregação e do ciplina o outras circumsta.ncias do momento; 
s.or eleito para os cargos de dil'ectur e vice- X. Impot• penas üi~ciplinarcs aos :profes-
dit•eotor. sores e docentes e commutar a.s penas im· 

Art. 15 -A secretaria da Univers'idade postas aos alumnos pelo reitor ou pelo tri· 
terá duas S9cções, uma de expediente e outra bunal disciplinar de cada faculdade ; 
de contabdidade, que serão dirigidt~s respc· XI. Introduzir nos regulamentos espeoiaes 
ctiva,mente por um secretario e urn thesou- a cad:,t n:wuldade as mudificações propostas 
reíro, nomen.dos pelo Reitor em cada Uni ver- pela~ rodpectivas congregações e que mere-
sidade. cercm sua approvu.ção ; 

·§ 1. 0 O thosourüiro sô pJdorá tomar posse XII. Resolver :,;ol>roo a.ugmento do nume-
do cargo depois do pr..;sta.r a fiança arbitrada ro de profes:o:;ol·e::l oxkaordinarios em uma. 
no l'egulamento uni vet•sitario. facultlado o sobre a suppro:;são das cadeiras 

§ 2°. Ambas as secções da secrotada tel'ão que vag<~rem, quando tttes medidas fol'em 
:pessoa.! ele accordo com as exigencias do ser·_ p1•opostas pela, re.~pectlvt~ Congeogação. 
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· • XIII. Resolver, sob propostá da respectiva penas de suspensão por mais de um semes-
·. -Congregação, a creação de cll.deiras novas ou tre, de exclusão da. f<,culdade, do exclusão da. 

·de novos cursos permanentes, feitos por pro- Unh'ersidadc e de exclusão geral de todas 
fessores extraordinarios, hem eomo a trans- as universidades. Das docisí)es destr tribunal 
·formação destes cuesos em cadeiras regidas haver;.1. recur.w para o Cunselbo Univm·
por professores ordinarios, dependendo, po· sitaeio. 
rém, taes resoluções da a.pprovação do Go- Todas as questões disciplinams submetti
verno, quando accarrotarom augmonto de das <i apreciação do reitor, do tribunal disci
dospeza. para o Estado. plimtr e do conselho universitario deverão 

XIV. Fnnd:ti' o mantr.r, dando a OI'gani- ser instruídas por um r(}latot•io ospccial do 
zação quo se Jho a.1igurar melltor, escoh~ vicn-dirnctor, ao qnul compete em cada J;'a
pt•eparatori:J.s c pt•otissionaes, lnsta.llando de cu1rladn a, funcçã.o de synrlico . 
. preferancia estas ultimas em Estados, cujos At•&. 19. O ensino om cada faeulda.de ser:t 
governos se prestem a concorrer com umrt ministrado po1• professores ordinarios, pro
parte da dm:peza. nec8ssaria. ao respectivo fessores extrao1•dinarios o docentes livres. 
custeio. § 1.0 O:i professores ordinarios e extr•aor· 

XV, Commíssionar professores par·a ape1•- dinarios serão nomeados pelo Presidente da 
feiçoarem seus estudus no estrange,n·o,compe· Republica pol'indicação do Conselho Univcr
tindo·lhes durante a c:.>mmissã.o o vencimento sitario, o qual escolher .i. um dentre dous pro
integral do seu cm•go. ·• fissionaes indicados pa.ra cada vaga pela l'O· 

XVI. Autorizar o Reitor a contractar pro- spcctiva Congregação. 
fissionaes estrangeiros para exercerem os Nas faculdades primitivamente esta.duaos 
cargos de auxiliares do ensino o de protbsso- e m~tntida~ a expensas dos govet•nos dosEs
res, de conformidade com o disposto no ·tados, os professores serão nomeados pelo 
§ 9° do art. 4°. govet'nl\dor ou presidento do Estado. 

XVII. Conceder vantagens especiaes a um § 2.0 Q provimento dor cargos de p1•ofeS· 
professor de faculdade congencre, para a.t- sol'es ot·dinarios e extrJ.ordinario3 fa.l'·Se·ha. 

· trahil-o, desde quo, pela exct}pciona.l nomea.- por promoção, mediante concurso de tl·a.
da. adquirida nos <'.ursos ou por trabalhos ba.lbos e títulos, de um profe~sor eKtraoi•di
scientitlcos de alto valor, possa eUe realçar nariJ a. orJinario e de um 1-'locent 1 livre 
o brilho da Universidade o augmentar-lhe o a professor extra.ordinat•io. Antes, porém, de 
numero de a.Iumnos. a.nnunciado o concurso, a Congregação da 

XVIII.. R:}presenta·_. ao Presidente da FaculdJ.de poderá offerecel' o logar vago a 
Republica solicitando a destituição do roi· um profuS3:Jr elfectivo ou em disponibilida. .. e, 
tor, quando esteS() revelar incapaz do des- ordinarlo on ex:tt•aordina~io, da mesma fa
empenho de tão elevado cargo. Nesta eme·r- culda.de ou do outra congenere, o qual tenha 
gencia, a representaçã.o; que deverá ser as- adqu~rido g·rande nomeada, pelos seus meri
signada no minimo po1~ dous terços dos mem- t::>s sciontificos c pela snperiorida.de do scn 

· bros do conselho, sorú. confiada ao vice-rei- ensino. 
to1>, n.ssnmindo osto as funcções de reitor § 3. 0 O numm·o do profn3S:n•es orclina.rlos 
att'\ quo o Ooverno resolva o incidenlio. e oiCtraorllin'trios sm•;i, limitatlo om cada 

XIX. Suspendm• do cxet•cicio do suas fnnc- fitculda.de. 
ções os flirectores e vice-directores elas fa- Poderá todavia. ser augment::tdo ou dimi· 
cuidados, quando por um p1•ocedimonto in- nuido pelo Conselho Universit&l'io,dc a.ccordo 
correcto se revelem incapazes do desompe- com as eonveniencias do ensine;>, depois de 
nho do taes ca1•gos. . ouvida a Cong1•egação ou a assombléa dos 

XX •. Resolver com plena autonomia todas Pl'ofessot•es. _ 
as .que~tões de interesse da Uni vm·sidade § 4. 0 Os docentes livres serão nomeados 
não prevista~ na pt•esente lei nem nos regu- pelo I'eitor após a exhibição .de provas de 
lamentos especiaes; habilitaç1o e só poderão lecciJnar a ma teria 

Art. 17. O regulamento geral universita- para, a qual obtiveram a livre doconcia, sen· 
-rio só poder·ú. ser modificado de commum do-lllas,porém,facultado o direito de disputa.·..' 
'accordo pelos conselhos das cinco uni.vei'SÍ- outt>n.s,si asaim lheiJ convier. · 
dados, As modificações propostas por um Aos habilitados f.t livre docencia, que não 
eonselho SJrão submettidas pol' intcrmedio tiverem o titulo de Douto1·, ser:i conferido 

·do Ministerio da Justiça á apreciação dos este titulo com a solemnidade peescriph nos 
outros, e só quando a.pprova.dc1s por todos regulamentos especiaes. 

·eeverã.o ser adoptad.as. · . . Art. 20. Os prof3ssoros extraordina.rios 
. · Art .. 18. Haverá para cada. faculdade um sorão nomeados para uma cadeira ou grupo 
t1•jbunal disciplinar composto do director, de cadeiras e a elles compete a. snbi!tituiçào 

. vice-dn•cct-:>r e presidi<lo pelo.t•eitor. A este dos oi'ilinarios nos seus impeclimontos tempo· 
tribuna.L competn impô1• aos estudantoíl as ra,1•ios. 
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--------------------------------------------------------- ._ 
Na faU<L de professores extr;wrdinarios, o 1 § 1." Dias antes do marcado pa.r•a. a rL 

director da fa.culda<.lo podm••.í. dcsign~Ll' um I Hnião lla u.ssontbWu. gorai, os professor•es ox
iloconte li vrc P<~ra substituir o professo!' o r- u·aordinarios e os d.ocon tes livros se reuni· 
dinario. . . l'ÜO scpJ.rada.mcntc sob a proúdencia. do 

O substituto u.J prore:-:sur• ordinario tor<L. mais antigo, o elegerão os seus ropr·esentan· 
smnp1•e direito ti. gra.tificaç:ã.o c!.cstc, o, si a tos na. Asscmbléa. Só poderão tom<LI' parte 
substituição durar mai~ de um mez, pm·co- nesta eleição os docentes om activida.de, 
berá. ora t,eio men$al das · taxas de mn.triculas. sendo como taos c.msidorados o::; r1uo . tizoPom 

Art. ~1. Cada faculdade sertí. dil'igida por cursos livr·es na l''aculdu.do. 
um dil•octot' com a. n.ssistoncia da. Cong-rc- § 2." A asscmbh!a. se rcunirii, de :: om :~ 
gaçã.o constituída pelos p..-ofessorcs ordina- a.nno:.;, no começo tlo a.nno lec1.ivo, pat•a <t 
rios e pelos cxtraordln<u'ios com prt~dica- rJlciç·ão do <lit•cctol' e do vicc·diroctor o to1la:=; 
moni;os de ot•Jinario. a.s vezes que J'or eonvocatla pelo reitor para. 

Art;. 22. Tudo quanto se J'eforir :í. parto pronunciar·-s:l úuro rtuestües tlo ensino. Sm·ií. 
administrativa ficará a caPgo do t•cspcctivo ~cmpt•o presidida pelo roi&ot• e na sua falta. 
director, nos termos das disposições regula· pelo Pl'Oft~ssot• ot•Jinario mais antigo. 
mentares. Art. 26. Em cada. Faculdado He realizarão 

Dos seus actos h<werâ recurso par,\ o Con- ~ursos ofllcia.es e cur.:ws livres. 
selho Univel'sitario. § J.oOscursoso1Uciaos serão permanentes o 

A parte dicl:tctica. é da compotcncía, da complomontarcs. Os primeil·us sorão feitos 
Congregaç~ão, que guzará. de plena autonomia por professores ordinal'ios e por cxLl'aOl'di· 
com respeib á organizaQão du ensino e <Ws narios, nomeados especia.lmonto pa.t·a osso 
modos de rninistral·o. Cabe, todavia., ao dire- fim pelo Governo por indicação da Uoiver· 
ctor o dü•eito de suspendet' a execução de sidade. Os S:)gundos su:ão feitos por prv· 
qual.quer deliberação da Congregação pa.t•a t'::lssores extr•a.ot'(lin ~riu~ e, m~ falta, por 
submettol-a á apreciação do Conselho Uni- ·docentes desig-nados a.nnualmento pela, con· 
versitario, que podm·tt n:odifical·a. ou <m- greg .ção, por proposta do dircctol'. 
nullal-a. § .2, 0 0s cut':3os hvres serão integraes ou 

Ar>t. 2 L Haverá em cada Faculdade um equipart~tlos e parc.1llarc3 ou de apet•feiçoa
vice-dit·ector, que suh:;tituir<-t o dir:.cwr nos mento. Os primeiros com progr·ammas iden
seus impedimentos, sendo po1• sua vez sub- ücJs aos dos cursos officiaes e sujeitos ás 
stituid.J pelo professor ordinat•io mais antig0. mesmas tlxa.s de matricula serão f'oitos por 

Art. 24. O diroctor e o vice-director se- rlo~entos li v l'C:S. e professores extraúrdina.rios 
rão escolhido:; pelo Presidente da Ropubli c:1, e ordinarios. Os parcellares ou de apertei
dentre uma lista de quatro nomes eleitos çoamento, com pt•ogramma c taxa ad libitum 
pela. assembléa geral de prof:33::sores de cad~~of do professor, sm·ã.o foi tos por docentes livres, 
~'acuidade. Servil•ão du1•ante um pet•iodõ· de por proft3ssores oxtraordinarios e orJina.rios 
tres a.nnos e não p0derão sm•recondnzidos nos em hm•a.s qne não prr.jud1quem cursos offi· 
mesmo:-: cargos p:1ra o sognint~ pel'iodo. To- ciaos a s:Ju cargo, ou ontão no peri.Y.lo dtLS 
davia, o profos::lor que tivor s0rvirlh cotno ferias. 
(lireetm• podm·iL sot• nomeado vjce-llir,1r-tJr Ncst.es cursos, os progra.mmn.:~. tn.xa do 
pa.ra o seguinte periotlo c vice-vot•sa., c.1so mn.tt•icnla c numoro maximo fie alnmnos, de
seus nomes figurem nas lisf.as on'.itLcias ao vorã.o ser pt·évia.mentn fixados, :mbmettidus 
·Presi<lente d:t Republica. pola as:o3embl!~a. ge- á n.ppruva~·?í.o do dieector o depois pnbli-
ral dos pt•ofessoros. oados. 

Nas Faculdades primitivamente estaduaes § 3. 0 Nenhum curso livra podm•á reali-
e mantidas a ox:pcnsas d.os governos dos Es- zat•-sc em um gabinete, labol•atorio ou sm·· 
ta.dos, os directores e vice-directol'os serão viço clinico da Faculdade sem o consenti
nomeados pelo ,g-overnador oü presidente I mentodo respectivo prufes~or, que SOl'á ou
do Estallo, de conformidade com a mesma vido sobee a cJnfoc;;·ã.0 <b progra.mma. 
norma a.doptaJa nas Faculdades Fcderaes. § 4. 0 O dieectol' de ~ada Fa.culdade deverá. 

Pa1•agrapho unico. São tão sóment') elegi- sempre influir no sentido . de fa.c.litar· a rea
voi~ para os refa1•idos cargos os profcs:~ores liztção dos cm•so;; livres, c qu:.tndo, apezar 
o os extraordina1•ios com pt•edic::~.mcntos de cloi! seus bons officim, ní'í.o for possi vel obtm• 
ordina1•ios. o C.)mtnettimen to do pL'Jfessor official, chol'o 

Art; 25. A assembiéa gera.I dos professores do labwatorio, clinica ou gahinote, deverá. 
em cada Faculdade será constttuida pelos clle providenciar para que seja posta á dis· 
professores or'-linarios, pelos oxtraordinarios posição do profl's3or livro uma sala adaptada 
encarragados de Clll'dOS permi1nen~os o por i.í.s exigencia.s do cursJ, c, tant•J qnant() pos
tt·cs professores extraordinarios n1o encar· .- ivel, fornecido o material n.Jces;:;ario. 
regados de cursos e por tres docentes livre., I § 5, 0 Nenhum cur·so Iivr0 poderá ser ini
nlci tos cspecialmoutc pa.ra. mso flm. cia.do sem conhr.cirnonto rlo tlil'ector da Fa.· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:24 - Página 15 de 44 

ct.ó ANNAES DA CAJ\-IARA 

a .de o sem que as taxas de inscripçã.o § 5. 0 Os alumnos inhabilitudos nos exames 
nham sido recelJidas pola t.hcsouraria da pal'cellados ou de madureza poderão re
niversidade. querer novo cx:.J.nlo durante o anno lectivo, 
§ 6. 0 A tl.scaliza(}ão dos cursos liYl'es com- desdo que apresentem novo attcstaJo de 

pete ao directo1• que, Yoriticando nellcs il•re. t'requencia, dm·ante um semestre ou pe· 
gularida.des, lovttrá o facto ao conhecimento rio .o. 
do Conselho Universital'io. Pant o.3 oJfeitos dcst:t disposição serão 

§ 7. o E' expressamente vedado aos pro- igualmente accoi!.os os a ttestados do fre
ft:Jssores ordinarios e extraordinarios da Uui- quencia nos cursos do recapitulação que para 
versidaile Jeccionar.•m em eshbelecimentos t:tl fim s:l realiz •.\rom durante o período de 
parUcular.o•s de ensino o fóra do recinto dns ferias. 
Faculdades. Art. 29. Os c'xa.mcs nas divcwsa.s l<'acnl-

Art. 27. Em todas as radoiras ou cut•sos dado!:! serão feit · s poe cadeüas ou serics · de 
permanentes em que houvc.r cnilino pratico, cadeiras. O.i exames parccllados só serão 
o professo1• será auxiliado po1• um ou mais admittidos pa.ra as disciplinas basicas; em 
assistentes, nomeadcs pelo director, sob pro- todvs os outros mantet··se-ha. o rogimon de 
posta do respectivo professor. Os assistentes madureza. 
scrvit·ão apenas por tres anoos, só podendo § 1 ~o Os exames de humanida.ues serão 
ser reconduzido~ por um ou mp.is prazos, -r -- 1 d 11 d 
com o consentimento do respectivo pt•ofossor, 101 tos sol os typos e exames parco a os 

uu ue madurc>za. ficando ao candidato o ui· os que tiverem obtido uma livre, doconcia. · · 1 Paragrapho uni co. · Alom dos ássistentos rei:o ~e l'scodlha. Od3 conhe01~e~tos ex1gif os 
officiaes, haverá em clda serviç~o ou labo- no!:! exames . o ~~ u~czt vaii~r.to confor:n~? 
ratol'io assistentes, internos e monitores li- os et~rsos um.~er:sttarws que t1 ver em visttl, 

• , t 't .- . . b ,· d segmr o candtdato. 
VI cs e g1 a u1 ?.3, os q uaes seta? 0 uga. os ao. § 2. o Só set•ão acceitos como validos para 
pont? e c~:mta1em como effocttv? sorv1ço n.o a matricnla. nos cur~os superior ·' s d·ts uni-
magtsterlo o tempo ·em que servuom gratut- . · " ' . ~ · ' d 
ta en te abendo·lho::l outrosim preferenci· vers1da~es os exames preatados em uma as 

m ' .~ . . . . a Faculdades de le,tras ou perante mesas 
por occas1a.o do provun~nto effect1yo. . examinadoras ora"tnizadas pnlo reitoi· ·da 

ArG. 28. O anno lect1vo na Umvers1dade . 'd d d o.' · • "' , · 
se iniciará ilo d.a. 1 de abril e findará a 31 Umvers1 a, e o H10 de Janen o nas ea.pitaes 
de dezembro. Para o eft't~ito do paga- dos Estado~. . . . 
mento de matriculas e da. succo.,são -dos § 3.o N?s exc\mes parce~l~~o~ o alumno 
cursos ·euc so dividirá em dous periodos ou ~~~~~·~d~~~8~a mesma diSCiplina por ires 
semestr~s. . . . ,. § 4.o As commlssões examinadoras para os 
. O primeiro periOdo termmaiá ~;~. 31 do exames de rnadm·eza serão no mini mo com-
JUlho; o segundo findará com o encerra· postas de cin~o profossore~ ' 
manto das aulas a 25 ~e novembro. O mez § •5t o 0 . ·1('/ t d. t ·d· " .· 
de dezembro será· consagrado aos exames dos , · Jll ?amen ° e 0 , os O::; exames sera 
almnos matriculados que cursarem as aulas secreto- e feito por esplleras. . 
da Universidade. Art. 30. O serviçJ de exames é conslde-

§ 1. o Só serão adroittidos a exames nesta. rado obriga to rio para todos os professores, 
_ época. os alumnos quo em tompo tiverem convocados para esse fim pe~o dire:.!tor uas 

pago a~ taxas de matricula. e que apl'esen- Facullades. Nos exames realizados durante o 
tarem os attestados de frequencia especi- anno lectivo este serviço será rotrlbuido,. 

· ficados nos regulamentos especiaes. percebendo cada. ex_aminador 20$0nO J.?Ol' ·?ia 
§_ 2.? Para o effeito da presente uisposiç~o de examo; pag_o~ pelo .cofre. universuarH>. 

s~rao Igualados os attestl.dos de frequenma _ Igual retributçao scra devida, durante os 
dos· cursos offlciaes aos dos cu1•sos livres exame~ do rnez lle dezembro, aos docentes e 
equiparados que funccionai•em re~~ularmente. aos professores oxtraol'dinarios qutJ não per~ 
E' facultado ao alumno escolhe~ ·o · mestt'e cebam vencimentos p::t.gos pelo The3ouro Fe-
com quem quer aprender del;al. . . 
.. § 3. o Nenhum curso official ou livre será Art. 31. Ninguom poderá seguir um curso . 

,~ ~onsiJera.do valido para o e:ffeito dos attes- qualquer em uma univm·sidade sem ter pré- ... 
tado3 de freque!lcia. sinão qua.ndo se tiverem viamente pago a respectiva taxa deinscl'ip
reàlizado nelle durante o semestre, no mini· çã.o. Esta taxa. será paga por J:e ·iodos -os se-
mo, trinta lições. · mestres c o pagamento apenas dá direito á . 

§ 4. 0 Para cada curso official ou livre frequencia da biblloLheca e cta aula em que 
equiparado haverá uma. caderneta onde o foi feita a inscr·i t ção.Si a esta, aula estiver 
respectivo prófessor lançará, após a lição, anne=xu.do um laboratorio, gabinete ou sei'
com o seu nome e datt>., o as~umpto explicado viço clini{lo, o pagamento da matricula. dá 
no dfa! · Q.irejto aos tra.balhos :praticos ~hi rea,lisado3.; 
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§ l. o E' fa.cult ~tdo a qtnlquer ressoa. in
screver-se em uma. ·ou mais ca<lcirus. i ndc
pcndentcment·\ di~ seriação a quo ub3rlocem. 

§ 2. 0 Aos nJumnu:'.l pi'(lp iamente ditu:-3 da 
Universidade, isto é, aquclles qnc fizerem 

. um curso sol'ia.do pa.ra o fim · de ubl.urcm um 
diploma., ser·ão cntt•ugncs, }lOr occasiiio da 
primeira rnatricultt, um cartão do legi t.i
maçã.o c uma caderneta contendo a indica<;ão 
da:; t\ulas que devem frequentar. 

Esta cadm•neta devcr<'t ser rubric.ada. no 
c:nneço e fim do cada scmestt·c pelos res}lC· 
c ti vus profes:;orcs, como prova de. freq uencia, 
e noll:l. o reitor consignará. as penas discivli· 
naros itnposta.s au alumno o os p1•emios quo 
tiver mer.~cido. 

O cartão será l'enovado annualmcnte. 
§ 3. 0 E permittHlo üs pessoas cstra.nltas ;:1 

Uni versida,de a ft•equencia dil. sua h i blioth.cca, 
mediante o pagamento de uma taxa annual 
para. es5o fim. 

Art. !i2. O pagam~nto das taxas do m:t· 
. tr·icula far-so-ha na thesouraria da Unh·cr

s!datle durante os 15 primeii·os dias do c;~da 
período Jectivo, isto ê, de I a 15 do ab1·il e 
do I a 15 de agosto do ca,da anno. 

O pagamento das taxas do exame qnc do
,·am ofl'ectuar-se em dezombro fu.r-se ha. nos 
dias 15 a BO de novembro. 

Paragrapho unico. O reitor poderá, 
quando julg.tr conveniente, prorogar os JH'a
Zus para pagamento de t~xas de matriculas e 
do exêtmes, bem como permittjr sej~\ru a:-; 
primeiras pagas por p1·estaçõcs. 

Art. 33. A taxa d t matricula em um 
cui·so official ou ltvre, doduzitln. a pol'contu.
gem que cabe á Universidade, pet·tence ao re· 
s pect1 vu professor. E lia ~::erá di v idL<la na The
som•aria da Universidétde em quot:.t.s mensttos 
que serão pagas aos profes!ot•os na folha uo 
cada. mez. 

Paragrapho uni co. Si o curso livro for in
terrompido, as quotas ainda não divididas 
se1·ão restituü.la.s. 

Art.· 34. Nenhum professor poderá. SJ 

afusta.r da rcgencia de sua cadeira ou aula., 
a não sm• por motivo do mulestia ou qua.ndo 
em commissão do · GovPrno ou d~ Uuiver· i
dade fóra da séde da respectiva Facul-
dade. . 

Paragrapho unico. E' permittido aos pl·o
fessores o exercicio cumulativo de outro~ 
cargos pvliticos ou administrativos que n1o 
os impeçam de continuarem na regcncia. ef
fectiva de suas cadeiras. 

A1•t. 35. Depois d.: 30 annos· de cifcctivo 
sen'iço no magistcrio. ou aos 65 annl'>S de 
edado, o professor será afastilodo da ·regcncia. 
de sua cadeira ou aula, continuando, porém, 
obrigado ao serviço do exames, ue commi.s
sões e do frcq uencia ás sessões da. congl'O
gação. 

Ao tn•ofessor ordina.1•io ou cxtraordinal'io, 
assim ai·rotlarlo da. otfnctividado do ensino, 
~erão p:tgu~ os vcncirnentos integrat~s do 
cal'go ttue servia, continunnüo o seu nomn a. 
fignrat· nas mlat~·õos tio co1•po docente da Fa.
cult.b(ic até que p Jr invalirloz vonlm a jubi· 
l;u•-so; e só depui::; disso ser-lhc-ha. da.do sub
stituto cll'ectivo. 

§ I. o Ao professor, compi·chendido na. 
pl'ecerlente disposi~·ão, porlcrá a congrogaQão 
por proposta. de um do seus mombros, a:p~ 
provada por escrutínio secreto por rnaiori:1 
absoluta de votos, conceder a p3rmanencia 
effectiva por mais um annu na regonchL do 
smt cadeim <JU aula. 

Esta. pL"oposta podor;t do ro~to, ser rcno
vatltt no anno seguinte ê a~sim por deante, 
cmquanto o profost'lor conservar o vigor phy· 
sico e in tcllectuu.l iutlisp :.•nsa.veis ao exe:·cicio 
do suas func<~·ões docentes. 

§ 2. o O Conselho Univorsitario concoder;.t 
pensão ao profes~or quo, no exercício do 
magistorio, antes de deeorridos 15 annos de 
serviço, adquirir invalidez qllu o inhabilito 
do trabalhar. 

Art. 36. Os peofcssores ordinar~os e cxtt·a~ 
ardinarios contarão como tempo do effeetivo 
ser\ · i~o no magisterio : 

I. O tempo intercurrente de serviço obri
gatorio poi' lei e o de serviço _de guerra.; 

H. O de s3rviço em cornmis:::ões scienti· 
ficas. 

Ill. O de doconte livi'O durante os curBos 
que fizer e durante o serviço de exames. 

IV. O numero de faltas não excodontes a. 
vinLe por anno. 

V. O tGJnpo de s~sponsão judiclat,quando o 
t'unccionario for julgado innoc<3nte. 

VI. O de sarviços como auxiliar do 'eosino. 
Art. 37. As possoasque exercerem no Bl·azil 

as profissões a que se refere o art. 7°, sem 
t.o1·em provado llabilita.ções perante uma. da.s 
universidades federaes, além das penalidades 
comminadas no Codigo Penal, incorrerão na. 
multa de um conto de réi.:; c o dobro na 
reincidencia. 

Paragr.tphJ unico. O Governo Federa.l, 
por si ou po:.· sulicitação feita .aos governO$ 
es ·.adoaes, pt•omoverá a cobrança. summaria 
destas multas, cuja. importancia, deduzidas 
as despozas, reverterá. p~ra. os cofl·es univer-
sitarios. · 

DIS.E).SIÇÕES TRANSITúUIAS 

Art. 38. O Governo promulgar;t no mais 
curto prazo possivel o regulamento geral 
universit .riv e os regulu.mentos espeeiaes 
p .ra cada Faculd:tde. 

Art. 3<1. O Governo fa1•á desde .FL as no. 
menções de professores orqinartos e eJÇtva. 
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ftdinaríos, bem como as dos directoros o 
'Vico-diroctores de cada facuhladc. 

I Parageapho uni co. A primeira asscmbléa 
geral de professores pat•a a eleição dos uire
ctores c vico-directoros S:l reunir·ú. um anno 
depois da pl'Omulgação dcs:a. lei. 

Art. 40, Tomadas as providencias indi
cadas nos arts.37 o 38 e nomeados o reitor o 
o vice-reitor, o Gove1•no f_trá ao Conselho 
Universitario entrega dos bens moveis e im
moveis que, na conformiuade da presente 
lei, passam a . constituir o 'patrimonio ue 
cada universidade . 

Art. 41. Na organização da Faculdade de 
Lett1•as da Universidade do Rio de Janeiro, 

dina1•ios, sendo pa,1•a elles tambem obrign.
torio o serviço de exames. 

Art. 44. Depoi:i da promulgação desta lei, 
o Governo não concedeeá mais grn.tifica.c·ões 
a.ddicionaes ei:lta,bel(•cidas no Codi(J'o de 'En· 
sino, ~antendo, po1•ém, aqtwlh~s em cujo 
goso .l<t se achavam os 1·espectivos fun
ccionarios. 

Art. 45. Só serão validos para a transfe
rencia de alumnos da.s Faculdades Livi·es o 
collegios equiparados para. as FaculdLtdes 
das universidades os exames feitos ant;s da 
promulgação desta lei. 

Art. 46. Ficam revoga.das as di:i!posi,:õcs 
em contrario. 

o Governo aproveitar<í. o pessoal e o ffi[l.te- S.1la d_ts sessões. 5 do agosto de ·1903.-
rial do Gymnasio Nacional, internato e ex- Gastao da Cunha. 
ternato, quo ficam supprimidos. 

TADELLA N. 1 § 1. 0 Na organização da. F'aculda..:e de Di· 
reito da mesma Univer·sidadê, o Governo 
poderá ent1•ar em accordo co01· as actuaes 
Faculdades Livres de Direito quo· funccionam 
no Rio de Janeiro, em ordem a aproveitar
lhes o. pessoal e material. 

Emolumentos cobrados pelas ttnive)•sirlades 

§ 2. 0 Para a constituição da FaculJade de 
Sclencias e dos cursos a.nnexados á Escola de 
Minas, o Governo aproveitará. o pessoal e 
material da Escola Polytechnica, da Facul
dade de Medicina e do Gymnasio Na.cional. 

S 3; o Na reorganização das faculdades fica 
o Governo a.u~orizado a crear cadeiras novas, 
supprimir ou fundir as existentes e tiians
formar algumas em cur.aos regidos por pro
fessores exGI"aordinarios; devendo, porém, 
aproveitar nos provimentos que tiver de 
fazer os actuaes lentes ca.thadratices e sub
stitutos. 

AI't. 4.2. Os actua03lentes cathoit•aticos e 
os substitutos qua não forem aproveitados 
na nova organização serão. considerados 
como addidos com todo.;; os voncimontos que 
percebem actualmentc. 

§ 1. o Os substitutos nomeados professores 
extraordinarios continuaril.o a. pet•ceber os 
actuaes voncime.ntos, pe1•dendo-o"J, todavia, 
quando encarregados de um curso perma
nente ou quando providos í1 professor ordi· 
Mrio. .. 
• § 2. o Os actua.es auxilia·1·es de onsino, que 
houverem prestado provas de capacidade elli 
concurso para os cargos que exercem, serão 
considerado . .,; docentes livres com tod:ts a3 
regalias que a estes competem. 

§ 3.? Os actuae.3 lento.:i ca.thedraticos, 
nomeados professores cxtraordina.l'ios en
carregados de cursos permanent,Js, goza.l'ão 
de todos os predicamentos de professor 
ordinarlo e perceberão UentiJos -venci 
mentos. 

Taxa de matricula semeStral por 
aula ou cadeira ..•....•.•... 

Taxa de exa.me parcellado 1m1 
todas as faculdades ..•....... 

Taxa de ex"'mo complexo ( typo 
de madureza) na::; faculil ades. 

Taxa de ex'.l.me de admissão na 
Faculdade do Lottras ..•..... 

Taxa. de exames do preparatorios 
(typo parcellado) ..•.....•..• 

Taxa d.) exame j de ma.d m•eza 
:para a admissão nos cursos de 
:pharmacia, arte dentaria e 
ag1•onomi~ .......•..•....... 

Tax:1 de exame de madureza. 
:pa1•a. a admi.-·são nos cursos do 
medicina, .]m•isprudencia, en
genharia. civil, industrial e de 
1ninas ....•........•...••..•. 

Taxa de exame de habilitação á 
livre doceocia .............. . 

Taxa. annual do · f1•equeocia nas 
e3colas prepll.l'atorias ....... . 

Taxa de exame ·de estado para 
os candidatos aos titulos de 
licenciados em veterlnaria o 
c1n partos; ...•..•..•.......•• 

Taxa de exame de es ta.do para 
os proftssionaes diplomados, 
candidatos ao titulo de licen
ciado em pharmacia c arte 
dentaria ..........•.•.....•. . 

Taxa de exame de estado para os 
profi~sionae3 não diplomados, 
ca.ndida.to;j :\O:j mesmos títulos 

Art. 43. 0.:; profcssor~s addidos, para o 
effoito das :promoções c substitnic;ões, go
sa,rão dos tlireito3 drH p:>oti~s:nrJi! e~trao1·· 

Taxa de .exame de estado pa.1•a. 
os 'Profissiona.es diplomados, 
candidatos aos títulos do liccn· 
ciado em madicina, ongenh.a· 
ria A jnrisprudonc.ia .••....•• 

25$000 

25$000 

50$000 

50$000 

20$000 

60$000 

80$000 

150$000 

250$000 

150$000 

200~0JO 

350$~CO 

300$000 
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Taxa de exame de cstaclo pa.ri1 
os profissionac~ não diploma-
dos, candida.tos aos mmmus 
títulos •..••.............•... 

Taxa de exame de estado pa.t·a os 
alumnos diplomados por urna 
qualquer das Uoivcrsidades 
~'oderae~ Brazileiras ........ . 

Taxa do exame de estado para. 
pt•otissionaüs diplomados pot• 
t':Lcuhla.ies estrangeiras .....•. 

Diploma. do bacharel em lottra s. 
Diploma de doutor, bacharel ou 

engenheiro ................. . 
Diploma· de plmrmac mtico, ci

rurgião-dentista ou enge
nhoi r o agronomo ..........•. 

Diploma de agrimensor ......•. 
Titulo de licenciado p:3li1 Uni-

versidade .....•........•.•.. 
Taxa a.nnua.l de froqucncia da 

bibliothoca ....•..•.••..•..•. 
· Ccrti!lão de exames parcellaJ.os. 
Certidão do exame de madttreza. 
Certidão outras: 

pela 1 a pagina •..•........•.. 
pelas excedentes, cada um<L •• 

Guia de transforencia de uma. 
faculdade para. outra ...•...• 

Cartão de legitima~·ão, cada. um. 
Caderneta de cur.so, cada uma •. 

TABELLA N. 2 

I
. E' po~to a votos o approva.du o requeri
mento do Sr. O li ,·oh·a Valla.dão; offerocido 
na sessão de -1 do corrente, cujo tour é S<'-

000$000 gu in te: 
«Sendo da exclusiva competcncia da. C jL· 

mara. dos Deputados verifica!' o reconhccm• 
os podet·es de seu~ memb1·os c, conseguinte· 

50$000 mente, a. ella incumbintlo resolver dctitiva• 
mente sobre as il'l'egula.ridados do procmso 
eleitoral, reqnoil·o que a. Commissão de Pc· 

450$0:JO tições e Poderes ou aquolla a quem molhor 
100$000 . competir o estudo do assumpto, interpt·c· 

tando as disposições do a.rt. 7°, § 6, ca.pi-
180$000 tulo V d ·-~ lei n. !13!1, de 29 de dezembro de 

r!I02, <t propo:sito do funeciona.mento de 
mesas para a proxima eleição de Deputados 

150$000 pelJ 2° districto desta Capital, cmitta, com 
lU .'$;000 urgencia. p;n·ccer a t·ospoito.» 

108$000 

15$000 
5$000 

10$000 

10$000 
5$000 

40$000 
3$000 

15$000 

O Sr•. Pre8idente ----O l'U(LllCL'i· 
monto rao ser Cll\·imlo ;i Commissào do Con· 
stituição, Logi8laçã.o c .Justiça. 

E' annunciadtt :~ votaçàu do projectu 
n. 4:1 .A. de 1!>03, determinando que não seja 
applicado aos teneno3 on p1·oprios muni
cipaes quo resultarem de sohra ou excessos 
sctbrc os alinhamentos de ruas, avenidas, 
praças, etc., o di:~positivo do art. 1;), §8°, 
lettl'a a, da loi n. 85. de 20 de ~:;ctcmbro de 
1902. cvm substitutivo dt~ Commissão de 
Constituição, Legislação e Justiça (2a. dis
cussão). 

Vencúnentos do pessoal de t'lomeaçtio do 
Govenw Fedm·al 

o 8r. Presidente declara que, ha· 
vendo um substitutiv:o da Commissão de r-on· 
stituição, Legislac:ão e Justiça 1 tet•á prefe· 
rcncia. na vot.ação. 

RciGor da. Univel'· 
sidade d.o Rio de 
Jan;iro ........ . 

Reitor do outras 
' universidades ..• 

Director de facul-
·dade ••.•••.••••• 

Vice - director de 
faculdade .•..•.. 

Professor ordinario 
·na Universidado 
do Rio·de Janeiro 

Professor ordfnario 
nas outras uni
versidades ••••.• 

Professor oxtraor
dinario enca.t;re-
gado do cnrso 
Parmanen te do 

Ordenado Gratificação 

12:000$000 ():000$000 

10:000$000 5:0')0$000 

.......... 6:000$000 

········ .. 3:000$000 

6:000$000 3:000$000 

5:200$000 2:600$000 

q ualquer univer-
sidade .••. , • • . . • 3 : 200~000 1 :600$000 

Sala das sessões, 5 de agosto de 1_903. 
- GasUro da CHnlw. 

Em seguida. ê posto a. votos e appt•ovado o 
seguinte art. 1° do ~ubstitutivo da Commis· 
são, salvo a emenda do Sr. Bernardo 1\Ion
teiro: 

«0 Congresso Nacional decreta: 
Al't. 1. o E' oxpressamcnt.o vedado ao Cull· 

selho Municipal inserit· nos seus orçamentos 
ltuaesquer dispositivos não referentes á fixa
ção da. despez3. c da receita e á arrecadação 
desta. . 

Paragt•apho unico. O augmento ou a. dimi
nuição de vencimentos e _ a croação ou a 
supprassão de empregos serão feitos median
te proposta. fundamentttda, por parte do Pre
feito.» 

O Sr. Sá F.-eire (pela m·dem) 
requer verificação do votaçlão. 

' Procedendo-se á vet•ificação, reconheco-se 
que o art. 1° foi approvado por 95 votos 
contra 12, totall07. . 

E' posta a votos c rejeitada a. emenda do 
Sr. Bernardo Monteiro ao paragrapho uni co 
do mesmo art. lo, 
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.) Posto a votos, «i approva.do o soguinte .i) orga.niza.r a. estatistica. municipal em 

/

1lrt. 2° d.o sub.;;tituth·u (l:lalvo a cmonda do toJos 03 seus I'amos; 
Sr. Bernardo Monteiro) : h) deliberar sobro a acceitaçã.o de doa(·õos, 

, · «Art. 2.° Fic:t supprimida a palavra - legados, heranps e tldeicommi~sos, bem 
especiaes-assim eomo ficam substituídas as como sobre a respr:cl,iva applic.:~,çã.o. · 
palavras-pant cusus w·gentes e imp1·evistos § 1. 0 As venrtas dos immov,1is municipaes, 
na ausencia do conselho-do§ 12 do art. 15 .com excepção dos roferitlos na lott1•a rl), 
da lei n. 85, de 20 de setembeo de 1892,pelas serão feitas om hasta publica préviamente 
seguint'3S-sempre que o conselho entende>· annunciada por edití\es affixa,dus nos logares 
conveniente. do costume e publicados, ao mono,;, por t1·es 
· Em seguida é posta· a votos e rejeitada a vezes na imprensu.. com ~ntoceclencia. de 30 

"Emenda o1forecida pelo Sr. Bel'DarJo Mon- dias p3lo menoJ. Fica dispensa.da a forma
teiro ao art. 2°. !idade de deliberação em duas sessões an· 

O Sr. Sá Freire (pela ordem)-· 
requer verifir.ação da vota.ção. 

Procedendo-se á vm•iftcacão, reconhece-se 
ter sido a refr.rida emenda rejeitcl.da por 
69 votos contra 50, total I I 9. .. 
· E' posto a Yotos e approvado c/ seguinte 

art. 3o do substitutivo da Commis~~.o: 
Art. 3. o Além das attribuições conferidas 

ao Prefeito pela. legislação em vigor, com
pete-lhe mais: 

a) expedir regulamontos para execução das 
deliberações do conselho o dos serviços mu
nicipaes; 

b) det trminar a roalizaQão de obras de 
reconhecida. necessidade, desdo quo ha.ja para 
ellas Cl'edito no orçamento ; 

nmtes successivas e por dous tet·ços de votos, 
referida. no ~ So le .tra d) do art. 15 da lei 
de 1892. · 

§ 2. o A municipalidade não p:>derá ficar 
a dever, por qualquer titulo, quantias quo 
ella não possl pag .tr em 30 annos e cujo set·
viço de juros e t.tmortização annuaes Sr3ja 
superior á ronda de um anno proveniente do 
imposto predial. . 

§ 3. o Fica o PreCeito autorizado a realizar, 
no paiz ou fóra. delle, as operações de crelito 
necessarias até 4. 000.000 es Gor li nos, para 
occorrer ás despezas com o s~neamento e 
embellezamento da Capital Fedeeal. 

§ 4.0 São inelegiveis p~r<t o cargo de int3n
dente quaesquo.r fuuccionarios municipaes. 

· c) l'JSolver sohre a. desapropt'iaçãoe a.cqui- O Sr. Moreira Alves (peta OJ'

sição de immoveis necessarios á abertura, dem)-Se. Presidon te, V. Ex. de11 por appl'o-
réctificação e alargamento de prn.ças e ru:.ts; vadJ o art. 3°~ . · 
continu~ndo em vigor, pt~ra os outr..>s casos 0 de desapropriação, o disposto no art. 15, § go . Sn. PRESIDENTE,-Sim, senhor. 
da lei de l!i92; O 81~. MoREIRA. Ar.vBs-Roqueil·o a V.li~x. 

d) vender ou pormutar, indepentente.,. so digne verificar :.t votação. 
mente de outras f.Jrmalidafles, os terrenos Proc3dendo-se â veriticJ.ção, rccJnhece-se 
ou. predios adquiridos ou desapt•opria.dos que tet• sido n.pp1•ova{lo o twt. 3° do substitutivo 
n~o teabam sido aproveitados pa.1•a logra- por 94 votos contPa lô, t .• tal 110. 
dom·o publico nas avenidas, praças ou ruas ; E' posto a. voto3 o approvado o seguiito 

e). org mizar a escripturaç~ão, arraca ,aoão art. 4·) do substitutivo du. Com missão: 
e guarda da rocei ta, assim como os serviços « A::.·t. 4". Revogam·se as disposições · em 
necessarios á. execução e fiscalização das con tra.rio. » 
oh1'as; E' annunciad:\ a votação da seguinte emen-
. f) resolver sobre a·propositura,desistencia ·da, do Sr. Augusto de Vasc ::niqellos. 

e abandono das acçõ .:s que iotor!3ssarem á. <cOnde convier: 
Fazenda Municipal, bam como sobre accol'· ' Art. -Para os elfeitos dos art. 3°, 40 e 44 
dos ou composições . nos termos ·das lei om da lei n. 35, de 26 de ju.neiro de 1892, ser
vigor ; virão os lO immedia.tos em votos ao..s iuten-

g) regular a a.bertura e denominação de dentes menos votados.» 
ruas, praças, estradél.s e caminhos, bem como 
o respectivo policia.mento, o livre ti•ansito, O Sr. , -Augusto de V~scon-
o alinhamento, o emballezn.mento, 11 irriga- cellos (pela ordem) requer ó obtem a. re-
ção, os esgotos pluviaes, o calçamento o a tira.da da sua emenda. · · 
illuminação ; E' igm~lmen ta posta. a votos e Pejei tadn. a 

h) diV'idir o territorio do Distdcto li.,ederal sJguinte en:endu., do Sr. Augusto de Vasco n
em circumscl'ipções, que não poderão ter cellos: 
menos de 10.000 nem mais de 40.000 habi- «Onde conviGr: 

' tailte3 ; Art. -Nas eleições municipa.es ca.da el~i-
i) reclamat• do Governo da União bens quo tot• Yotará. em sete nome3, considerando-se 

pert·mçam ao municipio; eleitos os 10 mais votados~>> · 
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SESSÃO EM 5 OE MiOSTO DE 1903 

E' o st!l;stuti v o n. -nA. do 1903, assim ap
provado em 2" dbeussão o enviado <~ respe
ctiva. Commis~ão para l'cdigil-o par~L 3'· dis
cu.;sio. 

E' considerado prej11dieado o projer-to nu
moro -13 A, de 1903. 

O S1• .... João Luiz Alve!!i~(pc/a o;·
dem)-Sl·.Presidonte, peço a V. Ex. se digne 
fa.zer constar da acta quo votei contt·~t o [tl·t.2° 
do projeoto que acaba de Sei' approvado, o 
contt·a o art. 3·>; e !JilO, tendo sido a.pprovc.\do 
o art. 2°, votei a favor d·ts emendas a.pt·o
sentadas pelo Sr. Dr. Bernardo Monteiro. 

O 8r. Presidente-V. Ex. f<tça o 
obsequio de manda.r a sua. decla.rJ.ç-ão por es
cripto. 

E' annunciada a vo tação do projecto n. 103, 
de 1903, detormin<tdo que o director do Pom
bal Militar seja. nomeado dentre os officiaes 
eifectivos do exct•cito, com Stlbstitutivo da 
Cummissão de Ma.rinha. e Guerra (2"' dis
c.ussão). 

O Sr. Presitlente- A Commissão 
de Marinha. e Guerra apresentou ao projecto 
n. 72, de 1902, um substitutivo sob o n. 103, 
deste aono, que deve ser votado de prafe
rcncia. 

Em seguida e posto a votos c approva.do 
em 2a. discussão o seguinte artigo unico do 
s'ubstitutivo du. CJmmissão ao 

PRO.JECTJ 

N. 103- 190:3 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. O encarregado do Pombal 

Militar será um oflicial do oxercHo, do qua.
dro activo ou reformado, escolhido dentre 
os subalternos ou capitães, ficn.ndo nesta 

. pa1•te revogado o a.rt. 4° da lei n. 403, de 24 
de outubro de 1896. 

E' considerado pre,iudicado o projecto n. 72, 
de 1902, e enviado á respectiva. Commisssão 
o projecto n. 103, do 1903, para. ser redigido 
paroa :3·, discussão. 

E' annunciada a votac,~ã.o uo projecto n. 248, 
de 1902, qu l autoriza. o Porlor ~xecutivo a 
conceder a.o engenheiro civil Eugonio de An
drade, ou a ompreza por ollo organizada, 
privilegio pat•a co11struc.;ão, uso e goso de 
uma linha de carris de . ferr•J de tra.t'çã.o ele
ctrica, que, partindo da. Ca.pital Federa.l, Yá 
tm•minar· na cidade de Petropolis (311 dis-
cussão). · 

O Sr. Presldeute-A este pt•ojecto 
foram offerecidas diversa$ emendas qu~ veem 
inser.tas no itnpro:lso n. 149, deste anno, com 
o parecer da, respectiva. Commissã.o. 

.\ ementla. é a. seguinte : 
«A•J : ~rt. -1." Sub~titna.-~c: tees annoS-};'l' 

dous anno::;-e accl'eScc•nte-se: 1lndo o qu;( 
o Go\·crno pod:H'á con t.t·a.,~La.t· ~.um quom m;tis 
vantagens oll'et•ccet•. >~ 

A Conuni:;:;ã.o (lou p:1rccm· favo1·u.n~l it 
emenda, julgando, porém. accre::;ccntat• es ·as 
palavras : «motlii:mte cvncurrencia pubHca». 

O Sr·. Dr•icio Filho (JifO'(t enca
minhar 11 votc!ç:To)-Sr. Pt•c•sitlnnto, no s.m
tidu de enc:uninha.r a. vutação trarei alguns 
(\scla.t'Ccimcntos ;i. Ct1mara dos Depubdos. 

Esta emenda, a.ssign:tda. pelos St·s. Anto
nino Fialho. L<nu·onçu Ba.pLista. o Oliveit•a 
Fignoil·odo. d;i. a. concGs.:;ã.o a. Eugenio do An
drade, ficando o mesmo de encetar as olmts 
dent1·o do praso de dous a•mus. 

Si não o tizm•, o Guvomo tic;mt autori
za.dJ a eontt•a.ctar com quem mais va.ntagons 
oll'ct'ocer. 

Eu tinha apposontado uma omonh man
dando contraeta.r. desde logo, com quem 
mais vantagens oll\n·ecesso. 

Poderia pctlit' prcforencia pa.ra. n. minha, 
emenda. 

Nn.o o farei. 
Deixa.J•ei quo sejtt Yota.d<\ a <los illm~tl'i\<los 

membros da. b:~ncada fluminense. 
Si essa. medida. for· rejeitada, será nntão vo

tlda a emenda que apresentei c por oss;t 
occasião pedil'ei á. C;_tmai'a quo a.pprovc. 

E' bom salienw.e quo a emond:~ dos Srs. 
Antonino Filho e outros contem um ad<litivo 
da Commissão. 

Devemos vot:1r primcit•o a cmontln. c de· 
pois o additivo da Commi~ -ã.o. 

Eram estas, Sr. PI·esidente, as considera
ções *lUO tmha. a fa.ZCl' no sentido de onca
miull'tr n. vota.,;·ão, 

Posta. a. votos, é approvada a seguinte 
emenda., sob n. I: 

«Ao art. 4. 0 Substittm-so : trcs annos-pot' 
dous annus-o accresconte-s3 : findo o qua.l 
o GovtJrno podm·â contracta.r com quom mai~ 
vantJ.gens oil'orecer». 

E' igualmente approvada a seguinte 
emontla da Commissão á. emenda solJ n. l: 

«Mediante concurrencia. publica». 
. Posta a votos, é a.pprovada a segtlinte 

emenda. sob n. 2 : 

«Ao art. }.o .Em yez de-cal'I'is do ferro
diga .. se : estrada do ferro». 

E' anunciada a. votação da seguinte 
emenda sob n. :): 

Rodija-se assim o art. lo: 
«Art. 1. 0 E' o Podet• Execntivo autorizado 

a concedct' ao engenheiro civil Eug-onio do 
.Andt•ade, ti. empreza por olle organizada. uu 
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ANNAES 1M CAi\IAHA 

'"quem mal& Vltntagon~ ofl'tH'CCOI', privílr~gio 
pa.ra. a consti'Ueçfi.o ••• >• (o rnst,o como está. no 
1flesmo t\rtlgo tlo project..~.) 
i 

,u~enclidu o meu podido, no mumontn flffi 
quo V. J ~:x. tivot• lle pôt· om vut.a~~;i . fJ a pri· 
moit'll, p:u·te, II('Sm rnotnonto, ou podíi•ui iL 
JllLiiL\ ' I'tt lMl'I.L UOCU.mjnhU'l' tt WtH:ão. (RiS 11,) 

/ O l!!h•. Brlclo li,llbn-{pda ,,,.,,,.111) 
.·. lPmbra no Sr. Pt·c~iduntc quo OHta. omctllla 

ostá projudicadt\, uma. vc~ r1uo J'ui ap}wuv1~do 
o additivo da Commissiw. 

J•;' de DfJVO llllllllrlcinllt~ a. votação dtt nm(m• 
ll11 n. 1\, 

f _) l!lr. llrlelo l~llho (pal'a tmcrulti· 
nlta1' a votartTo)-t-:t•, l'l'o.üdenttl, tlovo tlizm• 

. O SR. PRESlDl~NTE-Sim, sonho!'. · :t V. Kx. quo (J parceot• d<t CornmisiUo não é 
E' considerada prejuilicarla. a I'Ot'erida pl'Oprütmen te coutl'a.rio á emenda.. 

emenda sob n. 3. A Commissflo acha. a. omcuda, dcsnocessa.-
São successivamente postas a votos e ril, vbto que na lei 1.6t14, de 27 de outubro 

a.pp1•ovadas as seguintes cmend:.ts : 1lo 18:S5, j<:i ha o.;sa providencia consignada. 
Sob u. ,1: 

· «O ponto de pat•tida dtt Ca.pll.al Federal a 
que se I'(} fere o t~rt. 1" do pl~ojecto será de
terminado do :.tccordo com o Govorno». 

Sub n. 5: 
\<ACCl'CSCOiltU·SC:-.EIIti'O VS fi.t.YOl'C I:( tt que 

se 1·e1'0re o al't. 3·• lltto o::;tú. .inclnida. a garan
tia. ·do jUl'US,» 

E' a.miunciada a. ,·ota~~ãu da seguinte omen· 
da sob u. 6 : · 

O Sn.. Pn,E:3Wb:NTE-E' mesmo inconve
niente, diz <t Commil:l::;ã.o. 

O Su .. B1trcro F!IJI!o-Ta.llto é assim qne 
estou do .accorllo com u. Commissão e foi. 
11or isso qÍio pedi tt V. ~x:. quo me déssu '" 
1)a.la.vra, :~fim do formular u meu requeri --
monto: ; 

«Requcü·o quo V. Ex. consulte ü, Casa si 
consente na retirada desta parte da. emenda.» 

O Sr. Pre•Bidente- A emendá é 
«Aeci·esconto-~::o ao art. 3o :-As des~~pro-

pria.çõeK dependerão de pl'éY.Ía. autol'iza- a seguinte: d 
cão do Ooverno, e ua. utilizacão quer das ca- « Accrescente-so ao art. 3o: As esapro
choeiras, qum· do~ te1•reno~:~ adjacentes, não pria.c;~ões dependerão de prévi:l. autorização 
poderá ser embaraçado o curso dos rios res do Governo, e m~ utilização quer das cachoei· 
pectivos. » ras, quer dos tm•ronos adjacentes, não po-

De accordo com 0 decrüto n. 1.664, do 27 derá ser embaraçado o curso dos rios l'es-
d 4. b d 55 d p<~ctivos.~ e .QU~oU ro e 18 • que regula as es ·.Lpro- V. Ex. péde a divisão em duas partes. 
pria.ções pa~•a a. construcçãu de es~rada.s de A 1a parte diz: 
tf;lrro, não poderá o conce~sionario proceder a As des~pr..Jpriações dependerão de prévia. 
desapropriação alguma sem que o terreno ou -
Predio a que ella se refere estui3. comp1·ehen.· autorisaçao do Gover1;1o. 

" A 2a. estabelece: 
dido nas plantas das obras approvada.s por E na utilisação, quer das cachoeiras, 
decreto, ou, 0 que é 0 me8wo, sem prévia quer dos ternnos a. dJ"acentes não poderá. ser 
autoi·ização do Governo. 

·A ·primeira parte da emenda. parece ter ombaraçado o curso dos rios respectivos. 
em vista uma autorização . especial, . que é V· nx · péde a, retirada de uma parte, mas 
desnecessaria e mesmo in ;.:onvonicnto. ou tenho duvidas quanto <L divisão. 

ó s. r.Bricio Filho (pela Ol'dem):- o Sr. Se1•t;lo 8a.boya (p~la or-

d t · d dern) ~ Sr. Presidente, a emenda tem duas 
Sr. Presi en e, esta emenda. 88 compõe e pa1•tes e cada uma refere-se a materia di-
duas partes. versa. 
· O -Sa. PRESIDENTE- Era isto o que eu ia. A 1 a parte ref~we-se ao pl'ocesso de desa· 

dizer. ··. propriação, . que é necessario para fazer 
O. ·s d' qualquer melhoramento desta natureza; a 

· R.. BRICIOFILHo-VenbQ pe 11' a V.Ex. 2a, rofe1·e-se .a. uma parte technica, do modo 
que faça. a sua votação por partes. de utilização das cachoeiras e justamente 
' A pl~imeira parte comprehende o se- por isso a emenda dBvia ter sido dividida em 
guinte: · duas partes. · 
. «As desapropriações dependerão de p1·êvia Acho, pois, que nã.o ha . inconveniente em 
al}toriza.ção do Governo e· ..• » ser approvada a sopai~ação pedida. 

A segunda. parte comprehendc o se-
guinte: . o Sr. Preslden1:.e-Seria mais. ra-. 

«Na utilização, quer das cachoeiras, quer zoavel que tivese sido feita a divisão na 
dos ter1•enos -adjacentes, não poderá. ser Commissão, attendendo ás razões que V. Ex. 
embaraçado o curso 'dos l'ios respectivos.» acab~ de expôr. · 
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Vou JH.Jt' a volus o pe.lido do nuln·.-~ llepll· 
hulo p:t.l'J. rdit·.w ;~ pl'IIJWÍl'a. pu·t,c. 

Consultada. a. Cn.ma.t<l, concütlc a. rcti1·rula. 
r.or~ida. pelo Se. !lJ•icio Fillw quanto ;L pl'i
mou·a. parte tla. cmcn.!n. sob n. O, a:-:sim redi· 
g~da: l!.~. desojn·op,·ia\·r!es rlepe11dt:J'río de Jli'C· 

vta att.lnJ't;oçr7o do Gol)t}I'JW c; 
E' oncerrarla. n. vot:1ção da 2" pn.r'o da 

em mJ \ sou o 11. n. 

-'Yrc uU/i:.açrin r1ttcr rias cac/weiro.~, ljUél" dv:~ 
iul'J"Cnos adjocenlrJs }llin l'orle1·,; ser embai'Clçw(o 
o CU1'S(l dns 1"Íils rcspecliVIlS. 

E' igwLimnntc a.ppromdo o soguinto addi
l.i v o da. o.,mmh:i'i.o ;i. rnt't·rirla emenda. n. fj: 
rt uro11/.rurle 1: Jusanlr: d11s mesn1as ca
ch.ueiras. 

E' appt•ovu.da a seguinte crnontla, sob n. i. 

Ao arl,, 4" uopoi:-3 tlétS palavras-pt·azo do 
tres anno::;-outl<Ls p~dwras-1lo dot1s alln1Js
si fót' aJ,provadéL a omen.:a 1los Srs. Ant.onino 
Fia,lho e outros, apresonta.ua. em scs8ào 1lo ~ 
do outubro r:o annu passado, accresmJIIf,o·se: 
o si não osti\'CJ'Qffi cuneluirbs dontr•o 1lo pt·:.t· 
zo de 'tua.tt·u tllltLS, cont:v~os tlo começo tlas 
obt•<ts. 

~ 8r. Bricio J.11ilbo (JH:rra eJtCl!· 

mtn~utJ' a voloçt7o) -A C•.m:~r.~ relnv:.u•;L quo 
tJstoy.t. abusando do sua p1·ccws t a~t:.I:J<,,fio, no 
~:.111 ti<to do oneam inlmr ·~ votaç;·,,.j (n-To 
apaiados) ; mas a. C;~ma.ril. eompl'cherHtc que 
sou o autor dc:lsa::; OJHondas e r1uo, no mo
m:ml.o da votll.çfio, tem L'Cillatlo lllll<1 e(n•ta 
cunfusã.o, rcJa.;ivaJJJcnto a.o motlo do on· E'annunchdattvutaç;·wl.litsoguintuomenda 
tondl.lt-a.s, conl'us:'to não partida. da MP.su. loiub n. 8. 
rwm dos r1obt·o~ CJI!ogas, ma,-:; n:\lumlmon.tc 
onmn:td~.~ do at!sum pto, quo é com vi ex o. 

Vou, pJis, oneaminhm• :1 votnçh J desta 
p:.tl'Lo U(lo emenda, o, oncaminha.ndo-a, ehamo 
a attcnç:ão da Camara par<t o wguinto: 

A omJnda que apt·osentci ct•a uma só, mas 
continha providoncills sobre assumptos dJ 
natm•ozas dilferontes. E a raz·lO por que 
assim pt•ocedi onconti'a. justif~ca,;ão na mn.
noil'a por quo o artigo <~ t:lUO clla i'ie refere 
i'oi l'CJ.igiJo. 

Na minha omon(la, dava providench.s 
sobt•o Ud doS'\Pl'Jpriai,~ÕJs, !liz;Jllllu quo do· 
pont.lcriam do }H'évia nu 01 izaç-ã•J do Go· 
VC'l'no, c mai;-que n:1 l~tiltzaçho 11ucr das 
caclivciea.s, q ucr <lus tf'nonos adjac.:mt,os, não 
poum·j ., scJ.' emuar. çHlu o c:n·.,o dos ,·iu:J 
l'IJ.'ipJcti VOS. 

l:iào, como é flteil de vc1', p1·oviLlcn.~ias Jis· 
tin.;t:\S. 

.\s ta.t•ifas ~ol'fiu revistas de cineu mn cinco 
annu.':l, a contttt' tia data um quo fot•om est.a
lwlc~itla.s po'u clovoL·nu, nüo potlendo sotn·or 
imgmento na.s rcvisüc~. 

O Sr. Pt"e~idente rliz ct~tc a com~ 
mis~ão alterou a p~irncira lli1l'to dest<~ omer:':" 
da redigindo assim: 

A~ tm·ijils se>·rio re·1~istas pelo menos tle cinco 
em. cinco mmos. A alteração cstü no accrcs· 
cimo Ua.s palavraS PELO 1\IE!'\OS. 

Po.;ht a votos, é approvad<.t a referida 
emenda, soh n. 8, com o sub::>tituti\'0 da. 
Comm ssii.o. 

E' annnnciadJ. ti. vot:u;ão d:L segutllla. p:tl'te 
da. enwnd<t n. li, a .. ;-·j m J'etllgid:t : a CL•I1tat' da. 
d;tta ülll ltiiC l"ur·om e~t:tbolr~ddas pelo Go
VOI'no, nii.o potl:mtlo :-:•Jll'l·e:· augmcn•.u nas rc· 
vi::iõe.:. ..: · 

A csL:t p:ti'Lü Ji~ emenda n. 8, a Commissão 
fez o SJ~uintc ilCCI'CSCimo: ll./hn dos mo:ámus 
que f:n't.:lli e. lti!H:Iccidos pelo Cuvenw. 

Ut'<t, a Cam[l.l'a pólo onLenébr pcli1 J(~snn
cc:3sit.lado t..ht p1.uY tJ.m :i~t tlo tL:cordu com o 
UJvm·no, pelo l'n.clio de joi. llgm·s.t· om lei; o 
póJe achdl' quJ fievu pl·ovirlc.Jd:n· em 1\:la.-
t;ão á Jc~apl'vlH'L~ção Jas e:w!toeÜ·d>. O l~h·. U;•i(>:io l'illH> (pela c.rdellt)-

CuiU J vê V. J.<:x., ::51'. Pre:;iJentu, s1o pl'O- St•. P1·esid, nte, t~ S;.Jguntia p:tl'W <la emenda, 
viJencüts llivm.·~a:-.;. IJ .. •s:tpp:n·econtlu a pl'i· du acL~o:·dn 1:om o :.ub~titur.il'o dtt Culllllli~são, 
moii·a pa.rte, it emend~~ ~et·ii do tk.tt' as~illl; pó lo ser ;~ppt·ovét.tla. ,;,ll t}ll~tl e.-stí1 redigida, 
Nc~ utillzaçft.o, q1rel' <lo caclto:Jir .. ts, qu"l' , c dcsJc qun IJ;rj<t o a.cc:o.,rllllO rn·op.Jstu pcl<L 
tel'rcnús <:\djaccn tcs, n:1u }JuLler <.i. se1· etubu·a.- l'ummissão. Nc:; .ns cvr:tlit;ÕtB, me pat·ecn quu 
ç~tllo o cul'.su dos rios l'CJ'pcctivus. a. emontb nio lictmL rn·ejudicada. em ~Uit se-

As:;im, pl.l'.JCO que a. minha ornontla é nc· g11nda p~11·to c l óJe Set' vutada,comtanto que 
ce .. :sa,ria, tanto mais qnc a. Cornmis!no d.cu vcnh~ o aecr0 cinio. 
pal'ecer til.vol·av,·l, accrcsccnt:tnJo, por·ém, o Sn. PnEMUEi'o;'l'R _ Mas foi i:üo o qllo 
as,..Palavr~s: «~ •. montante e a, jlisaotc das cu disse. consideeci peeju1Jlçad::t sf>monto 
mvsm~s cachoen .\s » • a primeir~t parte da omend:t e vou por a vo· 

Il~t~n·a.mer!tcdc _ aEcordo com "· ?mrnda tos a. sogunrh com 0 acct•escimo <l ~ Cummts· 
adthttva da Cummt~sau, poçJ a V. Ex. quo 1 R[to 
sul.nnetta a. votos a min!m emenda., sal vu o I •-l· • 
additivo d.~ Co:nmi->:sã·.J. O SR. Bruoro FILIIJ--LOJO, Yao sJr votada 

E' approv~uh il sogun!.l:t p:tl'Ü~. cla. J·rfot'ill:i. :t.sogunch parte 1la r.mr.nd:t com o accr·es· 
emonJu. :seguwtc SJb n. ü: eunu tb Jtl<:::llll<t. 

V oi. 1\'. 
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,·os A;\;NAl\S bA cAMAHA 

O Sn.. PRESiDENTE-Sem duvlh. 

· O SrL BRICIO FrÚro--Perf,JitamcntJ. 
Posh a votos, <J npp~·ov11h a l'eí'el'itla se· 

, gunda. part3 tia emenda, sob o n. 8, com o 
_. seguinte adtlitiVI) da Co:nmi~sfio: além das 
; maximos q~H~ (In-em e.;la~elccidas tdo Go· 

verno. 
W opeojoc 1.on. 248, de 1912, assim emen

dado approvado em 3'L dis•mss:\. > e cn vi;1(1o 
á Comm is'lã.:.> do Redn.cção p:.tl'a ro.iigit·o !lo 
áccordo com o vencido. 

E' posto a votos c approvado em ::~a dis
ClJ.SSãn e envütdo á Commissão do Redacção, 
o seguinto 

l)RO.JECTO 

N. 191 - 1902 

O Congl·es.~o Nacional resolve : 
Art. 1. o Fica o Poder Executiv J autori

zado, ca-;o não ha,j:.t inconveniente p<1ra o 
serviço milit.ar, a conceder dous n.nnos do 
licença, com vencimentos, ao all'ercs Pau li no 
Julio de Almeida Nuro para ie ú. Eut'opa 
éJnstruir c oxporiment;aJ•, á sua. custa.. o 
appa.rolho do sua inven(;rto, donominaio «L'l· 
comoção aeroa por meio do a.zas.» 

Art. 2. o Revogam-se as disposi;õ!:s ·em 
contt•ario. · 

mcnt•Js qnJ nTio oxpdn1cm a vo:•th•lo, om 
a I i;:;tarni'll tos q no são, a ntcs, o ro.[;i.;.;tf'o uo 
um grup> pl!'Lída.l·io do qne n. rel:u;ã.o dos 
individuo~ i~ptos pa··a o oxct•clc!o 1lo di1~oito de 
vut,o. 

Condcmnn. a inl.ol'\·enr.~ã.o tla~ Cam:l,l'as 
~lunicip:to J no procr.sso (lJ ai ist<tmcnt,.,, 
p:.H•quo o~t.:~~ corporações. inrctizmcntn, são 
rnitis pulitica,8t.{oqno :uJmini.~tr•n.t.intl, ngindo 
sompt'l3 em fil,rtH' d[J um p:tl'tldu cuja. pw· 
mn.ncn(~iu, no pad:m· tem in tor(}sm em man t.or. 
Acln qno o julga,monto dos cnso; do alista.
ml3ntJ cabe, sngtxrHio a propria Constituição 
o diz, á just'.ça fe.lm•al c, nJsto scntid.>, 
add.uz diversos argumentos. 

Argumenta no ·sentido do mostrar (]no, 
asf3im como om roluc:io aos analpha.beto:il so 
faz para sua inclusão a exigcncia da. p~·ovi1 
positiva de sab:lr ler o l~scrovcr, pol<1 mesma 
rtizão, excluindo so os ment'ligos, pt•aças de 
pret c religiosos de ord:ms m01usticas, so 
torna nccessaria oss \ prova. 

Fui t<1m.bem contrariJ á condo~·vação das 
secç~ões nas sédc3 dos munlcipios, poJ>que on
ten(b qne o 8<'1. c:dg.~ncin, estu.beloce um pt·i
vilo.~io em f:.~.v1,r dos quo mot•am p~·oximo, 
dos t•icos o dinheiroso~. o torna p1•eca1•io e 
difllcil o cxorc:cio !lo direito do voto <íqueUos 
r1 ue nã11 dispuzm·em dus mesmos elo:ncntos. 

Divergiu tia Cummissão quanto á apm·ação 
p::n· uma junta unica em tolo o E::~t.auo, por-

o Sr. Presideute _ E~tão fin.Jas que seria. emba.t:aça.r os funcciona.rios cncar· 
regados de::~sa missão do oxercicio do ontra>J 

-as -votações· attribuições quo.lhe.s são conferidas. 
Passa-so á m<1tol'ia. em discu~sã'). - Pen=a quo é uma. condiçii.o .. da sinc3ridada 
E' annunciaia. a continuaçã1 da discussão do volio o segt•edo dalle; e ncstJ ponto está 

unicl1 do projocto n .- 107, d9 1903, rofl)r· de accordo com a tcndtmcia legislativa do 
mando a lei elcit')rttl pa1:a as eleições Cd· todos o3 povoJ cultos, vor.ttw o .vot> dei.xarà 

... dorn.cs, substitutivv da Cômmissão Espocia.l de ser 1iv1·e d~sde q_u3 seja conhecido. 
- aos projectos ns. 5 e 285 C, de 1902, e~te 

ultimo additivo destacado om 3a dis~essão do 
- -pt•ojocto n. 285 A, de 1902. 

·O ~r. Presitl.ente-Tem a p::tlavra 
· o Sr. Heneique Bórges. 

Entende_ que o voto uniuominal des~nvolvo 
o personalismo, as luckts P3.3SOl4eS entre os 
candida-t.os cJm tojo o cortejJ de di!fam'1:;ões 
e põtle deslocar o governo da. nuioria, em 
favor da mino1•ia,; e, dep::>is do. arltluzil• ar· 
gnmentos convinc.mtos, ju!g[l, quG, no ragi
men federa.tivo, tt rcpmsontação das mino
das não tem a. impol'tarwia .qu:c se lhe pt'J
t.máe attrlbuir. 

·. ~)Sr. IIenrique Dor•ge~ começa 
-dizendo que lho sil'va. de desculpa., para. a 
teineridadJque commett9 vinrlo discutir tão 
iiiíportahto a.ssumpto, a nece~sid'1de qae P.~las mesmas rasõ~spJr que tí contrario 
tem- de vir expor <t C amara as divergoncias ao voto uni nominal ó cJntra.rio ao voto 
qu. e m. anifestou no seio da C. ommissão. ·E' !cumulativo, porque eat,c rndti.ndtt na.tnral o 
daquel~es q_ue pensam que a. vm;dado.. ua-s logicamente no outro, o deixa., como bem 
eleições d }pende menos da pureza das leis ponderou a Commissfio quo elaborot1 o pare~ 

· do que do gcáo da cultura intellectual dos c~ r sobt•e o projeoto de refvrma apresentado 
seusexecutoreL ·Bast'1 que a lei eleitoral pelo conselheiro João Alfl'edo em 1873, e do 
não facilite a fraude e torne rig-orosa a fig. qua.l foi relator o Dt>. João Mendes de Al· 
calizaçãc para que ella preencha. S3u fim. meidn., em duvida o Deputado sobro si elle e 
. A lei vigonte doixn. muito a desejar porque rcp1·eacntante de nrn numor·o real de habi· 

P?cca pela base fun•1a,udo-se em alht:t- tantes, ou ~e o resultatlo da el..,ição que o 
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!:Jvon ao ~cio <lo pa.1·lamcnt:J (~filho da 111<~!':1. 
mtlltiplie::tção t:.c qt~ttntidados inl't..n•io1·es. !<:I lo 
não sabe o q1to rz-pt·esunta., si ossas qu:Lnii 
da.tlos, ou si Hln numnro real d.l ha.bi&:tntes. 

Pur ossu.s pondcmçõcs que tem fuito, é 
bom do vor quo acceita o pt•ojccto subsitutivo 
ola.borauo pelo S1•. DcptL ;.ado C:dogcnl.s e 
soustlln.stl'cs eolln:.r<JS dobarwada .. (.l/nito !J,.m, 
muito lJem.; o Ol'lldo1' J muito .t:omprimentado.) 

V<lm :i. Mosa., são lida~~. apohttlas n postas 
cunjunct.a.mcutc em discussfi.o as soguin ~t!.:l 

El\IE~I>AS 

Ao projecto n. 107, de 1003 

Emenda ao substitutivo do Sr. C:dogcras. 

Sub:3titua.rn-so os :u·ts. l0 c2° peloseguinto:. 
«Art. Nas eleições fedoraes, estadoa.Ps e 

mun,icipa.es sórncn te serão a.dm i ttidos a votar 
os cidadil.os brazHciros mu.iore::l de 2l an nos 
que SJ alistarem na fór·ma da. presente lo i.» 

Onde convim• i 
«Art. A peofissã.o soril Jll'Ovaun, pelo 

ta!ã.o on certidão do p:tga.mento do rospe..: 
c ti vo imposto, si sujeita a elle; por at.trlstado 
passado por qualquer autoridade _1.;olicial ou 
judiciaria o, no ca.so de recusa, por justifi
cação legalmente pr·ocessada. o julgn.da. 
quando não sujoit..'t a imposto.» (Ca.p. li
Do alistamento.) 

(~ Art. Os cidadãos olog-ivei~ só podem 
sm• eleitos Senadores ou Deputados pelos 
Estados ou districtos : 

1°) em que tiverem seu domicilio, provado 
pelo tituLo de eleitor, desde dous tmnos 
ante.:; dn. eleição ; 

2o) em que 8eus paes eram residentes ao 
tempo de seu nasclm::m to ; 

3°) em que p;)ssuirem bens do raiz, c!ujo 
titulo tenha sido transcripto no rcgi::;tro 
competente dous annos antes da eleição; 

4°) em que tenham sido eleitos para legis
laturas anterivres ou tenham exercido í'un· 
cÇões ·electivas; 

5°) em que estivceem sujeitos e houverem 
pago alguma contribuição pessoal nos dous 
annos anteriores á. elei~:ão » 

«Art. Não p~derão ser eleitos para ctLrgo 
·algum ou recnber qualquo.1• nomeação, de 
ca.t•a.ctm• federa.!, por ~spaço de cinco annos, 
os cidadãos que, sem causa justilic:.tda, a 
juizo da. junta. apuradora, com rec~rso para~ 
Supremo Tribunal Federal, deixarem de 
votar nas eleiçõr.>s federJ.es por nove annos 
consecutivos. 

Paragraplw un:co. Exceptuam-se: 
o) os que durante esse peri~do'-exercerem 

no estrangeh·o cargo ou connntt'sao ;. 

/1) os que du ·ante cs:.;c pcriodo exercerem 
no paiz cargo, empt•ogo ou cornmis;;ão, ue 
cat•:tetel' tempol'at·iu, fMa de seu domicilo 
PL'lit;icu.>> 

«Art. Q11anrlo a imposiç>:\o do multa 
l'm• pt'OVD•~•~da por denuncia de qtralquor 
cleilur, ro,·nt·tm·:i. sua. impot•t:tnci<1. 0111 :sc11 
])l'OVoito ott do c~ tu bnlccim••nto puuLco que 
fuL' indica<lo n:1. <lenuncia.» 

« .\ t·t. A impo~i<;fLo de mutt.:.1. prcscrove 
no prazo tle ~nis mozns da tht<t dtt t'i.tlta 'lUO 
u. dctct·miiWl'.» · 

Sala das :\ossõcs, 5 do ago~to do 1903.
Henl'ÚJWJ I1ol'ges. 

O Sr. João Luiz Alves di~ 
1}110, nem a p~.~ht vra vibl'ante do illnst1•o 
ropre3entante d~ S. Paulo, o Sr. l\Jiranda 
Cha vc3, nem a. arg-umontt~oção ponde1·ada e 
pratica do distincto roprc~cntante do Sa.nta 
Cathttl'ina, o s.r. A hdon Baptista, nom o 
modo br·ilhanto por que justificou o substitu
tivo que toYO a honr.t te assignar o Sr. Ca
lugcras, nom o magistral discurso p1•oferido 
pelo seu ilh,st.rc comp:tnhoiro dn bancada, 
nome que está. acostuma.do de lm muito 
a. respeit~r e venerar, como um dos ma.i:s 
illustres do sua. torra., o ~r. l•'ra.ncisco Ber
nardino, nem o discurso que acaba. do ser 
prol'crido, em torno di\ 1m.gna. questão quo 
agita. a opinião nacion:LI, polo seu digno 
companlwit·o, o SI'. Hent•iqnc Horgc.~. nom 
n. clovad<t ca.pa.cida.do e profunda m·udiçã.o 
da.quel!c qne ostú. u.gitanüo lllt Cama,ra do's 
Deputados a reforma. eleitoral. o Sr. Anizio 
de Abt·eu, nem a compe~oncia dos dignos 
membros dt~ Cummissão Especial, impedem 
o orador de tomar a p:tlavt'<t, no adeantado 
dtt hol'i~, pat\l- discutir o assumpto. 

Não tem t\ pt·etenção de dizer novidades 
sobre a reforma., ou sobrJ a OJ'ganiza.ção eloi· · 
tora.l, porcrue clla tem sillo discutida e estu
dn.da. pelos m<•is notaveis publici.stas do todo o 
mundo e pelos parlamentares mais distinctos 
do rogimcn decahido o do actua.l ; quer;· 
pn· .· m, cumprir o seu d~vor, para que o sou· 
voto soj t conlwcido por aque!lcs quo pt\rl.b 
aqui o enviaram como seu represent.anto. 

A opinião nacional p3los seus orgãos mai~ 
importantes reclamam e.5sa reforma como 
ponto de pa.rtida para a vedade das urnas; 
P. dn.ui esta cor1·ento acentuada do qne o 
povo •) ind~ffol'ente ao<; comic:os, porque não 
acredita na efficacia da.s leis actuaes, nem .. 
na possiuilidade da representação das mino
Pias; portanto, em. tornn de dous pontos se 
agita a necessidade da reforma eleitoral: 

1°, garantir a verdade d.a.s eloiç:õos contra a. 
fl'aude; 

2n, gara.ntir a. rep1,•esentação das minoriae 
contra a propotoncia das maioria:), 
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ú\b A\".~A ES tJA CA:\L\.n.A 

T.á.cs sio o.; pontu; ~apit·.\cs da refuJ'ma 
·~ .tHcita,rJa peliL opinião c pelo Prcsi,lcn •.c .la. 
}l;)puhliiH, ret'c•rma que a ca.maru. dos D..'pU· 
tados, eu ncre !i to, In, de ·votat• para Jwur~t 
sua. e sn.tisfa.ção aos ~o 1S ma.n b.tat•ios. 

A classific ~y:ÍO do minoria. só pórlc ~OI' roit L 
pela !ui elciLot·al, a,(Tit•mn.m úS nobre~ Depu
tados l}'IC o toem distinguido com a sua a.tten· 
ção. o .... rt.r.dor accclta. a U.etiniçãocomo ba.sc do 
d.scul:lsào, afim d.1 o.;;tlll.b.r c ~Ja um do;,: pl'J· 
co3sos <l.c VJLS peopostos: o uninomim~l. o 
Cilfllulativo em list.a completa o o cumula· 
tivo .o:n lh;ta, incompleta. 

· Pergunt.a: ac1so, estará. resolvLia a ques
tão dcs·:lo quo se pos:la. impodit· :1. fmuuo n.ts 
úroas e ga1•a.ntir nas oleições a. repres:mt.~o
çã.o das minot•ia; ~ Não, t1 pr.·c.so quo t:un
bJm a Camara cuide de um outt•o pont.o, s•'m 
o qual do nenhum olfl>ito tot•na.t·-so-hão o.i 
outros; ó preciso qno se rmolv:\ nm o outro 
}Jroblerria, quo· se chama 2" osc.outinio. !<:' a 
verificação do podct·cs que t ~m t'cito c·Jm 
quo o oleitoratio descreia da sua soberania. 

Por cons:.Jguinte, a rof,Jrnut cloltoral dovo 
obedec3r a tt•e l: p::mtos capitao;: gara.utie a 
Vt:H'uado ·das urna.s contt•a, a ft•a.uJo, a l'Jpr·a
l:).!lltitçâo das minorias contru, a p••cpot·Jncia 
~aa.~ m:tiorias e, acima d:J tudo, o l'oconhcci
m:mto do.~ ropre:~entantJs qu..1 f·J~·om legiti. 
memento ele i toJ. 

Pensa que para diminuir a frauLlo cloitot'<l.l 
· & não pa~·a suppt•imil-a., porqu3 isto' sJria. 
impos.;ivàl, ua..,ta fa.Z3J'·SO Ulll alista.mon&o, 
d'O qual sejam expargatb:3 os oleit Jl'.}S ft.tlle· 

. c·ido~ o os p!1a.nt.a.~ticos e im·1ginarios que 
. ahi oxistam e v:.,ta.m, sem quJ se possa 
irnpe.lil o, po ·qus n flsca.lizaçã,.J no~'.!e p ;DL:> 
é impratica.vol. . 

O oradol' obs..1rva, em relação ás minorias, 
_qü') :L discus~ã.J quo nesta, Casa so t::~m tra· 
va.do, ostá gy~.·a.udo em torno do um pl'in
_cipio vagu, do.;conhecido.- · · 

O Ol'<L1lor accentua que dos qmtl.t•oa byst·J· 
mn.s propo;o:;tos, o que monos conviria. scr·ia o 
vo&o Ul1inomiual, c pat•a dcmonstra.l-o, lê á 
Cam:Lra. o.quo n l'.•spoito cscror<!u gtlmon!l 
Villo,r, cu,j'.t :wtol'idadc é gr;tndc, c .. Hnu u. 
condomnação l'ot·mal desse systenn. 

O ?o~o cumultt.i vo em lista compleb tem 
o. dit·eito do transf'·Jl'trH1l' muitas vozes as 
mino ia.s em m·.l.iJrias, d·\da. uma dispee.lfl.o 
de vo.tos da, maioria. 

Oh~orva. no momcuto a.ctmtl uma, ·tenlon
cia d';. ret.rogt•adaçfi.o em toda..;; as conq 11ista.s: 
va.mos reagindo nos l.!:st<ulos contra. a a.nto
nomin. dos municípios, na. FoJ.eraç~ao contm 
a indcpendencia dos Estado:> o agora, a 
pt•etcxto de ga1'a11tit• as minorias, pr•Jtcnde
mos supprimír as m·liJt•i:ts, osq1rccidos de 
que o regimen ropt•es 3D ~a. ti vo se f'uada ju3-
ta.mcnte no governo do mtiio~ nnmOl\J • 

O voto que o OI'a/lor e o S3U t·.•.l:mtoso col· 
lega o Sr. Calogm·n.~ cstabJlccoram C'lll t~cu 
pi.·oj )c to garanto mu tt•J mais a. ropresen tação 
das rninor·ias quo o voto uninominal. 

Lembra. tí. Cam:trit, ante.~ de d zen• qual o 
projecto que prefet•e, q no oS'Sa doe 111 ta•la. ga· 
L'<.l.n Lja qas minorias não devo con .ti tn h• um 
ponto do ouso:~são tal qu3 so tt•u.nsf'ot•mo o 
P \rlamento em rcpl'e-cntante d·.ts minot•ia~, 
sulfoca.ndo a.i maiorias. 

-.. · QuJ ó mino••ia. constitucional~ QuJm a 
dise11tilt no propt•io Congi'O.~SJ Constituinte, 
qua.nd·J dissJ qúe fica. ·g H'<l.O tida.· a. rop ·es.:m
"Gação da. min·Jria?. Como se rcprJsont:t a 
minoria no Parla ~ocnto ? 
· O ora•lor p~u-~:~.. nJ em tanto, quJ a quJS· 

1;1o {ia l'epres:mta,ç:10 das min.n•b,s, ·no actual 
1"âghnen. sJ:in orga.nizaç1io de partilos poli
\icos, tam t:;iJ.o um:t mél'..t q ue.stão cscohs 

Si de b1üw do ponto de vista. publico, dn 
ac~ordo com ~ expJricncia. do; paizos mais 
cultos, éJnvcm que o. Parlamcn•o t1nha mi· 
noria, nã.o convem, tola .i t, q113 ~cja de ta.l 
or•deru que q uasi SJ o.ptilib~·e com as m:1iol'i'J.S. 

· tica;, atmueniica., com quo s:J fa.lla. ao p(}VO. 
Aparteado, o orador mo:,,trJ. quo os partidos 
-~~ ~esm organizado até cl>ntra à:1 auto~racias 

•. quo elles det•rulnm, com a. pt•..>tecçao das 
·. monn.l'clüas quo e~l:Js subvortJm. Pot·quJ não 

se pôde o.L"ganizar dentro da orbita consti&ü· 
eion:1l. si a.s opiniõe~ foram se aggremiatL~o 
em .tm•no do uma. bandeira como .pt•incipio? 
E lho seja licito p:wgunta.1·: a Constituição, 
fãllando em mino1•w.. cn,jil. representação 
deve ser garantida. no P...tl'iamento, rafaro-sa 
ás minorias políticas ou sociae~? E' o grande 
prohlom1.. . · 

A Con:ititui<;ão não determino t as mino 
riM politicas ou as minorias soche:~, as mi
n~.Jrhts de org:wiz·tção política simplesmen
í;e ou as das chs e3 socia.es em rehção ao:.; 
iute1·esses e~onomicos que catla uma. repr0· 
S3ntassc. · 

Não poli · accoitlr o sabsU tu ti vo da, Com
missão EspC'cial, qu~1· quanto ao pi•ocosso d-3 
aFst<~monto, qnJr quanto ao pl'0'3esso de el~i
ção, qum• flUanto liO processo da a.puruÇã.o 
tias elcil;õe~. · 

O l1l'uces~o de alistamento é. feito por uma. 
junta., cujJ, inconvonicncia. j<.~ foi demoos
tt':.vla, .não só attenJondo-se ú hetcrogen8i
Jadê d~ sua. composiç·ã.o, mas :ünu~~ à il•re
sponsauiliLtado de sous actos. 

O orador pr0fcl'irii~ o juiz singular e, entre 
os juizes singulaeos, o juiz de direito tla. co· 
marc~t. A presenç:t do ali-,bndo na Sédo da 
~oma1'c<t, essa oxigencia é o meio de afa.3tar 
o eleitorado, é uma burl \, é qm systema de 
impelir o vob sem declarar que se o impedo, 
atoontas a. gr<1ndes c:rcum3cripções t~~rrit:.>
l'hes o.n que se dlviJc o pa.iz. Domais, ::;i o 
fim qn.} se teve em vist<1 t'u1ImpcJit· a,listn.
lUCD t'Ji:l plnn tasticus, is üo pôde scl' o lLt tu o 
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pela. nxiJ'('OCi:t do r,•conhocinw.nto dit'o~to tle 
lil'ma. p.H' ollicicd pllblicJ, f<ll~lllhndll se a 
qnalquet• ci(l:u!ã,u a dcnn11ria. da falsidado do 
reconltoci mon t~o. 

Qu:tntn :w p1•oce"'~o de olu:ç~Ü(l, o oradul' di
vtwgo J'n.riicalment' úo prqjocto :;Hbs&itutivo 
da. Commis.:ü'í.o l·:iSpccii~L : pri mciJ•o, porque 
exige o voto a. J•lscol.>crto; sognndo, p.Jt'quo 
ex.ig ~ a. in.~:cripção dos can li la.to.~; torccit·o, 
pot·q nn arimHto riue o jniz de di1'<'Jito í'unecio-
110 corw> pr·osidnnte do mesa.s on funccionn 
nomo.tndo ritei:ms; qwtt•&o, fin~.lmcntc,porquc 
exige a e:eição na sédc da. comarca. 

.l<L tC\·c occasião de dizer q uc o voto a tlcs
cobcrto ser;L n. organiza.çi'i.o do eleitorado 
subsot·vLmtc, si é quo o voto secreto é, como 
se diz t1mbom, a oJ•ganiza.ção do voto co
va.rJo. 

O orariJr inYOC'\ novamon",o a autoridade 
do.Edlllonrl Villey para sa.liontar o.~ pm•igos 
quo Stu:\l·t Míll não pl'cvin nem percebeu, 
prt•dcndo completamente t.le vista as ncccs
:sitlado.:; pratica.;, ombo1•a. theoricamcni;e os 
seus raciocinio; soja.m acceibvcis. 

10 t. 

obriga.tol'iu o vot.o publico, toda vez qtw t.i.,.·er 
do \"otar o opel'ari.J, o 1'1·aco, o peolctwio. 

O m•adol' cita a p1•oposito opiniões do Vel
lcy, d·~ Cormunin, tle P;tllt\tbti. c oukos. 

Fica a tliseu:-:s[io ;uiiatla.}lela ltlll'iL 

o liiP. Pt•e&ldcn.lc -- Estattio ade
antacl<L a. ltol'a, tlosigno pn.t':L ama.nhã. a se· 
guintc or.l.em tio dia.: 

I>iscus~ão unica. do pPojecto n. l~H, de 
UlfJ:·l, a.l>l'indo o crt:rlito necess:trio pa.ra pa· 
ga.mcnto a 11. nalbina. Maria Noto da Costa, 
do moio-soltlo a que tom dil'eito, como mã.c 
do alferes do exercito Jos(~ Neto Simões da 
Costa; 

IJi-cu.ss~o nnica do projocto n. 146, do 1903, 
autorizando o Pudor Executivo t\ coucedei' 
sei i! mezes do licnnça., com to~los os v~ nci
montos. ao comrnissaJ•io geral, capitão 4c 
lll!tr c g-uerra. .Jusó l•'!·ancisco du. Conceição, 
para tratar do sua saudo ; · 

Cont.inuação da.tliscus')ã.o unica.· do projecto 
n. I Oi, tle W03, rol'ormando a lei eleitora.l 
para..a~ olci~,~õo~ fcdcracs. sub3titutivo da 
Cumôüs.:~ã.o Esp:.Jcittl aos pro,ioctus ns. 5 e 285 
c, de. 1 uo~. este ultimo, additivo destacado 
em 8a discus::;ão do projocto n. 285 A, de 
1902. 

Pois o voto obt•tga.torio, a dcscobm·to, não 
é a. ucpondoncia do pohro tJ•abalhador n:\s 
noss .s lavourns do interior ? N;io é a t!ept·n 
doncia dos operal'io;;;, subortlinados aos ca
prichos tle seus lKt.tr·õcs~ Po<lorã.o,pot•ventura; 
o:-; seus illust1·es eoUegas quo sustentam e> DI\CLARAÇÕES 

vr tJ a. de8cobm·to negar est ~que~ tão que é.~ 
pt•ofundam!mte lmm~tna, a <.tol'osa. tio inter- I Declaro quo votei contra os a.rt~. 2o e 3o 
msc in t.vidual '? dc> projacto ri. 43 A. ~:~ l9ü:3, deJ>ois do ap· 

provado o art. 2u. Voto1 a. favor da.s emendas 
Pois o miimro tt\1.lmll!ador da roça vae se offcrecit.hs pe!o SI'. Doput.ado BíWn:.trJo 

su'1ordinar ao voto contr • o Ja,vr.l.lor e Pl'•J- Monte-it'<J. 
pl'iof.t~rio, p:tra so vct• no ontm dia 0-nx:Jt,:t,lo tl t 1 190<:> pnla. eit.I·ada ? Sala das s~a:fbs, 5 ~ a.go.; o r o - ·-'· -

Joiio Lu i:: Al"Des. 
Como ~~ que em um paiz onde r.t m::tioein. I 

dos li:sttl.uO.~ não exige o voto a desco!JOrto Do;I:tro ter vot11'l0 contra. o projecto 
para as decisões do ,jLtlga.ment.o do jnry ; n. 4:l A, de WO:L 
onde o Sena.do, •tuanJo :;o trJ.h !lo· intm'edso Sala. das so~;;Õ3.J, 5 de agosto de 1901~ ·-
individual, a votaçã~ p;:,r escl'!ltiuio s ·ceeb; ll.fon1i1·a Alves. 
onúe a eleição p3.ra presiJ.ente o demais 
mombrc.s da. Camtra. é feita pelo voto so- Levanta-se a ses3?í.o ;tg 4 lioras e 20 minu-
cJ•oto: corno t1 (Lll t nos&: paiz soth3r.j:t tornae nn~.os d:t ta.d,~. 
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53a. SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1903 

Pí·esidencú~ elos Srs, I iaul'~ Gui.nwtr.ie.~ (P?·csi,funte), Olivcii·a Fi[}tteirc(lo (Li Vice
Presidente) c Pauta Guinumiu.> (Presidente) 

Ao meio <lia procede-se ;t clia,ma.cla, a, quo 
respondem os Sr·s . . Paula, Guim;~rã.cs, AlonciLI' 
Guim:trães, Tlwrrl::tZ Accioty·, .JoU.'J rtim Pil'e;:;, 
Eugenio Toueinho, Anthet·o Boi;cltl0, Enéa~ 
Martins, Aut·eJio (to Amorim, Raymundo Ar
thue, Thum·.tz C:.wa.lca.ntc, Gonçi.llo Sortt.u, 
Ta.va.t•es de Lyr.\, Fons:~~a c Sil vtt, P0roiett 
Reis, Pautt. o Silv.1., \VttlC!'cuo L3al, Ab.Ln 
Baptista, Toix:cira de Si.~, Et•mil'io Coutinho, 
Jo3é Marccllino, Bf'icio Filho, }.f<Llaquias 
Gonça.lvcs, Ang-elo Neto, Ep:1mino:1tla.S Gra.· 
cindo, Euzebio do Antlead8, Arroxr.Has Gal
vão, Rodeigues Doria, Joviniano do Caeva
lho, Domingos GuimaL'ã.cs, Tost:t, Bulcào 
Vianna, Felix Gaspar, Saf.yL'O Dh.s, Augtt~t'J 
de Freita~, Rodrigues Lima, PaP<~nho.3 Mun· 
teneàro Rodrin·ues StLh1anlta BornarJo 
Hort~, 'Mello l\lattos, Fhl~lis 'A.l.ves, João 
Ba.ptista., Galvã.o Bctptista., Silv<J, Castr-e, L·w
'i'inüo Pltta, .Julio Santos, Hcnr·ic1uc Horgc5, 
' Mauricio de Abreu, Olinll•a. r'igueircdo, Cru·
. los Teixeira Bra.ndão, Estevão Lobo, Bcr-
na,l•do Montcir.), Joli.o Luiz, Gastão (l;t Cunh:.~. 
Ríbeit•o Junquoit'a, Asto!pho Dutr·a, David 

_Campista, Carnoi1·o de Rezende, Bueno de 
Pai v·,, Joio Luiz Alves, Lcon~t Fillu, Bor
naruos doFal'ia, Autonío Zacctl'Üts, Calug.)ras, 
C~u·los Ot&oni, Sabino Barro.:>J, Manoel Fui· 
gencio, Nvguoira., Linrlol pllo Cacbno. \Von
cesláo Hi'az, Pa<lua Rezende, Gu.lcão Cttrv;t
lhal, MoPcira du. Síl va., llct·nu.t•du de Campos, 
Rebouças de Carvalho, Fernantlo Prcste3, 
Ferreira BraglL, Pa.ulino Cat>los, Hnt•mcne
giLdo de .Mo1•ac:; Filho, Joaquim Tcixeiea 
:Brandão, B9ena.rdo An~onio, Aquino Rlb:)Ü'J, 
Lamonha Lins, Paula. Ramos, Juvonal Millm·, 

·Germano Ha.s~lockce, Vcsp1sütno d.c Albu
querque, Diogo F'ortun:t, C~trnpJs C~trtíor o 
Homem de C:.trvalho. 

Abre ·S3 11 SCS3áo •. 

E' lida c pJsta. em di.~cu~são a. ::tcb .• 

__ ,0 Sr. Thorna.z Cavalcanti 
Se. P1•esidente, p3Ji a p:tla.vra, pa.1·a declu.rn.e 
aV. Ex. c ti, Camaea que nti.ocompa.e<}Ji 
hontem á sessão por incommotlo d.e s:~.wlo. 
E' um•.t falt:1 justiftca.da., é vct'da.de, ma:s, 
como costumo comparccOi' sempr2, n'fi.o t~ndo 
compal'echlo hontcm1 venlu ÜlZ'3i.' hojJ c~ca 
comn:mn iettt;ã.o. 

O Sr. J:loresiclente -A Mesa fi.~a 
1ntcil'a<.li.t. 

O Sa ... i:tt'icio Filho- St•. Pt•csi
(lcntc, t~nho ub."ict•va(~üus 't f~tzer eom rela
ção <.is p;.d;wt'as q110 lwnf.elll pt·ofc'I'i p .a· 
occasii"i.o de eneaminlta,r <t vota(,:ãv do proJ~cto 
n. ~4-{, de l!IJ2, qud a,ut,oL·iz.a. o Poder Ex
ecutivo a conceder ao cngeolwit'o civil Eu
genio do Audr.:tde, ou á crnprcza por cllc 
organiza,da, pl'ivilegio pa.ra a conslirucção, 
usa o goso de uma linh'~ do ca.t·ris de ferro 
de tracoii.o cloctdc-a. quo, pnsrtindo da Ca
piL~tl F'oJcral, y;t to:·minar ntL cicla.do do 
Pctrupolis~: 

Nob du~8 falta.s sohr·e a. ol'Jom de coUoc<.t
çiT.J clJ dou; d lS meus di.~cursos. 

Assim, V. Ex. a.nniinciou, a·J SCl' CIF:otada 
a vot:J.çã.o, que ao p1· :~jeeto f'uJ·ccín offi~J·eeidu.s 
cl·ioersas emendas r1ue_ vêm inscrt·1s no im
presso n. IIU, r.lesle anno, r~om .o p;o·ccer W.t 
l'eS)I~di'va Comm,issiio. 

Dop.li3 disto, V. Ex. annu.nciou quC! se ia. 
vo~ar a pl'imoír<t emenda, c foi depois <lo 
annuncio qLte pedi :.t pal:J.vra. pa1·a fa:wr o 
pl'imciro cnc;:uninl~amcnto da, votação. 

Vejo, cnti·cta.nto, que o meu <li::>eurso C)t·t 
ante;:; de :mnunciada a vobç.'to dcs&:1 cmeníl;~. 

O mc:':lmo aconto ·~c rluctnt0 ao fliscue.:~o PI'O· 
f',n>ido mais üdo e que começa. po: e:5t ~s 
palavr>a.~. 

<< . ..1 Camr.o·a mo 1'.Jluv:I.J'ct que esteja obtt
sanrlo da .nw J?tecios~~ atte11çti J, no .~enlirlo tle 
encaminha;· a votaçlro,» ele. 

Es!ie di:'>PLU'So devo vie, não como ostá no 
Dial'io (lo Co11gresso, m~ts uepo:s do annuncio 
que se it~ procetlot· á votaQ~i.o da. omcntla, qu3 
tl',~tét do morlo da utilização. das caclloeira.s. 
Pe~o a, V. Ex. q uc mt:~.ndo fazet' c:.; ta. re

ctifica,çu.o, nccJSSi1l'ii.1 á cumprehensft.o do as~ 
Stimpto. 

O SR. PRE:SIDENTE - O nobt'O Deputado 
seP<1 atGcndido. 

O Sr. Angelo Neto- Se. Presi
J.en~c. commm1icJ a. V. gx_, que o illn8tro 
roproscntJ.•ntn d•.> Pa.l'á, o Sr. Rugcrio de 
Mieanrla, t~m delx.:ül.o de eumpaPecm· poe 
m ·Jtlvo de mpl=..!stia, declaração que po1· mott 
ínteemeuio taz a V. Ex., ttfim uc constar d<L 
acta. /' 

O SR. PRE:SIDI~~Tg - A l\Ios1. fica intui· 
l'tt(h. -~ 

Em sGgniua é appt'JV<Llr~ a ~~cta. da sessão 
aut8c~d.Jntc. 

Pil.~'líl.-SP. ao cxr~~ur:ntr.. 
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·--------------'-------------· -----
() §r. Alenear Gnin·H-.,rÜPS 

(JD Secreteriu) peucedc <.L Jcicur~L J.u suguinw 

Oillc.íos: 

D.) S1'. 1° Scc:·o 1.ario 1lo Senado, de 4 do 
corrente, eommunicaudo qtw o Sen;\.lo apr·ro
von c nc . .;s;t da.ta. onviutt n :~:tncçã.o lWC:3i..l,•n
cíal ;~s pt•op)siç:ÜJS desta C;unat·;.~, auLuri
Z<LtHio a. conce,sã.·J de um anttu de licenç:~. 
com toJo u ortiena.do, ~~ Et·ncs~o de l<L lU
Yii•rc,profe::sot· do Ccl:<·gio :\lilitlt1', o cP.·:tndo 
m;d~ dotiS iog;u·es do fj;\i::; tlo tltesuui'L'it'ü da. 
Rocc!Je.lol"ia da Capil;al F<:Jc•t'<.tl. com us Yon
cimcntos dos cxisteuL:;.- lntcir·<L.:n. 

Do mesmo :-::mllo!', d.o ip:ual dat 1, commn
nicando rtuo ncs.H clat't u- Sona,.!o enviou ;i, 
mneçã.o pt·o.-;id :ncial a r;:>soluçt"to elo i'ungt'('SSO 
Nacional au!,cn·ir.·tndo a. n.b !l'tnr:t tio ct·c.Llto 
cxtl'UOt'lliO<Ll'io do 9: oOO$ pat'.t pagamen tu 
do pt·orldo ;ubitL\Ldo pelo gv\l(~rno ao Dt· . .T;Jfio 
Mcn.ll'S de ·.tdmeit!:t .lunioP, lento tla, F<.Lcnl
dade Jo Direito d.o S. Paulo, peltt stt~l. obra 
Process? Cn:ntina! /Jraz;:{eiro, e rl<L ü ~~pci'a. 
com éL impt·css<-10 de 1. 000 exemplares do 
mesmo tt·:~lxdlw.- Inloíca.tht. 

Tfo mesmo scnhot>, de igual tlata, commu· 
nican!IO q11o o Senado a(loptuH, e nes:n dat,;L 
cnvion ii. :::;:t·wçiio pt·o.-itiuncial, :L lH'Op~J~i~~:7to 
<lost:1 Camat•:t, alltot·iz:Ludo a conces:.;ho do li· 
cctw:L ao con!'or·o:1 t!J t.h AII'J.ntlcg:L üe S.uJtos, 
JusÚ .Jva(luim de l\ltt·:mda .-Inloil'<tlla. 

Do Ministcdo d:L Justiç:1 c Ncgocios Inte
riores, de 3 Llo corrente, en \'i;~ndo a seguin ~ü 

SPs. n1~HnlJt'os do CJngt'üS3J Nn.ciotml -
Tenho a !Jont·a do tran~mitl.iL' ms, :.dim dr! 
que vos Jignc.i='_l'll:;:;h·ot· sot~r·?c! í1SSmt~p~o, a 
.inclusa cxpo:·Hç::tu que mu IÜl'Ig!U o rvlullsLt•o 
da. Justiça c Neg.,.icius In t,e,·ior<lS, 1\lla.ti \'iL á. 
necos:::idauc uc ::olieitat·-so du Cungl'cs;;o Nu
ci:Jn .1 o cr·udito extraordirw.t•io de Yintc cinco 
contos qua.tl•o·Jl'nto.! c c[ococnt-L e sete rnil 
sctcc...:ntos e ses::;cnta. c<lotu réís(25:457~7G2), 
pa.r:t pagamcntJ úo vonc:imontl)s qnc compe
tem ao ofHcia.l rla hdgad;1 rwLchi Americo 
Augusto d.e Azo1ccdu B.}llo. 

lLo do J;wJieo, 3 (lC agJstl) de 1003.
FJ·r!?l?:isco de l 1uuta RJill'ifptus All)eS.- A' 
Commi~são üc Ot'<,1~l.mento. 

() §a·. Ge1·nuu1o Iln~§l.oche•· 
- St•. PI·csillent(}, t'i3eot•.hr·SéJ·h:t V. l•;x., 
s ~rn d.u virh, quo o ~~11DJ lJLL~saüo q ttanrlo ~o 
Ú[.•WILtííL aqui a <:C'U:t;Jt,<J fl\.: 111!1 :3" CU.t'tüT'iO 

uc liyp.JtilwcJS, a, discu;si\.n .do :t.!iSttmpto to
mou um cal':tcLOI.' vot·d<t:lull'tLlllGnLC exec-

pc!11llé\ L de;;e:Lmlnntlo !og.1 pal't.t o Lcn·eno 
do3 ini.O!'CSscs indi viJu:te!, iJl.lO sn solJ:·uptt
nlia.m ao iiHor·r~~ .. n gc1·:d. 

Snr·glu ttlll ~uhstitut.i \O flll(l f'11i, em pouco 
te1npn, cnnver·UJ:J om lc•i, cxisLÍtHlo llojo um 
caetori·:: quo a. C:tmal';~ nwitu in.Q·l:nuamonl;o 
ct•nuu, itllil..'-rinando quo ha.Yb í'avorcci•lo 
ost:t. popubçfl1) com um otlicio para: o rogis
tl'o {'ae!Ilt•.i.ivo de úutcrrninatlos títulos. 

l·:tr pmvi<~ que, rnais ecdo on mais t:~:·tll\. ll. 
pral;ic:L vwh dcmGn~tr·:u· f!lll'. hêL\'Ía.mos l'eilo 
o pt'C:-30.1 i;o tio wn r: 1 r:plw11/r~ a um 'J)J(~;ufi,t!O :L 
1:~r.a. popt!l:u;·iio c:_)Jl1 o tal c;.u:tol'io de 1 o
gi3Lt'O facti!t:Ll.ivu, quo, em GellllJ:J, Sl\_ r.r·;t,ns
fut'lliat·ía em r·ogist.r·o oltd•Y<Ü(Jr·ío, sobrw~a.t·
ro•r:tn lo du nw<lo o.-stupen1lo to.lus <HFteili.•s 
IJl~ iecm de l'itz(~t· qn:.u~qu.::l' LI·atl::'acçües 
aq 11i; Ott pr·ovüL rt uc, mais ÜÜJ. mcr~os dia, 
IJ~wb rlo sur·gil' aqtü. o clamut· publlcu IJI~
uLndo a aboliçàu desse f'<tmoso cat·tm:io. 
,\ llül':,l, ;Linclit n:l.o ~oou, mas o cl<Lmut· Jllt

l.Jlko já est.ü. :~c fazend~ seu de 1L:~ Cúrn:a. bt}lll 
CllCL'.~·ka, att! tom .r forma. lllíll~ po~ttt_v:~ o 
vir at'l'a.s~ar·nos ;_t dar Ul11êL SMtsliH;a.o a pu-
pulaç:'LO. . 

~üt~, nKo 6 lHr'êL isto qnc vim (t tJ·.lmrm: 
p;tl'ct 1lísconet· :~u!H·o o:-> pcssinws inconv~~
niontc::, l'CsuH;_uHos rleste acGu de tt'<.Lnsacv;lO 
du. Caman. Cf'0it,ndu sontclhan to cm·tol'io, 
v<~nlto, culto:onlo com o meu rnotlo Üf' pon
~m·, dizet' a. V. Ex. qHn, mais do qrw nunc:~. 
s~! t.ot•mt intispon:~iLVo; a. Cl'iHlÇtlO do ;)" c;u·
GOI'ÍO üo 1-typ(Jtlwca~;. 

F.~ta v~Ls-,:~ pupul:~ç~?.í.; não pótle sot· at!.~n
did;L c:xclu.:livl.LlllCntc pelus rlou;-; C<tt'tOl'I0:3 
existon tos. 

O pt·o.kdo quo ct·o:~ o :3 .. c·t.l't·n·io, rogye.:i
sandn do Senado, iLelt:L-sn denl.t'u dcsl,n. ( a::a, 
pendente, l'l'<lio, 1! l vor.aç~:·t0 ou do llJJn dcr
r·:.uldira tli:-;cns~ã.u. 

Peço, puri.:Ltllu, ít V. l·~x. filiO, intm:ra·e
ta,tl!lo um<t noees.-;ilbdo publka., eumo .JUlgo 
n.:.;t;a,t· ütwndD, tlc.,;to momento, tlô P<~f':t a. 
urdem do diiL da Dl'uXlJmL se:;~ã.d o pl'U.Jl!Ct.o 
quo ct·ca. o ~}· ca.t· o:·io do ltypotllccas, t!C::i'ia 
CÍUiLLlO. 

V. Ex. não mo rccu:,;ar·â, estou ecr·to, o 
pedido que f'G.ç~o. t~Lnlo m~tis qu L11llo não . .._ 
licpendc d:.t rninlw, vontarlc! cxcltl:~l Vil. torn:w 
l0i c::;se pr.•jecto e ~irn d;L von La.d~~ dtL .ma~o
l'iiJ. d:t CtLlllíU'<.t · a.ssim, snbmeLtltlo a dts
cu~si'io, ~put•:t.rse'lt::~. si en poço com eii'cit) 
um:t co usa rcclu.madu pelo in tero.':>sc pu
blic:J. 

l·:t·a. o quo tinlt<L a. dizct'. 
O Stt. Pn.ESI!JJ·;i'\n,; -- A Mesa a.ttcndcJ'c.1 

oppoi.'1,un:.Lmon to o pcdi(lv üo nobt·o Dcpu
t:1Llo. 

O Sr. ã<.:u.ér\s l\ItM'tins nli.o vam 
sem cons~f'anginronf,o l;onmt' tcrnp:) <i C~
nmt·a, e s6 um du v m· d.o loi.Lld<tde, que na o 
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sub::tltcrnizrt ao pror·rio sentir, o imp(·llc n Este disLinct0 official. Sr. PJ'Osideni.c, de· 
momento. pots de tr.t• pt·n:;b . ..!o rclcvantissimos scrviç<JS 

Um, em clin.s om quo se acl1ava, impncliLlo em dof'r.za dn Pal;ci. : .~. quando, nos annos de 
de vir á Ca,mrLrn. <.L integr'~ de Ji~cnt·sos nu 18!13 c lk:Jl tr~vc nus~o paiz de lui .. r peta.-; 
Scm:ulo, pr'uf'cl'ido.-; pelo honrado c illustr·e ma.- i n;tif;uiçÕ,'S, seguia para iL Bahia, na. oe1~a:-:iiio 
rinhoiJ'O 11uc n ~tquo:l:t Casa., p:w mn do . .;!'e; en1 que se t;ratou do pacificar t'tl. 1•;8tado, o 
actos que em ma.tcr·ja. eloitor·al mais tem as- l;t dis:;inguiu-sc vor mais do umrt \'CZ, eom.; 
:;ombr<Mlo o pn.iz, faz d(~ J•cpl'osnntante do const;:t dn snu~ asscnbmn11l;os r~ da'> o1·dcns do 
Amazonas (1·1:so; muito !Jem) n fi()S q11:w~ a dia de seus c!Jnf'es. Volt:Lndo dahi, foi, sem 
a.et.11:d :vlminisl;rn.<~ilo d:J.,;so E.;b,dn _ (! a,paixo- :-; 1 hclt' p n·qtto, mam\ado p~u·:L 1\hl;t.o 1 :t·os:;o 
nadamcntn o sem muiJ;:1. ponder·:~~;fi.o aggTo- c, aclta.ndu-~e. om situa.ç:'i.:; de n;l.o p ;de!' 
1li1h. . SC'gtlÍl' p:1r L a!Ji, fiC0ll lnsbn f.e Íll1pl'OSSÍOI1íL-

Ü ot•a.<lor é üo gt•anrle lltlllWt'O daqncllc;-; d<t com c~sta. tr·rtnsf'c :·oncia, e dahi rnsultu11 
que entendem nã.o c:dwr n;> qna. :_:·o dos l;r·a.- r.orol;:l. oxciLaç·:lo ele qun lho }Wovoiu a loncu:a. 
balhos do Congecsso a di::;prtl;a o o a.pul'o so- :wl;mtl. 
bre qucsl;iunt~ulas da p:üxií.o par·t.idaria n:;s E:-;;to ofnci:d :wlu se 1111 !I1)spido de Alir.
Estarlos. Mas, de p1·e:;entc, sn:ltc·se fot'(,'rtdo a ua los; e, ern virtude do l ·i, tnsson , 1bpois 
contea.riat• a. si mesmo. do tomp > I'Cg11htmcn ';a.t· p tra :t 2a ch.ssc. 

Na outr·;t Cas:t, do Con :rc . .;:-;o, o ol'ador· a Po1' eonsog11inl.o, ach:tnlo-sc oste offici:d em 
quom SC rcrm•iu, abt'ÍU a. pnl'llÍCÍtJ:il1 ]H•atic:t l.rat,;unnnto f!lll 11111 O>f.a,bnJecimeni.o ÜO Ü0\'01'· 
de f<tZCt' inserit• no.:; AnnnfJs, com <1 rr.sporH::t.-j no, julgo;etno s:l to1·n~ dü;;pensa.vel qualquni' 
bilida.do tla, tl'ibun .. t do q110 fall:t, com um~ rloellll1Cn-'Lc qne venha. j)l'OY:.tL' se:1 e .. ~t <~du de 
repl'csentaç:ã.o quo do E-;tado nn.o teve, il.r·ti- saudn. ·• 
go~ do impl'omw. nnl infuL•m:uln., quiç:L m·.•s- Aclw.ndn-so Ciil;,; official · a.ggt'egarlo, SIJ'LS 
mo de prevenção apai:wn:~d:t e tli~ttribe;~ c condiçii.;s ~· ã.o rLs nni:5 procarias pos~ivP.i~. 
in,·oetivas qnc o otlio estt'eito do uma puli- pot'qllO, a,him de sa:t alimonLaç.l.o c ilo seu 
tica. abJ. .t:u'Ja.d:t nos proceS:)JS cxploea nos tratamento, que pc.lc:m cuiÜ<Ltlos cal'inh:Js.>s, 
ostylos que mclltot· s:t1Jo no camp:Lnario . . , tem fiLmilia. a. quem precisa ~~ustcntat·. 

ll'Pespons<t\"Ol a i.eih:1na 1H.1rl~tmeni.a.t>, n~o Por· cst:.t t•a.z?i; ü justo quo l)w soja concc-
ha mais comrnodo pro~nsso 1lc 1le;J~J·ir no- diJa uma liccnQa, pot'quo, si a::;sim não sue
mesa enxov-<tllw.l' arlrnini::;klçÕ~lS a1lvcr·sas. cc;tlcr, scrii. reformado, passado o tompo u.l 
Não o ha, po•·crn, mais eondl'mna,n·.l: ;~ ae- sua. aggrcgaçã.o, o qtn se du.rá ern d.ezcmb•·o 
ehito:.~f;:1.çi'í.o da <~:dumnia. fka c ,·ao liOL' uma do COITentJ anno .• 
longanimidado doontiLt H,!{U.'ill' nos Annaes. · Si o Cong-i'O:'So conceder i;-.~1 licença, cc>mo 

EsÜLL' a rebater estas eohas ;i medi<ia que I ospcr•o, eommett,crê.i um acto de ju;Liça, e\'i
cllns a.ppar.·n~~•3m, com I. ·) J'WH'·Sf' cnfiLrl.>nlw o tando do tal modo que IIlll Slwvi<lot• da lJa,
do~e:.tbido nos nossos l.l'a.h:tlh:;s, sel'ia. nmpi'CS · tt·i:t \~<Jja - s.~ em sitnaçt'to dHTicil, p:n·que. 
i.a.r-lhcs impodan~~ia qno nlla.s muii.:t vez tt:i.o Sl.'n·lo trmcnf.e o rnodm·nu, scr:t r·nf'urnudn 
1tm·em t.np, ~ ~om ''cndmenl.os IJ 1s1.:wte 1·od11zidJs o zwr· 

Valha.. pois. o pr·üi,r.sl.o do que rt f'n.lf.a, de i.:>S ' I irtsuHieir.ntt!s pu·a st1as neccssidn,dcs. 
J'Gplica, ponl.o p:Jr pont:.>, <V) que alli ;;;t; dbs:3 Ei~ o motivo p;)l' que a.proscnt.o ;i, con:-:;idt~
o possa, dizer. nfw l'.l}Wo~cn ta a.bsulu üLment·:; rac;ã.o da Cama1·a. 03to pr·ojncto, concedendo 
outra ~~ousa sinã.o o desejo de nã.o i.ea.zer p ~1· .. ~ um n.nr1o lle lieenç·-t n.o relel'ido ulrici ·,1. 
o 1\lt~into do Congl'CS!:lo a~·surnptos q11c nolle · 1 nã.o de,·em ser debatidos. FICa_som~a mo;:;a, :.ttú ultnl'iot tlolibel'aç:il.>, 

.Maxirné. em s~ tra.tand') do a.ccusa.çõcs pu-
ramente apaixonadas, contra1·ins ao:; fados, 
contradieim•üts comsig-o mesmas, c mof'a
mcnte delatarias, nos re~OL'\'a.mos o direito 
de rebateL-a.s e:n tribun·t. que nã.o a pa.rla.
pwntar, mai:-3 aeeessi \'C I. a iDdo o pail e S)ffi 
enxerl;os elo eous;.ts esdt•nxll !:.Js e vosa.n k~s nos 
traba.lllos pa.rla.rricnt·wes. (Muito úcm; muito 
l,em.) 

O Sr. Tho•naz Cavalcanti(·) 
-St•. Pm.~iden r.e, pedi a palavi'a p:un Gn vi:LL· 
á. Mesa um projocto de lei. cvncedondo li
ccnt:~a. n. um official q•re se aeha a.ctu~dnlonto 
no Hospicio de Alien:vlos. 

o S0,5lllnte 

PRO.JECTO 

O Congl\!sso Nadomd dcJrct ~: 

Artig) unico. Fic:t o Governo autorizado n. 
conccdt:r <tO t.enan:.c aggrega.do ;t ar·ma do 
infan twi :1 Ft'a.ncisco .Jo·tquim M:u•qttes da 
Rocha, um a.nno de liccmça pa.ra. tL\üament;.> 
de sua s:.udc, onde lhe conviOI·. 

S:Lia das sc.:HõJ.~. ü d~ agosto ele lü0:i.-
1'hrmw~ Cavrclcan(i. 

OROE\l DQ DL\ 

. E' a.nnnnP-iad::t .. ::t discnss?io nnit;:t do pm. 
,wct.o n. 1:~1. dn 1~ 1(H, (do Snn1.d,,) a.br·ind•J o 
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Cl'<-;lito neé;c•s.~a.:·io Jlít:a IH ·a.moíJto a. D. n d
bin:t Ma.r·i:t Neto üa. Costa, do m.;itl ~o'1lo a 
qrw L<•m dimito, c Jmo m.-i.n d:) alf'ul'í!S du 
exercito .ro;(\ i\eto Simõ2s da. Coav~ .. 

Ningm•m po.lindo n p:tl:.1\'.'i1, (\ uncet•t·:uht 
a. di:-:cus~fto o ad l:uLL a. votaç:J.o. 

E' annuneia.d:~ :t di.~r·ussiu unica. do pr•.J
}:\1\~0 n. 14G, de l:Jo:;, <mtu1·iza.ndo o Potlce 
Exccui;ivo a conccclet· s:~is nwms (iJ licen('a .. 
c 'm toJos os YencimcrJI;os, ao commi~sa.;·io 
gm·;.d, c.~pi '/w üe mar e gue1·r:1 .. loS(\ FL':tn
ei:-::cu d:!. Coneeiç:tu. p:1.t':~ t1·a.t:unonto ue 
::J".IIdü. 

Ninguem pedin:ln ;~ p ~L\VI';•,, (\ c•ncon:ula 
~. d i~cn::iSiio c ;vl Lvh •~ vot·v;ã.o-

E' ;•.nnnnci·~,l \ ;~ ~~ )ntin11 tçii:o d ·. d i:3eiJ~,:'lo 
unic;L do p;'l!j(!do 11. W7, de lfJO:l, r·u!o:· 
nnndo a. !oi clcitot·<~l ll't,I';~ ·~~ eleü,ims fn· 
dcr.t.es, substii;ui.ivo da. Com11tis"lo E:;pocia.l 
:1.0~ pt·ojOt!l;us ns. 5 fJ 2f-!í C, du 190:!, I'Ste 
ultimo it(hlit.ivo destac:vlu em 3• di15cu .. ;s:io 
do projcctu n. 283 A, de t902~ 

O Sa·. Jl'a•csideute-Tom a p:thVI',t 
n SI'. Joã.o Luiz. Al res. 

O St· . .,Jo:1o I .. uiz Alves dit.: quo 
hontem, qu:1nllo íi>i interrompido, pJ!a. ltot·a, 
na, séde (le cunsi 'ct'<\ÇÕ0S quo vinha f<.~zcn<io 
sobt•c a momcntosn, questão da. ron)rm<.l. elcl
toea!, occnpava. a. attençiio d t Camar:1 com 
n. nxpo:;içoã.o das -..azõos pchq q uac~ nr.ga. o 
sem Yoto n.·1 pl'OjcctJ subs'itutivo da Com
missão ~~~pncia!. 

Di:-;sn •~nt;ií.o íJIH~ f~onJlntia. nqse pl·oj,~cto, 
não Hú qwuli;o ;w pmcosso do ;tli,l.:tmcnl.o. 
como ao PI'.JCO~~o 0111 g;\t':d n ;í. a.put•:tr:fi.o 1l:ts 
clnitJiüS. 

Comb·:t1,ia o p:·oeJS30 d J ali~l;:tmnnto: I", 
})Ol'fiU.~ nü.o eonlhv~t em uma jtlnÜL lw :toeo
gn:w t,fl!IC tt'l.l.l'Í:l. eomo COO:::O~'JIIOIICiit a, lllCIIOl' 
I'CSpü!l:-l ~bi!id ',do duS t'nnccion:t.rin:3 iJIC1111l
lJ~dOS tla qualificaçiio o~eitol'al; 2". por·qtzo S~l 
exigia. a lH'Csonçtt do alistando n~t s(~.lo (Lts 
CJm~tt•cas on municípios, cxigonci:L cs;·t qtiO 
vinha, d.itnc11U.;u• a cada cid:...dilo o:-3 mnbs de 
Síl !azce qual i ficar o! e i to r. 

Cwnlntia o pl'ojocto em l'Jl:Lç:ã.o D.o pt',)
C(!SSO ol.uiGor·;t!, p.)t·quc elle C:3tabclcce o vot.:> 
a do3·oborto, contr·a o qual so m:wifi~st:t cnll
victo dn que ollc ser:t a. rlesorg:tniza.ç:ã.D corrl.
plol,:t do p:dz. da.dos os nossos costumas e 
at.t:ltl!lenuo-sc {L nossa p.-:;yehulogi:i, s :r:i. a or·· 
g<~niza.çD.o d:t s11 bservilH1eia e a. suppl'essii.o 
d:t li :H.!t'lb lo cleitue.'.l. 

Con1b:tt.ia. :ti 11 Ja. o pt•ojccto, p:)l'<JIIO ollc, rs-· 
tabolncnndo a. i n~cl'ipç·:l.oLlos ca.ndida.tos como 
P.~ig-<.mcia,prúvh }líll';~ t•oco 1Hwom votos, nfi.o 
(:omplnt.ou o pnn :unPilt.o d:r . ..; doutais In.:!iS!:Ift 
(,·,):>~ qun HXkt'lll P:-1:-l:t. inseJ•ip,::uJ, llt'lll Ui.o 

v .. t- 11· 
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ponr~o oss:L innova<,:ã.r~, <·re:u.la. no dlz·<~Í~/1) elti
tul'<LI. obodnen ;í, !':tz:tl) do o!'tlem PI'a,t,lé<l, ou 
:i ncH~ü."sidad:~ tln o;·ll.~m política.; ao con
i,t'<tt·io, oll:t r,~t.ir·a dus sull'l'agio:-: oloi tol'aes o 
dda.dão tpw pot• molesth ou qu;tllnHJr outro 
moti Vt> n:io St~ t';v:.a, in3Ct'l\Ví\l'. • 

Cornlnt.i<L :tinda. o pru,iecto, qu:w~o :w pr·o
cos..;o da e:ciç:Io, por·que confl:t a.os juiw., de 
dil'oi•.o da.s CJJ11:\I'C<l.3 uma. í'nnct;5.J, que não 
é üe od<~m jlLltcLtl'i L, qu:\1 :L du nummLr a.-; 
rnc:ns cloit•JL'ítes o prl!sidir <t mo.-;<t Pieitoral 
d:L pi'imoir·a. Si'!c<;·:"í.o. 

Si a. a.m ·maç~;\o t1:> ülreito p dilico, que .o 
pt•oj)cto du f-; L'. Dopiit;ado Calo;..:el'ils t:onlt<t 
LtOSI jiitZfl.S d: clil'oit,), p(Hle SOl' COI1CC!ll(la, a. 
ossa í\tJI.Ot'Í1Ja.tlo jiiilídat·i:t luc:d,l10t' s:) tratat• 
de Ull\il. 11\~ ~lll\, i fiii1CÇ-Lb3. (• cl<n'.l {[I! C C.JIIfiiLI' 

ao j1ziz de dir•nito a l';wuldaJc admir!i~tt·ativ:t 
do nomrnr mos:t-; clnit.ol'~ws e pt·cstdll' elm
r,:õcs ú dc.)vit·tuar a su:L tni ;silo pue.tmcnt.a 
jtt,liei<lt•ia. 

Co·JtiJ tUa t.:tmlJ~m o pro,iecto em rcl:tção 
:w pt•oeossJ diL :tpttJ'ilÇ'fí.O, e1n pl'int~~it'o 'lo/al', 
po<··l'll\ et:o cen tt'alim a ítpura(;ão tle t.o<ht 
a oleiçio na~ capitn.cs dos I•;::;t,ados; c, si o.~::a. 
centJ•;tl.za<,·ã.o ~~ <lfllllis:;h·el c possivu~ em l~s
t:ulo~ pequenos, ·scr·:i., pelo menos, Jnconvo
ntentc 11os gr·l.uHlos l~st:ulo:{, em quo o ~rande 
numwo de distr.ctos clcitot·aes cxi.!..dt·<i. muito 
ma.iut• tempo p·t I\L <L aptu'af{â.~J, como acon
tece, por uxcmplo, no l·:st:vlo do l'vlions, onuo, 
se concedendo um J:H'azo 111inimo de cinco 
<ihs p:w:L a a.put'a<,:5o do eadl.t districto,soriarn 
pPcct:c:os do11s mcz .s pat'a a. apu:aç-ilo da clei
çilo do Dupllt:t,do~, :i. qual t!ovia, sogui1·-so a. 
.a olekfio srn. bri:.tl, o dcpui.:; a. da, elci<Jio 

pt•esi<Ltmci;ll nm ~~ada. IJ tta.l;l'iPnr!Ío. 
E~!H.\'<L nr.-:Lo p Jllto t!n su:ts corlsil!eJ·::t(·ÕB.':l 

q11ando l'l)i intn;'J'<)lll}lido pel:~ hora .. 1{!\!'\t,a.va. 
dizer-lho qtt \ e)mbati<L :Linda o pl'oj~ct.o suh
stituUvo d:.t Cu:l•lllÍSsit 1 qtmndl), rülbl'irHIO·SC 
ao pr·oco:::so fl;l. a.ptn·açiio, cxigo :t ea,uc;;-to de 
um con(.o du l'<~is, pu·:.~ que nm eid:tdã.o poss;·(, 
cunGost.:u' o diplorw.t de rpml<lliCr c:Lnrlidato. 

Con ressa filiO lltc C.tlHOII Pl'llf'lllllii.L 0.-ltJ·a
nllcz:L sornclll:wto oxigr~neia. N<lo desc.)bl'iu, 
vi::;tu curno nã.o Cut·arn publicados os debates 
havidos no seio tl:l. CumlllÍ;"S<I.o, a.':l razües CJI.te 
a levaram :L instit.nir css:t cJ .. uç5.o, pc\I'it q11n 
S1~ pos::;a. cx.ct·cct· o ilir·cit,o de contes~a.r o td
plom:t do qtmlrlliOL' c:Lnd11lato. 

Por·gunta, pur quo a Cornmissão rojoi(.:t o 
censo etcitot'iLI, como b:~~o de uma. l'tdorm:L, 
o ao m:~smo tornp~> cxigo deposito pccuniario, 
pa1'.:t o CXOI'Cici•) de um dircit:> qr1c ::>(1 rda
cionn. d.it·oct.\mcnt': cum o sutrragiu, com <L 
c!cicYo? 

A,pon<.1. impJsb ao contcshnLc, no c:tso do 
n:'io ser rccJnltocid:l. a. validado de SLL:~ con
tn tn.ç.'i o. cht poeda. d.ossn conto <to r(•is, acrn· 
dit ~ qun é pon;t a quo sú os ca.pita.list.:.ts sn 
submr.tt;t:ril.n, pnr'<JIHl rüo é r.m 11111 tt-ihttll:ti 

1í 
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l)Olitico, onde as paixões gniam o reconheci- As:3im, poii;, não colhe o n.rgurnento de dL
monto do po(leres, não é nesse tl'ibumtl c1 uc vcrsidados (l;.~s ma gi:.ltJ'atnras, s \!S"Unüo os 
nenhum can lid;~to pôde ter a ce1'teza de que Estados, nho 1110 l'L!pugnanllo por isso ern 
sou direito sorá reconhocido,si não tixer por acceHa,r o l):·ojecto do Sr. Ca.logeras nos;c 
si, ao menos, um nuclo1 que o sustont:J. ponto. 

Estão assim expostas a,s razões gcrucs de Não p1•ocJdc tambcm o a.rgumJnto ap i'e4 

divergencia c1tic leva. o orador a votar con- sentado pelo; que c.Jmb<L!.cm (!ssa a.ttribuiçJ~o 
tra o pevjccto substit;utivo da. Commissã.o ~s- détrla. pelo pt·ojecto ao juiz, de qu:: o~ rc(~m·sos 
p3cial. s mdo para. o representante de ou tr~ m;1gis-

An:~lys::L o pi·ojcct.o sob todos os aspectos kntura ,·cem cs".abC'!ccm· um vcrJadoit·o tu· 
· e verbJL'é.~ com f'nn hmon to os prazos c-:;t.a- multo na exocução da. lei. 
belecidos, alguns dos qu:tcs s?i.o tiio cxignns Essa me~Hda nào encerra noviüa.de ~Llguma, 
que não t·csis;om o. um cJ.lculo m·lthematico c a pr·ova é qu:; o; lwbeas-corplts negados 

Entra.nclo ntt exposição do;; motivos quo pelo juiz local toem recurso :tt•.i ao Supremo 
levam o orador a. írnpugnar o projecto do seu Tribuna.!, e assim outr·o.3 cas.Js, tn. :'s como os 
collega de bétnca.da, cujo espirito culto tanto de revisão de pro_;essos crimes. nt·.~. 
voncra e admil'a. e a quem rende homena- Re1'eee-se em seguida o om!lo1· ti parte do 
l:~ns pela,~ boa:) intenç-ões e elevada compo- projccto que trat.<L da inr.~legib:liJ.<ule d ·-~ re-

. tencia,diz que o seu projJcto crca uma insti· presentaçã.~ d<t:l minol'ias e do sys om:1 do 
tuiçfl.o perigosa,, a magistratur-a política, sem voto(vo•.p éumuhtivoern listas incomplct,~s), 
estimu},J, sem peias, incumbida exclusiva· ~alicntn.nllt a Sc~lutar medida que se csttdJG
rnent'3 desse serviço c tando como rJmu- . tece às contestações U.o diplomas. 
neraçã.o de seu emprcgu os omotumentos Depois de se l'Cfcr~1· <W injusto modo poe 
advindos du eleitor; o que quer dizer quo o que no Senado se procurou mncsq1Jinhar as 
seu estimulo cons·stirü. om alistttr mn.jor nu· eleições sen ~toriacs de· ·Minas, cstabeleccnrlo 
mero de cida.Jã .. !S possivel pa.ru. dJ,hi híl.urir nota.vel estadista o coefficicntc de .10 "/o 
proventos do subsistJncia·. sob1·e os eleitores alisL~llo~,quantl.o em outros 

Faz ver as difficuldades oriundas do pro~ paizes esse coellicientc se tem elevado a 40, 
cesso cstabalccido pelo projecto, pr-incipal- 50 c até a 81, como lie úott na F' rança, o ora
mente na parte reLLt.iva. á ot·ganizaçã.odas doL' conclue repetin ~o e.~tas p:1Ltvras <~ttri
rnesa.s, as quaes são craudas poe decreto do buirhs a, um estadista n.me1·icuno: não contl
Podot· Executivo, pcwrnittindo, entretanto, o nuernus a imputn.r ás . instittiiçõcs ropubli
ali.-;tamcnt;o em qü:tlqucl' tempo s :!m se ver i- can:.ts os vicius c defeitos da. má l )gish<,ão 
fic:Lr mesmo si as gec .ões Cl·c•~das para, a eleitoral. (Jllttilo úem; muito bem. O Grado?· 
cl·Jiçã.o a realiza e-so com po1·tani o a.ugmcn to e muito compdmentado.) 
que nu.turalmente uovo se !lar u.t6 Ú$ prvxi· Vôm á Mesa, são lidas, apoia las c postas 
rhida.desdo.ploit:.>. · r u· · t 
Pa~sando ao I>.Jnto capital do n.ssumpto, conJunc,a_monte em 1scussão as scgmn es 

da, constitiucionalidatl.e de ·· attrihuiL' ao juiz de 
direito tio ca.da. coma1•ca a compctoncitt par:i 
decretar o di r di to po l iti.co c fazm• o alista
mento eleitoral, ostabnleco como premissa.: 
a afllrmação do direito político l)Or sentença 
do juiz, em neto c nt ·ncioso ou gracioso, é 
ou não uma, funeção judiciaria 1 A afiirma · 
ção do llirei~o politico em acçfLO contenciosa 
ou graciosa, é uma funcção juJicíaría. O 
unico poder investido peln. lei da . competcn· 
cia para, roconlwcer direitos individuaes 
de qualquer naturuz~ é o poderjudlcial'io 
e, pJt'Ll,nto, ao orador niio l'!!pugna.confiar 
á magistra,tura a comp:;tcncia para d(}cre
tar os casos em que cala eidadãJ alistanuo 
estQj<L nas condições e,pO:l$Uindo os requisitos 
consLitu !iona.o~, possa. exercer o direito 
de vvto. . 

Para a,ssegu1•ar a su'1 propo.:iição, o or.\dor 
argumenta com o a.et. 63 da. ConstiLuiçã.o, 
pa.r:1 provar a nã0 inconstitaciona.!Uado em 
se confiar ao.) rna.g.strauos loc<LJ3 o alis
tamento, pGrquc dle_não é de jurbdicç~ão ex
clustvu. da magistr<\j.nra ft!dcl•al, 

EMENDAS 

Jlo pl·njecto n. 107, de 190/) (sttbsliluliw) 

Ao 11rt. 22. OnJc se diz-:1rt. 15-llíga-sc: 
art. 20. 

Ao art. 25. Onde se rliz - nü/J incluslo -
diga-se: nfi.o exclu.")ao. 

Ao a,rt. 32. Onde se diz-J exdu~no-di
ga-sc: exclusão e não ox:clnsãu. 

Onde se diz-um subsLituto-diga.-se: sm 
sul.Jstituto. ' 

Ao art. '10, § 0. 0 Após a p3.lavra.-defini
tivo -escreva-se: si a decisão for fa.vor,wcl 
a,o elcitot·. 

Ao ad. 00, 1.<> .Ap6; a, palaVl'ct-Cí:>rnp~
tcntc-a.ccrescente-~c: na fó1•ma d2stn. lei. 

Sn.la dt~s scssÕ~\::;, . ô de ago:3t:J (lJ 1903.
Co.logci'as.-\V. BJ·a.:;.-JoLio Ltti:; Alv~s.
Cm·neiro de R··zende.-JJcrnr.~rdo illontei~·o.--
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Ao art. 80: Apó3 ilS paU:LYras-I Em torlo 
o tcrritorlo da Rupublica-iosira-s3 o se
guinte nu moro : 

l. 0 0BqiiC nã.o tiverem os requisitosdo 
art. 78 n. a. 

E rrodifiquc-so a numeração dos domais 
p<li·ag!'apho..s. 

Su.la rias sr)ssõcs, fi do agosto-Ido 1903.
f..,'alor;,:J'tls.- ,V. /Jrn::;. --Carneiro de Re:;ende. 
- .Ju,To L! ti.:. ;\(ves .-Dernw·do J[onleii'O. 

At·L. ::." Eliminc-w. 
s·da. das scssõc$, ü de agó:::to de 1003.

Silva Castro. 

Compa.rnccm mú·> o.> Sr.::.: Julio uc ·Mello, 
Sü. Peixoto. Pas~os i\Iir·andn, Ca1·los de No
v<.ws, Indiu do Bmzil, Antonio Bastos, Ue
ha.no Snnto .. <, Luiz Domingues, Rodrigues 
Fcrnawlo3. Cht·ist.ino Crll'l;, Ani:do de Abreu, 
Bezer1<l F'unten lle, Viegilio Brígida. Fl'an
cisco ~<L, Ft·cJedco Borges, .João Lopes. Ser
gio Saboya. Eduardo Studa.l't, Eluy de Souz 1., 
All'onsJ !'ustn., Pereira de Lyra, João Vieira, 
Esmor·alllino l.bndeie<t, ~·Io1·eira Alvo~. Cc•l'
nclio fln. Fonseca, A1·t.llur Odando. Olivcil·;\ 
Vt:dladã.o • .\c i v a., Castl·J Robcllo, Vcrgnc de 
Abreu, Elluar.lo Hn.mos, l\'[a.rcolino Moura., 
Galdino Lot·ot.o, Augusto ele Va.sconce!los, 
S<t F't•l!iro, l·:l'ico Coelho, Bolisario do Souza, 
Lout>~ll<;lü Bllpt.isht, Franci:5co Veiga., Vir·iato 
J\fu.sc:u•onlllt'!, .Josl! Bonifacio. Fl'~tiH:isco Bel'
n:u•din.J. <'amillo Soares Filho, .Jesnino Car
doso. Fmncisco Rnm~}iro, Am<1ral Ccs:.\1', 
.Ju:.;é la!Jo, :\~dvndo Marque.::, .Benouictu do 
Souz:l, Lintlolpho Sorea, Abdon Baptist •. 
Eliscu 011ilhormc, Barbusa Lima e .fame::l 
Dare,·· 

Deix'arn do c.Jrnparcoei~ . com ·causn. p ·u·ti
cipada o~ S1·s: \Va.ndm·loy do Mendonça, Ray
munuo Nory, llos:LnnaiL de O li vcir.~. Arr.luu· 
Lemos, llogcl'io de Mh·a.nda, .Josú Euscb:o, 
Gue.Iulltu. ~iourii.o, Oia.8 VicirJ., .Joio Gayoso, 
Tr·indadc, Soa,r·ns Nciva, g;stacio Coimb1·a, 
Pedr.> Pm·namlnrco, Elp:dio Figuoir0do, Ray
mundo de Mir•a.rHb, Fe!isbelto FrJit'e, Leovo
gHdo Filguoiras. Milton, Pinb Da.ntas, To
lentino do.; s~~ntos, CjrroL1 DIItra., Bezamu.t, 
Pereira Lima., PanLino de Souza, Peoido Fi
lho, Adalhm·to Feri'az, Henriclllll Sallos, Car
va~l10 Bri~GJ, Aethur To~·ro3, l~duu.e .o Pi
mentel, Oleg:lrio Ma.ci ll, Rod._~tph;) Paixão, 
Domia(J'ues de Cttst.ro, Valois de ütstro, Ro
dolpllo 

0

!\Ür:tndn., Ca.ndido dl3 Abr<'u, .ca.rlos 
C;Lvalcanti, Fra.nci:>co Tolcn'.ino, XavioP do 
Valle, VietüJ•:no Montcim, Cassiauo do N<!:;
cimento c Alft•cJo Vat·clh. 

l~ sem caus[t os Sl':'.l.: Cnlso de Souza, Mo
rcir•t" Gomo~. José Monji1l'Úim, H3redia do S<i. 
Amer·ico de Alhucpurquc; Gruvello CàvaL
(~:tn1.i, Lamonnirw Godufrwlo, Cm.:t.:t .Juniol', 

Arnolpho Az•wedo, Eluy Chaves, Leite do 
Souz··l, Ft•a.neisco iYl<~lt:t. Al\':tt•o de Ca.rva.llto, 
Candid.o llodl'igu.1s, CosLa. Not.t:), Soares dos 
Su.ntos, Marça.l l•:scouar, :\n~o!o Pinheiro c 
Domingos Masca.L'l~nhus. 

O Sr. Pre:-;idente-Cont.iMut a dh
cussã.o uniC<"L do pl'ojccto n. lll7, de 190:~. rc
form:wdo a lei eleitoJ·al p:tt•;r, as nleiçõt:s fe
doraes, subsLit11tivo da. Cummi:-;siío Espc~cia. l 
:w~ projcc:.os ns. 5 e 283 C, do lH02, c.;t.e 
uU.imo adcliLivo dcs:.aca.do em :3" discu.-:-são 
do pl'Qjocto n . 235 A, tle l 9 J2, 

Tom a palavm o Sr. Ecluartlo Ramos 
(Pausa). 

Não cstli p;'.:JSCil to. 
Tom a palavr;t o Sr .. Ju~~~ Bunifacio. 

O S1·. Jo~é llonif·:u~io-Longn do 
orador a. vttidos<L P1'<~Lcnc;iio do j1dg:~rq 11c, com 
a. sn;t palu.v~·a, vao t.t'élíWI' o:'lcl:u·ocimentos ao 
ncba te que jti. t•e((cct.n o lwill10 do prlmorusas 
in~olligcncia.s. A s 1a )Wc.;ont;·:~ just.ifh~•t-sc 
pelo dcsojo q 11c: mt t.t·o o orndot· de collil.bOI'ar 
humiltlcmontc tws;o;a impJrtanto lei, que 
constitu:; pol" as;-:;:m d';zet· a base do noSS') 
sy.;tcma répt•csentativo. 

Trata-se do uma refurma ha muito 
tempo in:5istcntcmcntc rcclamu.da; c, <\te~ 
hoj(.}, ns varia8 tenta Li vas que su :·giram n > 

seio do Congr·esso no intulto de se roformae 
es,;a lei niio Io~rar·am l'dSttltado proficuo. 

O orauoe llistot·ü~ r.ssa!) t ntar.ivas que so 
límit:u'<W1 ás nomeações do cJmmis,õ~s 
mix.tas o os projectos e~qucci1los nas pasta;:; 
do commiss0cs. . 

A disCll~são, porém, dc3so projccto tlo il
lu . .,;tee t'eprescncanLe úo Püuhy, os v:trios 
sub.;titutivo!3 quo lhe fo1•a.m olrc ·cc dus, as 
omcndas dos seus companheiro:-> de bancada 
o o sub3tiLutivo do SO!l· honrí\do eollcga pelo 
-! 0 uistl'icto dJ l'.lina.st bom <lemon~tr<:~m o 
inLor·o~sc quo a. no.~sa reforma vae üospor· 
tando c u oru.doe t~cseja. a.rJentomento qua 
cs~as di vcrgencias s,) a.pla.incm o r1uo ·alguma. 
cousa sJ rw:~a. 

Entl'ttndo a. U.is ·uLit• o projccto, o orador 
t:at:t primeiramente do alista.mont->. decla
rando que, em facJ da Consti~uiç~o o dirc!to 
do voto, nã.o se pódo rcsLrrngtr por dis
posição alguma que p:etcnda olcvn.t• o 
censo. 

Na sua opinião o alistamento dovc ficar a 
ew,;o do juiz SOCCLOIIUl. . 

Dotcrmin:•.t' o Congl'CiSO Nacwnal qual
quer compotunci:~, att·,·iuuif;ã.? <~s- ju .. 3ti·~<~S 
estaduJ.es é soph1smaru. CtHls ~ ltutc;ao üa 1\c-
public:t. , 

Alluuo á. l'O!JI'l1~cntar,:?io das minol'ias c, 
a.püs hl'•r:ts con...;ider•açõ:Js a ecsp:!ito, pens ~ 
q 110 o m7~io pl'at.ico do :-:;c l;rww~r c:;;t:1 aspir'<1-
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ç:'ío um'~ roa. I idado seda. ar1opta r o systcma 
do vo'o proporcion(l.l, tambem chúnadn de 
coemciento clcit;ural ; cntreta.nto 1 ao ora.J.o: 
p<.Lrocc quo c~tc ~ystcma, a.pezar das opi
n iõ r s au toriza.uas de di vcr.•ws publ icistas c 
flo eminontc brazil.:iro o Sr. D1· • .João lhr
ballto, qua.ndo Senador, n<'io mereccl'á a 
approvação cb Camara. C. }JOI' isso a.pt·csPnta 
ú éonsideraç·ão de sons cot!cgas o systcrna da. 
lisb incomplet::l. com o do voto cumul[~tivo. 

ncrere·SG ao voto a dcscohorto 0 apczar 
de isolado no seio d<L lnncad<t que rep1·osenta. 
propngna pol' os~:e systoma pol que está con
vencido de que elle rcpresen t.a a vc r da de, a 
loal,Ja.do e a indcpcnllcncia do caracter, con
tra o embuste e a fraude. 

Pai'a justiilcar a ra.z5o do ser do voto a 
dc~colleno, cita. ScH'cüva •. José do Alencar, 
Ta.val'es Bastos e outroE1, c e:lfr.mplifica com 
o:> l'<?Sultadoa negativos do ,·oto secreto, 
princip·dmcntc na Ingla.tm·_;·a, paiz th liber
dade por oxcellen ia. 

Ern lJ~traços i nsu pm·a vei s se oppõ em aos 
candirltttos das opposições ; si nào toem uma. 
sombt'a qne os 1 rotnja, hã.o de vultw. 

Em oucros paizes tccm·se clcvlo escantlalos ; 
rmLi se pro..!ura remcdia.l-os. 

A historüt th~ lngla.tcl'l'LL accW.'<t c1uc a. 
conduct<"t. da Cama.ra. tom sido mais escanua.
losa, c c3t<l concuito se app!ica muito,quanto 
a nó.L • 

Entretn.nto moditl.as de garantia foram 
<.tlli p1·opostas c acccitas, tacs Clirno n. da, crca
çã.o do um tl'ilmna.l part\ resohoe sobl'e as 
eleições. Estas mcJ.idas, que foram propo.-3hs 
por G:·mrville, fora.m adopta.da.s por pouco 
tempo, mas depois novamente propostas, 
c foi o úill app;·ovado, torna1~ du- :~c a.~sim 
ol!as pCL'mtlncntcs. 

No nosso meio o quJ cumprü·â fawr para 
Sctnal-o '? / 

Lê trech!.S do José de Aloncar, ondo este 
pensa quo 't Camara deveria so tornar um 
jury com 15 membros, om que uma. parto 
-:cprescntar;sc a Cama1·a. c a outra. o candi-

0 voto a ~: e~cob 3l'to tem ~L vant:tgem de di- dato. _ 
m inuil·, qmLndo não extinguir [L feaude. E' Tavares l3a3tos não acccita esta itléa c 
Jn·ociso que no no~so pn.iz o elei~or assuma a aconselha. a formaç:ão de um tl'ibunal judi-
rcsponsaiJilidade do seu· voto. ciario, estranho aos ·i:nttwesses políticos. 

Allude á uefezl1 feib. por Stuart Hill e Mas esta idéa, si é proficua, encontra o 
outro::~ na Inglatei·ra. embaraço do art. 18 da. Sonstituiçã.o, que 

Dirão que são theorias quo r.ão são appli- dá a cada Camara o direito do rec.mlleei-
cavcis entre nós. mentll de sGus membro~. 

l;ara combn.tcr os que assim pensam lê O quo fazer então 1 
o orador trechos do .José de AL :ncJ.r o Sa- Está o orador ::;oduzitj.o pelas idétLS do S :3 1t 
raivJ. em 1891 qmwdo se discuti~ 0 projecto illustro collcgà o Sr. Aug11si"o de F'reitas; c 
que se t:.>rnou a lei do 18!l2, mostr·and .. quo será muito convonicn t.e quo viesse concorPCL' 
m:\smo ontre nôs o voto a descolJePto teem com o hrilho do sun. palavra. pa.ra. a. cvllabo-
dclimsoi'I'S. ração d<L lei eloil.oral. 
· Acecil.a, pois, 0 orador a (lisposiçlio do pro- S. Ex. lombra. o rc~IIJ'.~O das ele + ·õns d:ts 
jccto, mnx uclta qno <} n"ccGssa.rio abr>andal' j:mtas pa.r·a. o Supremo Tl'ilJILnal do· .lustiç::t. 
o rig-ur, fa.eilitar o prccosso, quanto a !ivt·os, Lê em ~rguitlu a ementl<1 üo sou collnga da. 
talvez etc., o neste sentido o1fe1•ece uma I3ah.n., c dccliLrn. quo a. a.cecit<t.ria,.apl·esen
omcnda. Quer o voto publico, com tod<J. :1 tando emenda de só :.HlmiltiJ'-~c cuntcsta,çil.o 
inclepnndcnciu. un eleitor, eondcmnn. 0 vuto perante as juntas, tomando para is.to :ts QP.-
sccroto, ai imen· o da pu~illanimiuade, da te ai- vicl,a.s g:!.I':.tntias.. . . . 
çã.ó ·c do embuste. . 1ermtna o sou dJ ::lt~lll'SOlllzendo,quc, quae.;;-

Passando a tr:Lta.t• da 2:1. serio do suas 1 quer qnc sejam <td divel'gcnda~. o ncccss:.u·io 
consLiceu.ç:õos, dccl:tra. que 0 assumpto é é ':"o~;~u· t.ma. _ldi :ttt~mlcn!lo os reclamtJs .da. 
muito melindroso. opmw.o, P, fo1ta tt reforma, llUC comlJa.tera a 

Procut•a.-sc anicpüi.:1e a ft•a.nde, fazer-lhe f~·auuc, SCl'<í, llm:t. obm de :jt~stiçü., paz e .dn 
olJst<J.culo com o maximo cuidado, mas é ILbordado, de vorda.do c pohtwa. 
p:ociso hater n. mentira. em todos os seus Obra. de jnsLi(;u., pupquc o cida.<Ll.o confi
rccantos, <1 pt·ociso tamhcm encaral.' o sn- and.o na lei não mais se de~poj::n·;L \-olun1;a
g~ll1do c~cr1ttinio nas camal'<V'l, na vcl'ilic:t- 1 ia.l'ncn'.c do dil•eitu üo vutu ; olmL de paz, 
çao do poderes. porque da.l'-so-ha. a cnnf't•atceniza.çilo <lo seu 

Teom-se annullado muitos votos le.~itimos, Governo ; obra cJ .) lilHn·dade, porque, cm·
tor.m-se Jeito rnuitas violencias, teorn-so eado de gat·:.wtias o dit·oito do voto, p:)(lcm 
crca.do mnit.a.s incompatibilUn.de ~ . conf'orme ser escolhidos O$ mand <.~t.a1·ios do povo; ouT'a. 
o canllidato. E' p1•eciso l'Cagil•, é preciso l!llC do verdade o de r-olitica. pol'qne poi<L mura
nos cc~Lloquemos em um plano r.lev:ulo pa.1·a. li!ta.d<l uo vot,o sulitlifleu.-s :} o r rgimen rcpr·e
n~~scgm'ill' a.o povo n. lr.gitimirl:vln d:~ Sll<1 sentnJivo, que alimerlf;a. c c•nattcce as pra.xns 
J'~'PI'f'~.·nt:~( ,·::í.o, li vr·rs. as.'\ng lll'ando . JII t~ s os mniu:-:: dn nnni-
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tb~fa1· SQU ~ pnn;n.m;.;nto:-: o rL'aliz;w su .s 1 ~ :L" A nnioJ'i:bv!e dü :!I :t!liJn~ .~u p!'I.W:tl':~ 
gt·a .. ~Ics vo;tüt.d(:S .o gt';tnrlcs a.spit·u.çõu.;. . pela ct~didã.tJ ü \ id:1do, b:tptismo ui~ tiliaç·ã.o 

h um eumpt·otltl:->:;u de honr•;t, pat·.~ o v:uz uLt Jl·Jl' qualquoe Ü.1cumontu qa.J <L f<.Lt;:t. stlp-
o deve sct· unu q11CS ão uc llont'lL pari.L a, por, pot· aLLestaçiio de don.; p.lr Hos do) 
Cam<.Lra,_ quacs um s ~.ia mo.!i~o ou poz· jusWieaç:-ro 

( Jftt;:{o (JI)))). ; III•!Í{O UCin. Q Ol'ador J )J'Ltdfo CO!lt tc;:;tQlllll!llt<tS, da:-; (l\ltlO~ lll11:t, pC]O llle-
fe/iciludu.) nos, scj:1 cmpecg-:ldü pu1Jltco_ 

() Se . .. Julio ~~\nto~ (JII'ln otdem) 
- l'ü<>l :.1. V. Ex., Se. P!'esidunt·:l, visto quo 
me caberá n. pa.la vt·a. amanltã. em primei L'O 
·lo.Q-aJ', mandat· publica.!' oo Diarro rio Co!l
ffl'i.:sso o pl'ojecLo que aper .. ;cnto, atim (10 

qnc a. Camal'a. to:llo pt·éviamontJ dollc co
nhecimento. 

:::; 4. 0 A p:ova, do domicilio se ft.LI'<i.por 
<.Ltt!:sl.aç:\o do qnaJqnOl' auturida.tle publica.. 
sob a, f'é de seu cargo, na q n:d oxis1,:t ex
pecss:t. a. indicar;ilo do munici pio, distrieto, 
o nonte do log;ll' da J•esitlcuci:L rlo r·.lqttorcoto, 
si liH' rUI'.tl; oomc d;t rua e numCi'O .~a ca.sa., 
:si foe m·b<~na, c,ml dnclar:l.q:1.o ~i~~ inquilino, 
aei'endcttar·iiJ ou p1·op ·iot:tl'io do imrnovcl 

O SIL Pru.:SJJJENTE- V. Ex. ser:i. ~r.tton- em quo 1·.~sidc; pelo t<.Lifí.o do irnposto muni-
ditio. • cipal, c.'i!,a,l[tl~t.l 011 f't~de ·:li, !'Cl'Lid.'ttJ de 

quaesqum· autu;:; judiciaus qne o cst,:~bulu
Vem ;.í, ~~e~>a, l·~ lidn, a.ppt·ov:t.lo (I posl,1> •.:;un, d~. t~'.c. 

conjunctallleiiLe em di~t·u;;s;-w 0 ot]gu:ntt~ ;.n. :3." s:-,o consUm·a,do3 St~lll iL c;tpací-

~UDSTITUTl\'0 

Ao prr~jcclo n •. 101, de trJO:J 

dade cluitoJ·al: 

! 0 , us lllt)IJOI'es dl} ~~ annus; 
2," o:-s 11Hlnd ig-os ; 

O Congro.:·so Nadon<.LI l'u:olvn: 3·•, us ar~tdpl.u.tb.\tos; 
4", a:~ rnulllort~~; 

Art. I. o O l'.Jgimcn eleitoraL para n qn::t-
1 

G", n.s ·Jll'i~ÇéLS de pl·ot; 
lific:v/i.o do o'citorcs c para as <::loi~;üe& fc· 
dcracs Hcr:.i. moJ ifieado do conf'ormidadiYcom r;·, 03 I'oligiosos üc ~orJen:-:: monasl;ic ~s. 
as disposições snguintes, ficando nossa. parte eompa.nhia.s, congrngar}í.oo11 communilla,dcs 
dorogaúos ::~lei n. ~3\ de 2G de janeiro du do qua.lquer rlcnomin;t.(;õc:l, s;rjoi·.a. ;~ \'l)lo 
l8V2 c leis post;srim·t:s. . tic obo(iioneia, rogt·a ou o:;t,·_..tut) que im
Da capacidade eleitora (emenda a(' Uu.]J. 2°) poPtc a l'0Uimci ·,<h liberdade in,Lvhlu ,[. 

Art. 2.° Compete no Pvdcr Ju:.ieia.l'io dos 3. 0 O~ bl'i1zil~;üosdomiciliar.lo fórado B:·a.-
Est:úlos decli.1rar a capa.ci.:~dc cleltoml do zil.. 
ciuadão hrazilciro rtuo a rcquor·or c petantD 4. 0 Os ln'Lt.zileieo . .; qu.) tiverem p;mlU.o a. 
o mesmo provar: sna na.ciomdi.,•.ndc, em<1uant 1 nào a roadqrli-

l o, q uc é cíJu.clã.o bra.zilcir·o, nos termos t'i1"t!Ill. 
o:qwesso::3 du Constit.utc.~ão Fudet·al; G.o 0.'3 illt:lt'dietadus pOl' :.;cntonç:t. 

~o, ctuo S<tlm Ice o escrever; Aet. 4 ." As SJ!!l;en<,~ ;,; dos j1zizn~ lawi·il.o-
:;o, que é maior de 2l annos; riacs f't~.i-:'io pr·ova <.LIJsolu f.:.t, mn I.Qdé~ a Rcpu-
4'>, qno so nc:m domiciliado l1J muni~ipio ulk;1, d:.t. c;~opacidadc el;:itorn.L do e.du.d:'i.o e 

oucom:u·c~t onclc t•e [UOL'. de t·Juos o.~ 1':' tttiHiLJ!:l qne cspoeili(~ .dament~~ 
§ l. o A m.cionali(i;ulc IH·azileira. se prc~vat·;i. nclla I'.Jl'C!ll rceollltecidô-:, pibt'a. fins elei-

pelll. ccrticl:lo tle baptismo, de filiaç~n.o ou toz·aes. · 
nascimcn ·.o, poe ca.t·h d.e n:ttur•a.!.izaçfLO. pelo Pat' .. <groa.plw llnico. Pat'.J, oJ cfl'oi ~ü;) d~t 3.1-
cxercil!io antel'iul' ou ;wtn;Ll de qtt:..tl<tucr c,la!l;L o p:tl'J. os recur;;os se cnt·ndor·;i. so~·om 
ea.rgo ou funcc:ão pablica ou,tínalmcntc. con de v<.Llot· inostimavcl as qw~.:;tõe:; sofm..l ca.pa
f1)l'l11C o easo, pu!a pJ.3SC de oui,ros r·cquisitos cida.do clcil.ot·;\1. 
exigidos pcl::t Uon:)tttuiç.ã.o Fcdot·aL 

§ 2. 0 O rcqui;:;i~o dn s:t.ucr- ler e C.3Ci'CVC1' 
se pt•ov<.Lr:L pel:.t cci'tlt.Fi.o rlt~ OX[tmn o appl'O
vação ern q!t:dqtwr csci)la publica, ou in$i.i
ttlto, do Estn.uo otl <Üt C<wi.ta.! Fcrlo;·;.d ; pelo 
excr·cicio do 'qtnlpwr- ca"go lliiblí::o qne 
exija tal a.pt tlà•); pJla. ccl.'tií.lfto do s:~t' ou Lct' 
sldo jurado; pelo reconhecirnento d:t firnu c 
lcttm do J.•oquorintent) poe t:bbcl!i~io que 
~vuÍla, conhccimentu <h pesso:~ do rocp.w
r3ntc ou p~lo de dttas tcstcnnulll:t; dll.s <ttw,es 
unn, pelo menos, soja. omprc;.ptdo p:tblico 
íL ut~ a conlteç<L c. <t tenft;1, v istn Hsenwnr n 
aSSJgntLl' o l'eqncrnnento. 

At·L 5. 0 Dosdu o (iia. 2 de m:tl'<;~O <.IH ca.dl. 
urino o por· csp:\ÇO do GO dias, os soceotal'iGs 
dos Con.~clhos Munlcipacs ·.·ocobwão nassccl'c
b·t·ia~ :.t soa cae;5o, dosJc ús lO da. maohi 
até ;ís 3 horas da t:1rde, no.3 dias utcis os 
roqltCrimentos do::; cüladãos lJrazileieos que 
~o quizer·cm a.!i!)t.a~· cl<litor'iJS. 

§ 1." Ta,cs rcrtuct·iJnent,os, fhtacl ;S c <t~si
grmdos pelos a:isüti1 o.s ou fCtu JH'·JC ra
d·H·es, ;H.Jl'iio diri;.dtlo.~ ;i. Commi.":;àtl Eloitoral 
:.lo Municiplo e de\'et'.iu eonloi' o norne do 
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a1istanclo, sua. filiação, nacionaJidn.<lr, idade, 
est,n.do e profis~ão, a declttração si est[L alis
tado em o:Jtro municlp1o, desjgnação do dí
stricto a <.;ue pertence, nome do lagar espe· 
cinlízado de sua J•esidencia,si for rm'id, nome 
da rua e numero da casa, si for ul'bano. com 
declaração de quem é o propr-ietai·io do im
movei. · 

§ · 2.0 Ess~ requerimento scr;t instl'uido 
com & certidão da sentença de<:>la.rntol'iade 
capacidade eleitóraJ c do domicilio actual do 
alistando. 

Presumc-so actua.l o domicilio sempl'e 
quo n. .sentençtt que o declara não tiver mais 
do um anno de data. 

Art. 6. 0 O Secretario da Camal'a recebendo 
o roq_nerimento, lançará á margem do mesmo 
um numero de o1·dem relatiYo ao distrícto 
de domicilio do aHstando, <.1. quem da.·(~ re
cibo do requerimento e documentos entre
gues, lançando nclte o numero do ordem· do 
requerimento. . 

O l'eciho especificará íl.~êm dos documentos, 
o disl ri c to do dcmicilio do n.listanJo o a <lata. 
da apre.-.mntação do requerimento. 

Art. 7 ,o Findos os 60 dias a quo se 
reroro o artigo 4'\ l'eunü·-~e-ha n. Commissão 
Eleitoral do .Municipio, na sala dn,s sessões da 
Camara Municipal, em sessão publica e .re· 
cebidos os requerimentcs dos al \standos, já 
collectados por districtos o convenieniomoo
te nomeados, os cullocará. om or<lem a.l pha
botica, depoi:~ do préviamente exali1ínadoe; 
separando os que não se acluirem em dovi· 
dos termos. 

numero igm.l de nome3; nuncct., pc.rém, ex
ceden to de teczcn tos. 

Os dis~1'ictos eleitorae::: de monós do tre
zentos eleitores, forrnarão uma, unica-secção 
eleitoral. 

§ 5. o Terminadas essas diligencias, procc~ 
dm·-se-ha. a.o lançamento da. lista. gcr,·.l dos 
eleitores, organizando-·a por secções e por 
dístrictos. 

§ 6. o Concluir definitivamente o lançit
mento da lis' a geral <los eleitores do muni· 
cipio, o, conferida, serão tü•adas duas cópias 
do mesmo, sendo umâ destinada a imprensa 
lwal, c outra para ser remettida para a. 
Directori:1 de Estatística da Capital Federal, 
úe onde se extrahirá a cópia pa1'a· n. im
prensa official que ftmi a devida remessu. 
de imp1·essos para a:,; Secretarias do Senado o 
da. Camara dos Deputados e ju,izo seccional. 

§ 7.0 4t impres.;;ão do ali:lLn.mehto na folha 
official 'do municipio ou em outra, que for 
encarregada do serviço da rnunicÍpaliiado, 
será feita do modo quo possa s~::rvil· pa1·a os 
editaes quQ serão tantos qua.nt('s osdistrictos 
e serão preg.'1dos em to:las. as sab,s do au~ 
dienditS <lvs juizos co paz, municipaes e· dttS 
agencjas. do Corrc'io em logar acce~sivel ao 
publico o em altm·:1 conveniente para pode
rem ser lidos. 

§·8. 0 A transcripção do alistamento no 
Jivro do notas do ta.boUíào se fará do- ori· 
gim~l o será deviclamonte confl~rid''· 

Da J'CVÍsão (emenda ao C((p. d 0 ) 

§ 1. 0 Nenhum requerimento poderít ser rc· Art. 8. 0 O alistamento pPocodido de ac-
cusado, cabendo â Commissão notar, por seu cordo com csü\ lei sertt revisto n.nnua.lmcnte; 
despacho, as omissões existcnteH nas dochtra· Ds' alterações que houverem de ser fcU.as 
ções ounos documentos e manda.l-os prcen· constarão dn Lsf,:ts parciacs dos novos elei
cllcr,. o quo poderá. ser foiLo peto alisttmdo toros o üos o lei tol'cs exclui dos. 
por simpl('S additamcnto no mesmo requo· Do quatro em quatro annos fu.r·se-ha novo 
ri monto, ou por outro,quc se juntar<l ao pri- lançamento geral do touo o alistamento, 
moiro e do· qual tambem se dal'â recibo. sendo nelle incluidus, n0s competentes úis-

0 alistando óu seu procurador ser<í notill· trictos e secçõe::~, os novos aHstaclos e cli
cado pela imprensa e poP cai•tl.t,sob roglstro, mina.dos os excluídos, attondidas as novas 
para, dentro de 8 dias, cumpril• o despacho. condiç~õcs do idade, p1•otlssãíl, u.ltcrações de 

§ 2. 0 J>ara ossas diligencias proliminaros nome, mudança. do distl•icto no munici.pio, 
a Cornmissão funccionará durante dez di~s .conl'ormo ful' rçqnoriua. 
e, não 1m vendo irregubridades nos requeri..; § 1. o Nonhuma. oxcht8ão do a.listamonto 
mentos apresentados, procederá ao dotermi- poderá. ser feiLa sinão mediante represen· 
nado no § 3° desto artigo. No caso cont1•ario tação ou r•cqum•imento esc.·ípto c assignado 
se reunirá 15 dias depois pai'<1 verificar o por elei~oi• do municipio, ·com prova d.o moM 
cumprimonto dos despachos profcr·idos c di· .~;ivo lngal nl!r.ga.do·. · 
ligencias ordenadas. § 2. o O eleitor quo h01JVOl' mudado a sua 

§ 3 o Rcctificn.dos os requerimentos o residencia pa.ra ·. outro districto do mesmo 
juotos ou uão novos documéntos, serão os município, -não poderú ser eliminado do pri
mesmos rubl'icados por dous membros da meiro ·sinão para. ser aUstado neste. 
Commissão, um da maio1•ia que poderá ser o § 3. 0 Q·uando o eleitor de um municioio 
peesidonto o ··outro da miool'i:.t, c colloca.dos requerer o seu alistamento em ontro, p;,tra I 
om ordem a.lphabeticn.. ond.c se tiver mudado, devot•á dccl:-"ral-o o 
·. § 4. 0 Em seguida orgaoizar-so-hã.o as jnntar t\ prova de sua.- ca.p;v:~idado oloitoral 
secções oleltoru.es de éadt~ districto, com um ou o ~:~ou titulo de cluitO!'. 
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Neste c1.so cump;oa·;.~ n Commi:Úão Elcito
rctl, dcpoi;; UO dcfei'Ü' a, rcrrucrimcnto do alis
tando, fí.~zcr immcdia.ta, commnnicaçã) i.Í 
Commis:São E!citorallio municípi.) do onde 
vciu o clcit•Jl'. 

Art. ü.o Uma. vez ali;)ta.do, o nome d.> 
eleitor . ó poclor;i. ser climina.rlo do a.lista.mento 
nos scguint3:3 c:tsos : In, por fa.llocimcnto; 
:2°, por pct'da ele ca.p::tc .da.do clc1toeal; 3'1, pot' 
mu;:\n,nça. de domicilio p:teJ. out1·o muni
cípio. 

~ 1.~> O fallccirnento do . cloi~or, qua,1do 
occorrido no município, só se peovar<L por 
certidão cxb·ahid:t do registro do ohit•Js, ou 
do autos on documentos juJiciaes ; quando 
occorrido fórn.. só pot· documento a,uthentico, 
na. sentença jmllch.ria fundada em decla
ração a.s:3ignatla. por po.;;soa da. família do 
finado, dentro do 3° gr;io de pn.rent•.Jsco 
civil. o p::>r duas tcstcrnunhas,das quae.:l uma 
seja funccionario publicv. 

§ 2;t) A pcrdada cw~tcirladccteitoral só
mente so provará com a sontcnr,:a que a 
dJcrcto, p1•-.~fcridú. pelo Poder Jurlicbrio. 

§ 3 . o A mudança ele domicili.o so p;•ov[Lrâ. 
com ccrtiu5.o de a.cha.r-se o eleitor alistado 
em outro rnunídpio ou com a ccrtirlão de 
sentença proferida, durante o pr.:t.zo em que 
se procede ao alistamento ou á sua re
visão. 

·Art. 10. O processo p;.~1·a a rev;sao an
mw.l do uJistamento sct·ii o mosm) dctor
minaAo no oJrt. 5° e seguintes tla presente 
lei. 

Dos título~ eleiloraes (entenda ao Cup . .5") 

li i 

eleitor, dnvicla.mcntc 1':,\conhccirh po1· tabQL 
liio. 

As pt·opr·ias procuJ'é1çõos fbítas om intl'II
ment;.> pulJlico dcvcl'i'i.o sm· a.c,;mpanhadas dt 
nm recibo com a firma do p1·oprio punho de 
clcitol', devicb.mente reconllocíd:1. Es::;o ro:::; 
cibo ;;;m'lt cullaJo ao côto ao Iiv :o. 

§ 5. 0 A cntl'cga. dos titulos do elee- oro 
som a. ob :;ervancia destas formalidades ou 
sem ser ao pr·0pr·:o r.loitoe ou ~cn procura.
doe, import n·ü. em falta. de cxacçã.o no cum
primento de seus deveres pJr p:1.rtc do func
cionario elfectivo ou ai.l hoc que as r.mit ti r. 

§ 13. 0 N,)~J dbs de olc.ção dovorão esttLr 
pl'eS('ntrs om poder do escr1vão de::ügnarlo 
para teanscrever <t art:1. da elciçã.o, o !i vro 
de tit.ulos do" cleHores que os não tiverem 
aiuda recebido. 

Para a devida cxocuçií.o deste paragl.'apho 
devem os livros do.:; titulus set· l'cmcttido;~ 
pelo Correio, s::Jb rcgisko, aos esc ri vã.e:s do 
paz de ca.Ja distl'ic~o com a af:ltccodencia do 
lO dias. 

§ 7. o O eleitor ali5kvlo a quem for rc
cundo o titulo ou que J)or qu::tlquer motivo 
não o putlcr obtet• a.:.é o dia Lia eleição fhrâ. 
o seu protesto por escl'ipr.o, pern.nte a mesa, 
expvndo o facto oqcJr,·ido c ,rcmettorá., si 
quizer; com uma cüpia. do mesmo, a tlecla
raçl.i:.> do seu voto ao poder verificador. 

Da Commis.~tío Elcilo1·alt (lo Jlunicipio.(emcmla 
oo m·t. 4° do U tzJ. 11) 

Art. 12. Em cada mnnieipio ela União lta· 
vcl'á. uma Commi~sã.o Eleitorat do Município, 
co1npos ;a U.c um pt·esiuento imlica.do dentro 

Art. ll. Os titulos ou diplomas dos elci- os dous torç~os dos VN·ead.orcs geraos do mu
to1•es, serão nitirlamento imprc1sos em papel s:cipio, pelo juiz seccional do Esl;udo,c quatro 
de linll:J, d l fib1•a resistente e de cô<" branc:t. membro::~, llons dos (pHti~S sor·ão nomeados 

doro aquellos dons tOl\~Os o outros dous pelos 
§ l.u D0ntro de lO dias d.opoii! de con- ucus imrncdiatos em votos; em numero igual 

eluido o a, L:;tamcnto annua.l. c o do l'C- o sorão substituídos un:> o outl'os nos seus 
visão s::~rão la.Vl'ttdos os títulos de novos impedimentos po1• supplentos ilc sua. tm·ma, 
eleitores c dcslle logo postos á SLLa clis- nomeados pela. mesma f'órma. 
posiçi'i.o · · § 1 o. O Pl'Ositlentc da com missão será su1J-

§ 2. 0 Tuca títulos eonterilo u. ind!cação do stituiclo em seus impedimentos p3lo~ tlertmi:~ 
Estu.do, cnma.rca ou. município, districto, rnembros do Conselho, t:a ol'Jom que for de
secção a que prctcncce o cloitvr, seu nome, terminada. pelo juiz scccionétl, no <teto de 
idade, estado, filiaç~ão, profissão, o oumo1·o nomear o proshlcato; os efl'ec.tivos scr·ão sub~ 
d.o sett requerimento cteitorat, numero de- stituidos polos supplcntos o estes pelo cida.
ordem no alistamento, sna as::~ignatura de dão qt1n for nomca<lo pelo <lclcga.llo cffr1ctivo 
proprio pnnho, o a <lo pro.3idcnt!' da. com- de sua. tm·mn.,quo comp:tl'CCP.J'. · 
missfi.o cteHora.l do municipio, . a.u t.hen t;icadu. § 2. 'J A eleiç.ílo desta. com missão se f<U';í. 
pelo rcsp:.!ctivo scc i'CtiJ,rio. . nos primeiros dia.s do moz de março de cada 

§ 3. o A assign Ltura do eleitor será apposta. anno, logo quo o juiz seccional tenha. fr.ito a 
~Lo seu titulo e lançailt sob recibo impresso intl.icação dos Pl'esülcntcs e vice-presidentes 
no côto do livro, por occasião de lhe ser da commissão c do.:; seus substitutos o quo 
entrcgno o mesmo. tenha cllcg;t:lo a dovi.d!l, communic:tçiTo ao 

§ 4. 0 Quanr1o o titnlo for rctil•a.do por pro- Conselho Municip;.Ll. 
curador, dever<i. a l'espectiva procuração ou § 3. 0 Logo quo tenha. recebido n, commn
ca.rk~, tlu autoriza.çfw eoutet• <1 assiguatura. do nio:_v)w o pt·csiúentu do Consul!w Mtlllícipt~l 
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1'12 . A:-.I~AtS DA Ck.\IAitA. 

faei a. convo~acJi,o dos dous tctços c'os vcrca- rfio S CI' ~Jmp1:e ~it.u:1.ios (lc ,111·o dos povoa.-
. dores c do srms irnmcdiatus em n umct·o igual, clc_.s ou se .. o:: d1stnctaes c JHrulict·S Sl'lll!ll'C,qll(~ 
P'Jl' cartas e CLlitacs publicado::; p~la. irn isso fo~· pu~sivcl ; o tina.JmonLc a eloiçfto clu:-; 
lH'en;S<L, ~ndc h.ouYCJ',. pa.l'a, findo o pmz~ mosa.r·ws c supp!entc~ quo deverão compoc 
de oito rl1as apos o cditu.!, comparecerem a, as !llcs<v.: elu[~ot•;_tc.). 
S0~3âO da junta uu;S lO tlS l L horas do . dí~t, I § ~o As me:,:us oloitoraes SCl'no (·ompo::ltas 
ah1:n de eleg0rom os mcllllJros d~L commt..Si.to de Clr~cocidatFt.o~ oloitol'es do rnunicipio rc
elCltot•al. spec~1~o,sendo nonfeado p~tr., c:u!.a secc·ão os 

Art . . l~1. Procedcr-se·ln <i. nomC'açií.o d.):,; Io2oc.:>l)moml'iO::losegundosupplnntc8 'polo~ 
quatro membros c qua.ti'O supplentes que m~mi_.bJ•os quo constiiuom a maio.ia. da com
devem constituir cs~a commissã.o desde que mis~a~ Elcito:·al do município o o.:l 4o 0 51) 
ostej;.tm pecscntcs pelo menos dous mernb1·os mes:.J.i'JO.:; o suppl(:ntos poe indica,çã.o dos dous 
da junta e · que srjam, um o t·cprcscntanto rcprcs.;ntantes dos immouial,os. Em c:Lso uc 
da míl.ioria { 2/3) o otltl'a dêt minorii.L ( im· cmpato.~r_mt chamado o supplcni,o da. turnn. 
med. i:ttos). l'o·;poci;J va.,rl uo dccidil'<i.. 

Para o c~•so d~ empate mt eulluc:tç·ã.o dos _ ;\t·t. In. 1 \ eleição corno~.~at · li. o ttn•rnin~tl'<i 
s11 pplcn b.; 011 ru designação dfls nomci~clus, 110 mesmo d t<L, la v I'<lfl,lo :~o a. r·espccti\·a. act:t 
Herã.o o pl'csUentc do Consnl h() o o pdmei l'O Jugo <tpú:; a <tllltl'açfto, sob LH~n:.J. de · n ull i-
Íillille.lii.LI;o o voto de qualidade. datle · 

~ 1." A in(lie<.t<;ü.o do pt'osidcnte da. com- § t.o Os mumht·os d.:~s ·mc:::as elcitoran.'3 
missi.i.o clcitot·;d se t'at•;i, dcnLt'o dos pt·imciros t'CUilil'·Se,:Aião no dia, d:_L eloiç~ã.u, das O até á::; 
15 ·dias tlo rnez de fuvcl'eit·u o pLl't.t cssu fim 10 horas d;~ tna.nh~t, no Locru1· desi''ll'~clo " 
devorfiu os juií'.m; ::;cccionacs em C'J,rla. 1~ tado cscolhidô· 0 s:m pt·csidcnte (lo on tl'e ~::; 'L;, ' :é 
solicitar com a. nocefl.)él.l'Ía an tcccdcncia, e :;o m::>sat·ios, -iudit!:.tl'ão de cn~t·e si '11111 
•~o Governo do E::;r,a.do reí-lpcctivo; a:; lidt.a& para sc~rctal'io, outro para rn.zer a chamada 
dos vereadores ou mcmb1·o~ dos conselhos dos ~os el~lbrcs, examinar títulos, lavrando 
municípios do ll:sbdo e quae.5quer informa.- 11!1medtatauwnto a ·acta dessas dolib:Jl'éL
çõc3 de que ca.t·cç~am para o desempenho ç:ocs. 
dcs~a diligencia. § 2·0 Si até a oecasifio de d<tl'-l'iC comec:o á 

§ 2.1) Soeript cJmo secrctaJio, quor da e~c[ção 110 ~1 ver ü.~lta. do qu;dqliet·- dus m'mm.
j!tnh c1ucr da comrni~.'sílo cloitol'al. uo muni- l'IO:-; c[ecttvos, sm·;i cllc substituído pelo 1° 
cipio, o secl'ctario da Cama,J'a i\'luntcipa.l ou o OLl 20 supplenLc de sua. ttu·mc.t c llít falta 
úfli.d::t.l q; ·o o sub.)tituil': de.':ltC's por·. um cida.tho in<liead.o pelo mo:~al'io 

§ :-!.u As uctas das ses.~ücs d1 Junta Muni· Ott mosar·IúS pt•escntos da mesma. tul'rn:.t ou 
cip·.tl, lmm Cdl1lO as dl~ Cornmis:-sã.u gJ<;i tora I, seu supplentc 
sm·ão Jancau ·,s no livt•o das actas da Camu.t·w § :J.o ::li só comparocer• um m lSttl·io on um 
Municipal c IJUblica.rbs nu. :-sua. f'oll1~t oriicial.· supplente, or·g:l.llizat•;i, o moslll() a nwsa, (:om 

~~~~a.&J·u eJuil,m·e.s de ::;uu. o~:;eoJlla e a, pt·osi
A1't. H. Compete á commisiâo eleitora.! ltll'<.L. 

do município: ~ 'Lo Si <'O: P<ll'CC'C.' 11111 S1i mo:·ut·iu oll'o, 
a) oPg-aniza.r u alis~amcn~o <lo c1eiGorc::; n:.t ctn'o u11 run só ~:>uppleSJI,u de cada l;u1·111 a. 

na. f'órm:l. tlo Cilpilulo ; lll'C. ;idir·;l a mc:•nu t'Clli'Osour.anto d;L mak,t·ia, 
tJ) orga.ni;t,'J,t' a::; mesas eluitol'aos; que cAnplotaJ';í. a sua, Llll'llllt cutn a. indi-
c) fazer a upur~1.çii:J gcri.Ll das t'lci(;ões p1·o- C<l.~~in do du11s cJJitur·cs om r..Ittt dos sup· 

cc,lida.i no n1unicipio ; P.lcn r,es l'Cspc~.:t.i rn~. norne:1 nllo o uutr·u rnc:.;a. 
d) pl'OVidencii.Lt' do aec01·do co:n o cltr.fe do 1'10 uu snpplen:,e oul,ro cloitul'. 

Executivo Muni.cipal so'Jt•c t() .l:.ts us tlíligun- § S. 0 Or~aniza.tla ": me::a, os ~nesa.Pio.:; rJitO 
<:ias rc!ati va.s au <.di..;;l,amcnto u ao procosio a CfiiL,t_GIIIL'Cilt lttJH~ctonin·U.o u.l;é o tina!. 
eleitoral· ~ (j," l'lãJ se !"odondo u1·ganizaJ' a lllcsa . 
.. Para(J'1;aplu tinico. Compete ao Pl'c:-:;iJcntc cleitoJ•al ali'} á.-:; J I lJOJ'as, podct'ãu oseleitoJ'Cs 
da Com~nbssiio Hltlnicivat. assignm· os tif.u:os n!lr, ·,r n:.t scc1,:iw mais pr·oxirna olC campa
dos eleitores C fi~C ~liZtU' a Sll ~ ~IIÜ'Cga. I'(~Cel' pef'ltrltO O talJell âo OU CSCI'iVãO de paz, 

;~ qucru aprcsenta.r·ão os scns ti ufos do olci· 
O i'roces.<;o deitotaf. (emenda (10 cap; VI!) torcR c pnt'itnt.c quem :l.f:t~í mtr·ão em um 

só termo de data, em p t.pol avulso as suas. 
Arl;.l5. Tl'iota di.:.s a,n :.cs da. eleição th nova. declat•a.çõcs de voto. - _ 

loglslaturu. 1-.mniL'·SO·hi.L :.~ Co;nmi~:~são I~ lei- § 7. o Tal termo c! o declaração, dJpois de 
to:a.L do Munieipio c IH'ucc :lcríi. á ti. visão do reconhccill<t5 as fit·mas e l.anr;ado no U vro d, 
município em ,•,Ccf;ào tl.c di.;tl'icto, L'wl,ítS poLas, r-;en1 com osb conl'et'icto e rernotUdo 
q ui.l.ut:.ts forem as S(lCQÕcg croadas 110 al' :-; t,iL·i MJ podei' v cri ficado r·, 1le vendo KCt' cn trcguo 
10C!1~C11; ií, d~:~ignaqà.;> d?.~_n•lirkios em (!li e d•!- no a.gnn l.e do . Conni.r.> corn um edi.t1d, eon
Vlll'<tu 8Ul' 1ertu.s a::; olctçocs, u:; fli!D.es dnv e- l,ulldo os nomes do:.; votado.':~ c rlllrnnt•o dn 
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SESSÃO E!\1 (1 DE A<;Ost'O DE i!)Q;j 

votos dados a, cadt.L ca,odidato, a,nt·;s das Art. 19. O ta.bellüo ou esct·ivã.o de officio-
7 horas da, i, ·rclo do dia ~.·.a eleição, o 11110 ou arl hoc, em fttltct drtCFlOllcs, quo for in
consta.ri do recibo do regbtro o dosto. curnbiuo de L.mçat, t.L :tctn,, devcr<i, acomp<:L-

s 8." Logo qtto rocoba o termo do decla- uhae a cloi<~i1o. Para, o c;Lrgo ncl hoc sot·<t, 
r:~çõos, quolho tlevm·à ~Cl' entregue em onvo- sompen quo fvr possível, nomeado um em~ 
hwro a.bcl'to, f'<w<i, o agente do Col'l'C.io a pr·ogado publico qnc, qu~t.ndo convidado, 
eonfercncia do mesn1o com o ed.ital o pro- estando 1n·escnto ou avisa,tlo prt~vl<Lmonte, 
gará este em logar accossivol ao publico, nã.o podet•ú eccusar-so a,o encargo, salvo poe 
dentro <la, :tgencia, do mo,lo r111C possa ser moles tia ou for<; a, maior, sub pc!1it de elos-
lido, lanç~tndo nota. da confer·oncin, em baixo oherliencia. . 
do edital e do termo das dcclaraç:<Jes com a. Art. :~o. A lista, de assign:dura dos elei-. 
indL·ac-ão da hora. toro.;; que ti vel'em votado seeà tratJscript::~. 

§ 9,;, O rcgi~traclo eleitoral deverá seguir no final da a·~ta, dnvcnúo ser remottldo o 
pelo primeit•o osta.feta, a seu desCi no, ficando origincd ao poder verific idor, pelo Correio o 
tcstemunh ~da a entrega dos p:tpois ao sob rogisLro, corn as f'ormal.ida.dos dos §§ 7°, 
mosmo. 8° e !)o do a,rt. lG, ficanr.lo o l'ccibo espoci-

Art. 17. No recinto, fechn.do por gradil, fic::tclo. 
onde ostlvee a mesa eleit!JL':Ll, llavcl'li. um At·t. 21. No acto de so proc.edm· <t aplll'a-
loga.r <~prop:-iado, fechado pol' urna tapagern çã.o. uão ser·ão apuead<ts as cedul::ts: 
de mad.eir~t ou p<1nno e.:;pcs,o, atrás d0 rtn:t.l 
estat'á uma. mesa. com di versos lapis de cor a) quanuo 0 unvolucro ou a coJula oillcial 
uniforme á dispm:içio dos oloitoros o com- tiver sido substituída ou quando nenhum 

. nome do canJi(htto estiver desigm,do con· 
pletamonto ccculta aos musa.rws 0 ao 1m- formu so duterminou no § 2" do tLrl;, 17 ; 
blico. b) quando. pt·ocodendo-so a mais de uma 

§ l.o O oluitor chamado para votllor rDce- elciçfLo, ;~ ceduln. não estive: do n.ccordo com 
berá dn,s mãos do presi\lontll da mesa t<wtos 0 J:otulo do onvolucro, 
onvolucros com os l'espec\i vos I'otulos quan~ 
tas J'oeem <1s eloi<;ões a q uc se tenhtt do pro- c) quando as coclulas ou en volucL·os con~ 

t i I . 1. tiverem q 1mlquc•r s:.gnal de::>lgna,tivo do 
ceder, e outras tan as cer u as com a, Inc Ica~ eloitul' ou f'or accre;':ccnt<Ldo Wt codula outro 
ção da, clciçiio. <b Llitt om que t.;m lo;:;at· 0 rumo, aindt~ que suja, o do candüla.to in· 
numero da secção e com os tJOme:.; do todos os 
candidatos conlwciüo :, clüvUamontc imprcs~ scripto. · 
sos, ospaçad.~tmcmtc o em linllas di versas. Pa.ragt·a.pho nnico. Qurtn<lo todos os nomes 

§ 9.o O eleitor·. antes de vota,L', devei,á l'O- ou uma parto do!Los, excn(lcnt;o ao numero 
tü·<U-S!3 para ·Gr;.is do biombo ou ropostoit·o o lcga.l • estiver marcaila, sômcntc sm,5,o a.pu-

r:tdos ,_.s prinwü·os nomes at<1 <~o rwmot•o quo 
ali i dosignar·ã, com um tr:t,ç~o pequono o nmne (levo 801• votado. . 
ou nomes dos c:t,ndid<ttos nus quaes rlcso,ji.1 vu· 
ta.r; doiJl'al'<L a codula o, metteudo-ít no on- 1\ rt. 22. Dovel':í;J eon.;tat• da, act<t. d:~ 
volucro, a coll.oc~trá. com sua.s proprias màos oloi<,~ão : 
na urna. a) os nomes dos cidadãos votados, com o 

§ 3. 0 Quer os envoluct•os, CJUCP as COiluhs, numcr·o de votos quo obtivcre:vl:t um, sondo 
tet·ão um c:wirnbo otncial apposto no n.cto di.L osi,Ps esc:iptus em ol'dcJn ntllnol'ic:t por ox
ont;r •gi.1 o não podcl'il.o ser sub, lit,uldas nem tenso o mn n.lgat•ismus. · 
marcada,,; pelo olt1itor·. . f1) o (l.ia. cht olciçiio c a, hor·a em qnc a, 

Af't. 18. O olci!;ur, Jugo q11o tonlro. dcposí- mesma cnrncçou. 
ta.do a sua coduh na urna, asst~n:u•:i, o s:-m c) o nomes d'JS oleiLOI.'I.'S quo comp:~rc-
nomo em um eadm·no d.e papel devid:unnn f; o ecram. 
aui;oa.Jo e 1·ubr·ieadu pelo prcsi<.ll~tttc du, com- d) o nuntm•o d.e cedula.s recebirlé.ts e apu~ 
mi:>sã<J oleitural d.o município o p.Jr' 11111 I'a.tl:.Ls p:~t·;t, ea,d.a cleic,:ii.o. 
mernbt'O rb minoria,. · t?) o nt.WlCJ>i) rl;ts ;qmr-aclas em sepn.l'arl.o, 

§ 1 ." Termitti1 a, n, r.lmmarln, o s:•r.;octn,l'io com doclar·;wã.o dos motivos h dos nn?Jcs rlo::J 
da m.cs:~. lavr,:td. o ter:rno do encc:· :amcnto, votados. 
que S.Jt'ú. :-;ub.:;eripto por· t;oda a musa e pulo f) os n:nnos dos rncs:wios quo so tonllam t·a
escriviTo quo iiive1· do transct•cvcr a twta, tit·atlo ou deixado de a5signar ;~ acta, e o mo· 
fazendo-se n, declaração, sob <L l'Csponsabili- tivo, si for conhecido. 
datle dos si~natal'ios, de quo as assigna,tura.s fi) O nome do:-! elci.tm·es q uc não ítssignara.m 
sã.o dos proprios eloílioros quo vol;:l.l':Lm. a.f'IJiha o livro de prc~cnç;.L por· nfí.o o jJoün· 

§ 2.() Os liscaes, qn:tttdo eleitot:ns, poder'i'í,o ·rem f'azlll'. 
vot;n,r o ;~Rjignar em nHlmn loga.P, Caí:cndo h) As· occtn·rcncia,s imp1Ydn.nl;es rJtH) se 
'JSsn, dccli~rí_~(;ã.o. Os fisca,m; podnei'í.o vof,:M' dcl'cm no p;·ocosso da, eleição. 
scmpi'C que í'ur·cm olcil;oros du nv~w1o disbt:i~ i) A dcc!~traçã.o do qua,l u cleU.ur quo <.t:-:iSi ... 
to cleitot·:.1l 1\.:dor:.~l. gnuu po1· utliirno <~ li;)ea der pro:->en,;u.. 

Vvl. 1 V 
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ANNAES bA CÀl\fAkA 

.f) A menç. ão elo nome do escrivão de paz I ou por 20 eleitores do municipio, ao sulfra
ou ad hoc que houver sido nomeado para gio de sous concidadflos. 
transcrever a acta.. Taos candidatos devem apresent~LI', ou al-

§ 1° A acta só pódo ser trtmscripta :po1• es- guem por olles, os titulas, ropeosontaçõos ou 
cri vão ad hoc em falta absoluta de ta!Jellião cartas de aprosenLação de smts candidaturas, 
ou escrivão que o pos:>a. fazer. com antecedencia de 20 dias, ás commissões 

§ 2° Os livros de transcripção da acta, eleitoraos do município p:1.ra a duvid<L im
(lUando rubricados pela mesa, deverão ser pressão de seu.':i nomes nas eedulas ou listas de 
remettidos aos escrivães de paz c serão por esceutinio. 
e~te fornecidos ás mesas oloitoraes, sempre 1.\~ragrapho uni co. O candidato quo for 
que forem pl'ecisos. aprtlsentado fóra desse prazo mandaril, en-
. § 3° Os dm:;nais livros o p:tp8is concerncn- t1•egar antes da eleição ao pt•osíden te da 
tes á eleição devem ser remetticlos l)ara <~ commissão eleitoral novas listas com o sou 
Secrctu,rü.t do Conselho Municip<.ü, ü. disposi- nomP e o do todos os candida,tos j;l apecscn
ção da Commissii,o EleitoJ•uL do Município e tarlos, impressas <L sua. custa e na fôrma, das 
do seu presidente. listas ofiiciaes, as qnaos só SC!t·üo distl'lbuidas 

nos distrlcGos si a, distit'ilmiqfio das ced11I.:ts 
Dc1 upun1çrJo geral !.las ulâções (r.mwndus ao otriciacs não estiver realizado <.tinda. 

Cup, 8°) 

Art. Q3. A apuração ger.l.l dn.s eleições tlo 
disteicto csl;atloal para Dnputados sorú foita, 
trinta d.ia,s (lupoisdP realiímdn, a eleição, pela 
assembléa eleitoral do munidpio, que é a 
mesma Commi~são Eleitoral, com a presença 
de todos os SQUS memhro.;; ell'ectivos _e sup
plentos,_ cujas ausencias serão preenchidas 
por cidadãos i(loneos ·nmncados na fúrma do 
art. 15 § uni.co. 

§ 1. • A apuração geral dos vo·Gos para,. 
Senadores será feita .pela assemblêa. eleito: 
ral da Capital üo Est:.tdo ou lla Capital Fe
deral com os seus membros efl'ectivos o 
sup:plontes pela, forma do a.rtigo anterioe. 

§ 2. o Uma côpia authontic:.t da acta, dessas 
assemlllé:.Ls será o diploma dós Deputados ou 
do SCJmtlOl' elei.to. · 

Dos fiscaes (of!de convim·) 

A:d. 2,1. Têm o direito do fisc~Llizar quaes
quer acl,os, quer das commis~ões ou assem
bléas oloitoraes, c1uor das mesas eleitoraos 
os 11sca.cs constituiúos; 

(\) pela. imprensa, local <lo municipio, ci
da.clc ou <listricto cstadoal, dosdo que tenha 
editor responsavel e conhecido, devidamente 
.inscripto na tabolla. de impo::;t,us do sou IYHL-
nicipio. " 

Pa.l'agrttpho unico. Ser<l. cassa,do . osso di
.l'Cito ao editor cujo jornal noticiae facto~; ou 
actos convencidos do mentieosos uu caln
mniosos contra as mesas, contra as commis
sões ou assembléas oleitoraes, ou falsos re
sultados das elefções; 

b) polos candidatos <t eleição ; 
c) por 20 ele i toms do mnnicipio. 

Dos candidatos. (onde convi(n·) 

Al't, 25. Entende-se por c;tndida.to o cida
dão elegivel imlica<lo pelas commir;s'ües ou 
chcfoF3 de pt~rtidos notoriamente conhecidos, 

Disposi~ües pcnaes (emenda ao cap. XII) 

Art. 26. O official publico on wl hoc quo 
hm1var 1\lconhcciclo corno v(ml<Hlcit'{t a, Hst~t 
falsa ou üüsificada das assignatueas tios elei
tores ou for convencido de pactuar com qua.l
quer í'rttucle eleitoral ou uo fttzel-ét ; o est<t· 
fota ou agento de Goreoio quo substituir, 
alterar ou cxtra.viar a lista de assignatnr·;_t::l 
dos eleitores, perdel'á o cargo publico olc
ctLvo ou de nomei.tç:ão que cst'iver exercendo 
e ficar(t inh<:tbilitado para outro. por espaç~o 
de quatro annos, durante os quaes niT.o 1)0-
dcrá votar nem ser v.otaclo, incorrendo om 
igual pena qualquer dos mesarios. 

§ 1. o O poder vorjficador ê obrigado a de~ 
clarar o crime o o criminoso sempre que 
houver prova de fraude, ficando desdo logo 
o indiciado suspenso de sons direitos po
liticos até quo se justifique perante a auto. 
ridadc criminal e competente' on <tté que se 
tenlm esgotadoo pr;_tzo mttximo üp pemt. 

§ 2.0 Toda c qualquer violencia, constr:w
gimento ou vingançtt pratica1la contra. o 
eleitor, qualquer viuh11,'ão da lei ou ft·audc 
rlo qualquer• mttm·cza dcviclamonto ]H'ovada, 
impoekLrú. p~Lra o sou autor na pcr•dtt de seus 
direitos politicos por dous a quatro annos, 
o do. ca,rgo que porvenl,ur:.t exercei', além úa.s 
mais penas em quo incorrer. 

§ 3. 0 Dada a . q-ueixa ou denunci:~ por 
cl'ime contra os di rcitos garantidos· por esta 
lei, scr;L promovido em-offlcio o ttndamonto 
do procosso, cabendo ao queixoso 011 dcnnn
ciante, si quizer, intervir em todof:l os seui3 
termos até final decisão. 

lJísposiçDcs ,r;eraes 

(Emelida ao capitulo 1.'3) _ 

Art. 27'. As leis :interiores vigorarão sem· 
pro par<~ os casos omissos, uevcndo,em tmlos 
os que forem duvidosos, a iutcrprota:;fio ser 
dttda pelo Ministro do Interior o sempre em 
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faxor dos dirdtos elo eida.dio ali::;ta.do ou I Fic:t, a discus1ã,o adi<tda pela hnra .• 
a.lístttndo, da Yalida.do das olei~!õus rc<J.liZ;t-
d;LS c ~o clirciL'J c geatuidado dJ recul·.;u,qll_c -O Se. ~~-esi<len.te_:-:\nte . .;; de da.L' 
só sera negado nos casos expL·cssos em let, a ordum do Ll~<l. p<.u·a a sessao de i.LI11itnh5., 
não o podendo nom dovenLlo s.:r, ·JJOi' fóf'm;~ dov.J conllllltnicar á Ci.Lmar<L qur., tondll u 
a.lgum:.t, por motives de p:.1..rhl.atlc ou em Sonallo doclaL·atlo acceitaL' o convite para <L 
nome de fóemul<.1.s ou razões não cxpres~as nomca.ç?io de uma commissão mixt:~, incum-
11~1. lei eleitoJ'al. billa de t·cvce a legisl<tçfi.o vigcnt.n sobre o 

Paragrapho unico. Todos os documento; montepio tlos l'unccionarios puulicos, eivi:~ 
l'Ofcf'entos a assumpto_: oleitoeaes são pubti- e milit.aees,- nomeio para a clit<.l. cuJllmi:)
cus o como tn.cs podem em qun.lq1101' t:;rnpo sã.o (quo devorá ~:;o compor do sois rncrnbt·Cl;::) 
sot· examinados por quem tiVOl' nisso intu- os Ses. Oliveira. Va.lla<lão; RodJ'igues Salda-
roEso. nll<t n Bueno do P<\ira. 

Art. i28. Cons!,iLuírã.o sm·vi•,~t)s L'olcn~ntes 
de justiç<.t pub~ic<\ os pt•csta,dos eorn a, boa. e 
le<Ll. oxccução da lH'-'Sen to loí, doven do so r 
de.vidamento considerados pelos potlere.:l pu
blicas para. o fim de gara.n tir a.os seus au
tores o diroHo d.u prot'ercncia. nos concursos 
para. quaesqu ~r eargos tia Rcpublic<t. 

§ 1. o O cicladão convencido de ft'U.ULlc clni· 
toea,l nunca ILdc:·á oxei·ccr cargo publico 
algum, nem LLr(~ pa,rtc da. mesa ou com
m issilo olcitor<.~l. · 

~ 2. o As framLls eloitoJ·ac.;:, bom ctuc não 
se presumam, podem sct· passadi.\S por pt'O· 
8umpt.~õos, considm·adas tuos fJtuesquor in
fl'U.CÇ'Õ.Js da. pt'e.3ont"J lei quo importem no 
f\tlsen.mcuto do voto. 

Art. 27. Ficam annulla.dos o.;; alista
mentos oleiiorao3 oxiAeotos e oi·ganizados 
sob o regimcn d:_t lei n. :35, de 2'~ do fovo
roit•o de 1892. 

§ l. o O tt·;;tlndlu eloítoml prefere a qm~l
quel' uutro p<tl'tl, o fim ~ . 

à) elo sJrem consi(teradas matorii.l. Ul'
g._•Jltc, dm·ant.o o período do alisl.ament:) elei
toral, das decisões sobr·c capacidade eloitora.l, 
e as provas do tlomicilió c outr·as, bom com:J 
os 1·e~ursos que tenham por fim a.IIirmar ou 
contestar actuella. capacidadn, os quao; serfí.o 
dcci<liclo dentro de }H'a.zo uf.il ; 

ú) qúaosquer protestos c,Jrltt'íl, a demora 
dp..l ücspaclws, desde que iutcrpost.os pol'
an te qualqum' ta.bollHio ou c.;cri vão, rcsal vam 
o direito dos reclamante; ou in tct'C:.·.s<tLlo ;; 

c) são considcra.Las como poeteuconl.c;> á 
pl'esen fie lei todas as disposi~:ôo.-; da lei n. ::i5, 
ele 26 de janeiro, que llão tcnh<Lm sido ox· 
pro.~sn. ou irnplieita.monte revog.~das. 

Dispo:;íçtío lransilon'ct (ar.lditiva) 

Art. 20. As disp;):siçôcs da prescnl:o ~oi rc· 
laj;ivas ao process:> eleitoral. ü (111.0 n .JUIZO d.o 
(rovcrno pmterom sor appllc;,~rlas ni.~S proxt
~ras oleiçõo:~ ioderac:·_; a se ro:disal'\'11~ 11:~ H.c· 
publica serão mandadas exocuta1' _wdepel~
d.entemen to do previa regulam.en taça o da let. 

Sala. das com missões, 5 de agosto de l 9J3. 
-Julio Scmto:>, 

Nesse sentido Ltt·-, se-h~L a communie:~<;iíu 
arJ Sen:ülu. 

llovo ;1,inda pt·evonit• ;i. 1 ·,un;u·t~. q110 illll;L
nllt~ tcn11in:t o pt·;~zu p~U'<l. a. rocepçã.o do 
cmcml<.t:-3 ao proj:.:ctu de OL\·:wwn to th~ 
Guerra. 

Foi <.~prcsont:Lda n;:~. scssã.o de G lo cJI.'· 

['011 t:~. ao Ül'Çamen to da Glterra rnn~ u ()XOl'· 

ciclo de 1904, é~ seguinte 

E.MENDA 

Ao projedo ~t. I.J7 de IDO:J 

Fie~~ o G·~vcrno autol'iza.~lo i.t dcspentltJI' iL 
qwtnti:.l, de 150:000$ com a linlu tclogL'alJhic<t 
CuyétbtL a Corumlià c . seu pt'olonga.mcnto 
pat·a Mil'anda, Nioac o Porto Muetinho, n:.1. 
f'rontcirn. com a Ropuh!ica do Paraguay. 

Sala das scs6õos, 6 de agusto dJ 1903.
l-imlol]!lw Ser;·e.- Rene'liclo rl:; Su1t.::a, -
A!fuino ni';ciro.-Ca.~l(( .Netto. 

Vão a irnpl'imir· O:) seguintes 

l'ltü.JEG'l'OS 

N. 4:~ H·- 190:l 

R·:dar.:ç(io pa1·n .')a. disn,,ssr.ío do SI(IJslÍlglivo 
opresenlwlo 1U( 2a tliscttS.~rlo do p!·ojer.:to 
n. 48, dest.c amw, que nwnâa applicw· tws 
lc?TtJJtos ou z)rOJn·ios municiptWS que resttllr.~
?'C1n (.le sofn·a tnt excessos sobre os ulinlw
~Jienlos de nws, avenidas, praçr.1.s, etc., o 
dispositivo do art. 15, § &0 , lult?·a a, llll lei 
n. 85, de 20 de setern/n·o de 180:.! 

o· Congrcsao N:.~eiontd doet'OÜ1: 
Art. 1.() E' cxprcssarnon,i,;c vulall.o a.o Con

~('.11\o Municip;ü 1nsor·ü· no;; seu:::; ot'Çil.nwntos 
ltmesquot' di.:ipositivos não rul'CL'untus (L lix:.~.
ção da, despcz;;_~ c da rccci ~<L o zL <~t·rcca.daçã.u 
desta.. 

ParagnLl)lto un ico. O a.ugmonto oü <.1, di
minuiç:t"w de vencimento.:; o:_~ cret~t;ão ou ;.~ 
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supprassão do empregos ·serão f1.ilos, me~ 
.diante proJlOSÜt fund:tmGntada, por-part3 do 
ErefLlito. 
· _Art. 2.° Ficn1 supw'imida a palav1·a-
especiaes-assiro como ficam su1ntituidas as 
palavras - pa1·a casos twgente.~ e imrn·evistos 

:.na ausencia do Consellw-do § 12 do art. 15 
··da lei n. 85, de 20 do setembro de 1892, pelas 
seguintes - semp1·e que o Conselho entender 
conveniente. -

Art. :Lo Além das attribui~õ3s confm·iuas 
ao Pt•efoito pela. Legislação c·m vigor; com
pete-lhe m~is : 

a) expedir regulamantos para execução das 
delibora(}Ões (lo con~elho c úos serviços mu
nicipàes ; 
_ b) detcrmin LI' a re::tlização do obras de _re
conhecida ncc=.ssidade, destle que haja para 
_ellas credito no orçamento ; 

c) resolver sobt•o a de3apropriação e ucqui
siçã.o do immovois nece-.;sarios á abertura, 

"réetificação e alargament;o do praças e rua'~, 
_continuando em VJgoJ', para. os outros casos 
do. üosapropriação, o disposto no arG. 15, 
§ go da lei de 1892 ; 

d) vender uu permutat•, independente
monto de outras formalidades, os terreno, 
ou preuio.3 adqniriJos ou de:::.apropriarlos que 
não tenham sHo apl'ovcitado.:; p:1:·a logra
-doui·o publico nas avenidas, praças ou ruas ; 

e) organizar a eseripturaçiio, arrccadu.ç·ão 
:C guarda d<1 roccita., n.s:ürn comJ os· 8erviços 
necessari0s á - exocw;ão o f1scali7.ação das 
obr~s; 
. -[) resolver soheo a Pl'Lipositura, de~istencia 

ê -· ahrtndono das a c. Õ.:!S (1 uc in tel'essarem á 
Fazenda Municipa!, bem como sob1·o accor
dos ou compJ.Ji~·õo.; n'JS termos tlas loi::; em 
ViCTOr • 
· 'ilrrcgulu.r a abm·tum o denominação de 
ruas, praças, e.3tradas e caminhos, bom como 
o respocti v o policiamento, o livre t"a nsiGo, 

.o alinhamento,· o e'mbellezamonto,_ a irriga
Ção, oR eElgotos pluviaes, o calçamento e a 
iHuminação ; 

. h) dividir o territorio do mstricto Federal 
em circumscl•ipções, quo não poderão ter 

. menos do<lO.OOO norn mais· de 40.000 ha.bi
•tantes ; 

-i) reclama1' do Guverno da União bens qno 
'peL'tençam ao nmnicil_.)io ; · 

: .• j) _ organizar u. C:·:itrltistica municipal em 
~todos· os seus ramos ; 

· · 1t) delibe1·a~. s,.~bre a acceltaçãodo doaçõe~, 
~legados, ·heranças ,o fidei~comnlissos, bem 

i. como sobre a respoctiva.applica9ão. 
·. - § 1.0 As vendas dos.imrnoveis municipaos, 
', cqt:n excepção dos refel'idos na lettra r/), 
( serão feitas. em .. hasta· publica préviamemo 

anounoiada por. edita.es affixados nos logtU'CS 
do.costume.o ;publicados, ao menos, po1• tt•es 

Jvozes nairn~renso., coro abtccedenci~ de :30 

dias pelo_ monos .. Fica dispensada a· forma
lidade do deliberação .em duas sessõe.:l an
nuaes succe.ssivas e por dous terços de .votos, 
refurida no § So lcttra d) do art. 1iftda lei 
do rsg2. 

§ 2. 0 A <municipalidade não podcr<L. ficar 
a dever, por qualquee titulo, quantias que 
e lia não possa, pagar em 30 annos e cujo ser
viço do juros e amortização annuaes seja su
perior á renda do um anno proveniente do 
imposto prediu,l. 

§ 3.° Fica o Prefeito autorizado a realizar, 
no raiz ou fora delle, as operações de _creJi~o 
necessarias até 4.000.000 esterlinos par<1 oc
corl'er ás despez'.t::l com o saneamento o em
bellczamento chi. Capital Federal. 

§ 4. 0 São inelogiveis para o cargo de in-ton 
dente quaesquer fnnccionarios municipaes. 

.Art. 4. 0 Revogam-se as disposiç!ões em 
contrario. / 

Sala das com'!:rüssõc>.s, G de agosto de l903. 
J?aranhos Montenegro, presidente .-Teixeira 
de Sá.- Frederico Borges.-Azevedo .Mar
ques.-~:stevarn Lobo. -Lu i.; Domingu~s. 

N. 103 A _..... 1903 

Re,Jacçao para 3a díswssrto do substitutiuo ela 
c?mmissao approvado na 2a. discussao do 
rn-ojecto n. 72, de 1902, deter'minando que 
o encan·egado do Po'mbat Jlfilitar seja um 
officiardo exercito do quad~·o acti·vo ou ~·efor
mr.alo, escolhido dentre os subalternos ou ca
pitiles, 1·evogado nesta pcwte o íWt. 4_o da lei 
n. 403, de 24 de outub~·o du 1896 

Vide os pwjeclos ns .72 A, de 1902, e ·103, do HJO) 

O Congt•esso Nacional dec1·eta: 

At•tigo unico •. O encarregado do Pombal 
Militar sm•á um c:iflicial do exercito do 
quadro · activo ou reformaúo, escolhillo 
dentz·e os subr~ltemos ou capitães, ficando 
nesta pa1•te r·evogado o :n·t. 4° da lei n. 403, 
de 24 do outubro da 1806 • 

Sala das com missões, G do ~gosto r! e 1U03 • 
--J. _Soares Neiva, presidente. Uodolpho 
Par'rt;rin.- Otiwira • Valtadr7o. 

N. 158:-- 1003 

Dete1·m:'1w que se,jo.m, abolidas; nas _1'eparli· 
çDes fer/eraes, ·as distincçi!es ent1·e em.pre
gados do qucu.lto e ,jO.J'n(llei>·os ; e dd OH(1·a_s 
providencias -

Em monsugom do 18 do maio deste n.nno,-o 
S~·._l)~·o~idcnto da Rcpublica submcttcácon· 
sidcJ•acãa do C(mgl'QI'Jso Nacional o pedidQ, 
que <nu t•oqu•wi.monto, fizeram a. S. Ex .. , em 
1 do Nll'o·~·h~o (ile~, as clas::;es opcr·a1~ius desta 
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cidade, para quo se fixo em oitohoras púa 
os adultos . o em seis para ; o.;; menores . o 
tempo de trab~lho dia rio em todas as om
einas mantid::Ls pela União. 

O centro das Classes Opcra.I·ia.s desta. Ca
pital, em roprcsontaç:ão datada do JO fle do
iemhro de 1901, e firmada por numero 
avultado de cidadãos, se dit·igiu ao Congres.:;o 
Nacional, solicitando que fo3SO com·e1·ti<lo 
em lei o projccto n. 284, de 1\JOI, assignauo 
polos Deputados Henrique LagJ\}11, Barbosa. 
Lima, Hel'edia de S;í, ·Irin<)H Maelt::ulo c 
Nelson de V<:uconecllo~. divUindo em sala.rio 
c gratificação a dia.f'ia dos opet·a.rios elos qua
dros eífectivos das oillcinas .::ustea.das pelos 
cofres da. União, o daudo ou~ras provi
dencias~ 

A mencionada. reprm:;ontação se refere 
tambem ao projccto n. 23 A. de 1000, dos 
Srs.Barbosa Lirna, Aureliano BarboE:a, Soares 
dos Santos o Alfredo Varella, quo declara 
abolidas nas repartições 1is '~<Les as distinc:õe~ 
entre empregados do qu .d1·o c jorm\lcil•os o 
prevê sobro a.poseq:a.dorh dJ operaria ou 
empregado que fi~ar impo3sihilita.do de t:-a.
b:Llhar em consoqueneia: de dcsastm quo o 
attinja quando em set·vlço puLlico. 

Esse projocto meeeceu da. Commis.3ã.o de 
Constituição, Legidação e Justiç-a do· 1900 
parecer favoravel, e lun1 assim, om parte, 
da Commissiio do Orçamento, :mandada ou
vir a respeito, . cont'ormc opina,·a a conclu
são do parecer daquelb Commi..,são. 

Posteriormente, oro !1 do satombro de 1902 
o Sr. Deputado Sampaio Fm·raz a.pro.::en!~ou 
o projecto n. ~07, fixando i.LS horas de üaha.
lho para 03 operarias . das officinas · cus~cauas 
pelo Estado. 

Di) exposto RJ vê claramente, qucso trata 
de assumpto de maxirna importa.nl"!ia, que 
preoccupa de algum tempo já. os, ü·Hos su
periores, o que reclam;;L a. attonção e o os
tudo do lr~gislador pt~ra. dar-lllo a soluc,:ã.o 
devida. . · 

A Commissão julga-se uisponsaJa. de en
carecer· a idéa justa e genot·osa que dominu. 
o.~ mencionados peojcc:;os, mcstmndo a. con
veniencia. c necessidade de a.proveita.t· e bem 
encaminhar os gl'andes clcmenlios de vida e 
progt•esso, que resultam para a ~ommunhã.o 
socü~L do concurso das clasecs opcrar·ia.s. E' 
intuitivo e fundado na. scicnei<L cconomica 
que o tra.ball1o pa.L'<.~ produzir todo!:! · o.J seu:-5 
maravilhosos resultados pr·cci.:;a ser lll'U
dontc e su.bia.men te regu'ado, u seus agon tcs 
justa o devidamente compen _ados. Sol> um 
rcgimen, que so inspire em uma cxacta. 
cli visão o distribuição du tempo de S:}rviço, 
e nti._ retribuiç·ão verdadeira d.()3 ·que pru · 
<luzem, .nüo lHt a r·ece .ar as perturbuç'ões 
nent asagitaçõo .. 1, ·cxcit::i.das -rola.iniquida:de 
e;pola miseria, ' 

Portanto, no int~r·essc . immediato do Es, . 
tado; .ur·ge quo a·acçãodos poderes • publico~ 
se .faça sentir, gal'aotindo. por meio de uma 
lei · razoavelmente protectóra, à vi1la e o 
f11tnro (las numoro~as clasS;)S opet'aría'l, quo 
tãO gr'<lndcmcmt.o concol'l'cm para a riqueza. 
,~ prospcritbde da Ptd.ria.. 

A' Cumnü~~;Io nã.o c} d<Mlo ofTerec0r no mo
mento . um:1 pr·ovidencia mais . completa e 
satisf'actoria. sohr•o a importante questão sulJ
mettida. ao sou estudo do quo a que S8 pódo · 
colh?r nosdifl'er·cntc~ projectosaquoalludiu, 
fundindo os em um sú, c aproveitando dellos, 
como da rcprese.n:.a.ção d.J CcnLI'O das Clas::ic~ 
Opet·ai·it~s, as idé<LS mais praticaveis. 

As·.;im Jlvis, a. C:Jmmissã.o ~oncluc o sou 
parecer, aprescn !ando ú sa.bccloria. d~\ Cáma.ra. 
o segui o te projecto do lei: 

O Congresso Naciooa l resolve : 
Art. 1.° Fíca.m abolidas nas re]xu•tiçõcs 

federa.os as di::;tincç!ões entre omprcgado.::; du 
quadrv e jornaleievs. 

~ I. o Os vencimentos do todos O!:l funccio
núios civis, l>em corno vs do; ernpr·egttdos 
nas roi art.iÇ:ões milHares, constarão do duas 
pal'tes, o ordcna.do c a gratitict\(;·ão, sondo 
esta igu·tl ;\. mctuuc thquollc. 

§ 2''. Em to1h:1 a.s oll"icina.s eustc<:Ldas peb 
UnUi.o o; opet·~t,l·ios de qualquer gra.Lluação 
serão pagos de confurmidado com o dHpJslo 
no § 1 o dos te artigo. 

§ :3. o Continuarão <L .. ser p::t.gas, sempr'e, 
CJTI1 o vonc,mento a.dJicional o extra.ordurario 
as dia. rias peevistas nas tubJlb.s clrt lo:;i~taçã.rJ 
ora · em vigor. 

Art. 2. 0 Ter·á direito (L percepção d.> or
clenallo a família. do opetar·io ou funr.ciona.ri.J 
tle ca.thogol'ia· su1nrior quo, sendo ompre• 
ga•lo om tralnlhos inJustriaos a. caL·go. da. 
Unii'ío, pet'ecer· em c_nsc JIIOnci:.L lle accit.l.ontc 
uc·cor•rido no publ icJ Súl'.Viço. 

Pat·agmpllo nnico. S.m.i. aposent!vlJ com 
metade .Jo ot·denado, si tivfn• menos do 20 
annos de sol' viço, . e com ardonadJ integt•al, 
si cont.al' mui.:; do 20 annJs; vop3r·a.rw ou 
ernpr·egMlo que ficar invalidadJ em conSG· 
qucncia. do desastre em s :rviçu pubLco. · 

Art. 3. 0 O tempo de Lr:tlm!ho dLtl'ÍO, em 
em to.ias a.; <..filei nas 111ant.id:.ts pela Uniiío, 
será de 8 ho1•as para os :.tLtultos, . c do 6 pari.l 
os menores. 

§ 1 . o Si o tr:.tb~dlu !'.;r• á noite, ~m cont:.tl'~ 
aquelle tempo em 4 horas para os aduHos ( 
du .s pê.U\L O:~ menores. 

§ 2. o Determinando UI'get1ci:J, do serviço c 
excesso das hor; s tlxatlas para. o trabalhe 
diurno. ou noctm·no, sel'ú. . este pago á razü.c 
de . um dia mais do ordenado. 

§ 3. 0 g• faeulttldo em todo o .caso ao ;ope 
rario a. · pcrl):w:ocnci:\. ou l'OLil'a(la da omcin: 
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nas .· .hor.1s excedente~ á~ fixadas par·a o tra
c balho de dia. ou â noute ~ 
· . .. Art. 4.? As dispo.Hções da presentelei não 
:.se referam aos officiaes e praç;~S do exm·cito 
e da a:·.ma:la. 

. A rG; 5 ." Rovog.:Lrn -SP. as disposições em 
' contr·ario. 

Sala .das Commi5sões, 30 de julho de 1901. 
~ .. Paranhos JlfontenegJ·o.- F?·eriel·iciiBol·ges, 
i·cla.tor~- Teiroeim de Sli..- Este.,am Lobo.
Ltti:. Domingues. 

Mensogem a que se 1·e(e;·eo JlaJ·ecu SU)Ji'tt 

Srs .. ~Iembros do Congt·esso Nacional
Em :t·equerimento que me dirigiram, no dia l 
do corrente mez, solicitam as classes opera
rias do.;;ta, cidade que se fixe em oito lloi·as 
v::u·a. o::; adultos c em seis pai·a o~ me.norus o 
t.cmpo de trabalho diariu em toda::: as olli
eina~ mantidas p:}Ja, União. 

Pat•ecent!o mo quo o pedido merece a 
n.ttcnção dos poderes publicas, sulmmtto-o ao 
Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, 18 de maio de 190:3.
F1·ancisco ·ele Paula Rodl'ig,les Alves. 

O Sr. Presidcnt,e-Est:l.ndo a Jean-
' ta.da a hOl'a, designo ·p:.1ra . amanhã. a se~ 
guinte ordem do dia : . ·· 
' · Võtaç:ão dv projecto n. 181, de 1903, (do 

·. Senàdo) abti.udo o Cl'Odito noces3al'ÍJ pa1·a 
· p:~..gamento -a D . . Bálbina Mal'ia Neto da 
·Costa, do méiQ soldo a. que tem di1·eito,como 
. mãe . (lo a.lferss-do exercito José Neto Simõe.; 
· d-3. Cos. ~j, (discussão unic .);· . . 

·. ·yotação tloprojecto n . 146, do 1903, auto
l;iziúido o Pode1· Execn tivo a conceder sois 
mc%OS do licenç:.t, com todos o;; vencimen tus, 
:ur conunissario . geral, capitão do ma1• c 
gnin·~·a .Jost! Fr:tncisco (};~ Curic:!ição, p·n-:t 
r.r;:üamen t.o dP. saudP. (1l iscussã.o u n ica); 
· Discussão tmica do pa.rccm· n. 1:13, dn 1!103, 

.f:obl'C emendas oíl'ol'Ccid:Ls na 2a discus:::ão u() 
, Pl'(decto n. 2:37, de · 1!)00, dccla;ran;lo q uc 
,:gÓ%at·ão da. ft·anqnia postal a coi'l'CSp!)IHI.en

. ci:L e. as «RevistaS>> dos Institut..,s Histol'icos 
··e Qeograplticos do ürazil, tlo Pará, Cea;l'á, 

llahia, s. Paulo, Pawtná. o. Santa Cath:tl'ina 
o dos. Institutos A1·chcologicos do Alagon.s o 
. Pc1:n'ain buco; 
. ·Discussão un ice di) parecer n. 151, de 1903, 
. sobre ome:rdas ofi'ol'ocidas na. 2• diicu3são L.O 
: pt>ojecton. 251 -A, de I D02 (do Senado), que 

nunda abrir o ct·otli ;o nocessario pat•a o Go
VOI'no . continuar a f;1zor gratuiG[tmonto n. 

"' 'imprc5são dos Annaes un. Aca.domia Nu.cional 
:: de .Medi~in \ na fmp1•onsa. Nn,cionaL ; 

· Discussão unica. do.parecar .n; 153, do 190~~. 
sobre .M emendas olferecidas na. :3adiscussão 

.:•-'lô.-pro,jecto n~ 145, do 190~, qne autoriza o 

Governo a isentar do~ direitos de importação 
o material importado pela Inl;e.ndencia Mn
nicipalde Porto A logre, para aba~1;ocimento 
de agna., bom como o material metalUco 
destinado :1 rêde. do esgotos o illumina(;:to 
elcctrk1 da me m1a cidade ; 

l n discussã.o do projoctJ n. 79 A, de 1 90>1, 
autorizando o Governo a. benta.e de direitos 
de·importação o matol'ial que as . c:unaraf:; 
municipacs do Ccá.rá prccba1·om impo1'ta1· 
p~tr.l. abastecimento dd agna em sJus müni
cipios; 

1" discussão do peojccto n. 13J, de 190:1, 
ueterminando quo nenhum agente do Cor
rülo pecebcrá. vencimento annna.l inferior a 
4808000; 

l•L cliscnss?ío do projoctn n. Jcl2, (]c~ 100:3, 
dotcl'minunrlu quo os oiTlciiws d~t Brigada 
Pulicial do l)istl·icl; J Feder•af Sl.l pod.wã.o · set• 
dcmittidos:ilopois do conJemna.do~ a mais de 
dom: arlDos. poe iiribuna.l competente, emand;t 
aLona1· aas"rcforidos ofnciaes a mesma quota 
que, pn.ra cf'iado, perccb::nn os do cxmcito ; 

2a discussã.o do projecto n. 15~, do 1903, 
autorizando o Poder li~xocutivo a abrir a.o 
MinisteriJ da Indusr.ri ·:, Viação o Okas Pu
blicas O credito de 166: 141$755 para attondCL' 
ao pa,g"\,lUQUtO da garantia de jUl'Q tle 6 o/ 0 Ü, 
Companhia Engenlw Centml de Quiss.tmã; 

· 2a discussão do pr·ojocto n. 153, 1le 1903, 
autm'izanllo o Poder Execntivo a. <tbrii· ·ao 
MinistPl'io da Just,ça e Ncgocios Interioreil 
um crédito extraordinarlo de 55:080$ destF 
nados :tconsr,rucçã.o, no parque na Quint·:~o da 
Boa, Vista, do umn. rotünJn. p :~ :·a. accommo· 
dar os pJ.noram:t'l do Victor Meii'ollcs. 

2·\ discu~são do projocto n. 154, do HW3, 
autJriz ~ndo o Poder Executivo rL il.1H'ÍL'll.O ~li
nistct•io d;t Guerra o credito exLraordinario dn 
:~5:0908HiG, sendo: 21 :5UO$ p~tl'il p tl-{a.o o~ 
vencimnntos dn ca.pi1;i'i.o Annilnl I•:loy C:Lt'
dos:J, pr·ofnssor <la; oxtinct;~ !~;cola Milil;a,t• 
do Pur·to Alogt·e; 2:G7.?.~04 ,J po1•:t lJ.:tga.r·os de 
Antonio Scmeano d::ts MCI'JÍJS Pt•oto, · mcst.l'e 
da. ollldna. de scl'L'illhcir'os tlo ext.incto · Al';;o
n:ü de Guerra de Pm·namuttcô; G lü$L '!5 p:u•:t 
pagat· os do Candido Gome;; de Sü. o 402~ os d.o 
cesario Manoel do Romtim, aquelle · gual'Jn. 
fiel c · este servente J.o Deposito de P-vl vora 
de Matatlt, na Bahia, dispJnsalos do serviço; 

Cont.inuação da discussão unica elo pro,jecto 
n. 107, do 1903, reformando u. lui eleitm·ar 
pa ·a as oleíçõcs fedei·acs, substitutivo· di1 
Commissão l~::pecial ao~ pro,joctos ns. 5 o 
285 c, de lfJO~, este uHim~ atltli ti v o do.3h- · 
c:Hlo om 8o. discus.~ão do peojoci;o n. 285 A, de 
1!)0.2. 

Levanta-se 11 ses~ão (ls 4 lt n·as c 10 minll· 
tos ua tat•do. 
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. 5'1~· SESSÃO EM 7 DE AG·OSTO DE 1903 

h·esir/encilldos Sr.-1 . . PtWI!T. GuimanYes (/'i'C.~irlclltc), Oliveira 1-'i!JHGÍJ·eJo (f•' Yicc-Prc~ 
sirlcnte), Alc.n.Cll,)' Guimart."it:S (/0 Sccrctrwio) e hwla GLdmnrr7cs (11resirlentt?) 

Ao moio·di;.t procodc-se à cha.mada., a quo 
rc:3pondcm os 81'8. Paub. Guimarães, Alencar 
Gnlmar~Los, Thomaz Accioly, Joaquim Pieos, 
Eugenio Tuurinhu, Ant.hot·o Botelho, Ronl'i
gu t)S Dor·ia, Aut·clio 1\.morirn, Hosannn.ll de 
Oliveit•a., Fr:wci:'co S:t, Edua1·do Stmla.rt, 
(~onç~~do Sou-to, Tavares do Lyea, Eloy de 
Sonzu., \Valfecdo Leal, So<.Lros Noivi1, Cel:;o 
tln Souza, lkieio Fi lho, Mabquias Gonçalves, 
Coenelio da Fonsnen., Angelo Noto, AlToxol
las Gal vão, .JovinüttJO do Carv:l.Lho, Folisbnllo 
Fl'oiro, Oliveira Vallaüft.o, Rodrigues Lima., 
Par<Lnllos Montonegro, H.ocll'iguo:·J S~ddi~nlta, 
Borml.1'du Horta., Horodia lle S;t, Sá li'l'eir·o, 
Fidolis Alves, Joio Bap lisl,u., Silva Ci1Stl'O, 
Lanrindo PiHa, .Julio Santos, M<Lul'icio do 
Abrou, Oliveir<.t Figueiredo, Carlo:; Tuixoira 
Beadã.o, Estevão Louo, .Joã.o Luiz, Ribcil'O 
.Junqucira, Carnoiro de H.cl.cndc, Bueno de 
Paiva, Leonel Filho, Carlos Ottoni, Manoot 
Fulgencio, Lindolpho Caetano, Weoceslü.o 
Beaz; P<1dua Ruzondo, Galeão Carv<.Llhal, Mo
rcir;_t da Silva, Jesnino C;_n·doso, Bernardo de 
Campos, Franeisco Romeiro, Fermwclo Pre
ste:1, Amaral Ces:tr, Ferreira Br<.tga, P;_t..ulino 
Cttl'los, Candido H.odrigues, Hermonegildo 
de Moraes Filho, Bernardo Ao tonio, Costa 
Netto, Aquino Ribeü·o, C<.trlos C<.tvalcanti, 
Francisco Tolontino, Pa11la R<tmos, Abdon 
H:t.píísta, Soares dos Santo:.l, .Juvena.l Miller, 
llermano Has::, Joclwr, .Jamos D;wcy, Vespa
sia.no do AlJJllf(uot·que, Diogo Foetuna., C;~m
pos Caei;icl' o Hornen1 de Ca.r:vi.dho. 

E' I ida. o som dohatn itppt•ovada. :t :teta. 1h 
sc~:;U.o an toccrlon to. 

O s.... Presideu.•e - Rcl;d;iva.
monto · ao ]Wojccto quo c roa. no Di8tl'ieto 
FodOI'U.I mai~ um oflicio 1lo rr.gistm de 
hypothecas, eom a tlosignu.ção do tcrccit·o, 
cuja inclusão ll[L Oedem do dia f'OÍ pedida pelo 
S1;. Deputado Germano I-Ja,gsloclwr, julgo 
opportuno informar il Cam;tra du soguinl;c: 

O alludído }H'ojcc(;o tem o n. 105, de 
1001, <í o1•i.unúo do Senado o foi a i.mpl'imir 
om l do agos1;o tl.cssc anno, eorn o ptu•ecor 
ela commiss?.i.o d.o .Constitni,;n.o, Lcgislu.c;ho c 
.Jns1;iça, desta. C:wmra, somlu t·elatot· o 
Sr. Alt'l'C(lO. Pinto. 

Em 25 de:-Jsc mcz o St•. Dcptü<ulo Adu.l horto 
Guimad1cs oll'ereceu emenu<t3, sendo, em 
segnillfL, cncm't'êldi.t <L discuss?lo o onviathts as 
ornnndas á Cornmissã.o do Or•:a.mento. 

Em 18 do ou tu bt'O cn t,t·ou om tli.~cnssfi.o 
unica ci parecer subro as ommHla.s; orn ~5 do 
novembt·o foi encerrada a discussão. 

Em 27 !iesso. mez, l'Ojei t<.~clo o l'et..lucrin:lonto 
!lo St•. Tosta, t•ojcita,das as emendas do~ 
St's. Noiv;.t e Atlalbtwl.o Gnima.rã.cs c a.ppro
vado~:;; os !lous al'tigos do projecto do Sena.do, · 
pas.:;a tL ::lrL discussão,. dispei1:;a.do o intoJ•,... 
sticio, tL roqtrol'imento do St·. C:tsshttJo do 
Nascimento. 

Em:!. de dezcrnbl'o o St•.Cosl;a. .Juniul' petlín 
c obteve prol"of'cncia para. o projocto ser 
discutido em primeiro loga,t• nit 2a pi.Ll'to da. 
ordem do dia . 

l·~m 4 de dezembro, entrou mn :3a discuss'tio 
e !'ui ttprosentada. urri<L omenu;" pelo St'. leinou 
Maclmdo c outros o o Sr. Noivajnstificou um 
substitutivo Encol'r:ulo o debate fui a. rrm
tcria enviada i.'L Commissão respectiva. Em 
17 do dezembro ontrou em discussão t1nica o 
parecer sol.Jt·e as emondi.LS e ne3s<l: sessão foi 
encerrada a discussfio. Em 10 de dezembro n, 
Cam<.tl'<1 não accedeua.opcdido doSr. Germano 
Ha.sslochcr, ·do preforencia. na votação pa.ra. 
o projecto elo Senado o acceitou o ped id.o de 
peeforencin pat'a. a vot:t.çã.o do salJst,Hutivo 
do Sr. Noivn., p.ediclo nsso l'ol'mulado pnlo· 
St•. Paula. Guirnttl'ã.es. Foi n.pp1·ov:Hio o snbsti
t.utivo do St·. Neiva, ~alvas :is onwntla.s da. 
Comnlissfi.o elo UonsLituiç~ã.o, Logisln.çfLo o .ru~
tiçit, que l'ul'am t.:1.mbom a.pprova.llas. Foi I'O· 
,ieir.adn :t cmend:1. do St•. Jl'incri Ma.cha(lo e 
eonsid.m·n.do prcjwlicn.do u projecl;o do Scmülô. 
J i~nvi c; .do o snbst.itntin) ;í. Commissã.o d.c Re
d:t::!Ç'ã.o, sem .lo dispensada. da. · hnpl'cssã.o h. 
roí'o:idi.L H.eun.eç:to F'lnal, quo foi approvadu. 
sob o n.l05D, do 1001, c onvi:.r.doopl'o,jeéto 
ao Senado n:t mesma da.t.a., isto ô, 19 de de
zembl'o de 1901. 

Em l2 de mn.io do 1902 o Senado rejeitou 
o substitutivo d;;, C:;.rnara., sus1;ontn.ndo üesl;a 
n.rtr\ o sen pt'o,jecto n. 105, do l 90 I . A ma;
l;cria csl;it IJojo dopondondo do est11do 1la. 
Com missão do Col!sl.ituit_.~i"w, Lngislaqii.o . e 

gm W do sotem!H·o dosso anno ontcou em 
2:1. d1scussã.o c o SI'. Tosta apresentou um 
requerimento. ProseguirH.J.o u. tliscussã.o, .na 
so~sfi.o do 24 desse mcsnw mr2, o S1•. Nn1 vn. 

.lnsthr t: p:n·a pocler cnt1'<tt' na ordem tlus i;t•a· 
b~tlllo~ J.a Ca.mar:t, devendo o 1·espoctivo 
par·ocet•, a.polin.s;' sust:mttu' a,:-; cmonda.s desta 
Cama,L·a-ou a.conscllmr asuu.rcji~içã.o. No caso 
quo o pn.rocer aconselho ü. Ca.ma.rtt rna.n1ier 
a.s ~na.s omenda.s, esl.a.s dovel'Ií.o ser. ma.n tidas ap1·r:sentou emntu.las. · 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/2015 11 :27- Página 1 de 34 

,;, .por dous :terços, í.lJbl'indo"se uma; . discussão 
··unicn,. 

Pa.ssnflse aoexpmliente 

O · Sr~ Alencal." · Guinu\rães 
(to Secretario} p1·ocode a.· leitura do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Officio: 

Do . Sl'. I o Secretario do Senc~uo, de 6- do 
cprrente, . communicando que nessa data 
o Senado enviou á sancção presidencial 
·a re.3olução do Congresso Na.cional, a,uto
. rizando o Governo a concedê r ao 2o os
cripturario da Delegacia Fisc;:ü do Thesouro 
Federal no Espirito Santo Ubaldo Rama

.Jhetc Maia, seis . mezcs de licença com or
dena.do, para tra,t[tr de sua saude onde lhe 
convier .-Inteirada.. 

O §r. Moreira da Silva- Sr. 
Presidento, venho . trazer a ll ;Jticia trbtis
simi:L do fallecimento do . nosso ex-collega 

_ .: · Pr~ Çesario de Frcita.s, na cida.de de Ii.ú. de 
onde · ora rüLturLd . . Oesa.rio de Freitas foi, 
como V. Ex. sn.bc, um da.quelles que mais 

-:collabora.ram · em prol do advento du. Repu-
blic~, um daquelles que servh·u.m com mais 
.sipceridade • esta .. causa, não só_ na propa

- _ganda como depois. -
0 SR. FERNANDO PRES'l'E5·-Apoia!.lo. 
O SR. MoREJRA DA -SJLVA --"-. Eltomcreccu 

1nuíto do nós, é1ue amamos a Ropuullca, mc
'receu muito dos brazilei1'0S po1· cuja causa 
tomava e tomou somp.r·o o ma.ximo intc
ress :r. A · cn.usé~ cl~ c i vilisu:ção pordon, pol'-

. tanto, . um dos seus mais dovota.dos apos-
tolos. _. _ . . •. . 

--· .venho pedir, em ·nomeda banca.da.pau
·~ : lista, que a, .• Ct.Lm:u•a. · consigne na actada 
:·_sessão de hoje uni ·voto · de pmfundo . pezar 
:p~lo fallecimento daqnelle distincto bra 

· zi1~iro .. (Muito bem ; muito bem.) 

Po:sto a votos o requerimento ·do Sr . . Mo.,. 
· :rehõa da Silva, é unanimemente approvado; 

ORDEM DO PIA 

O §r-. Presidente~Não havondo 
numero logn.l p~l'a se .· proceder · ás . votaçõe::~ 

_ ~-,das material:! constantes d<.(ordom do dia, 
·< passa-so .ámateriét emdiscussão. ·.· · 

·· E' annu:riciada a discys~ão unica do parecel' 

·<- ~·~····~~~·is~~s!~g3 ~lós~bfo] ~{;~~,~~is7~rr3~~nc6%~ -
;.decia_randoque gosarão da. f1·a.nquia ·postal. 

:~~ : ã cot'I'Ospon<lencla o as «Revisttts» diJs·Jnsti
_ . tu~?~}listoricos :c Gcogl'iL)llJiCoH.do .nrazil,·.uo 

.-: ~ 
c~~~- :,', 

Pará, Ceo,rá, Bahia, S. Paulo,Paraná. ó Santa 
Oatllarina. e dos Institutos Archoologicos do 

- Alago:ts c Pernambuco. · · ·· · · 

Ninguem pedindo·a palavra éeh~errada a 
discussão o adiada a votação. 

E' a.nnuncia.da · n. discussão unic<1 do .pll.
recer n. 151, do 190:3, sobre emendas offc
rccida.s n c~ 2a discus:;ã.o do projecto n. 251 A, 
de 1902 (do Senado), que mn,nda abrir o crc· 
dito necessa.rio para o Governo continuar a 
faz~r gt·atLütamente a impressão dos 1lnnaes 
da Academia. Naciona.l de Medicina, . na Im
prensa. NacionaL 

Ninguem peuinclo a pal<wra 6 encerrada a 
discu~s5.o e adiada a vota.çã.o . 

E' annunci::v.la a discussão unica do pare
cer n. 15:)·, de 1903; sobre as emendas o1l'e
recidas nú. 3a dissussão do projectO n. 145, 
de 1902, ;;uo autoriza o Governo a isentar 
dos dL·0itos do importa.ção o mater.ial im
pol'ta.do pela Intendencia Municipa1 de Porto 
Alegre, pa1·a abastecimento . de agullo, bem 
como o material meta.llico destinado á ·rt:do 
do esgostos o illurn.inaçã.o clectrtcu. da mesma 
cidado. 
-- · Ningnem peiindo n. pahvra, 6 cnccrra.da u. 
d iscu~sã.o o adiada. a votação. 

g• annuncia<l~t a r~ discu.3sKo <lo projocto 
n. 79 A; de .· 1 903, autorizando o Govomo a 
isentar de diroitos de impo~·tação o m:ttorial 
quo ~s camaras municipa.es do Ccal't~ pre· 
ci.:;arem importar p:u•n, . abastecimento do 
agu : ~ em seus municipios. · 

Ninguom pJ!linclo n. palavra., é onGcrra.d:t 
a d iscus~ão c adia da a. vob.çã.o. 

E' annuneia:la. a· la discnsaã.o do prnj0cto 
n. 134, de 190:3, detormiu:mdo quo nenhum 
agente do Correio . perceborá voncimco·&o 
anuual inferior a. 480.i;OOO. 

Niilguom pedindo a pu.la.vra, 6 encerrada. 
n. discussão e ad.adu. a votação. 

E' abnunciada a la discussão do pro,íecto 
n. 142, de 1903, dütcrminando que o~ 
officin.es da Briga,(! a Policial do · Dist1·icto 
Federa.! só poderão ser demittidos depois 
de condemnaclos a mais de dons annos, por 
tribunal _ compotonto, o manda · abonar <~os 
referidosofliciacs a ·mesma quota que, PJl.l'a. 
creado, percebem os do exercito. 

Niuguem pedi~do ;:~ palavpa é encerrada a 
discnsslio o a.d ia~a a votação. . . . _ · 

.. ·São successivamente :sem de,bate encerra
dos ~~m ~a discussão, • os Rrts .• l 0 e 2° _dQpl'O
jecto n .152, de 1903; , auto'rjzan<lo o Poder 
J~xccnHvo a abrir_ ao Ministol'io dn. Industrin., 
Vin.çi'í.o o Ol1t't\S Publicas o crodito·da ciuant;iu 
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de .I6G: 141.$755 .para atl;cndor ao pagamento 
da garantia de juro de G 0 / 0 á Compa,nhia 
EngQnho Centml de Quissamã, fieando adiada 
a votn.ção. 

São :::uccessiva.mcnte sem ·debate encerra
dos em 2a discussão, . os arts. 1 o e 2° do pro
jccto n. 153, de 1903, autof'izando o Poder 
Executivo a n.l1rir ao. Minister,o da .Justiça e 
Negocias Interiores um credito·extraordina
rio de 55:000$ destinado· :i. construcção, I'O 

· pal'quc d<t Quinta da Boa Vista, de uma, ro
tunda para accomodar os panol'amas de Vi· 
ctor Moíeelles, ficanJo a.diada. a discus.5ão. 

São successivamente sem debate encena:.
dos em 2a discus::;ão os a.rts. l 0 e 2° do projc
cto n. 154, de 1903, autorizando o Poder 
Executivo a <tbl'ir ao Mini~terio dtt Guorrá o 
credito extraordinario de 25:090$1-115, sendo: 

. 21:500$ para pagar os vencimentos do c~tpi
tão Annibal Eloy Cardoso, pt·vfessor da ex
tincta Escola Militar de Por:o Alegre; 
2:672.$040 para pagai' os de Antonio Semeano 
das Mercês Peoto, mestre da. officinn, de ser
ralheiros do o:<tincto Arsenal de Guerra de 
Pernambuco; 5lfi$125 para. pagar os de Can
dido Mendo~ de Sü; 402$ os de Cesario Ma
noel dp Bomfim, aquollc guarda fio! e este 
servente do DJposito de Potvora. do Matatú, 
nn. Bahi:t, dispcnsaJo::; d) serviço; ficando 
adiada a. votação. 

E' annunc.iada a continuação da di seu ;::,ão 
unica do projecto n. 107, de 1903. roí'orman
dv a lei eleitoral para . as eleições feuern.os, 
s.ubstitutivoda Commissão Especial aos Pl'O· 
jectos ns. 5 e 285 c,· do .100.2, este ultimo, 
auditivo destacado em 3a discussão do prqje. 
cto n. 285 A, do !902. 

Vêm <í. Mesa, são lidas, apoi,tda.::: o postas 
coujunctarnente om discussfio us seguintes 

El\mNDAS 

1~1 

Ao art .. 4°-Suhstitua-se pelo sc.;uintc-0 
alistamento rle eleitores SCL'ú. propa.ratlo em 
cada comarca por uma commissão composta 
do 1°, 2° o 3o. supplentes dojuiz seecionu.l, 
solJ a presidcncia do lo. · 

Supprima-se o paragrapho uni co. 
Ao art. 5. 0 - Supp1•ima-so. 
Ao art. G.•·-Em vez de- mttnicipaes

diga-se-nns comm·cas. 

Ao nrt. 7°-Substituam-se pelo seguinte-A 
1 de fevereiro, a commíssão, a. que se rcfOI'C 
o art. 4", quo nnndn.rá.l5 di ts antes, affixar 
cditacs·convidando os cidadãos a. se a.lista.rem 
dentro do prazo le:al, dari't começo aos seus 
trabalhos TI(} e<lifici) quo fol' dosignado, 
funccionando ás sogund ~s, quartas e sexüs
feira.s ... (o mais como est.â no pPojecto) . 

Ao § 1. o deste artigo, infine- Em vez do
supplenles-diga,-so- substitutos 1m!vi(!mente 
indicados pelo ,ittiz seccional. 

SupprimanH\C os §§ 3° c 4°. 
Ao ar·t. 8° § 1 o n. H-Accroscontc-so- ou 

enviando o seu reqtterimento, COín a lettra e 
firma reconhccid(IS por tabellitío oH escl'ÚHío. 

Neste ca.so, si fol' allcgada a. falsi l<Lde do 
reconhecimento, em denunci:J.. oscriph e 
a'l:Signada., a Corumissão só fará o alisbmon· 
to depois do ob3er·v.ado o dísr>o.sto na primei· 
I'<.l. p:trtc desto ar·tigo. 

SulJstitua-se o§ 4° pelo seguinte - Ao se· 
Cl'etal'io da commlssão, quo :-lCl'á o 3° sup
plon~e, incum1Jirá escl'evor as actas, cópia~. 
odita.es e officios. 

Ao § 5. 0 -Em voz de- 1·esídente no muni
cípio- diga-se- rcsíden·te na comarca. 

Aos arts. U c ll- Suppt·íma-se a pa
lc1Vrtt - municipal. 

Ao art. 12, § 1.0-: Substitua-se pelo se'-
Ao Jn·ojeclo n. 107, lle 190:3 guin~.e--Na 01'fJWiizaç.:ín da comnu·sstro serd 

observado o que està disposto sobre as com
Accrescente-se onde convier: ndssões das comaJ·cas nos l?stados, apenas com 
Art. A ca.mara ou 0 senado mandar;í as seguintes modificações: 111

, os ~cus membros 
proceder a nova eleição, sempre que no rc- serão :·o pr .. ~siuonte tl.> Tribunal Civil e Ci'i
conhecimcnto do~ poderes de seus mombl'Os rnina.l, o juiz da, lU· pl'ct.or·ia c o 1° supplento 

· annullar, sob qualquer fundamento, mais da do juizsccci..mal; 21
•, a. cJrnmissão funcciona.rá 

metade dos votos do candidato Jiploma.do, diaria.mento. 
deduzidos do c:1lculo. os votos de duplicatas § 2. 0 Na junta d.e recursos c revisão func
desprczadas pot• impossíbí lül:uLo de vcl'ifica- ciomwi como pt•esidento o da Côt•te de App :1· 
~ão da. legltimidBdo de uma elas sérios de lu.ç\ão. 
acta~\. Ao art. 1:3-Em vez do-muníci2Jaes-diga.-

Stda das ses~ões, 7 de agosto de 1903- so-da;~ c(Jmarcas. · 
Maut·icio de .!lbnnt, Ao§ ln-Substitua··SC pelo lleguinto- A 

Ao substitutivo ilo St'. Cttlogoras. 
Supprimnm-sn o::; n.rls. 48 e 49, § 1.0 

Sa.ln.c1nssQ.:.:;sõor;, 7.do n.gost.o .de . 19o:J_ 
J:[en?"ique ••lfól·gc.~. 

Vol. I\' 

.iunta se comporá do }ui::: seccional, do seu 
suúsf.itulo e do procu1·ndm· da Repttblica, . .. (o 
mais como está no a.rt.igo) e no final-em 
voz de~1w e·lifici!J do cmhclllo, otc.-diga·~e 
-r1.0 e(li(lcio que{o1· t.lusir;nar.lo. 
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Art. 14, §e-Em vez dc-:-dos municip~:os 
-;:;_cliga.-se_.;_dGs comarcr.(s. 

Supprima-se-municipctes. 
§2,o Supprima.-sr. a. p:da.vra-munictpaes

e substi tua~sc--rlos municipir).~--dizondo-so
das comarcas. 

§ 4, 0 Em vez dc-carlattni dos mitnicipios 
-diga-se-cada ·uma elas c01nareas. 

· Supprimam-so as palavras- do governo 
muilicipat. 

§ 5." Supprima.-SJ n, p;t.lavra-m.ttniciwws. 
Ao art.l5-Em vez de-cwla um dos muni

cipios-diga.-sc.-cwla w1w da.~ conUtí'CllS. 

Art. 17. -Supprimn.-:sc-mun!ciptd. 
Ao al't. 19-Em Vl\Z de-rt.<; ,i'tcnta..: mnnici

JHWS de af.i.;lmnenln-diga-so-as junlas a que 
.o;e 1·e(i:re o art. 4". 

Ao n. I do mesmo al'tigo-Sli1JsGitna.m-so 
as pa.lavl'as- rio munir;il'to-polas- r.la co
mw·~.:r~ - c -- em uul1·o m.ttniciJJ:u-por em 
outra conwrca. 

Ao í1l't. 20-Sul)p-rim~~-so a palavra-mu
nicipaes. 

Ao art. 23-Supprima-so a pa.lavr~t-mtt
n.iápal. 

Ao art. 25-Suppt>ima~so a palavri1-mu-
nicipaes.. · · 

Ao § 2°--_infine~em voz do-do munici-
pio-diga.-so-da coma1:ca. . 

Ao ·§ 3°-Supprima-so ·a p::t.la.vra__;.munici-
pal. - . . 

§ 5';-Diga.-se-D~wanle este pl'íl~O o ·111,esmo 
pi·esirlcnt;e · aUendeJ·â, r.lo meio rlia ás .'J horas, 
aos . eldtm·e.~ que 1Jessoalmer~le •... ( o mais 
como .está. no projnctó ) . 

Ao al't.. 31-Em vez dê-no ediflcio do Con
selho, Cremara mt _lntcnrlencia Mun{citwl -
tligtt tlD - no erli(tr.::o p1·evia'il1r.mtc tlusi· 
(/IUII.lO. 

Ao a.1't. 35-Snltsl;il;tta.-sn pnlo SP-g-ninl;f)
Qna.lqtiOl' quo sej :. o numct·o dn secçõo::{ <1:~ 
c.oma.t•e;t, os . c:Jíficios dcs'i.~n:tdo::; pat·a son 

· _ funccion:unento _11IT.o poclm·ã.o ser situados 
fúl'tt do fJCl'imotl'o tla sóJc do municlpio ou 
di1 de cn.dn. um:t das sua.s sllbtlivisõos jndi
dn.rias, sondo pr•ef'cl'illos cs e lifidos ptl
blicos~ 

- Ao · a.l'L ~36-Em voz do--nosmltnicípios-
dig:1-SC -:-nas CO?iWi'CaS. . 

Ao n.rt. :17-'-Em vez dc-w·chivo.rlrt na se
cretaria do . Conselho J1Iunicíz1al-dígn.·SO-em 
pode1· do secJ'elw·io da c timmiss~.ro. · . 

Ao nr-t; < 38-Substitu[t-sc-os mun::cipio.~ 
pulavr·n.s-as conw1·cas -c suppri
v.s paltwras--rlO'It :~ ··. tl!f.Des-n. té-'-quaJi-

Ao § ~o do mesmo artigo-Em . voz d.e
aos presidenteS dos conselhos municipaes- di
ga-se -ao.~ jn·csidenles rias · commissiies de alis
tamento. 

Api;. 40-SuppPimam··SC as p:t.l::tVl'U-S-tlM 
mw~icipios. 

Art. 42-Em voz dc-sec?·etal·ios elos con
sell~os mw:~-ioizwes-dig~t-se - sec1·clarío.<: das 
com1nissrjes de aUslwnenlo. 

Ao art. 43, § l 0 -Diga-so-0 JH'CSidcntc 
da, me~;~, lendo-as em voz alta. d.opois do as
signi1l-as com os demais mesarios c !'azcl-as 
assignar pelo oloiGol', ontl·og-;:trà a es&e :1 pf'i
rncira. 

Ao ~ 3°-Diga .. se-Oc:citol·, n.nl.os \to lllo 
Si.\l' devolvida tL cniLula, assign;mí. o li \'!'o tte 
prosençi1 . 

Ao § lu Üt> a.1·t. 41,-Snbstitua-se a pi·i
mciea. p wt.c até cerlulag reeolhidas pelo sn
guintc-E?i?. sr;gLtir.la proctam.al'li. o ?'tJStttlado 
da cleiçr."io :?:'elas cedu/.as -rccebir.las-( o m:tis 
com cst;í.). 

Ao art. 49-SulBtitua.-sc-as liv1·os da talões 
-p:::las pn.lavra.s-as crxlalas ?"ecebf.do.s,o liuro 
(lc assignatm·(~s. 

Ao pa.ri1grn.pho 1míco..:.....B~m vez de-do mu
nicí21io- diga-se-ela comm·ca. 

Ao a.rt. 53-Em vez cle:...-presülenle do Tri
btcnat ele .htstiça-dlga-se-:-substituto do juiz 
seccional. 

Ao§ 3·J,n. I-Diga-se-o juiz seccioni1l pelo 
primeiro supplcntc. 

N. m, osnb.3tituto do juiz scccionr.l.l pelo 
2.0 supplonto. 

Ao § 4°-Substituam:-sc n.s pn.lavl':tS-11elo 
pPasi<Lente <lo Tri hunal de J u:~tiça-pelas sc
gnintes-scu :mbstituto. 

Art. 5,1--Supprim:1.m-sc as }):tl:t.vJ'a.S·-· na. 
s11dc do Cur1:-~olho, Cn.m;tJ'tt 011 Intondmwi:t 
Mnnieíp:t.L tl:t Ga.pil;al. 

AJ't. G5-Jt:m vez rln-1lo ConsoliJO, Camara 
ou [nf/HHlcnein. _ Municipa.l.-clig:t.-sQ-do .Jui.zo 
Soccional. 

Art. 50-Supp:·imil.-sc a. pttlaVl'ft --trt!Des. 
Supprirn;t·Se o§ 7" dcar.n íLrtigo. 
Ao§: 1° elo n.rl:. 70-Snppr'ima-se a. pal:.tVl'a. 

- . nuenicipaes. 
Ao§ 4° n. I do mesmo n.rtjgo - Suppri

mam-se tt.s pê1la.vl'a,'3 - o.~ sr:cretr.wios do r;u-
venw municipal. . 
Ao~ 1° do U.L'G. 71-Suppi'Íillíl.·SC í1 pa.li:L\'1'~~ 

- municipr.ces. · . 
Ao art. 73- Supprin1am-se a.s j)alaVJ'aS- ,. 

investido das {tmcçOes tlo ,r;uva1·no 1lWJtici

twt ou. 
Ao a.rt. 77- Snpprimmn-soas pn.ln.vras-

estadúatou. · · ·· .· · · 
Ao u,rt. ::!9-Em vez tlc-rlos Oom;elhos Mu

?ZÍcipaes -diga-se---r./a.~ comniissDes do nlisla
.'J?,P.Hto. 

Ao ttrt. 86 - Supprimmn-se tis pa.laven.s -'
vem, como á os pre.~ülenlesi.ZO.<; /.rilJUnrws de Jtt.-;· , 
Uçt.r (:)Ji't.Jt;UI'adOI'US ffrJI·liiJ~ r.lo~· .h'~ lados • · 
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Ao art. 30-Supprima.m-se o artigo e pu,Pa- Dessr~ sentença se cxtt·n.hirà cópia, qne 
gr~pho unico c accresecntcm-so, 1mdc con- sce;L I·omcttida ao vro.s iclcuto úa Camar;v uu 
vim>, os '8cguintcs: Sena{ ~ o. 

Art. Cad.i1 eloi to r votar·;L om duus tm'-
ç: .>s do nnmc1'ü !ln Deputados do distl' ido. 

Par:1gt'aplto un:co. Nos üisl;l'ictos do qtlil.
tro ou cinco Deputados, cada eloitur Yot:.mt 
em tro:> nomes. 

ArL Nos diiitrictos ele t1·es DDputaclos, 
o eleitor · pudoi'<'L u,ccumHlae os seus duns 
votos em um só candidato, f'SCt'eVCtHlo unas 
vozes na. ceei 1 tia ü nome du rnesmu. 

Art. Nus <listricl;os do qtmtt'o ou cinco, 
o cloi/;ol' podcr<í ac;um11la.r os sc11s trps 
votos em um ::;ó ca.nclidato, cscrcvondo tecs 
vezes m1 couttl.a o l'ospccti.\·o ttotno. 

~ t.n NPstes distl'ictos, o rdoitol' pucin1·ú. 
ta.mümn accumul:u· duus \'otos em 11111 só 
en.ndidato, nus termos do :.11·tigo nn teriol'. 

~ 2. 0 No caso 1lo olcitoe f~SCl'i\Vur· orn urna 
ccllul<1 um só noi110, uma ~(l vez, sú um voto 
set':t conta.1lü ao nome C'Sf!l'i pto. 

§ 3." Si a, f;cdula contivct· maioe rwmcr·o 
de · votos do quo nqueUcs do que o eleitor 
póde dispor, ~eriio aplll'a.dos súrnontc, uo 
cim<1 pa.rn. lnixo o ·na, ol'dorn dn. colloçaç:i\o, 
o.3 nomes e~criptos até so complct<1r . 9 nu
mero legal, des;n' .\Zando-so os excedentes. 

Supprimam-sc o art. 45 o paragrapho 
unico. 

No cap. VIH, em artigos, e onde convie:, 
<1Ccresccn te-se : 

Art . . Da'l delibcra.çõe;; íinacs das junta.: 
apuradoras c da expedição do.'ld.iplom:Ls ao 
eleitor, Jmverá rectH'do pat'a o Supl'emo Tri
hunaJ Federa.l. 

§ 1 . o Este recurso dcv,1:r:i ser interposto 
lJcrante o juiz seccion:ü do Estado, dcnteo de 
10 dias, t;ra,tando-so <ht cleiç.io de SnnaJor 
I)U Dnpul.rulo, foita na eir'CIIJJJSt!t·ivção oloi
tol'a.l da, l'csitlencia. UtJ juiz f\ dnnt.t·o de :10 
tlias th tm·min:u.:ã.o ti:L a.pm·:u;ã.o, si a nlt\> 
çã.o iiivet' logar em ouL1•a, q ualqlll\t' cil'
en mHcr•ipçi.'í.o: 

a) pclos...[)nndidntos ou fl:sc:w::; nomoatlos 
h) por· un1 .~·rupo ni"io inl'm•ioL' a. cinco elfli

iol'úS alistu.uos na. eil·c~tmscripçã.o. 
§ 2.n Opl'oco.::so de ta.! recurso scr:.í. o mesmo 

admittído pa.r:t caso do natureza idcn tica, 
cumprindo ao jui;.~ seccional fazer um rela.
torio circumsta.ncü1úo e emiWr JJat'oecl' 
soln·c a.procedcncia <b.1 a.llcguçõcs foit:.~s. no 
pr·azo de 15 día.s, fiudo o qual rcmetLcr·;i 
todos os papeis a.o pl'es.deoco do' Supremo 
Tribunal, por-ante o qual poder;l o rccurrente 
::tpresenta.l' novos documentos. 

Art. Tomando conhcc.imcnto dcsw re-
curso, o Supnnno· Tri1Jnni11, nos casos de 
frn.udc ou or1·o da junta. · aprn·adOI;í1, dccla· 
rarú. pol' sentença, qual o legitimo ropres(m· 
tanto da. CÍI'ÓII nlSi;l'Íl)C;ã.O f~\eltor:1\ OU (\0 
Estado. 

§ I. o A. C J.ma.J'Il. qn Sonadu, 110 exct'cicio du 
direito 110 rcc.~nhe<:imento . . dos pJ1lot·ns de 
scns montln•o:~, acccii.:Lndu os 1'nn1lct1t1<:ntos d;~ 
sentença. pr·of'm' Lda. · pclu ~Hpeerno Tribunal, 
quando esta conclLtil' pelo Pl'OYimonto ilo 
rccuP.':W, podOJ';i, pmclamal' V<~iHtbdo ort So
naclol· ao rccJt'l'ünt ·.L 

§ 2. o S1 <L Ca.ma;l'a ou Scn:ulo n5.o u.cccil:n• 
OS !'undamcnto::; d<~ t;d SC'I11;ença, dcl.t~I'IllLOai'Ú. 
que se proc:!d:L ~~ nova, cleiçilu. 

8 3. 0 Rcconltccida pelo Supl'emo T1•ibnn:ll 
n imp1·ocodencia, tlo I'ocnrso, fie t, todavia, 
sal vu <~ C:tnlil.l'a 011 Snn:t.un o (i;l' t~ i t,o dü in va
litl:u· "u diplorn:L do Deputa: lo 011 Snnadul'. 
úcvcndu ncsl;e ea.so ol'do11:u· que :-; · pt'OI'CLLt a 
t10Vit C!Ci1;ã.o. 

Nilo sendo apppovada ~,,d;:t emenda, ~itp
PI'imarn-so os~~ !1" c lll do :1.rt. !'í!i ~~ at•.c:t·o:;. 
cen tem-se os i.u·tigos: 

Art. Finda, tL :.tput'aç:"Lo, hvrat·-sc-ha 
\Hll<L aci.a gm'<tl, crJn tendo t.oda,q :ts oef:ur
ecncius o n. :t,pu1·ac:iio fln:l.l, que sct·ít immCl
düLtn.mentc pubLiead:1 pvr editaL 

Art. Nosso ctlita.L convidar-se-ltã.o c,s ín-
tm·cssudos a. aprcsentat·em suas eonte,taçõcs 
á logitimidado ou vu.litltt.l!e (las elcít;õos. por 
si ou JDr procur~~dor lcgaJmente evnsLituitlo. 

Art. 48 lwt•a::; depois de a.fnxa.Jo o editaJ 
o do finda, a. a.puriH,;[•) gerc~.l, t·ounir-sc-ha. 
novamente a, juntu. o, si ninguom comp:u·cece 
pcrant.e clfa. p;.~ra, n(fef'0CCl' eontr.st,a<,~ã.o, SPl':Í. 
laí'I'ado Hm tcr·mo con .. 'lign:~ndo o l'ítct J c ex
prdidosdiplo_ma.s aos nlóitos. 

Az·t. Comparnc:1ndo nnto :1. jllltb. :..lgmn 
eon Ll!SL:tn i;e, se lho d:tr·;~ ,. i.~ ta nm e ar· Lo· 
I'ÍO, Si :\, pedil', tiOS p:qlPÍ:-> 1!11'\ SCI'VÍI'a!ll 
l a.1'<I. <I. :qHn':tJ,::t.o, depois d1~ I'IIIJI'Íe:u.l os pído _ 
f!SeJ·iv:ío, L:.Lvt•ando-so do l.1tdo :t t·ospndi\•a, 
a.ct;r,. 

s 1. 0 Es;a vista :;:c~!·;í, por cinco din~. - ~j fi_Jt' 
um só n contesLantn. e por- l n di<L~, e(jJH
rnuns a, todos, si !'or- mais dn um. 

§ ·2. o Findo o pr·azo drt visf;a, rüllnir-sn-In 
novamento n. j11nt;a p:.tr'IL l'c<:cbee a contcs
tar:ão. 

§ 3. 0 Ni'io so apeesenlando o eonte:;tanl,n no 
pt'azo úo § 2°, l:LvraL'·sn·fltt tormo da occue
reneh o expcdíL·-so ha o diplom:1 111, rôrmn. 
do art. 114, pa.r·a::.n.·a.plJO uojco. 

§ t1. 0 Aprcsenta•l : ~ a, conl.ost,ar;ão, ~cr:t rn
hricada, as~im corno o:-: documcnf,os qtw tL 
ins·trnil·Gm, pelo presidente d:L .jlltiÜL, qnc 
d ar:1. recíln ao con wstu,n te. 

§ 5.0 LAJ. vrar-sc-Jw. em seguida um<L ::teta 
em que so mencionarão o nome dl) cont,l•s
ta.nte, os nruti vus diL · co1t t.ns1.at~ão · f!. os do 
cumento!J 1,1ue a· inBLL'uü·om. 
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§ .6. 0 
•. Dessa acta. e. da de • apuração final 

tirar-sc-ha cópia, assignada p·.Jlajunta, pava 
servü·.ee diploma .. -aos eleitos. 

Art. · O presidente fará oxtrahir cópia 
de tQdas as a~ tas das reuniões. as q uaes po
derão sm· impro.3sas, subscriptas pelos mem
bros da junta, e a remottcrá ao pod.er veri
ficador, acompanhada da. . con te:staç·ão. do 
cumentos qúo a instl'llil·em, das cópi:ts de 
actas não apuradas, assirn como das authen
iicas que o contestante rJquercl'. 

Paragrapho uni co. Tratandfl-se do eleição 
p:tra Deputados e Senadol'rs, i\ reme;:;sa da 
cópia de actas não apuradas scra feita á se
cretaria da Camara dos Deputados. 

Art. Não se considet·ará contestado o 
diploma, desde que a conte.:;taçl'o não sej'.t 
apl'esentaJ.;t pera.nte a junta, s~~lvo prova 
completa de recusa desta em l'ecr~bel-á ou de 
força maior· devidamente provada. 

Art. Só neste caso se admittit•á qne a 
contestação Sf'ja opposta perante o poder ve-
rificador. · 

Art. ·Da mesma fôrma não :-:c·rão tom::t
da:~ em consideraç-ão, ainda que apresenta
das em tempo uti1, sob pretexto algum e 
pot· qualquer modo, pelo poder . verificador·, 
as coute::;r.açõcs vagas, que 11ão cspecific:t
rem os motivos de nullidade de eleição, de 
diploma óu de inelegibilidade em que se 
funde o conLc.:;tante para. excluir o diplo
mado. 

At•t. Não pod01•ão ter en tl'ada na' secw
tari ~. de c1ualq um· das casas do Cungresso 
livros opapois c!oitoran:HJIIC não tenham 
sido enviados peJo Correio do Elltado onde 
teve Jogar a eleição ; o qu .n to venham pot• 
pnl·ticular•e::l, ostos precisam JH"ovar a idon
tid ado de posso a e ex h i bi r onlcios a·;signa
dos pelas juntas, constituindo-os portadoi'O::i 
dos mesmos. 

Art .. Não são. comprehonclidos neste ar
·tlgo os documentos, e papeis que sei' virem 
de base ás cot)testações fund..tinenLadas por 
qualquer candidu,to perante a Commissã.o de 
Poderes da Ca.mara ou do Senado. 

Sala das sossõJs, ü tle agosto de 1903.
J. Bon:i('a~io. 

o· 81.•. .Julio Santos -Confessa, 
que . é ousadia sua f'aze~:-r:e ou vir depois 
dos oradores que o precodeeam c quo com 
tant;o hl'ilho c eloqueneia prenderam a atten~ 
ção da Camtu•o,. 

·· • Mas, em· uma. . <tucsl.[o aberta corno ostn, 
em que üS !'act;os sobrepii,Íam a Jogiea,. não ~:~e 
deyc despl'07.íJ.l' umdopoirnonto, • uma. inf'or
mai;Ií.o, pm·-mr.Lis mpdesta <tuc seja.·.· 

Ant.os de j us1íiflcar• a,., emendas que redigiu 
· c que vnc· 1: ubmcUm· :L :tprccia.ç~i'IO da Ca.sa., 

far•ú. U!l)t!, raviJa v,n:.Lfyso · dos d iW.ll'80S · fll'!)~ 

ject.os apre:;entu,dos sobre reforma eloitor:.LI, 
comoçand.} pelo substitutivo d.a. Comm issão 
EspecL.d. 

No capitulo 2°, a Cummissão entregou o 
importante serviço d.o alistamento . a uma 
juntá llybr.d:.~., composta do prcs:dante ·da 
municipa.llthlde, do juiz de direito da comar
ca c do 1° supplentc do substituto do juiz fe
deral, cujas a.ttrilmi<,~ões a. Commissã.o .procu
r·ou sepa.rar, . negandu a um o dit'ciLo do 
intervir nn, vida do outro. 

Essa jnnta, pohL diversidade das funcçõcs 
dos membro:i quo a. devem compor, nh.ü tern 
r;tzão de ser. o l)Ccca, porque põe de pa1·te ;1, 

fiscalização dos pa.rtidos, q no são os fiscaos 
rmtura.os ü:ts i.ttl,ribuiç-õcs do cornmissões so
molhante.;;. 

Além disto, si os juizes que d:wcm fazer 
parte dessa. junta se julg:wem incompotoniies, 
que srleeeder:l? A Camu.ra bom vê a gravi
dade.~rlo rcsult.n.rlo qua pótle dar 11ma tal 
prcscripção da lei. O alist;alllento não ü di
reito sub:3tantivo ; a. qualificação, o ruconhc
cirnento da CtLpacidade eleitora. I, sim, o é. 
Ora.si nã•) se pódqm dar;\ ,juizes a 1.tl'ibuiçõ:}s 
quo esses não teern, póde acontQcet• que o 
alist'lmento venha a não se fazer. 

Nfto concordando com o voto sccrot·), cita 
a respeito a. opinião do .Jamcs Bryce o \.Yilloy, 
que most1·am como, sob a capa tle votação 
secreta, se faz nos l~stados Unidos :.t votação 
descoberta 

Fará agor·a ligcir·as obsorvaçõea sobrJ o 
projocto do illustt·c Deput:.do pJI' ~Iina.s, o 
Sr. Fr·a.n~iseo f:L~rn'Ll·dino. 

. A pa.r uasjustiç:i~s curnmuns c fu le.·a.J, esse 
projecto eroa. uma outr·a. Ju:-;t;iç;l.-.a. olcitora.l. 

Pocca pot• isto me:;rno c o or·:t.dut• :u•gu
menta pa.r•a o dnmonstrar·. . 
Não~. p(1r6m, só este o dcf'oito do projoc1o;. 

é aillfia. auti-cconornico, pol'que l'ur•c,::•, os 
chefes de J>al'Lídos :J dospozas que os ol.ci Loros 
po1• si não far·ão, e ant.i~pü!itico pot·quc uão 
promove, e::~qucce CJJmplcta.rncllt.o a intm·
venc;ão dirccl.a do.:; par·tidos. 

Pas.o;:t ~ tomar em considnra.c;ão o pt•ójt~cto 
dô Wustr·c e lalJoríoso DL'putado, o S1·. Calo- · 
geras. 

NãCJ o acceita,, pot•quc o julga, .ôntl'o f.otlos, 
o mais inconstitucional. 

Consignando que o alistamento SCJ.'á r.:ito · 
pelo ,juiz de dirdto, nas comaJ·c~l,:;,.· o pt'li
Jecto peccu. por isto me,mo. A. J'uiH!r;ào Judi
cial é comploLamnnto incompo.Livol com as 
t'llncc;í1cs quo o projecto attribuc a essíJ, rwto
l'i·ladc; JXte:.~ o provar ler{L u. Consi;HI.lit;ão, 
em dí.vereos a.J:·tigos. (1.~8.) 

E:~tüdanrlo a technologia eonsGi.iJtlc;lonal, de
fino a. :-;ignítte:tc;ão·,llos t:mnos tets '('ederr..ws o 
lt~i.<: d.r~ Uniii:o, ali i mnpt•ogatlos, c mo ;1;ra, 
eomo, se conciliando o§ 8'' do a.1•L 7r1 com 9 
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art. 5!), n. 3, nio S3 pódo enteegar á jastiçn. 
dos Estados a confl~C(,{Lo dos alistamento.;;. 

O projecto pecca <dnda IJONUO es!iubctoce 
o rocu1·so dn.s de_cisú3s do juiz de direito para 
um tribuna,! composto dn juiz f'Cllcral, do juiz 
S'tbstitnto e do peocm•í.tdoe soccion<ü. 

Esta, <lispJsição é impmiiieavcl porque a 
elh se oppõe a Consl,i/iuiçã'J, <LrG. G l § 2·' 
c m·ts. f:H e 132. Das dispósiçõcs ciJnstltucio
naes cit~Ld<LS se vê que, st o .Juiz de direito e 
ajustiça loca.l ti.vessom compet.oncia para o 
alistamento eleitoral, da.s suas tlccisõcs não 
I11vcria recurso, porque, em ma.tcria de sua 
competencia a~ decisõos dos jtlizos e trilm
nacs dos Estados põem brmo aos p1·ocosws 
c <i,s quJstões. 

Doix \ de p1rto muitos oul,ros pontos do 
projccto quo mcreccl'it1m sua attenc:ão, 
para nã.o fatigur sous collcga.:;, e entra a 
analysar emendas apm;:;entadas por um 
seu iUustre companheiro de bancada, oo mo
mento, ausente. 

A primei.ra exige pt'JVa do p:·ofis:ão ao 
a listtl.n<lo. E' urn;1 exlgoncia tlemasiado ri
gorosa. 

A outra emenda quo prohibe aos filhos dos 
Esta,dos divor:ws a ecpl·esentação do Estado 
que o eleger é desacertada o não tem ra
~ão .de ser togiea c nattinl. Todos são bra
zilcil'OS e cn&rJ bra.ziloil'os n?io póde .e não 
devo lmver css:~ ospccblis:t,c,~ão tio pátria. 

Outra omondtL mantliL 'que não seja ele
gi vel o clcitot· que dcixu,r" de vot:J.r novo 
a:mos sf'guidos; ~om <~ppcllaC' varí.L outras 
I'a,zõos, basta, pat'a nãrJ :;e:.I.Cccil.itr a omondt1, 
euntlidonu·-::;o u a.rfi. i2§ 1° da. CollsGituit;itiJ. 

Ningrwm é uiJL•iga.do a l'a.zcw ou deixar· do 
fazer alguma. cousa. 

Deixa l;ambom elo apreciar ouü·as cmond<.t'i 
do mosrno illu;-;tr·c collega, c me jusl.if1car o 
seu proj1~cto. 

Pa~1n a. jnstifi1.:ar o sou projeeto que, 
além <lo outt•a,s vantagens. tom a de sei da, L' ao 
jui;r, i;crritol'i'tl :.tti.L'ibuiçãcs quo· olle ,j;í, 
tem. . 

Tudo que e;;tit no seu pt·ojecto em l'Ohtção 
a esta, parl.c nã.o pôde sm· t·oeusado velo ,ju•í':, 
pOI'que estit na, Sllil. compot.encia. . 

Em soguíd;L t.r•;,,t;t o or·ador.· do~ mnrry, a 1 or· 
em pr:üica afim d.o que o alt~i;;unon to ox .. 
prim;.~ uma ~cr·da,de, I.st.o. ~· quo sc•Ju. J'Oa.t
mcntc urn reg1:·;tl'o dn rndtvHJuos quo tuem 
realmente a. eapaeíd.a.dc p:.Lru. v oh r. 

ExompiHic:J. • o syst<:'nn adoptado l>Ol~ sou 
subsf;ituLívo com rolaçao ao voto c cxlnbe o 
modelo que é :~dopta.do nu, nolgica, com oxcel-
1onf.ns rn:1tllta.tlos. It~stc systnrn:~ não é f;a,nt:J 
par·n; "!Lt'a,n t,iJ• o HH;.,çl'odo do voto:. 1! mais p:u•.1, 
úil'itrj~· a, roproscni;a<:iio rwopol·ei.onal. . . 

Atton\lcnuo a cjreurnstaucla.s o~pcciaes em 
CLUIJ se acha .. :, di8C:\.IS~úo c;üm u. a.1Jl'f~~entí.,,ç5.o 

de diverso.~. projoctos substitutivos, (leu a. 
c[~({a, capitulo do seu projecto o ca.racl;m· de 
emenda.. de moJo que, si ollo não lb1· acceUo 
como sub...;tituLi vo,nã.o fiqno prejtídicadô o di· 
reito de ser submettido a. votação. (Mttito 
hem ; Mui lo bem. O onu.lo1· ô cwnprúncn
tado;) 

Envia, ;~ Mesa o so;suinte 1~oqucrimcnt": 

Vem á i\lostl., L\ liLlo, a.poia.do e posto con
juncta.mcn t,o em discuss;l.o, o seguinte 

RINUEH.l M ENTO 

Roqueiro c1ue o projecto n. 107, de 1D03, 
com todos os seus :-,ubstitutivos, eneer!'ada. 
a. discnssão, volto <'i. Com missão Especial, ~fim 
do ser dado parocor· sobri) os n1osmo~ c emen
das offerecidas, devendo ser consi.lnrados 
como emendas todos a.quellos :wtigos dos di
ver·sos pr<~ject s que poss·1m ser adaptados á. 
reforma., tornando-a um todo llarmonico c 
congruente. 

Stl.!:.t d:~s SO.SSÕ2S, 7 UC agosto do 100:3. -
Jnlio Santos. 

Comparecem mais os Srs. Sá Peixoto, 
Enéas M;tr·tins, Pa.ssqs de lYiira.nda, Ut·bano 
Sc.mtoR, Luiz Oomingl1es, Ro:lrigu~}i:\ Fernan
des, Christino Cru~. Raymundo Arthm•, Ani
zio de Abeou 1 Bczcr·r·il. l<'on tone!te, Virgiiio 
Brigiclo, Thomaz Cavulcanti, Fr·cdt>rico Bor· 
gos, .. Joã.o Lopos, Set·gio Saboya., Fon .. :~cca, c 
tiilva, Paula o Silva,AIJllon Milanez, Tcixoir·a. 
de Sá., Ermil'io Coutinho, All'onso Costa, .José 
MétJ•eelUno, .Joào Vicil'a, l•:;;rncl'íLLdino B<~n
deiea, Epaminondils Gr-acindo, guwhio do 
AndJ•:tdL·, CtLstt·o l\lcllo, 'l'oHta., Buleii.o Vianna,, 
Folix Ga.;p·11', SaJ.yr·o Ditt.H, Augllsto de l"I'OÍ
tas. .José MonjiLrd im, Guldi no LIJ!'Cto, Mello 
~f:üt,·,s, Augusto de Va.sconcollm.!, Gtdvão Bit· 
ptist •,, L'Jili'Onc:o Ba.ptisf,a, H(•/ll'itplO Bo1·go:;, 
J•'runci:sco Veiga., Viria.LIJ ~lasc;u•enhas, Hfll'
nat'ÜtJ Monteiro. Jos1~ Bonif':wlo, Asf;olpho 
Dutt•a,, Da.vicl Campista, Francisco Ber·na.l'-
.i no, lfenriq uo Sitl.les, Camillo Soa.res Fi I ho, 

Galog(Wa.s, SaiJino Har·r·~>so, Noguoil•n, ltcbou
r.~a.s de Ca.l'Ví.l.lho, ,Jose) Lobo, Jua.quim Tei
xoir"n Brandilo, Bcmodicto de Souza, Li.n(lolpiLo 
SOJ•ra, Larnnnlm Lin:-: e Bar·bo.~a. Lirna.. 

!HJixa.m de comp;Ll'Oecl' c:orn causa. pn.t·ticí
pa,Ja o~:~ Srs. : Julio de Mello, \Vander·lcy do 
MondOill;í.L, lta.yrnundo Ne1·y, A['titur LemuH, 
Ct1rios de Novaor:1, Rogerio de Miranda, Jost.} 
lc:uzobio, Guedol!H.t Mour·ão. Dias Vioira, .João. 
Gayoso, Peroir·a Rcit3, Trifl(la.J.o, Mol'ci r·a, 
AlV<'S, J~stacio Coirnbt.·a., Pedro Pernarnbnco, 
Jc~J pidío J?íguoir.•etlo, JJa,ymu ndó de M i r·u.ntln., 
Domingos Guímar·ãcs, Nciv:J, Leovigildo Fíl. 
gueira.s, ,Milton, • Vergnu.· .. de, .. Al.n·ou, Pi.nto 
Dantn,i:i, Toleutino dôs Santos, Márcolino 
Mour·tt., ConCm JJuLr·a, Helü:u.r·itJ do S1JUW7 
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· Bezam~tt, Pereira. Lim<t, Paulioo _do · Souza, 
Penido l•'i!ho, Aclalberto Fcet•az, Carva.Lho 
Bl'itt>, Artlwr Torr2s-, Edunr·do Plmonl,cl, 
Olegario Maciel, Roàolpho Pcüxilo, _ Dumin
gncs de Castl'o, Va.lois de Castro. Azevedo 
:Mn.t',JUCS, Rod.olpho Míeand<t, Candulo ele 
Abt·eu, Xavier do Valle, Victorino Moo
teit·o, Cas.3iano do Nascimento o Alfredo Va.
Jclla. 

E sem c:tus:J. os Ses. rndio do Brazil, 
A,ntonio Bastos, Pcmira. de Lyra, Artlwr 
Or·lando, Etluardo · Ramos, Morcit·a. Gomes, 
Americo de Albuquerc1nc, l~rico Coelho, Cru
vello Cavalcanti, Ga~;l,ft.o da Cnnha, João Luiz 
A l v e~;, Bcrnaedus de Fada, A n to ui o Zaca.rias, 
L~tlnoünier Gad.ofrcdo, Costa Juniol', Ar· 
uolpho A1wvedo, Eloy Chõ~vos. l~cii.:l do Somm. 
Franci~co Malta, AlvarJ do Carv<.dho, Eliseu 
Guilll.erme, Mi.~t·çal Escobt.u•, Angelo Pinheiro 
c Dorniogos Ma.sca.renhu.s. 

sabilUades :1 que não pôde, n'io deve, nem 
procn:ur;í fugir. 

Pcnsét que, si o legislador deve tee ern vis
t:t o estudo da opinião no JTioincnto em que 
tem de confeccionar lim:t lei, nc:1huma oc
caslão, .Por certo, é mai.s opportuna. do quo 
a actuat para a. votaç:io do uma, boa. rd'orma 
eleítor<.t.l. Pedem-na. os poderes . publico.->, 
exige-a a opiniiio ·nacionaJ ·deante dos vi
cios-o, ]Jot·que nã.o diz3r-dos crimes que 
tecrn inquinado o nosso regimen repr0scnta
tivo. 
· Ani.dysa as divci'.~as rofoem;:t.s e lei toracs, 
;desdo 18,12 até a lei :::>ara.iva, lH'octu'ctndo J'C· 
sol-ver o pt·oulema que, a.os estadistas de en· 
t.5.o, se impunha. de gl'autl.c alca.ncc poJitico. 

Entl'.tHle o ot•adut· que os lJOntos ca.pitacs 
d.o unl<.t boa, rcí'ot·m<t. clcitomL s~~o o system:t 
do voto, o alist:m10nt:J, o processo eloitol'al 
o :.t a.pura,ç·ã.o. 

Orgtmi~iulo o plano de modo quo essas 
qu:ttt·o fácei:l pl'incip;~cs da questão sejam 
enc;wada:s c indic:tdus, suppGo que esca.r{t 
re.-lOivido o poblerna, hnto quanto pos.,ivol 
para a nossa. época., pol•gue não acredita, quo 
<~ simples reforma. eleitoral seja, o Instante 
par<.t aca.lmr de vez com a. i"L'audo. 

Reforo-so aosystema do .voto e, depois de 
Ramos. u.prcciu.l· o soh todos os a.spec~os, mostra 

que qualqum· dolles convirá ao nosso meio 
llo3dc que seja, pr<t.ticaüo comloaldttdc. 

()Sr. P.J.•esidentc - Continúa. a 
uiscussã.iJ unic;1 do pro,jccl.o n. 107, de 190:~. 
rcrormando a lei clcitoml pam ns oloi<;.ões 
feúoraes,suiJstitutivo da, Commissão Espoci<tl 
aos ]H'ojccto3 ns. 5 ü 283 C, de 1002, esta ul
timo a.d.ditivo destu.cado em ;jJl discussã.o do 
rrojecto n. 285 A, de 1902. . . 

Tom a palav1•a o 'Sr. Eduardo 
(l'attsa). 

NIT.o csl;<t prü~·cnt.c. 
Tem a palavt·a o 

( l'attsa). 
Não está pt·csnntc. 

Sr·. Espirit.o tolerante o roflectido entendeu 
B.tl'bos.L Lima. deixar do pa.rte U.ivcrgencilLii de opiniões 

paea cntrcgt.u• ú. discu:Ssão do.l com]Jctentcs o 
assumpto, pJrque só as.,lm so podcd. con-

Tem a pn.lavr·a o Se. Tu.v:.Lres de Lyr.1. seguit• algmmt cous<.t do util e üo pt•atico. 

I · · Ao Ol'i.~dor p~teeco quo tão itJiportanl;o ~~ a 
1/ 0 8t•. rJ.-.avar~S de J ... yra di;~ questão do :.~lísta.montt.i COlllO tiJ <.lO pt'OC0.3SO 

que, niio só pela :::wt rcsponsa.bHid.tLdo de ho- eleii.oL·al em Hi, porque, na, pllL'i.~Sc uo iltustr·n 
utom político, como ti.l.mhem pelo fttrJto do eheonisl,a. U<L .Nulit.:i ,, no uitL em quo se a,t-
Jhzor p;wte, ha muitos annos, da Commis~ft.o tingir o Uo:tl- 'liolo rlado, ·volo apu1·arlo - :L 
de Pet.ição c Poueec~ dc~ta. Ca.sa, a. qtWJII i.u- questã.o d.o :Llisl;cuu· nto l>ass:u•:l pa,t·a. um 
cumbo do sogundo anno ela, legislatura. mn plano secund:u•io; a, f:·a.udo só se d:wü. em 
dcanto o cstllto d.o todos os pa,pci:j relativos pequena esc;~la. E' por considm•n.t•. asilim que 
a.o:s plcih) reu.lizados·na Republica.; obrigado pr·ocut·ou, de pr-ef'orenci<t, cst,uda.r o modo 
por isso a faz;)l' estudo e analyso do todos o.; por quo csLá. organimtlo o procosdo ol:..~i
vicios, do touas as fraudes c violoncias com- toraL 
mol;tidaH, as mais das vezes com itnpud.en- Hi::>tQf'L!.I, a Ol'ganizaç'i'.i.o do3diver.3os pro
eia o cynismo, pelo.;_; ca.odida.tos pouco os- .iocto:; o sub;;l,itutivos o confessa que tomes-;
cr·upulosos, quo não vacillí.Lm dcantn dos 1.udado a org:;Jniza.ção rtos podere:; du.-Reptt
moios J)C\l'a conseguir voti1ção que · logitirnét~ blica., o mesmo procueado · m~ leg.isli1ç~ãu do.:; 
mente não lho.~ portcnco; usa da, paléWl'.~ povos culto~ um meio de poder cooc•.ilia.e 
neste r.no~e.nto. Apozar d.isto,,<.tpoza.t• da ::~ua. as attl'Llmiçõcs <hts di vi versas automlaües, 
experíJncía bu.stttnto d:oloL'osa, no assnmpto, de modo í.ttol'nae um:t roa.lidarlc a apuraçiio 
nã.o tomaria parto no d.oba.to, si a gonerosi·"· do voto que for rcccbi(lo nas ut·nas. 
<!tLdc d.<~ Mesa.; confiando-lho um logae na O snu intuitopcdindo a pu.l;.tvra não foi 
Commi•sfl.o·enca1·rcgatla. de romollela.r todos 1.liseut.ir· o p1•oject.o c os substitutivos a olle 
OS .pl'OjUcliO:' O suiJstituLi\'OS apl'O::lOllLaduS e, apt'OSontados, lll~tS OViti.I,L' quo SU CllCOl'l'aSSe 
pr•iqcdpal.rnon!!c, tt,Ctll911C quo i4..li l'undamonta- a. discussão. . . , 
dó pr!lo .seu iltustrc amigo o SI':; Anízio de N:Io·ll!-Llí" tcrmin[L1', por1!m, smú se l'elcrir 
Ah·r~eu, cujo , nome doe li na com vcnm:a.çã.o, a.o ponsamont.o do prqjccto snbstHuLivo; no 
;qã.o Cl'eas.-:;o lltl..r'lt o ort~dor . devercs e ruspon- que tUz _l'C:ll>oito (~ u:puru.ç:ão geral thts elei-
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çõü3. Do~d.>:\ quo u. maioi'i~~ di1 ~)ummtssao 
accoi taY~L que n s ttpm·aç.Jc:;; so tize:;som pc'los 
origina.e.:;, era um curoUado ll)gico de;:;;;;t cils
pos.çi.io qw3 s6 lwuvo.~se uma. junt:1. Nc.si;o 
caso u pt·occs.:io de ;t,punçã-o nos l<~st<LÚus niio 

' ofl'er·ccori;~ gea.ndcs difficuldade.~. como nã.o 
orroeccc na. cbição de Scnacloe, que neccs.:;a-

. ritLlll:JrJ te tom do ::;cr lüita poht jun~a tl;L c:t
pH;t.l. Consigna,r no })l'ojccto d.ivct·sidétde d ·\ 
j11ntas, s ,•rit~ destruir o pl.;J,llO <.~üop_La,rlo da 
ctpnra.çi\o p~lo . ...: originam;. 

Não o tenha a C;_tmara na. c-'11t;1 de urn 
o.spirito intolot·ante: o qtw o omdue qucl', o 
q11o J.e:-jej<.L, é (llW se acabo co1.n o sy . .;J~Dlll:~ das 
cópias, das aullwnticas e ll<'t:-> <~0rtidõc3, run
te:; tlt.ts m<.ti.~ indncot·osns !";dsifkações. Dusdo 
que o resultado da. elt'içitu nftu soj;.~ a]Hit'ado 
11olos Llocumcnl;os origin ,~o::;, !l<.ld;L S:J tcni. 
leito nest<t matol'ia. 

Ih no pl'ujccto da Commissã.o 11orüos que 
Jol'am inquilmdus tto in ,~on8t.iLncionn.os. Al.iü.s 
os::m. <l.l'gn <:'ilo tlc inconstif;ucionalil\adn ni"to 
dn.ta. (le hoje. J;t no Ct\mpo do lmfHlt'io n1':L 
o <.trgum ... nto .AcldHcs do todos 11tw.ni;os St' 

127 

~Tonos di::'L:ussi3cs tlwoi·i c;1s, c . :t Céunara. 
en,~<.H'ü c cstuüu o IH'obh~m<~ pelo l:t.du J?l'<t~ 
tieo. 

Alli é qnn ollc üovc set; r·csolvido. (Jfvilv 
·bern; nwílo úem.) 

F':ct~ a discnssi:í.o a,1lia.da. pul:.t hul'a./ 

O !!)a·. I•residente-CulllJllttilic:J ;í. 
C:.tm:n·<t fJUO lwntcm o Sl' _ arcehbpiJ do Hio 
uc Ja.ncil·o vciu a.geadot·.cr a-~ manil"osta,, : r·i~s 
ele póz:~1· qtlC tivm·.t.m lngat· pot· oe . ·~~:-;iã.u du. 
morte d0 sua s:t.ntid<.tcle o l> ;,t,p:t Leito ::\.li L 

Tr•ndo tC.l'llÜillldO o ]H'<t,ZlJ P<ll'iL rccGIJii!H'-tl· 
to da,s omoncl:ts <W pt·ojeuto n. l <17·, uo 1-DU::l, 
orçando a d!•SrLZ<t tlo ;\'lini:;t.c~. t·iu Ü<.t Uuf'rt'u., 
v:\u as me:-;111íl:-l ~m· l'CIItett,iti<LS ;L rcspueti\·,~ 
Cvlttrni:;:s~ío, d.esde r111t~ j;í. {iJI'U.IIl ;t,pt•ochdas 
pof<.1 i'l'ks:.t, c, logo quo a Cüiltlllis-;fl.o dcl' p;~
('dCOL', sorilo iuclllitl.as n<:~ ordem,.lo dii.L. 

Fot'ltm <qH·eson tatltts, zn sos.:J?io 1lu 7 tlu 
a.go:-;to, :w peojncf;o n. 1'17. dn IDOi3, OJ'Ç;I,

nwnto d<~ Üt!SJw.z;L tlo 1\lini:;Ll.Jt' ir, da. GuOl't'<L, 
p:tl':t u e~~~l'cicio üo l'JH, <t,s SC\.!..:-ttinL0:3 

oppuoham a qHalr1ucr reformr.L 
A lei qu>J va.mos !'u.zcr não sc1·ú. u. soluc;iio . . \r, . c . DH:Z\J)A:::; 

tlo prolJlcm~L oteitueut, c act"CJit0 nwsmo c1ne · ·~ · .• '..,. · •' .__ · '.>•'~ : 
SOL'á ;.1.p cnas uma lu i de transic;ü.o. - .:lo im~ject!'J. n · 147~ dt: JUO.:; 

Estit, porém, na, cult-:;cienci:\ de todos que (Ot·r~amenio ela Guerra) 

Ondt~ convier: 
é urgente, ín;tdi:.wd, uma t·et'vrmtt cl{~it.ura!. 
sc·j:t qual f()l', om .'i<tii.-:;f'tl.\:âo a.:;s l'Cclamo.s da 
o. inifto publica. Al't. Fica, o Potler 1·::-:.ocut.ivo <LUtoí·izacio 

Em 18GO, um illusLt·o t'OlWtJSlmta.nt.o rl:l. Bn.- a continH~Ll', na. Yi):;oncia. <lc.-d.;L loi, us 
llh,o ~t·. Lan<.lt!lpllo Mcdradu,dis:le quo i.tapl'C- estud.os · nocn~stLrios á urgonto eonstrueç:ão 
:-llllil,;v;ão da, l'Ol'Ul'lllit elcitOL'iÚ O!'éL lbittt pOl' do 1!1}1;~ fet'l'O·Vi:t, flllC lig"IIO O l•:::~ta.do do 
um p:~.rltLIHUIItu Gll,Íi.t ot·igorn OI'it viclotm. Pa.ri111<~ ;1,0 Üt~ ~vbLtn Gt•us.~u, ;1, (JU<d sor;L 
I~st;i, eonvoneid'J du q11c hoje se dit·C~ tt mn::;m:.~ l't'Ui<t, pot· pe:~ç:l,~ do cxct·cil.o soh :t dil'ccc~?io 
cousa. ltlu cngcmhciL•us milita.t•os, denl.t·u das vot·ln'i 

MíiS slll:<t ist~J ba~l,a.n_f.e p:n·a._. que /o ~.on- Lio. ~t·c~a.munto rebl;i\ro ao p0~:3Ual u ubr·a., 
gt·o~SU Vi\CdlC no eUlll])L'lii!OilCo.-diJ !LüYCL'? lllÜIGttL'C.-:>. 

i\s _l't·a.lldes,. o:; vidt~s q~m !w.(e dcl.ut'[l<tm Sala da.s sess{)c! ;~, 7 un a.gosl.o dn 1 !/!1:-J .-·-
o ·L'dgllllún ulfntuz·ul IIIW .•ito IIH.tiOl'OS do qno (}àrlos C'rll.vtlcanti.- ;llencw· Uuím,u·,if;s .
os que tanlo prolif't)J'a.l'am nu telllpo do lrn- Lanvmlw Uns. 
porio em fJIW, po1· excet1c.:U.o, h011 vc apcna.:; · 
umtt eluiç:"to linç.-n. tlu. loi ~ :~~·aiva.. A•·ct·e::;~entc-so onLle eunvü::.·: 

CLI;aria., si quizüsc, innume1·o;; fados, l'(i.+ 1\rt. Fic:l .. 0 Govemo autoriz:ulu " dr}'í· 
pigan,~u-os nos tliscm·::>o_s úos (~S',<L<ti~tas do pcndce "· impot·t:wcla. nccussat'ia. ·p:.tm est:~· 
Impm·w, pal'a, de:-::mcnt.n· a . . :1./ln·mat1 v:.~ de bülrJ(:er a. ligar,:[o tulcgl.'apltir:a c.:.nt;rn a 
quo :.t lcgi:;lação do onUw g; ~~·<Lntht d.c modo cidade do Palrn:Ls c a. Vilh União ila Vicl.o
iLu:wluto· :t ljVJ'c ntanifc.':itu,Ç:U.o do voto. E l'in., lx~m como a colunl:L mili.ht· elo Chopirn 
a.ssirn tcn·ia. :t·e:>pondülo ú.qucl.lcs que <J.lfil'- com 0 povoado rl:L M:wgucit'iliJHt, no l~sl,:tdo 
mam qnc hoje, mt Ropublica, tudo cst.á tio p~~,raná, <:tbrindo, pa.e..t occorrue a essa 
desmoru.liz Mio. ücspez.a, o neccs:-mrio crodit~-: 

Do a.ccordo com . as ins&ituiçõ:;s vigentes, 
po.le-se fazer umt~ 1·ero1·ma quo saf;isl'aç::~ 0 :-:; S:Lh üa.s sussões, '7 de n.g~Jsto elo lf.JO:l.
rcclarno::; Ul'gontcs d<L upinii:í.o. De la.do as O.wlos Or.tvalca.nti .- Atencm· GuiíiWi'lie.'j. -
theorias ineolul'GS o a.s ícléa!l pa1·adoxao . .;; o Lcmwnlw Lins· 
ctue c'J lil'cci:;o tJ que cn.da um, o;;tudanilo os 
casos occ'H'l'Cntes, a D.n·Lét mo.;:;sn do exemplo.;; ;\(;cl'csccntn· se OJH.le convkn· : 
n:ts Conlmis.'iões ele . Veriftc:.1,ç:i.Q. e Por.1ol'~~f;, Art.. Nn. vignnei;~, tlr~si;a. Jei, p:Hler:'L o 
ln·ocu.t·e remedi.a.l-ü~::. · Guvol'uo <.t,IJl'iJ:.. u uoeu:-:;sat·io cr-t,Hlito p~t.l'tl, i1 
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COl}Strücção da ponto sobre o rio hng,~d :t, da -Patl'ia, correndo e5sa dospcza pela rn
<na estrada. derod~gem que liga o Fol'to brica 14" deste ot·çamonto. 

Uni!lo da Victoi'ia á cida.ued.e P .. tlmas. Sala. tias sessões; 7'd·o agosto do 1903.--:-
Sttb ébs sessões, 7. de a,gosto do 1903.- Gm·los Ccwalcanti.-Alencar Guimw·a:es.-La

Catlos Cavalcanti.- Atoncw· Guimo.dtes.- menlw Lins. 
, Lamenlw Lins. 

D<t .. snb-rubric<l. <<Materbl» verb:1, 14a. ..,-
. Obras milit:l.I·cs-serão empregados 140:000$ 
na construcção dos t1·a.b<l.lhos da estrad;~ es
trategica e linha tclcgl·aphica, cnLre Gua
rapuava. e a colonia militar d;L Fóz do 

-•Iguassu. 
Sala das sessões, 7 de ago)to de 1903.

Ga~·los Cavalcanti.- Alencar. Gttiman7es .
Larne-nha Lins. 

A' rubrica 5a - Instrucção Militar- sub 
rubrica - Tiro Nacional - accrescente-se 
mais a quantia de 10:000$, importancia, a 
ser despendida com a acquisiçã.o de rned<1lhas 
de distincção e distribuição de premias pe
cuniarios, no concurso a.nnual de t.Lro. 

Sala.- das sessões, 7 de ago::;to de 1903.
·cm;los Catalcanti .-Alenccw Gt6imw·aeJ. -La
mcnha Lins. 

Altorem-so as verbas ga (Soldos c grai,ifi
caç-ões) o 10a (Etapas), _de modo a. q ne sejam 
con::oignatln.s nu~t3 orçamento as importan
cias neccssarias par.t occorrm· <L (lespeza cqr
I'espondonte <~ 28.160 praças, de accordo 
com a propost:1 de fixação de Curças de to.Ira., 
votado por esta, Cn.nFtti'a, nrt. 1<>, 33. 

S(t!a ()as sos~i)cs, 7 de ;t.gosto do 1903.~ 
Carlos Cao(t/cunli. 

Ao n. l, do art. 2°: 
Accrcscente-so depoi.3 de -- oíficiaes - a 

palavra- suba.ltomos ~, o mais como está. 
Sala das S'1ssões, 7 de agosto de 1903.

C co· los Cavalcanti. 

. Substitua-se o n. li do al'i. 2°, pelu .Se· 
.'guinte- A ostabcleç.er prcmios de animaçã() 
·quo estimulem a criação do cu. v alio militar 

ou de guerra, os quaes se1·ão didtribuido::; 
Il1ede~J.nto .concursos híppicos realizado~ nesta. 
·ca.pitàl, pa1•a o c1ue poderá despenJer até a 

· quantia · de 50:000$, n.hein.·.lo o necessario 
ccredito. . 
. . SdÚ1 daS SOSSÕOd, 7 d:J agosto de 1003,

. Cw·los Cav((tcanti.-Alencw· (heima/'1.1-.Js.-La
•vwnha L-ins, 

' · ' Onde ~onviet': 
.. ·Art.. Fica o Poder Exccutivo-~antoriza.do 
}.t dospendor <1 quantia necessa.ria para ·dal' 

-~J1ndamento ás obras de repara.ção e constru
:,flAção impr·escindiveis no Asylo de Invaliuos 

Ao art. 1°, n. 14- n.ccresl:onte.,se- in
clusive a conseevaçã.o da estrada de rodagem 
D. Frrmci:3ca, em Sa.nt~ Ca.tlw.rinn., ctnc lico. 
incorporada. á rêde das cstro.das de i'~.:H'l'O es
tro.tegica'l. 

Sala das S'.JS.3Ões, 7 de agosto de 1903.
Pattla Ramos.-Frwtcisco Tolenlino.-Abdon 
Baptista.-Eliseu Guilherme. 

Art. 3.0 Supprima-se, consigmin.lo-se no 
orçamento a verba necessaria. p·~ra os fins do 
quo tt·atamos referidos creditas especia.es. 

SJ.la·das/sessões, 7 de agosto do 1903.
PaMla Ran.~os, 

Art. Fica autorizado o Governo, na vi-
gencia dost[1 lei, a tornar extensivas <.ws de
mais audi~ores lle guerra as vanhgens do 
decreto n. 821, de 2Tde dezembro de 1901. 

Sala. da'3 se.5sões, 7 de agosto de 1903.
llosannah de Otiveim.-- Celso de Souza. 

Onde convier: 
Pat·a fortificação du estreito de Obitlos, no 

Rio .Ama.zonas, Estldo do Pa,eã., 500:000$000. 
Sala das scssõe.~, 7 do t~gosto de 1903.'

!Iosonrl.uh de Otivei1·a. 

Art. Fica o Pudct· Exccnti v o autori-
zado a doae ao Clttb Milibr u1n tel'l'eno 
com prcdio.3 ectui valrmtes aos quo f'orem 
doados ao Cl.ub Naval, OtL um IH'edio de 
valor equivalente ú.quclla doação. 

S~la das sessões, 7 de agosto de 1 ü03.
Thonuts Cávalcanti. 

Va.c '~ imprimir o. seguinte 

REDACI)ÃO 

N. 149 A-190:3 

Rcdacçr1o f{1wt do yn·o.fecto n. 24.8, rlc 1902• 
que autoriza o P1·esir.lentc da Republica a 
concedet ao engenhci1·o citil Ettgenio de An
dJ·ade ou á cm.pre:m }JOI' elte m·gani:;(ala 
pdvitegio pa1·a const1·ttcção, uso e goso. de 
uma esttcu.la de(elTO de t1·acçr.1o ekctl'wa, 
que, partindo da Capilt.tl FodtJraf. va lt!r
minm· na cidade rle PetJ·nJmf.if1, o dri oul1'r.ts 
ptovidencíiu: 

O Congt·esso N tcionaJ ro:::olve: 
, Art. I. o E' o Presidente üa. H.cpulJlic;La.n~ 

tor-izado a conceder ao engenl1eüo r:.ivil Eu-
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gon~o de Anil1•ado ou á emprezr1. 11or ello or
ga.mzada. lH'ivllngio pa.t'a. <L construcção, uso 
o goso üo uma. estr:ul:_t de t'crro de tra.ccào 
electric~t o bitola n-ã.o infcr·ior a um mot'l'o, 
que, partindo do ponto quo for· determinado, 
d.e accord.o com o Govcwno,na Capita.l F'eclora.l, 
pas::>a.ndo pehts freguczias d.e Sant'Anna, São 
Cltristovão,. Inlmúma e Ir:.tj:t, da mosm:.t Ca
pital, e pela.s do Mc·rity, Pil<L1' c EstreUa, do 
Estado~ Rio do Jaqeiro, vü torminar na 
cidade d'é Pctropolis, res<J.'l vado:> os d.iecitos 
do terceil'O::l. 

Art. 2. 0 O prazo da. con.cessão será de 70 
anno.:;, contadws üa. dat:.~ dv respectivo con
teactu, findos os quacs rovertorft.o para a 
União, sem indemnização alguma, todas as 
obr.:Ls da ostr~t~l:~ o o rc:::;pcetLvo nw.tei'ia.t ro
d:.tntc. 

Viio a imprimir os seguintes 

PARECE:RES 

N. 8-1- 1903 

Inde('el-e o requerimento em que o 1·· tenente 
J·cf'onnwlo 1'heophilo J.Volasco de Ji(meida. 
Jlede reversão cw serviço activo da armada 

A' Commis-::iio do Ma.rinha o Guerra foi· 
prescntn o J·equcl'imento que ao Conorcsso 
Nacional dil'igc o I o toncnte reformado t-;I'lwo
philo Nohlsco de Almnida, pedindo a suare
versão ao servico activo da, arm;\di.t. · 

Dos clocumcn'tos quo instruem a mesm<.t 
pctiçiio conshL uma. inl'ormaç~ão prestada pelo 
Quartel Gcnet·al dét Marinlta, lli.L quttl vem 
mencion<Hlo o seguinte : 

O supplicantc obteve, em ~20 de dozombro 
Art. :3. 0 O concessiona.J·iu ficar;í, sujeito 1 do 1893, Gres mezo::J dfl licença., pctra trata

n.us unus e gusará dos f<wore::> inluwente~ monto de saudo, e tondo se <LlH'escmt:~do em 
a. ompt·oza,; desta gonerü, inclusivo o di- 20 de mn:1•ço seguinte, fui ltov~tmcuto iuspcc
reito dB de.saprupl'iação Ja.; e:tcltooims o cion:.tdo c julgado ineapaz p<.tra o serviço 
terrenos adjacentes do domin io pctrtknli.l.r acti vo, por sotfr·er de molosti:~ incura.vel, 
nccessu.ri<Js á producçil.o cl<.t J'or·ça, olectl'ica, pelo qne foi u diGo oHicial reJ'oPmado por 
excluidos, porém, o privilegio do zoul.L c a decreto de 7 de abril elo 1894. 
garantia de juros. Dora-se, I)Orém, a anomalia de não ter o 

P:,,mgl'apho unico. Na utilização, quor uas 
ca.choeiroas, qner dos tel'ronos adju.centes, não 
poderá see cmb:.tt'élÇado o eurso dos rio$ re
ljpectivos, a montante c ajusaute das mesmas, 
C<Lchooil'a::>. 

Art. 4. 0 O Guvorno fixtm.i. os pr:.tzos p:~m 
aprcsenta.ção dos ostu,los, eomoç:; o conclu· 
são da.s obra:·l, curnminando multas para. o 
caso do serem excedidos, ficando c:tduc:.t a 
conces.sã.o si as obt·a.s doixu,rorn do i:lOl' eneo
ta{la.s doutro U.o pr·azo tio dous "ttn 11os.a. cont:r.l' 
da drtta du coi1 Graeto, o ::;i não o:~tivorom 
concluidas dcnt;ru du lH'<tzo de <llW.tL'o anno:~, 
conti..l.do::; tll\ data em que tivot·om tido co
mc(;o. 

Pa.ragrapho unicu. Findo o }H'azo do dou:.; 
a.nno:J, fix:.~do para o inicio tla::> obens, som 
c1uc csttLs tcuham sitio oncctu.tliLS, pullerá. o 
üuvorno couliractar eom quom mais vauta
gom.l omwoeer 111üdianto concurrcnei:" pu-
blie:l.. · 

Art. 5." As tarilas sorfl.o revistas pnlo 
mono:.; do eineo em cinco artnos, uãu podendo 
s:Jr augmcntt~,d<tS além dos maximo.s que fo
rom csti.l.beieciuos IJolo Govcmo. 

Art.. G.o Revogam-se as dispo::;içõc;:> om con
tl'at·io. 

Sa.!t~ tlas eumJnissõc8, 7 do n,gusJ;o do 1003. 
·-Vil"ido Ma:;c((J'rmlws, -· llcrmoneoil'lo do 
~~"· -

YollY 

suppl.icanl.c po1·rnanccido um anno n<t reser
va antes de lhe sm· concedida a rof'ornm, 
como é de lei, o a.ssim sendo, requcrnu oHo 
om 18!>6 a sua. roinctusã.o no (!Uadr·o dos om
cia..üs ncl.ivos, allegttllllo ter sido rcl'ormttdo 
i tTogularmonto. 

Ouvido o Supremo Tribt11ml Mi.lit.at· ~obro 
os(.a pt·oLon~:ã.o, roi cll.c tlo ptu·ccor quo so 
cousidor·a:'iso de nnnltum oll'oito ac1uello do
crcl.o o f'o.~so coni.tulo como de roserV<L o 
telll})O tlecor-rido clcsdc <L data. tla. 1·oforma 
até <L da.tn tla.consuHa J'oit[L ao mesmo Tri-
bunaL · 

Assim !'osol ''nu o Governo c, pot• n.viso de 
22 do abril de 18\Jii, qutndou qno o ~uppli· 
cante fos:-;o novamente inst:cceionado. 

Ncssn. nov<t insp!!Cçii:o fui idndao lo t.cnon
t.c T. Nol<~::;co <lo Almeida julgad.o ínc:.LpitZ, o 
eomo tivosso dccot•t•ido um pt•a,zo rnaior do 
um u.nr_to de rcHct·va, sugundo a. rodolur)'io 
tomu.da dJ a.ccordo com o p:u·ecm• do Supr·e
mo TL'ibnnal. Milit.a.e, foi o rcf'crülo ofTic:ial 
ret'ur·m:ulo po1· dccl'dl.o do :3 1!0 agosto de 
lBDf\. 

A Commi::;silo do 1\l:n:inlta o Guerra : 

Considcr:Wllo quo o 1° tenente Theoplülo 
do Almoida foi Lcga.lmon to reformu.do, por
quanto essa reforma só lhe foi concodid<t. do
pois de toe sido julgado incapaz, em iuspe· 
cçã.o de sa.udc a qnc foi snbmeGtido depois 
do dous ;wnos de l"Psorm, contados a parti L' 
d.o um:t ,primeira, iospeeção ; 

Considorantlo que não lia,. n<l. prrsonto l'e
clttmução neulHllt;Hl. base pa,ra deferir, pu r .. 

n 
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quanto· não so trata de um direito offendid.o, 
e quando houvesse, não seria caso a resolver 
pelo Congres:;;o Nacional, mas sim pelo Pode1• 
Judiciario, em-vi do que dispõe o art. 60, 
lettra c, da Constituição da, Republica. 

·Considerando que, mesmo a ser concedida 
como uma graça a pt•etenção (Lo supplicante, 
difficilmente poderá ser a.ttendida., pois que 
não está provado que a sua reversão ao ser·viço 
a.ctivo seja motivada por ini;ercsso de ordem 
geral ; 

Considerando que se trata de um official 
que em duas inspecções successivas, e no in-

. tervallo do dous annos, foi julgado incapaz, 
por sotfrer de molestia incuravel e que, as
sim sendo, o deferimento do presente req ue
rimento, por parte do Congresso Nacional, 
po(lorá. d<tl' logar t.L rovorsão de um inva,lido; 

Considtwando que, em talllypothose, vao o 
Po(lcr Legisl~tivo concorrer simplesmente 
para melhorar a reforma de;s~ oflicial, o 
que não constitue um caso novo nos Annaes 

· da Camara; . 
-· considerando, ftnalmonte, que não ba van-

__ tagens para ó era rio publico em fazer· essas 
l'eversões, as quaes só servem em beneficio 
dos officiaes attlngidos, com prejuizo resul
tante para a disciplina militar; por tudo isto: 

E'a Commissão de Marinha e Guerra do 
parecer qua seja indeferido o requerimento 
do lo tenente reformado Theophilo Nolasco 
de Almeida. 

Sala das sossõed, 5 do agosto de 1903.-J. 
Soares Nei'Va, presidonte.- Soa1·es dos San
tos, relator-- Carlos Cavalcanti. -Oliveira 
Valladtío. 

N. 85-1902 

Concede ao Deputado pelo Estado do Ama.z-o
nas, Raymundo Agostinho Nery, }Wrmissiío 
para deixar ele co1npa,·ece1· ás sessões da 
Ccmtara no cor'rente anno 

O Sr. Deputado pelo Anmzonas Raymundo 
A. Nery, alloga.ndo ach<tr-se doentc1 decl~ra 
ser forçado a ~uzentar-se plr<.t o estrangeiro 
e pe(le permissão para. deixar de compareecr 
ás sessões da Cama.ra no corrent9 anno, .com 
licença para tt•atar·S(3 ·onde lhe · convier. 

A Commissão 'de r ·etições o Poderes é· de 
parecer que se conceda a licença solicitada. 

Sala das Commis~ões, 3 de agosto de 1903. 
-:Tawwes rle Ly1·a, presidente interino.
Jos,j EM;;ebio, relator~- Lindof'l.Jho Cc(~Jtc:mo. 

N. 86-1903 

Opi'lla peta não concessão do cre(/ito de 8:000$ 
pedido pelo Podet Excc,utivo pa1'ct qjuda 
de custo ao lente da Faculdade de Medicina 
D~·. Ernesto do Nascimento Silva, no des
empenho de commissão scientíflca, com voto 
em, sepa1·aclo do 81·. Oornetio da Fonseca 

O art. 216 do Codigo do Ensino appro
vado pelo decreto n. · 3. 890, de hdc janeiro 
de l90l,cstatue que, de dous em dous aunos, 
a Congregação de cada estabelecimento de 
ensino superior indicará ao Governo um lente 
ou substituto paí·a ser encarregado de fazer 
investigações sciontificas, e observações prar 
ticas, ou para estudai• nos paizes ostr·angeiros 
os melhores methodos do ensino e as mate
rias, d~H respectivas cadeiras, assim como 
examinar os estahelecimPntos e instituições 
das nar:;ões mais adea.nt<Ldas da Europ<•. o da. 
Amcric:.L Em mensa.gcn do 6 do eorrente, 
informa o Sr. Presidente da Republic[L que 
a congregação da. Faculdado do Medicin<.t 
desta cidade, em sessão' de 12 de ma.io, indi
cou, pol' unanimidade dB votos,o Dr. Ernesto 
do Nacimento Silva, professor de medicina 
legal, para estudar na E\ll'Opa os actuaes 
methodos de ensino e conhecer os aperfeiçoa
mentos praticas relativos á cadeira, adopta
dos em instituições docentes das nações mais 
adeantada.s e p[Lrticula.rmonte daa cidades de 
Pariz, Vienna, Berlim e Florença, sendo
lhe marcado o prazo de um anno para levar 
a cabo a com missão. Em vista deste <.~c to, o 
Governo, de accordo com a. disposição legal 
citada, arbitrou em 8:000$ a ajuda de custo 
nccessaria ao referido lente para desempe
nho de sua incumbencia. 

Sem desconhecer as vantagens, que certa
mente resultam para o ensino, das viagens 
instituídas pelo codigo citado, pensa comtudo 
a Commissão de . Orçamento que so dove 
esperar melhor opportunidade para ser posto 
em pratica o systema, que se deve aguardar 
u,m momento em que as condições do The
souro sejam mais folgadas, e menos premen
tes as do contribuinte. Perante os sacrificios 
feitos por este ultimo e quo lhe fora.ni re- _ 
clamados pol' urgente necessidade publica, 
ai.nda agori:t existcnl;e si bem que m!liS atte
nnadct, entende a Commissão que não ha des
peza que se possa jusUficar sem see oxigid<t 
p3la mais rigorosa. urgcncia, nem desculpar, 
quando, sem grande prcjuizo para o serv-iço 
publico, possa ser adiacla. A Commissã.o está 
convencida que a despoza em questão não se 
acha neste ca.so, isto~. que eUa não corros
ponde a. uma urgenciatão rigorosa quo nã.o 
possa ser adiada., sem grél.Yo inconveniente 
para o serviço . publi<>o. P01·tanto, é de pa
recur quu i.t C<tmara llào concudi~ u Cl'e<lit!J 
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d.e 8 :000$, sulicitado em Mcns'-tgom do S1·. 
Pre:>idento dn. Ropul>lica., de G do COl'rcnto, 

· para aju<la. de cusJ.o a.o lente da. Faculdade 
de Medicin<t D1·. Ernesto do Nascimento 
Silva. 

Sn.ht d:t,s sessões, 7 de agosto dJ 1903.
Francisco Veiya, presidcntc.-'"Urlnmo Santos, 
rclator.-Paula Ramos.-David Camjiisla.
Frr.cncisco Sá. -Oonwlio da F01ueca, vonc ~do, 
com :ts ra.zÕ()S do voto em sepu.rttdo.-Lau-
1·indo Pilta. 

gunth parte, quando o Podor Exccu t; ivu in
tcl'vcm no caso de qne so tt':.tLa, determina n · 
do ;_~ lei que esse po<lct• casse ;_L ttotnc:Lc;à o 
f'eii.Lt, si o commissionado não cumprir stus 
ol!eigaç:õcs; f'azendo-o l'Ogl'cssat• no prazo d c~
termín:.tdo, findo o qual cessarão os suppri
mentos, que llw fora.m conccdidus. 

P<tr:.t conccssúo desses snpprimentos nã;J se 
n.ppellou na loic para, boa. ou lU<~ cunüi<:ão tlv~ 
cof'eos publkos. Só em c:tsos cxcepcionaos o 
oxtea.ot·üinal·ios pocloria. esse devol' de d n· 
supprimou Los aos commission;tdos sor adiado,. 

Não me conformando com o pl.l.t'ecor do mesmo porque em tacs condições, como nlo
i! lustro 1·el<ttor d('S croditns sobt·o a Monsa.- clida du s<tlvaçã.u, certos ;~cto:-; ~ <-to jus Li :i
gcm do Exrn. Sr. Pre:; idonto da, RcpulJlicu., eél.üos. 
tJa. qnn.l pode S. Ex. a. concessão rlt: rttll ct.·o- Poi'La.ntu, as.;ign;tnrlo nmci.tlo 110 p êt . L'U' ' ' -~ r, 
dito ordi.nttt'io da r1ua.o tt<.t d.c s :000:;;, t:omo oll'urer,~u as razút•s do mull voto cnl separadu. 
ajuda, elo eusto ao Dr. E mosto du Na:,;eimen tu 
f' i L va. pa.t·a. smt viagem a. paize." csl.t·;t.ngoi ros, 
om dosornpcnhn rlc cnmmi:~sào scienti lic<-t, 
eoaformc o disposto no a.rt. 2 to do Co ligo 
(~os Institutos Ofliciaos de Ensino Su! 'et·iot·, 

• passo <.t expor os moiivos do miuha divor-
gencia. · 

O Hlustrc relator do paro-em· julga, legal 
todo pl'ocodimento oUiciaL, quet· da pttrte da 
Congregação, quer da parte do Exm. S ·. 
Presidente da Repuhlica, apenas entemle 
quo a occasifLo não é op~_-:ortuna , quo essa 
despezn. devo ser t~cliada . pa,ra melhores 
tempos. 

Sendo a despez<.L pedida a bem d<t instr·ucção 
publica, pa.rece-mo que por esse motivo não 
devo ser retardada.. 

Si o legislttdor cJnsill.erou ntil o nocossa
S<trio que a CongL·ega.ção, de dons em dons 
armas, nomei:J um tonto ou ::;ulJstituto parn. o 
1im de fazer estutlOd ;,obro as rna.tot·ic1s de 
::;ua. cudeil:<L, o faz nn intuito de fazer pru
geellir o <.Lpcrfciçoamcnto da scionci<L om 
nosw paiz. 

Não r..~zendo dcponúcr oSSi.t dnlibci·açfío dn. 
vontade do Podoe Excctttivo de accuitar" ou 
nã.o i.L oscol.lm ·-roita pel<t congregi.tt;5.u c de 
a.d i<tr a. execução, o collocou n:.t obl'igaç:ã.o do 
procede1•, como proeodcu o Ex. Se. P1•osi
dento d<.L Ropublici.t. Si a lei nesta pa.1•to (! 
imporfuita., façamos SutL l'Oí'urm<t, fazendo 
dependoe a oscol.hn. do lento ou sub.~titul.o da 
consulta a.o Governo so l!rc st.t<t conven ioncia 
mt occasiào; actualmentc, como cstd. na. lei 
citada,, seria impedir o cumprimente dc.::;sc 
dovce nella lletormtnu.do. 

As condições actuaos dos coft•es p11hlicos 
não cst.:í.o tão frtWi.tS, que um<t ajuda do custo 
do 8:000$ possa. influir na somma. das dos
pcztts ordinarias o indisponsavcis; ·ta.nto mais 
quanto julgo ind.ispcnsavoL a. <lespoz<t a bem 
llo progroilso da scioncia nos . institutos de 
onsi.no superior. 

A!(jm do tudo r1ua,nto fica dito, vô-sc no 
~n·t. 2:?0 do · l'oí'orido Cotligo do Ensino, se-

Sr. Pt·osillcntu (L;~ l~opuldica-0 ;t,l't. :~lli 
do Cotligo dos Insl.itutos Ofliciaes de Ensi rtu 
Superior c Sccund ;_~riu, approv:vlo p :.! l.J d ll · 
r.reto n. 3 .8DO, do 1 llc jancieu do 100 I, 
dispõe quo, de dous em llous annos , ;_~ colt · 
grogaç:'iu de cu.da cstabclccimonto de cu~itw 
supçrior indicará ao Guvc1·no um lcn te on 
suhM-i tu to pal'tt ~c r onca.negado ele fa zcL' 
investigações scicntificas c ohsm·vaçõcs pt•a.
t ica.s, ou pttl'D. estudar nos paizes ostl'angei · 
ros ós melhores methodos de nnsino c as Hla· 

teri<ts das respectivas cadeiras, assim como 
oxamimtr os esi;ttbe!ccimentos c instituic.~õc:-; 
das nações mais ade<tntadas du. Europ<t c d<t 
Amcrica,. 

Tendo o director dn. Faeulda.do do l\f t~d i
cina. üo Rio de .Janeiro, em offieio de 1-1 <'e 
n-nio do ~~orrcntc anno, eommunicado ; o 
Uovorno IJUU, om sessão de 12 do rerer ic:o 
moz o por unanimidade du votos, a. cong-r e
g;~c;-Ko pt·opoz o llr. Jo:rnc . .;t.o do Nascimento 
Silv~~. lento da cad<~ir<~ do Jncdicinn. leg;tl, 
pal'a. estudar m~ Etú·opa. os actua.l!S mdhudu~ 
li C ensino c eonheeor os <.tpcl'f'u;çol1.mwrl;o; 
pt'<tticos rdativos a ~mt cadeil'a., adopta.do.; 
em in:-:titui(,~õc; dqccul;cs d:ts n:tçüus maU 
a.deantadus o particulal'ment.e da~ citl:uln.-; do 
pa,t'[z:, Vianna, Bet·Jim n l"loront,:;t, l:iündo - 1111~ 
mal'cado p~u·<t ess;~ eumnLi::;sã.IJ o pr: ~zu 
de um anno- approvoi o.:;:.;~~ proposl,<l . . u 
;rebitl'oi <to mesmo Jonte tL (llliJ.ntilt de8:1Hlll;~, 
mocdu. mteional, como ajuda do eusto par<L u 
desempenho dossa connnissã.o. 

Niio existindo, p )rérn, nn, lei tlu ut·çamunLo 
do exorcicio virrento, dotação em que pods<.r, 
ser classificad~ n dospeza com a reí'eri ·. h 
a.jud<.L de custo, torna-se nccessal'io soliciLa t.' 

do Congresso Nacional o croJito extraut·.!i
na.rio dar1uella qua.ntia. 

IUú de .Janr.i1·o, 6 de j11lho dn 1!10.1, -
J. J. 8eabr(l. 
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Vão i1 imprimlr os soguintes 

PH.O.TECTOS 

N. 93 B- l!);J3 

Parec1w soú1·e a emenda ap1·esentada na ::Ja 
discussilo do JWrdecto n. 0:3 A, deste a·nno, 
qtce autm·i.za o Go-verno a despender, pelo 
J11inisterio ·da Industde, Vütçr.To e Obnts 
PulJlicas, até o, quantia de 200:000.$, in
clusi1Je os 50:00:1$ cons(r;nados no art. 22, 
n. X, da lei n. 057, de 2!) !lu dezembro 
de 1002, com. a X(J;posiç1."ío .lnte1·nadonal 
de ApJ;r.o·elhos a Alcool, Jn·o·nw·oida pela 
Sociedade Nrtcional de Agriculltwa, sob os 
auspícios do_ Gotlernn, a realL:m1·-se nesta 
Ca]Jital, e dá outras providencius 

( Vide projecto n. 93 A, de 1903 ) 

A Commi::;são de Orçamento, tenrlo om 
vist:l. a mat.eria da emenda :~ubstitutiva ao 
§ 2o do art .. 1° do projccto n. 93 A, doste 
anno, e aprescntaU.a, pelo Sr. Ignaclo To:1ta 
e outros illu::.tres Deputados, tem por sua 
vez a honra de submett(•r (L apreciação da 
Cama.ra. o seguinte substitutivo ·da me:;,ma 
emenda, o qual, ao :~ou ver, melhor c~ulta 
o interes:~o publico : · - · 

Substitutt-se a emenda pelo seguinte: 
P.'evaleco em favor dos <tppnrcihos a a!

CJol a isJnção concedi la pelo art. 2°, n. VII, 
letkL ú, da lei n. \:.15:{, de 29 de dezembro 
de 1902, comprehend:~ndo a, is()n!}ito tambem 
50 °/o dos direito;:; de expodion1ie, no r.aso do 
paragrapho uni co dessa rlisposição, quando os 
apparelhos, depois de expostos, scju,m intro
duzidos no cJmmm'cio,- 1icanuo o Governo 
com a. faculdade de dispensar os outros 
50 o (o, si o ,julgi.tt'. conveniente. 

Quanto á autol'ização ao Goveeoo pa.ra 
fazot• as operações de Ci'edito nece.:.sarios ao 
flm dll lei, dü que trab ainda a emenda, 
se,ja e lia consignada no a:·t. lo, o qual ficttrâ 
asslm redigido : 

Art. 1.0 E' o Govo!'no autorizado a dos
pendor pelo Ministcrio da Iudustria, Viação 
e Ob1·as Puclicas, fazendo pam isso as ncces
sat·ias ope1·oçües de c1·eclíto, atê, etc. 

O mais como no pro,jecto. 
Sa.la das Commissões, 7 de agosto de 1903. 

- Frandsco Veiga, ·presülonb. ;_Urbano 
Santos, relator. - Laurindo Pitta. -Paula 
Ramos.-David Camp:sta • ......:F1ancisco .Sá.
Co;·nelio da Fonseca. 

·Emendas a que se 1·e{ere o parecer sup1·a 

Substitua-se o § 2° do art .. 1° pelo seguinto 
dispositivo : 

expediente. nos termos do art. 2°, § 7°.let 
tra b, da lei de orçu,mento vigente, s mdo 
applicadus ao consumo intorno, pagarã-o só
mentu lnel,ade do expediente, como os que 

· f'o1·em importados pelo commcrcio, podendo 
o Governo isentai-o:~ c.Jmpletamente, ~Si ,julgar 
convrmiente,para o bom exito da propaganda 
em favor da applicaçiio industrial do alcool. 

Para execuçào da presente lei o Governo é 
autorizauo a abrir o credito ne:::essado. 

Sala das sessões, 27 de julho de 1903.-:
l~qnacio Tosta. - Bulcao Vianna.-Teixeira 
Bmndtío .-Domingos Mascarenlws.- Cht•is
tino Cruz. 

N. 145 A-1903 

PcwefJer sobre t.! emend(t apresentada na dis
cttssr.To ttnica do projecto ·n. 145, deste anno, 
que rtutm·iza o Poder Executivo a concccle1· 
ao (tmanttenie do 1'1·ibunal Civa e Crim·:nal 
Aur;usto Jlforeno de Alagão um anno de l:
cença, cam··ardenwlo, em Jlrorogaçtio a que 
lhe foi conceàirla em 18 de julho do anno 
passado 

A licença, em et~jo goso.se ach:1va o peti
cionario Augusto Moreno de Alagão, fóra.-Ihe 
concedida com todos os vencimentos pelo 
Poder Legisla ti v o, om vista dos documeutos 
com que instruiu 11 sua petição para provar 
que solfl·ia de moles~ia grave, c1ue exigia 
longo e dispendioso tratamento o não dis· 
punha de outros recursos a.lém dos que pro
vém do scn emprego. 

No rJqum·imento em que pede prorogação 
da licença por n~tais um anno, faz ·as mesmas 
aUcgações e as comprova com attestado me· 
dico e infornnções do Presidente dv Tribu
nal Civil. c Criminal, pelo que, a Commissão 
acceita. a emei1Ja apresentada pelo Depu .. 
tad.o Angelo Neto. 

Baltt das Scs;õos, :: de agosto de 1903.
Ta-vm·es rle Lym, presidente interino. -Lin
dolpho Caetano, relator.- .Jose Euseúio. 

Ji:menda a que se refe)·e o parece~· sttp1·a 

Em vez de-com o ordenado- diga·Se : 
com os vencimentos. 

Saia da,:-; sos:Sõcs, 3 de agost.o do 1003,
A11gelo Neto. 

N. 159-1903 

Autodza o Poder Executivo a conceder tt1n 
(lnno de licença, com ordenado, ao bacliai'f;l 
José Nabuco Neiva, auditol' de gztm·ra do 
1° dist1·icto militw·, para tratar de sita 
saude 

Os appaeelhos a alcool J.estiuu.dos á. Expo- Eni requerimento, que fui presente ti Com-
Sil)í,o, jà i::;entos ue direitos do importação o mis::.ão de. Pctiç:ões e Podm:·es, o bacharel 
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.José Na.buco Noiva, auuitor lle guot'l'rt <lo 
l 0 dLstrLr.to militar, rcprosenbdo put• pro· 
curador logaJmente constituído, allegando 
motivo do molosti<L, solicita do Congr•esso 
Nll.cional um anuo de licenc;a, com ortlcnado, 
p<:u•a tratcu· do sw1 saudc onde lhe convier. 

A allegaçã.o tle molestia esttL comprovad.<.t. 
por attcstad0 medico, do qual consta que o 
requerente se acha soffrcndo de uma a.ol'tite 
sub-aguda <lo forma rhoumatic:L. 

A Commissão, bndo OI<Lminado o men
cionado requerimento e os documentos quo 
os acompanham, dcliberon sulJmattor á con
sideração da Cama r a. o se.~uin te p :·ojecto 

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

torizado a conceder um anno de licença. com 
ordenado, ao bacharel .José Nabuco Neiv:L, 
auditor de guerra do lo Di...;tricto .militar, 
paN tratamento do S[Lutle onde lhe convier ; 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, :3 (le agosto de i 00:3. 
-Ta'l)ares de Lyra, presidente intm·;no.
Josd E~'sebio, relator.~ Lindotpho Caetano. 

N. 160- 1903 

Auto1·iza o· Podei' Executi~Jo a a!JJ'Í1' ao ilfi
nisteJ·io das Relações E:IJlm·iorcs os cJ·cditos 
100:000$, papel, e 45:000$, ow·o, aqttelle 
.wpplementaJ' fi rubrica 3a., e este a .nt
brica 7a., do art. 8° da lei n. 957, de 3U de 
dt:zembro de 1902 

A' rubrica. ~a - E:<tt·aoru1 na rios no In te
rio r- do art. 8t) da. lei n. 957, de 30 do de
zembro do anno p~t8Sétdo, fixando a dcspcza 

. geral da Rcpublica·, conservou o crodi ~o orça.
menta.T'io de 45:000$ para. a.t1.endor a.os sct·
viços ahi discriminados, complot.:.Lmentc igual 
ao que fóra fixado n<L lei an torior pa1·a o 
mesmo fim. Accrescentm, po1·ém, ao$ \Jitos 
serviços, o de tclegrammas para o oxtoriot•, 
o qual na. vigcncit~ dessa lei fót•a comprclten· 
di(it) na rubrica la, dotu.da. ospccialmonto com 
11:000$ consagrados a essJ sm•viço. 

Fazendo assim, cnteeta.nto, a lei de.;;contou 
· de8ta. ultima rubrica. os ll :000$ dc3tinados 
aos t:Jlegramma.s para o exterior, mas não 
addicionou essa quanti[~ â rubrica :;a., para a 
qual passou o serviço. 

Houve, poi$, erro evidente no e::;timativo 
orç~tmentario, porém unicamente motivado 
pelo eno correspondente da proposta dv Go
verno, com a. qual o legislador in teira.men te 
se conformou. 

Em viSLí1 do exposto c attcnr.lendo á. eir
cutnst·1.ncir1 de quo ú ).)l'eciso fa.zo1' grandes 
despez<LS eom obt•as de conset•mçãu de cara
cL~I' urg<.~n1.~ no odiflcio da. seerct:Hia, e hem 
n:-;-;im att.endct• U,lJ desenvoh·imento da eor-

rcspondonda. i.clcgraphiea .. pede o Se. Prc
siilen t·~ d~L Ropublka,, em rn~ms~~gom de 2~~ do 
mez p<1Ssatlo, quo a ci l.atla rubrie<1, dotad.a 
no oi·çani.en to eom 45:000$. so.üL a.gora. sup
plemonta.dr\ com l00:000$')00. 

Na mesm<L mensa~cm \'Cm exposto t111e :.t 
ycrba TL-~xtt·aordinarios no b:xtm•iut• - do 
mesmo ar·t. d<~ cita,d<.t lei, dota.d<L r~om 
45:000.$000, ouro, se adn quasi esgotatii.L, 
sentlo urg·ente tambmn supplcmental-a com 
eredito igual ao do orçamento. 

A Commi ssão J.c Orçamen tu, rentlendo-so 
ás razõe.') de imperiosa necessidade, aUcg-a
das pelo Gu'>'ct·no, ~uiJmoti;o á consid.m·a~~ãu 
da Cama.Pa o seguinte; p1·ujodo: 

O C,mgrcsso Nacional reso!Ye : 
Al't. 1." Fica o Porlcr E~-ccutivo autoriza.llo 

aabl'it· ao Minb;;terio d;v; Relações Ext.ct·ioi·e~ 
os creditas üe 100:000$, papel, o de ,15:000$ 
ouro, aquello supplcmentcu· á. rnbrica. 3:1 o 
este :t rubric;1 7a.. do art. 8" d<.~ lei n. U57~ tle 
30 de dezembro do ta02. 

Art. 2. 0 Rovogam-:m as disposições em 
contrario. 

Sa.la üas Commi~õos, 7 de agosto do 1903. 
- Fnmcisco Vei!Jâ, presidente. - Ur!Jano 
.'!antas, rc!ator.- Lauríndo l'i/ll(.- /'aula 
Ramo.-;. - Da"'irl Campista. - Franciseo .'.,'ci. 
- Corntlio d1( Jionseca. · 

Eo;j)Osição de mot.ioos a quu sG 1'C{e>·e o Jlan;cer 
S!l)Jl'O, 

Sr. Prcsitlon te. - A YOt·b<L 3a. do O t·ç~a
mento do:;te Ministerio-Extr<10l'tlin<tt'ias no 
In tcr·ior- foi este anno J'Cduzi.da de 11:000$, 
que a bnto <~m·t·osponde tm·-se nella. incluído 
a üespcza. com tclegt•ammas p:tl'<.\ o exte!'io1·, 
a. qnn.l no a.nno pt·oximo lin(lo tinlm. consi
gnação cspecia! na. vnt·lta. 1". Actualmcnte 
<Lclm-so roduzbJ:t a. 7:0li:~$'l.~~, o, sondo nc
cc . ..;síLl';o l'i~·wr-so por SlltL c.JIIt.n. g-randes des
pcza::; cum obras de con .. mev:1ção de caracter 
III'gento 110 Cliificio d<t Scc•e1.al'ia c com o 
augmento da cot·r·o:-::ponduncia. telographica, 
pc,nso que convit·á. pudil'-SC paea ella um 
t·ef'orço de 100:000$,-papel. 

A verba 7a- Ex.travrdinarias no Exterior 
- j;l deve estar esgotada, tendo tic~Ldo redu
ziuaem março ultimo a 4:9 6$047, i.legundo 
as contas da Dologacia do Thcsouro Feder<Ll 
em 'Londres.' Uegc, puis, rel'ot·ç~l.l·a com 
45:000$. ouro, tendo em vi:3h <L ne-::os:5ida.r1H 
de QCCOl'l'OL' <.L diversas lles~~ezai.l evcntuans. 
algumas de cal'(1ctcr roscrv<tdo, o de a~ten
der a rep:osenttCç:ão cxl.ra.ord naria. daA le
gações re!lultanto das visit.:.Ls de navios de 
guerrn. ·bra.zileiros a. portos ostr;wgeiros, 
algumas já. f'eiüts o ottt.ea.s poe f;Izer. 

Peço, pori.a.nto, a. V. Ex., Sl'. Peesidento, 
que se digne de solicitar do Congresso Na-
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d 3.mal Cl'editos supplementarcs ás supraditcLs 
vrl'bil.s :ia o 7a nas importancias snpL'a. i ndi
c:\das. 

Rio de .Janoiro, 2:3 üo julho do 1903.- Rio 
IJ . ·anca. 

O §r. P•·esidente-E:5tando àrJca.n
h,l:1 a. hora, de:':ligno pa.ra amanhã. :~ sc
g,tintc ordem do dia: 

Votaç:ã.o 1lo. peojncto i1. 131, elo 1003, do 
S!:na.do. alwindo o cl'cditu nccess:trio para. 

· paga1n.rmto a .. D. Balbina Maria. Nnto d.a 
c .. sta, do meio sol1lo a. que tem dirnito, eomo 
111:ln do alf'nrcs do oxer·cito José Nci.o Simi)cs 
rl:J. Costa (Lliscussi'í.o nnic<.l.) ; 

Votação do projccto n. 1413, do H>UB, auto
rizando o Podce Exocutivo a coJJcedee ~eis 
1nozos de Iicenç:u., com todo.:; os venci 
mcntos, ao commissario geral, capitã.o da 
nnr c guerra .José Francisco ua. Conceição, 
para, ü·atamcnto de saude (discussü.o unica) ; 

"lotação do pro,jecto n. 247, do 1903, decla
rando que gozarão da fr[Lnquia postal a 
e H·rcspondencia o as «Revistas» dos Insti
tirtos I-Iistoricos o GeogrQ.plticos do B1·azil, 
do Pará, Ceará., Blhia, S. Panlo, Pa.ran;l. o 
f.:anta Catharina e dos Institutos Archcolo
·,!.dco::; ào Alagoas e Pernambuco (2~· dbcns· 
s:1n) ; 

Votação do projccto n. 251 A, de 1902, do 
SJnado, quq!manüa. ahr-lr o credito nece:J
s :.do para o Govm·uo continua,r a fazer 
n'<.Ltui ta mente n. imp:o:::::>ão do~ Anm!es da. 
Academia. N<teionn.l de Mediciua na Imprensa. 
N ~~cio na!. (2a. <liscus~ãu) ; · 

VuhÇã.o pi·ujceto 11. 145, d~ . HI02,qw .. au~o
Fi.~ ~ o · UoVOl'IlO :L isentar d.us dir·ei t.us <lo 
i111porl;~.çãu o matnJ•ial import:.Ltio pela lnton
d ·11da i'.'[unicip:;.l de Portu Alegt·c, pal'a. 
õl.',~t.stoeim:lllto üe agun., lJcm eomo o ma•e
rtt.l mota.Liico destinado <t rêclo do c:::gol.os o 
illunünaçü.o electl•ic~;. da mcsm<L ciJ.a.J.c (3a 
üiscllssão) ; 

Votaçto · do projecto n. 79 A, de 1903, 
:1.•Ltorizando o Governo a isentar do direitos 
de import:.l,ç:'í.o o ma.tel'ial que as carp:;,r<l.S 
municipaes. do Co:.tl'Ú. precisarem impol'tar 
p !.l'a n.bn.stnc~mü11to de agna. om sons muni· 
eipios (la discu.-:;sii.o); 

Vobção do pt·ojocto n. 1::34, do 1903, dotot•
JÚinando qn.l ncnlwrn agente do eo1·roio pct•
H:\b.mi vencimento annual inferior a 480$000 
( la discussã.o) ; · 

Votação do projecto n~ 142, de 1903, det ;;r
Elinando qun os ofUcittes da Brigada Poli
dtLl do Districto FeJern1 ~ó . poderão ser 
dcmittidos depois de condemnadoa a mais de 
dons ttnnoJ p~.n· tribunal competente, e man(h\ 

abonar aos referidos oificiacs a mesma quota 
qr1c, para criado, perecbcm os do cxercit0 

( l" discus~ã.o) ; ' 
Votaf;ão do projecto n. 15?, <lc 1903, auto

riztLndo o Porlcr gxocuti vo <L abrir ao Mi
IJistcrio da Iodusf.r·ja,,Viação c Obras Publicas 
o credito de 166:141$755 para attondcr ao 
pn.ganicnto da garo,ntia <lc jnro de 6 °/o á 
Companhia Engenho Central do Quissarl}ii. 
(2n di'. cussã.o) ; 

Votação tlo p1•ojecto n. 1!3:3, rlo 1003, :wl.o
l'izando o Poder Executivo a a.brir ao Mi
nistcrio d.:t Jrtstiç<L c Ncgocios Interiorns um 
Cl'Crlitu cxtraordinario do 55:000$ dcstinatlos 
á construc~~i'í.o, no parque da Quinta da, Boa 
Vjsta, de umtL rotunda. parn. accommodar os 
panoramas de Victor Meirolles (ta discussão); 

Vot ttçií.o do projocto n •. 154, de 1903, auto
rizando o Podqr Executivo a abt'ir ao :l.'.n
nist.el'io da Gu'erl'a o crcdi to extra.oedioaL'io 
rle 25:090$IG~ •. stmdo: 21 :500:t; para. pagar 
os vencimentos do capitão Annibal Eloy 
Cardoso, p1·ofessor da cxtinct:.t Escola Militar 
de Porto Alegro; 2:672$040 pn.ra. pagar os de 
Antonio Serneano das· Morcêi:l Porto, mestre 
da oflicina de serra..lheiros do extincto Ae
scnal de Guerra de Perna.ml)uco; 5IG$125 
p~ra pagar os de Candülo Mendes de S:i; 
402$ os do Cesario Manoel elo Bomtlm,a.quolle 
guarda fiel e este servente do Deposit) de 
Polvora do MataM, na Bahia,, dispensados do 
serviço (2J discu;)sã.o); 

3a. discuss?Lo do projocto n. 103 A, de 1903, 
substitutivo da Commissão, approvado w~ 
2n. discussão do pt'oject') n. 72, de 1902, de
terminando que o encarregado do Pombal 
Militar seja um officia.t do cxorcito rlo 
q11a.dJ•o a.otivo 011 l'<~formado,P.scolh ido tlcntl'c 
o3 subn.ltm·nos 011 capitã.e~. revog;vlo nosta 
pa.l'tc o :ti:t. 411 da. lei n. 4!1:1, ele 7~4 de ou-
1,uiJPo do 1890; 

2a discussão do projocto n. 91, do 100 I, 
auto1'izando o Governo a abrir ao Minisü~rio 
d<.t Guerra o credito cxtraordinariu de 
:3:916$060, para occorrer ao p:1gamento dos 
vencimentos do mestre da cxti :Jcta otrlein:1. 
de correeiros do Arsen<l.l d:3 Guoem <lo Rio 
Grande do Sul, Orozimb:J d.n. Silva. Mar·ques, 
cujos sorviços foram apr•ovoitados n:-1, Irítim- . 
doncia. da. Guerra; 

2o. tliscus.;;;'ioclo Pt'oject.o n. 117 A, de 1903, 
mandando abrir•;polo Mi.nistorio d.a . .Just.it:a n 
Negoeios Interio:·cs, o creJito oxtraordinario 
de 639$ para })::tgamento de vencimentos de· 
vidos aos 2os ofllcia.es d.a Secr·etaei:i do Se
nado; 

Di:lcussão unic<.t do projecl;o n. 171 C, do 
1902, rocla.cção paea. nova. discussão,. em v:ir
tude do art. 132 do Regimento intel'no, da. 
emenda destacada n :~ 2o. discussão do pro
jccto n. 171, do 1902, aut.orizan<lo o Poder 
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Executivo a cnteogm· ttos bi::~pos, que nolles 
toem l'esidoncia, os predios que, pePtgncendo 
;i, Naçilo, serviam de lXLlacios cpiscwpacs, 
quando se decretou a sopa.ração da ig-reja. 
do Estado, os quaes ficarão pertencendo, em 
plena pt•opriedaLlo, ús respectivas diocm;es ; 

Cuntinuaç:ão da discussão nnica do projccto 
n. I n7, de 19m, 1·c&mn:tndo :t lei oleitol'n.l 

p:tl'il, as eloiçõcf! fcdol'ileS, suL:;;til;ut.ho ela. 
Commissão J~specia.l aos projedo~ n~. 5 o 
285 C, do 1!:.10:2, este ultimo, u.dditivo desta
eitdu om :-::a. d iscuss;'í,o do pt•ojoeto 11. 285 A, 
lle 1\102. 

Leva11L:t.·HO a srss[o :í~ :: hnr;1.s e i:iO minntos 
da. ta.t•tlt~. 

5511 SESSÃO EM 8 DE AGOSTO DE 1903 

Presidunciu tt-o ,\'r. /'rwta G(I.ÍiiWi'lÍt'S 

Ao meio-dia. pt>oeode-se <1 chamada. a que 
respondem os Srs. Paula GuimartLOS, Alencar 
<luimarã.es, Thomaz Aceioly, Joaquim Pires, 
Eugenio Tourinho, Anthm·o Boteilto, Anrelio 
Amorim, José Euzebio, Rodrigues FOJ•n:tndes, 
Vil'gilio Bl'igido, Thomaz Cavalcanti, Sergio 
Sttboya, Gonçlalo Souto, Fonseca. c Silva, 
Pereira Rois, Walt'r,:do Leal, Soaros Noiva, 
Abdon Mila.nez, Ermirio Coutinho, Afl'onso 
Cost.a., Colso de Souza, Bricio Filho, Cornelio 
da Fonseca, Epaminondas Gracindo, Arro
xellas Galvft.o, Oliveil'a VaUadft.o, Joviniano 
do Carvalho, Tosta, Bulcão Vianna, Rodri
gllCS Lima, PtL·l·anho~ Montenegro, Rodrigues 
Salda.nha, Marcolino Moura, Bernardo Horta, 
Moreh·a Gomes, Heredin. do Sá, Augusto de 
Va.sconcollos, S<t Freire, João Baptista, Gal
vã.o Baptista, Silva Castm, .Julio Santos, 
M:un•il'io de Abreu, Carlos 'l'eixeil'tL Bt·a.nrHio, 
FJ•nnc:isco Veiga., Hlwnardo Monteil·o. Ga.stã.o 
diL Cunll<~, Ribeiro J unqunim, David Ca.m
Jlista, Caenciro de ltnzonde, Bueno de J>a,ivn., 
Leonel Filho, Henrique Sallos, Ctulos Ottoni, 
Sa.hino Barroso, Carvalho Britto, Manoel 
Fulgcnch), Nogueira., I. .. indolplw Caot-lno 
\.Yenecslií.o Braz, Moreira da Silva,, Ber
na.rdo de Campos,· Rebouças de Ca.rva.lllo, 
Fernando Prestes, Amnral Cosar, Pn.ulino 
Cu.l'los, Candido Rodrigues, Herrnenegildo do 
Moraes 1-'Hho, .Joaquim Teixeira. Brandfl.o, 
Hernat•do Antonio, Francisco Tolcn-tino, 
AbdorJ Baptista, .Juvcn~tl Mullnr, Bn.l'hosa 
Lima., Gcemano Hassloclwr, Vespil.siano de 
AlbuqtWl'CliW e I-Iornom de Carva.llw. 

Aure-so a scssào. 
E' lida o porta. em tt:.scl!ss1.o a <~c ta. 

O S1•. Silva Castro (sobre a acla) (·) 
-Sr. Presidente, na sessão de 6 do corrénte 
ti vc a honr~ de apresentar uma emenda ao 

(') Rsto discurso niio foi revislo velo orador,' 

substitutivo ola.bot•ado polo illustl'c Dopu
ttLdo St·. Calogeras i.tü projccto do l'Of'ot·nm 
elo i tor-n.l, Ol'll. em discussão. 

A mi111ta. nmondtt ostu.va. rüdigitla nos se
guintes tot•muH: 

«Emen1ta. :w s~tbsLitul;ivo do Deputauo Ca· 
logcra:-;--1\Pt. 13, epminc-so». 

EntretiLni;o, Sr. Presidente, não sei quem 
se achou com o direito de alterar completa
mente o q no eu r·cdigi, do fórma. a fa.zor 
sa.hir no Diurio do Cong1·esso, o soguinto: 
~Art. 3", eli.mine-so». 

Isto tí simplesmente dispa.·t·a.te, poi:~ o 
art. 3° ü constit;ncional.. 

Poc;~o. pois, a V .l~x. a gnntiloz~ do mandar 
p1tblica1' a. minha otnond:t c]n a.t::t·m·dr, c.om a 
c11W dei.xoi soiH'fl a nws:t.. 

_ O t!ii.t• ... ,ulio dns ~antos (soh;·IJ 
a actu) - Pedi a. pa.la.vra. para declarar 
unicamente it t~ama.ra quo, não me tendo 
sido mostrado o resumo do meu discurso do 
hontom, não posso assumir a. rosponsabi
daüo de tudo qnanto all'i se diz e se a.ttriuno 
á minltiL conta. 

Em seguida é approviv.ln. it :\et:t ela. s;~süu 
iLll t,r,codonto. 

. O St•. J••·esidente- Cummemo 
l'a.ntlo-se o 2l" anni vol'sal'i:J do fallocimcnLo 
do bt·:.L\'O a.Imir:w &e Barr·oso, gl01•i:1. da Al'
ma.da Nacional, cutnmlll1icu ;t Camal'il. quo 
em homenagern á sua laureada momoria. a, 
Mesa da.r•:1. ltojo pa.1·a. n ordem do dia da SOS· 
são seg-uint;o o pl'oj . ~cl.o que foi apresentado, 
hu, anriõs P<Lssadus, mandando erigir em uma 
pru.ça. dco:~tu. Capital a ostatua do heroico 
voncedm• 1lo IUa.chnelo. (:\/,dto lJC'Ht ; muito 
bem.) · 
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O Sr. Aleuear Guilnarães (Jo 
secí·etario) procede :i leitur<L do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio: 

Do Ministorio de~ Justka e Nogocios In to
ri ores, ue 7 do corrente, satisfiLzondo a re
quisição desta Ca.mtl.ra no oflicio ue 5 do 
corrente. -A quem fez a rec1uisiçãc. ( A' 
Commissã.o do Orçamento.) 

Convite: 

Do De. Heleo(loro .l;wa.mi Uu, l)í1l'a :.1. <'a
mara. assistir á conCoroncia que o mesmo 
pretendo fltZ81' no dia. 12 do corronto, no 
Club do Engenharia,, soln•o o s.m peojecto de 
estrada. do f'crro do Brazil á Boli via, via. 
Purús-Acrc.- Inteir·ada. 

RequcrimentiJs: 

Do .João Rodrigues (b Fonseca Rosa., the
soul'ciro aposcn t;ado da, oxtincta thesourar.i<L 
de Fazenda de S. Paulo, podindo melhoria 
de aposontadoPitt. - A' Commis::;ão do Fa
zenda. e lndus1;ria.s. 

-Do Dr. José Lopes da Silva .Juniol', me
dico do Hc-spita.l üü S. Scba:;t,ião, peliincto 
um anno do licença. com toJos os venci
mentos, p tra ti-atar do sua. saude onde lho 
convier. -A' CommL~.são do J>e~içõos o Pu· 
deres. 

- Da Socieda.d(} dos Artisl;qs Mecanicos 
e Libcracs, manten,~üol'es do Lyceu do Art'Js 
e Officios uo Pcenambnco, pedindo a modifl
ca.ção cb ta bel la. da, lei n: 05>l, de 2!1 tle de
zembro de 190::!., pelos motivos que a.llegam. 
-A' Commissão de Orçamento. 

O !!!!h•.Presidente-Antos rle passar 
· á ordem do <lia, devo romn1unic:w :i Ca.m;w;~ 

quo a. Mesa nã.o pó(b t:tccnitat• ~t omonua. 
a.presentn.d[t pelos Srs. Hosanmth de Oliveira 
e Colso de Souztt ao pt•oj.;cto (ruo fixa. a des
peza. llo dopu.rtamanto da. guerra. no futuro 
exercício. 

A omendtt é a seguinte: 
«Fica. autorizado o Governo, na vigencia 

desh lei., a. tornar ex tens i v a aos dernais 
auditores de guerra, n,-; vantn.gons do doercto 
n. 821, do 27 (lozombeo do l!J(Jl.>) 

Não póde SOl' acceit:.t em vil'Gude elo adigo 
regiment<Ll quo nã.o pormitl;o que em leis 
a.nnuu.es se augmentcm ou diminuam venci
mentos. 

O S•·· Afronso Costa~Sr. Peosi
dente, pedi 11 palavra neste momcn !.o para 
1\t_zer cheg:.tr :is mãos de V. Ex. uma repre
sentação dos :patrão.~ de esca.loros d<.L AU'a.n· 

dega do meu Estado, em que podem ao Poder 
Legishl.tivo um a 1gmcnto nus salari:Js que 
actualmonto peecebem. 

Funda.m-se os signwtarios da representa.
ção, pa.ra fazerem es.':!o pedido a1 Poder Le
gisla.tivo, nas geanrlos difficulda.dos quo acar
reta a vidt~ presente e na. oxiguidad.o desses 
sala. dos, que s:"lo os mesmos üLxados, ha 
muitos <tnnos 1 cttmndo a otitros funccional'ios 
da Rep1TlJ!ie<t se tom feito fa,'ores e ;:wgmon
tado vencimentos. 

E' tio ini,eil'a.- e absoluta justiça, Sr. Pres~
dcnt:}, o pedido dos signa.tarios dc:.lt:1 repre
senta,r~;'í.o quo só commettOl'am um erro o foi 
me oscnlhercm pa.ra. ser o interprete de suas 
prctonçõe::> tão justas qua.nto rttzottveis por
anb a. C<tmnn dos Deputados. 

De todas :.~s ·Alfandega.s do Beazil, Sr. Pre
sülento, aquolla. cujo serviço de marinhagom 
requer nmis ·;:!sforço e acti viJade do pessoal 
1í j•.Istmncnl.o a. do Porna.mbuco. 

Nós, Sr. P1·esiJonte, como V. Ex. sabe, 
ainda. não temos rca.liza1lo o mclhora.rnento 
uo porto ; os gr;mdos n:wios, princip<Lirnento 
os osl;rangoil'os, quo fazem largo commercio 
cni;rc Pernambuco o Europa, fimmt todos na 
bana. oxtor·m~. no Lttll1<:tl'ão,clo modo que re
ma.doees e pa,tl'ões da All'a.n(lega. são sobro
carregados do pesadíssimos sel'viços, tendo 
entretanto a mesméL parca retribuição que 
pot·cobom aquellos que trabalham nas outra.s 
A!l'ltndega.s do p<tiz, ondo o trabaUto não -~ 
tão forç\ad.o ... 

O Sn .. En.Mm.ro Corrrr:'ino - Com risco da. 
proprit~ viu:". 

O Sn.. AFI•\JNS~ CosTA- •.. c n5.J cort·om 
tanto risco, risco i.a peoprb. viui.t, corno di" 
o honra.do euLL-1ga. cpw mo <.Lparteia. 

Ett podia, tuma.nuo pol' base a. ropreson
t::tçã.o que tenho 1\ffi miío.:l, onvi;tl' {t Mos'~ IIJU 

pr·ojocto, con:ügna,ndo o an·~·nwnto ·dos vem
cimentos dus supplion.ntc::;, nms V. Ex. bnm 
st~be c1uo um pt·ojccl.o dorna.11da. ;~ pa.s~ngcm 
po1• t.ermos regimenhes, tcri:tmos pa.eocor 
dtt Comrnissão, tres discussões; e ta.lvez, o 
que seria n111ito pl'ovavcl, não Htthisso este 
c.mno ün. ordom 1lo dia. dos nossos tru..balllu:~ 
legisla. ti vos. ·· 

O Su .. En.: .. nn.ro C.Jll1'1Nno-Ap'l i:tdo. 
O SR. AFFON:;o Cu~TA-E' poe i:-3so qne, em 

VOZ do consub~tu,ncittl' O po.lid.o • dOSS8H ser·~ 
vcnttml'ios ... 

O Sn.. ERMlRIO CoUTINHo-Aliás muito 
justo. 

O Sn.. AFFONS') CosTA-... :tliü:s muito 
jLlSto, como a.ccresconta. o meu H lustre col
loga de disf;ricto, em um projr~cto, cumpro a, 
incumbcncia, quo mo foi feHa, cndereça.ndo a, 
V. Ex. <~ pot;i~~:\o, afl.m do qnc, seguindo os 
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termos rcgimentacs, sej'1 apl'escntada á il
lLtstre Commissão de Pensões e Cont::ts, de 
que cspol'o todo o <~poio paré.\ o just:J pedido 
que vao feito. 

Nem, Sr. Prc . .;idcnt.c, se poderá dizer que 
a, H.epublica prec;sa mautcn· a, maxima, seve
l'idade uo aug mentar as despezas, qu~tndo 
a qnadf'~t c1ue a.tra.vossa o paíz nã.o é de pros 
pcL'icl<Ldos, mas a e.:;tc <1rgumento pôde ::>o ob
jectar quo ê pc 1ucno o numet·o dos recla
mantes e que não pre.ralccnm essa.,; r.1zõcs 
quando se teattL de ütz(;r justiça a humildes 
empregados tlo uma rep:Lrtição fodera.l_ 

QuanLio a. vida en.carccc, Sr. Presidente. 
os quo dispõem cb largos recursos pocunia
rios ra.cilmonto vencem c~ embamços qne a 
caresr.ia aprcsenh; os que dispõ Jm de medios 
recursos l'estringem as suas d0.spozas; ma.s 
os que só percebem um p:uco vencimento que 
se nã.o ungmcnta não podem, de cedo, vi
ver q an.ndo tudo encarece. 

E' para a condiçilo desses homens, St'. 
Presidente, que chamo a attençã.o d<1 Ca.ma.
r;t, para .. que se llles deom vencimentos l.~ <tpa
zes de os pô e a sal v o tb:t pen nl'ia, de que, cor· 
tamentG, não escapam os que só l'ocobom 
minguados or·dona.dos, nnm tempo em que 
tudo (J CiWO, 

0 SR. ER;-.IJIUO CüUTINIIJ-E' compensar 
um trabalho. 

0 SR. AFFONSJ COSTA-Nestas condiçõos, 
ma,ndo ;,1, Mesa. a. representação c espero que 
a Commis3ã.o de Petições c Contas, que tão 
sollicita é somprc em fazer ju .. ~:.iça <t quom 
a merece, niiu demore 11or muito t,empo cst;,t 
poLiç~ã.o c lhe dê deferimento, como 1! U.c ,jus
tiça. (Muito bem; muito 1Jem.) 

O S1·. Thotnaz Oavaleanti -
Sl'. Presitlonto, peço :,, V. Ex:. p .W <L fat.ur 
chegar-mo :i s mãos ;~ logislaçfi,o de l8Jô, poL-:; 
desejo tit'd,r uma. dudtb sobre o qualitie;Lt.ivo 
quf3 o proj ~do tiá. ao enc <~rrog;do dos pombos 
correios. (f-1ttUSf'- p1·otonf!w hl. O or(al01· é atten
dido). 

0 SB.. TJIOl\IAZ CAVALCANTI (con tinua11do) 
-Sr. Pret: idente, pedi a. pahvra, s0hl'e este 
p1.·ojedo, porque me constou que tinh;~ ido 
;i. Mes : ~ unn omend:~ muda.ndo a, denomi
natJí.o do ac tua l enca.rrog ;~do dos pombo~
eorroios. Desejo, portanto, 11Ue V. Ex. me 
informe si esta. emeniLL j;l foi envbh <1. 
Mes;t c si ,j;i recebeu o apoiamento d 1.. Cas<~. 

O SR. PR8SIDENn-At(~ agora não voiu <.t 
Mosa. ementb algum < ~. 

0 SR. THOMAZ CAVAT.GANTI- Ncsto C:I,SO, 
< ~gu<~.rd;~r-mc-hcí p;~r~L quando o ;tut r üa. 
ClrtOllda liZCl' <t Sllll, apl'OSOnÜtÇ<'í.O. 

O ~~-. I-lei·edin <le ~~'( ' )-Sr. Pl'c
S~Ileu te, iJ nobt·c Depuhdo p :lo Coartt re
fel'iu-se ;i. emenda. <tuo venho a,preaentar, 
p<Hquc tive a. cunsídeeação de prevenir a 
S. Ex. com antodcn·cia. i'vrinha emenda não 
vem a.He1·a.r o pt·ojccto na sun. C.)~encia, nas 
suas princip·LO.:; disposiçõ3s: é unica. e cxclu
siv<unonto uma, que:-;tão de termos e quero 
apona.::; pi)r o pr~jocto de accordo com as 
e:dg-encias da actu:üidêttle. 

A emenda man .laque, ao om vez de unca1·
ref;wlo, S(~ diga. dirccto1·, pol'quc ua. roparti
çã, J d\J Pom~i.1l, o C! li O se entendo por oncar
reg<L ~o não ~~ propriamente o chofo, mas sim 
soldado ... 

0 Sit. THOMAZ C.\V.\LC.o\N1'I-NÜ.u apoíau1>j 
Vnm ;t Mo;a, ó lid •, e enviada ;t Commissão onc<u·rogaúo é 0 olficial. 

do Orç.1.mento o recp~el'imonto dos patrões 
dos osca.lor2s da, Alfandc,.;a tle Rocit'n, p:Jdindo 
ttugmento do vencimentos. 

ORDEM DO DL\. 

O Sr. Pre~iden·tc- Não havendo 
numero legal par·a se pr•ocotler· <L:;; vota(,:õcs 
das ma.terias cunsta.nto~ da. orltcm do dia, 
p:Lssa..se á mtLtoria em discttssão. 

E' annuneiada a ~P discus:;ão do pro,jecto 
n. 103 A, do 1903, ~ubstituti vo da Cemmissão, 
approvado na 2•L discussfí.o do projecl;o n. 72, 
do 1902, determin <tndu que o onc<trrcgadü do 
Pombal i\'I1li1iar seja um ofiicial do cx:orcito 
d> quadro· activo ou rcforma,üo, cscoll!ido 
dentre os subu.Ltomos ou capitães, revogado 
nest,<1 parto o a.rt. 4° da lei n. 40~1, do ;~ ,1 do 
outubro de 1800. 

O S•·. );'»resident,e- Tom a pala
vra, o Sr. Tlwm.Lr, Cavnlcanti. 

Vol. lV 

O SLt. HErtiW!A ng .S . .l,.-Ropito: co:3tumam 
cham:u· enc:Lrrogado, niio a:J prop!'io dí
roctor, o ehet'o da rcpa.rtiçiio, o sim á. pr,lça 
inc1tmbitla da limpeza o do serviços secun
da.rios. 

V (Hlü c1 no, como disse, a omenJa. não a.t
tora o projecto na sua ossenciu, e apenas sub
stituo um tm·mo por outro. 

Vom (t Mesa., é lida., a.poiaüa o posta con 
junctamenl;o em discussão a seguinte 

l~~H!NDA. 

Ao p1·ojccto n. 103 ..-1, tlc 1903 

Ao al't. 1" . gm vez de encarregado
digtt-so-dit•cctor. 

Sala uu.s sessões, 8 de agos&o de 1903,
IlM·tHlia rla Sá.- Joaquim Pü·u.~. 

(·) Es~o tli :' CIJI'S O uiio roi ··cyisto polo Ol'II.U•lr. 

1.8 
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o s .. ~. rrboill3Z Cavalcanti(') 
-Se. Presidente, devo declarar, antes de 
tudo, quo dou meu voto ao projocto como 
está concebido actnalmento, o voto contr<L a 
emenda qno acaba de soe aproscntaclll pelo 
meu illnstre colloga, Dcputn.do pelo l" Dis
tricto ela Cil.pihl FcJcea.l. 

A razão do meu vüt;o ú a sog11intc: o peo
jecto, como cstii., tor·na, facult:ttivo ao Govoe
no ose,J lhor o otlici;~l pa.ra........,.onc:l.l'L'Ogarlo do 
lJOlÜL;ü milibr,-não só on!;r1~ os orric:iaes da. 
a.ctiva., como i.ambnm cnt.1·c os oHiciaos J'C
fol·mn.ilos. 

D;i, por cnnseguin t.c maior amplit11dc ;'L 
u.cção governamental. 

No CJntu.nto, Sr. Prc~i1lcntc, não posso con
cord:.~.r com a omcncla, il.prcsenttLd:L pelo ll
lust!'c Doputa.do polo lo Dis t1·ictt> dn. Cn.pit;~l 
FcdoJ•a.l, porque ella vem trazer urna uo
mcncla.tlll'a. pa1·;1 esta. f'uncção, quanilo o fun
ccionario rm;pccLi vo j<t tem o nome que lhe é 
proprio. 

A lei que croou o Pumlml Militar é a (lo 
n. 403, do 26 do outubro de 1800. 

Depois do ter sido convcnicntomcnto me
ditada est;:.L lei, depois llo Governo da época. 
tel' dado as informllções qutl eram p3tlid:.ts, a 
Commis.;ão de M<1rinlu e Guerrn. de então 
formulou o seu projecto, nm qnc dav:.t ao cn-

, carrega:lo do Pombal Ylilitar o titulo do en
c~n·Pcgado, como u. funcÇ'?i.o o exigia. 

N5.o sei l1 quo proposi to vem muua.r actual
monto cstn nome, de cncai·rcgudo partt di
rector. 

Este funcciona.rio t'! dcpentiontc immodiato 
do Estado Maiot' do Exoreito, o os seus chcl'es 

lustre rept'esentante do CeawL, o Sr. Thomaz 
Cava.lcanti. 

Nã.o acho razi'í.o do SCJ', absolul.amente, 
destv. emenda. Entondo que a Canlcl..ra. não 
deve votal-::L, pois, si fot' vonceclol'a, ama
nhã apparecüi'á. outt•a ci·oando uma scet'c
LaJ'Üt no Pombal Milita.r (upoiados), com 
chefe <lc secção (r!JWiwlns) c outro.~ tant;os 
amanucnscs c ofliciacs. 

Isto não tmn cabimento algum. Corno esüí. 
r·odigido, o pt•o_jccto devo SOL' a.pprovado, 
mesmo porquo elle ostá do :lccordo com a. lni 
do Estll.do M<Liui· do gx:.:· ecito. (:lf11ilu IJem. ; 
muito /)lm~.) 

Ningucm mais pcdintlo a pa.ln.vra é oncer
l'::t .ln. a üiscussilo c adia.LI.a. tL vut.açilo, aUl quo 
a Commis&ão dô parecer sobre a. emenda 
o!l'orocida .• 

E' sem debate:,. cnccrra.do om 2(1, discussão 
o artigo unico (!o · pl'ojocto n. 93, de ·I 90 l, 
auLorizando o Governo 1~ a.hrir ao :Ministcrio 
da Guerra o credito cxtrn.orJ.ina1·io de 
:i:!JW$960. par<:~ occorrer n.o pagamento dos 
vencimentos do mostro da. extincta officina 
de correeiro; do Arsenal de Guerra J.o Rio 
Gl'a,nJc rJo Sul. Ül'ozimuo da Silva Marque.:;, 
cujos seeviços foram apr·ovoit:tclos na Inten
doncill. da. Guel'l'a, ficando adiada a votação. 

g• annunciacla a. 2(1, discus;;il.o do projccto 
n. 117 A. de 1903, mandando abrir, pelo Mi
nisterio da. Justi,:a e Negocias Interiores, o 
credito extraordinario de G39$ para paga
mento de vencimentos devidos aos 2os om
cillos d<.t Sccrctlll'ia do Senado. 

rocoboL1 o nome tln chcf'es do secç·ã.o: como, O ~~~. Pa·c~idente--Tom a. pal:t.vra. 
pois, ,·:i.o I.OJ' 11m son snb1Jt'din:~1lo com o o S1·. All'omu Costa. 
til.nlo 1ln 1lirü1~tut• t 

Cumo di:-:sn o illm;tl·o :wt.m· tln onHmlla.,nlL:t ( .. SI•. A n·nnso Oo~tn- St•, Pl'n· 
mn nada. vnm rdtf\ra.t' 0 pr'ojccto, a. nil.o soe si.tlnntn, o 1111~11 IIm, IW<~IIIXI.IlilO a. 1.1·ibuna. 
mn th~J' uma. nomenci;ÜIIl'J., (jllü mo pa.l'oce nesta momen f;o, (~ a.pt•c:~ontn.J• a.o projeeto, 
n?io sn 1• eun vonion tn: 0 tif;ulo de encw·1.,!,1ado 1:u.h discussã.o V. Ex. acah:L do ann u-nciítl', 
( 1 bo.stantr~ signi.fic:divo, e cxprPIBn.·bnin i.L um·L omcnd;~ no snntido dn se augmcntar a.o 
funcçã.o deste otncial na.cg!Olle sm·viço~ cl'crlito ncllP co1tsig-nado a qun.ntia, de G:HOO$ 

que deverá set· paga. a.o U1·. Guilhcrmino Ta-
Erllm, po1't<1nt:J, estas, S1·. f>ee.sidenb, as vare.;;, q11e · f'ui fiseal do Oovcrno pnl'a.nte a 

dcclal'<l.l.~fíe.-; quo ou de.~o,i .H•a. l'i~zet· êl C:tma.t·a gscoltL dn l~ng-.mhaeia dn Pot•nambtwo du
llus Depul.ad.os, pnea. scr·vü·cm do base :w rante o anno do 1805, q1mntia qnc a.quetln 
meu !'11tnro vut.o sobre ;~ e monda. IJ uo foi f'uncciona.rio niio l'occbou por exiguidade da 

. u,pl'Omntada. ú con~ülrn•ac{ã.od:t. mosrn:.t.(.lluilo vo1'b:1. vota.rht polo Cong1·t~sso Nadona.l no 
!Jem .. ) or·;a.mo1rLo ilaqucl!o anno. 

o s 1•• Oliveh~.a Va.lladão (') _ O :t.nno pa.:-:~sarln, V. l~x. dnvo esf.n,l' Iom~ 
Sr. p 1·csidcnl;c, mnmbr·o da. Commis.-:i'i.o tlo IJratlo, tive occasião do a.p1·esenf;:n• a. um pro
Marinha 0 Guol'r·a c, na~llaliclu.Jo do J'el:üor· j~do de cro.lHo émenda. cons :gnandu B.:>s:t 
deste pro.J Jc·to, ,J u lgo-n1cr r:i7.~p='r:::":l,~· ls:-':.~"i(r::O:..:::. (:.,:Ü:-..:l ::.:o~n""'li71;'--1-i'fttl-'li&f'q.· 751' ·~. ~.7\rG-;.-----------
tie qua.lqtwr· argumento (t) judiciosu.B consi- Então 'a emenda foi <l Commissão de 01'
dcrações c1ue acabam d.o ser f'oitn.s pelo il- ç:_unnnto, e esta, no seu Pllrocer, declarou 

quo lhe parecia de justiçll o pediuo, com-

(•) Eslo tli~Will'f;O 1.iw f,.j l'úVÍ>. lo l·u lü 01'!\rlol', 

tnuo deixou <le pu.tt•ocin:u· a, idé:L contidcL na. 
o1 rn~nrln. , por• ausen~ia complrd.n do . 'inf'ol'ma. 
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çõesdo 1\Iinistorio do Inl;eriol', informações 
quo nfw pollom SOl' tornadas du momento. 

Na. occasião da vot.açiio, ret-irei, de accordo 
com alguns membros da commiss·lo elo Orça
mento, a emenda., pal'\1 f<.t.cilita.t· a, pa.ssa.ge.m 
tlo projocto, ao qual olla se rcfcl'ia. o com o 
fim de não protcll<1r a pas;-;a,gem do mesmo 
peojocto que se refer•ia a funccionn.eios do 
Gymnasio Nacional, a qnrnn dn mollo ;tlg-um 
pentcn<lirt prcjuJ.ica.e. 

Mas llOjc , Se. Pr•r• . .;irlontn, tomos nmito 
tompo ainda. dcante dn n()s, cs::;:.ts inCut·ma.· 
(;ucs poílcm Sl~r pedidas n podemos mandm· 
pagae ao Sr·. nuilltet·lnino T<Lv;n·os, ttuo foi 
11scat do Govct•no ,jlll\to <"t. lCscolé~ tle l~:ngc
nlla.ria no RcciJe, •~quill.o <1. quo ollc 1.f\m 
dil'cito. 

Nc~ta.s condições, mamlo a omenda a 
V.Ex., e . .;;porando confiante <.L delil>erução da 
CommissU.o da Cam:tru.. (lllttilu l:cln; lll tr ilo 
bem.) 

Vem {L Mesa, . ,~. lid;:~, apoiada c cnviaúa, ~~ 
Commissão a soguinte 

Ao rwojecto n. 17 il, de IOO.'J 

Accrcscente-so onJe convier: -5:800sUOO
gratificação devida pela lei n. :~u. de· :·W do 
outubro do 1805, ao fisca.l do Governo per
ante a Escola de Engcnlmria de Porn<~mbuco, 
Dr. Guilhermino Tavares, a contar de G de 
agosto d.c 1808 :1 31 de dozcmbr·o de 1900. 

Sala das sessões, 8 de tLgosto do 1 OW .
A({illiso Ouslll. 

() ~··· •--•·e~ident,e - DilVO decla .. 
l':tl' a.o noiJI'o Depul.;.~du po1· Ptll'n;wlbtwo que, 
l'li :1 sna. «?Hiülllla fot· appr•ov:ula com o JH'O

,i.:cl.o, scr·•L dep:Jis dc~ . .;f;acada., mn virt.ud1: do 
:tJ'L l:J2 tlo Regimonto, par·:t cunl!t.it.uit• 
pt•.Jjocto ospccb.l. 

Ningucm mais pedindo a J.1:tlavea., (1 onccJ:
rarlo om 2:L dlscussílo o art.i.v.o ~t-n1ico do p·r·u
jne!.on.ll7 A, de 1903, ftc~ando <trlialla a 
vota.çü.o, atl~. quo a, Commissfto dt~ pare(;OJ: 

... soiJL'O a OffiO!H][J, OIJ'cll'üeida.. 

E' anminciad:t a. discussã.o uníca. do pl'o
,jlcl.o n. 17! C, dct 1902, I'Cldacçã.o para. llov:t 
disr.m:;;são, om vi,·tuúo do n1·t. 1:-:2 do t~ogi· 
mon t;o ln torno, da cmendn dea~;acada na. 21~ 
d iscm:;sã.o do pt·ojecto n. l7!, dn wo~. U.llto
T'izandu o Poclol' gxcc1!1iivo a cnt.rngat• aos 
bi ~:ipos, lJIIO nnllo.':l toem rositlonei.a, os prcdios 
quo, pert,encendo ú. Nuçã.o, serviam du pal<t· 
cio:; opiscopao~. qmwdo se decrnton a ~epa
ruçã.o da. Igmja. <.lo ~sta.do, os q tme:-3 ítca1·fi.o 
pm·tencondo, em plena proprinrla.do, t'Ls t·es
JY-·cl.ivas diueoscs. 

130 

O S•·. Pt"e~idente- Tom a, p ~da.· 
Vi'<~ o Se. Carlos Ottoni. 

O ~~·. Get"nulnO I:I:l:-:sloebel. ... 
-( pe(ll rmle.1n. ) I lecla.ro a. V. Ex. flUe vou· 
f'ullar corltJ':~ o pPojccto ; si o collcg;t vuo 
f,lllar coott•:t tem a pt~ iol'idn.do pela. inscl'i
pçi\.o, sinã.1) a 111 i lll (:n b:\ fa.lla1' l:m lH'i me i eo 
loga.t·. 

() S•·. J.•·t·esiden.tc- n ll()lll'f\ l JOJ)ll

tn.do v:u .•. f'all:Ú' a r.~v , >t' t \ , pod. '. n1.u, tmn ;t 
pa.Ia.vr;L V. Ex. 

C) §1 ... (;:et•ailano llnssl«H~het• 
diz que fc2 quest.iio tle ütll :.l.l' om prinwil'o 
lugar sol>rc o projocto qtw n.calm lle :-;ot• Sltb
mcl,t.ido ;í, lli:'lcussão pat·a dat· loga.r a quo >iOil 

illustl'c coilega., que pretondo YÍl' dofemlor o 
rtuc nellc :,;c con·6m, tenha. oec:~siã.u tln rn
ba,tc;.' O{ at·gumcn to::; quo Vil. i a.ihlll'l.ÍL' contra 
os to peojccto. 
Pen:~a assim pag;.Lr cum <L ma.xima Ieal

datlc, oll'orccendo ú sua. p Hlorosa. aPgumon
taçã.o <.lll\Ülto que é po ;~i v oi dizm· con !;1':1. este 
projccto, tanto mil:iS quanto pretcnlle col
locar a. qncst;'t·J om' tHn tcrrono Jo qual nil.o 
pódn SCL' dcsvitMl<t o pal'<L o q na.l convida u 
seu nulH'e collega a se chegar·, allm de 1i
qnidar· bem a natut·oz<t du a.~sump 1 u em 
douate. 

Prestimn estar defendendo o lll: ineipio tLt 
Iíher·dado religiosa um seu pa.iz , cottrbaéendo 
csto prcdccto, por·quanto tt neliiiUJll<L intei'
f'oroncia <.lo po;_let· publico, em p,:;sumpto desta 
nat.uroza, . (~ indispe11sa.vcl pa.r;L absoluta ga.
e:\ntin. do l)l'incipio da, lib1mlado !'nligios:t. 

As eoncnssõos fiiiO,por vnntur:t, sn f'w·arn a 
q11:dq llfll' sni t:t J'nlig-iusa i m pm·tn.r 11 lllllit.as 
vcws, fHli'H.lll.u n. upiniiio 1111hlie:~, nm vnt·d;t
doil'" apoio pat•eialis~:limo. 

Jtd'm·o-so ú. íntolcr.mei:t da. lgr·Pja. Ca.!.ho
lic:L o f'a.z ver· quo, nilo lia mrlito l.cmpo, so 
dnu em urna lli.LS cida.dos rna.is eull.;1,'l do Bra·· 
zíl.e111 tuna ciclade policí:.vb o guvcr·n;1,da po·r 
homens ue cul tuz•a. alleant:t:la, no Roeilh, I I !TI 
espcctaculu vordadoímmnn l.o merlirwal, que 
nos !'a~ Iembr·a.I' a t1pnet~ crncl em q 110 a.s pn
pulat;ões,a.rr;l.stallas pulo !hrmtisrno l'Cligios.), 
cant:wam o !.lies inr•. 

Jl:stn ('acto f\.1í pr•:.tlilc<Ldo pu1.' 11m f'J':t.do, quo 
e()nvi.Jou a. popu l:t1;~ão pal'ét assisti L' a. um a.utn 
de l't!, na ))l'ac,:n. ]mblica. em tpw elln rpwi
mn.va. unn IJiiJlia pi'OI,csta.nl.o. 

l'm·gunta, tlepuis ün rospondéJ' a. algiiiiS · 
apart.es quo isto q11o vorn dn re.lfnl'it• li um 
f'acto, si isto é ou rlilo tnn:1. m:.t.nilí.~st<v;6.o do 
intol.crancii.L religiosa. no p <.dz c1no n.ssegl.ll·a t~ 
todos DS eídadãos :~ maiot' libL•rJa(lo de 
cron~~n.s po~si.vel ·~ 

Logo, o orador, que f!I!Ol' pn.l'i1 :t lgl'Oj<t 
Catholica absolu La lil.>er·ü:.tdt•, <LS Inais eorn· 
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pletas garantias, como para todas as outras 
cronca.s, vem ::;e opp:Jr a. esta concessão, além 
do tudo illegal, porque a União não póJe 
conceder aos bispos prodios dos quaeJ é usu. 
fructuaria o para os quaes os Estados têm 
um quasi que dominio directo. 

As.üm, a propriedade é dos Estados c a 
União está de posse do8ses predios porque o 
seu serviço assim reclama~ Elles pertencem 
aos Estados, isto é expre<gsó, e não é p.:>r esta 
fórma., quasí tumultuaria., que so pretenda 
modificar a nossa lei basica, t~ Constituição, 
porque nolla se estabeleceu o principio de 
qua toda vez que tae.~ pr.;dios não sejam 
mais necessarios á União,passam em propri
edade plena aos Estados. 

Os Estados, de posse desses predios, em 
virtude destt disposição cons!.ituciona.l, que 
delles façam doaçã.o aos bispos, pot·q ue com 
este procedimento nada. tem que ver o Con
gresso Federal .. 

Conclue, após argumentar no sentido de 
demon:~trftr que nã.o procecle a allegação de 
que se trata de um cumprimento de cJn
venção com a Santa. Sê e decbra que vai en
viar á mesa um requerimento pedindo adia
monto da discussão, atim de ser ouvida a 

.. ·-,respeito a Commissão de Constituição, Le
~gislação e .Justiça. (Muito bem; muito úe;n.) 

Comparecem mais os Srs .. Julio de 'Mello, 
Enéas Martins, Ho~sanah de Oliveira, Passos 
Mir·anda, Ca1•los de Novaes, Antonio Bastos, 
Chrisi.ino Cruz, Ra.ymundo Ar:.hu:·, Anizio 
de Abreu, Bezerril Fontenello, Frederico 
Borges, João Lopes, Eduardo Stud:wt, Tava
res de Lyra, Eloy de Souza, Paula e Silva, 
Teixeira de Sá, José Mal'cellino, Pereira de 
Lyra, João Vieira., Mala1uías Gonçalves, Es
meraldino Bandeit•a, Angelo Neto, Euzebio 
de Andrade, Rodrigues Dot•b, Neiva, Leovi
gildó Filgueiras, Felix Gaspar, Satyro Dias, 
Vergne de Abr.:m,Augusto do Froitas,Eduardo 
Ramos, Josê Monjardím, Mdlo Mattos, Ame· 
r..ico d 1 Albuquerque, Lout•enço Bá-ptist:L, 
Laurindo Pitta, Viriato Mascarenhas, Este
vão Lobo, José Bonifacio, .João Luiz. Asto1-
pho·Dutra, Francisco B~rnardino, .João Luiz 
Alves, Bernardes de Faeia, Camillo Soares 
Filho, Calogeras, Padua Rezende, Francisco 
Romcil•o, Ferreira Braga, Josó LolJO, Azevedo 
Marques, Aqnino Rii.Jeiro, Benedicto do 
Souza, Lindolpho Sorra, L:tmenha Lins, Soa
res dos Santos e J ames D:tl'CY. 

Deixam de comparecer com causa part.ici· 
pa.da os Srs. Oliveira Figueiredo, 'Va.ndm•Iey 
de MPndonça., Sá Peixoto, Rn.ymundo Not•y, 
Arthur Lemos, Rogorlo de Mi1•a.n.la, Ur1)1U10 
Santos, Luiz Domingues, G11edelha, Mour-tí.o, 
Dias Vieira, .João Gayo~:~o; Trindade, Moreir·a 
Alves, E~tacio Coimbra., Pedro Pernambuco, 
Elphlio Figueiredo, Raymuodo de Miranda, 

Fclisbello Freire, Domingos Guimarães, Mil· 
ton, Pinto Da,ntas, Tolentino dos Santos, Cor
rêa. Dutra., Fideli.:; Alves, Belisario de Souza., 
Bozamat, Poreir·a Lima, Paulino de Souza, 
Penido Filho, Adalberto Ferraz, Arthur 
T01·res, Eduardo Pimentel, Olcgn.rio Maciel, 
RoJolpho Paixão,.Jcsuino Ca.rJoso,Domingues 
de Castro, Valoi~ do Castro, Rodolpho Mi· 
ra.nda, Candldo de Abreu, C:~,rlos Cavalcanti, 
Paula R'.l.lll03, Xavier do Va.lle, Victorlno 
Monteiro, Cassiano do Nascimento e Alfredo 
Varella. 

J~ sem causa os Srs. Indio do Brazil, Fran
cisco Sá, Arthur Orlando, Galdino Loreto, 
Erico Coelho, Henrique Borges, Cruvello ca .. 
valcanti, Antonio Zacarias, Lamounier Godo
rredu, Galeilo Garvalhal, Co.3ta Junior, Ar
nolpho Azevedo, Eloy1Chavcs,Leite de Souza, 
Fr<mcisco Malta, Alvaro de Carvalho, Costa 
Netto, Elizeu Guilh·::rmc, Marçal Escobar, 
Angelo Pinheiro, Domingos Masc ~renhas, 
Diogo Fortuna o Campos Cartier. 

O Sr. Presidente :- Havendo 
numero legal, intermmpo a discussão unica. 
do projecto n. l7l C, de 1\)02, até á conclu· 
são da votação dn s ma terias con:;tan tes -da 
ordem do dia e das quo se acham sobre a 
mesa. 

E' lido,julgado objecto de deliberação o en
viado â:-3 Commissõss de Marinha e Guerra o 
de Petições e Poderes o seguinte: 

PROJECTO 

N. 161 - 1903 
Autoriza o Governo a concedel' um. anno de 

licença, pa1·a tratm· de sua saude, rw tenente 
ag,r;regado á a1'ma de in('anlaria Fnmci:-rco 
Jnaquim, M,arquel; dct Rocha 

O Congresso Nacional decreta. : . 
Artigo unico. E' o Governo a.utorizado a· 

conceder ao tenen 1.e agg.·egado ;t arma de 
infantaria Ftn.ncisco Joaquim Marques da 
Rocha um anno d:~ licença. pa1•a tratamento 
de sua saude, ~_,ndc lhe convier. 

Sala das s:,ssões, 'í •.. e agosto de 1903.
Thomaz Cavalccmti. 

E' sem debato app1•ovafla a roda.cção final 
do projecto n. 149 A, de 190~, pat·a sor en
viado ao Senado. 

E' posto a votos, approvad.o em dii'icussão 
unicu. n enviado :t sancção, o sGgHínte 

l'HO,IJO:C'l'O 

N. 131 - J90~l 

{I)C) s~~nl\i\0) 

O Cong1•o~so N;Loiont~l l'US\llvn : 
Art. l,u O Govm•no niJJ'ii'IÍ 11 ct•Hdito quQ 

for noce~su.rio pa.t•:1 o pa,gMUOII &o a D, Ut~l· 
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bina Maria Neto da Costa do meio soldo a vistas» dos Institútos Historicos o Gcogra.
phicos do Bt>azil, llo Pará, Ceará, Bahia, São 
Paulo, Pamn;t c Sa.nta Cathat'illtt c dos In
stitutos Archoologicos de Alagôa.:; o Pcrnam
b~tco (2:~ discussão). 

. que tem direito como mile do alferes do 
excrdto José Noto Simões da Costa, desde a 
data do fallecimcnto deste, consequento a 
molcstias adquiridas em campanha, até hoje, 
e duhi ern deante. São succes~ívamonto postos a votos e ap

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em provados em 2.a. discussão (salvas as ernon--
contrai'io. das) os seguintos artigos do 

E' posto a votos, approvado em di::;cussão 
unica o enviado á Commissão de Redacção, o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 146 - 1903 

O Congresso Nacional rosol v e : 
Artigo unicn. g' o Poder Executivo auto· 

riza(lo a cOncerler seis mézes de I:cença., com 
todos os vencimentos, u.o commissa,ri0 ger:.tl, 
capitão de mar e guerra .José Frttncisco da 
Conceição. para tt•atar du sua saudo ; revo· 
gadas as dispo::>içõcs em con tr:.~rio. 

O Sr. Pereira. de L-yra (pela 
onlem) requer e obtem dispensa de impressão 
para ser submcttida immediatamen~c a 
votos a relacçã.o final d<) projecto n. 146, do 
190:3, (lUe acaba de ser votado. 

Em seguida, é sem debate approva(la. a se
guinte 

REDÁC('ÃO 

N. 116 A - 1903 

Rcdw.~r;tío final do p1'ojecf.o n. 146, deste t.mno, 
que autoriza o Presidente d<.t Rq1uútica a 
conceder seis mo.Jus de licença, com todos 
os venr.:imentos, ao commis:;a1·io [Jel'al, ca
pilr1o d,; mar e !/UfJ1'1"a Jo:uJ F1·mwisco dct 
Omu.:eiçtto, JW?'rt t?·a.tm· dt; ,;;wt sawle 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unico. E' o Presidcnto da Repu

Mica autoz•ízado a conceJcr seis meze; de 
licenç~a., eom todos os vencimenf;os, ao com
missa.rio geral, cnpitão do mar . c guerra 
;Jo.;é ll'rancísco da, Conceição, pn,ra t:·utar de 
sua sauuo; revogadas as <I isposlçõcs em con
trario. 

SaLa das Com missões, de agosto de I gm. 
- Vi1'iato Jl!ascarenhas .• - llc1·1neneuitdo de 
.ilforw~s. 

PROJECTO 

N. 23i-Hl:O 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o Gozarão da francvúa postal a col'· 

rcspondcncia e a.s Revistns do:; ln;)titutos His
toricos c Googra.phicos do Brazil, do Para, 
Cea,rá, dn. Bahia, de S. Pa,u1o, do Paraná 
e de Santa Catltat'inu,, o do;:; Instituto~ Ar· 
cheologicos.de Abgôas c do Pernambnco. 

Art. 2." Rcvogam·so as di.;po~içõos em 
contrat>io. 

São successivamen to postas <~ votos o a. r: .. 
provadas as seguintes emendas: 

Do Sr. Carlos de N.ovao;;;: 
« Accroscen te-se-Socie1adc de Geographía. 

do Rio de .Janeiro e Liga NavuJ. >~ 
«Ao art. In-Accresccntc·se: c da Revista. 

d:t Socied;_tdc de Medicina e Cirurgia do · Rio 
de Janeiro o da Socic.lade de Geoge<tphia. do 
Rio de Janoit·o.» 

DJs S1•s. lgo:.tcio Tosta o outl'os: 
«Accro.;eoritc-sc, depois das pal:wras- In· 

stHutos a.t·cheologicos de Alagôas o Pernam
buco, o seguinte: o da Sociedade Bahiana dG 
Agricultura (Bahia), União Agrícola de Ser· 
gip~ (Sergipe), Socicdu.do de Agricultura. 
Alagoamt (Alag~·,as), S11Ciedado Auxilütdora. 
do Agl'icultura, (Pornambu~o), e Associação 
Agrícola Pa,ulísta (S. Paulo).» 

I~' o pro,jecto, assim emendado, approvado 
em 2·~ dhwussã.o o enviado á re . .;;poctiva com
missão para rcdigH-o do accordo com o ven
cido, pttra a 3'~ discussão. 

E' po.,to a votos e a,pprovado em 2a. tlis
cuBsào (salvas as emendas) o sog-uinto a,1•tigo 
nnico do 

l'RO.Il·:C'l'U 

N. 25 t . A, do lfJ02 

(Do Senado) 

g• o pro,jecto onviado ao Scmado. O Congresso Nn. '.d.ona.l l'esol. v o : 
W annunciada.. a. votaç~:Io do JH'o,jeeto Ar·tigo unico. OGovr..rno ahrirá o c1~odíto 

n. 237, do H>OO, declarando ([Ue goz:.trão da: necessat'io.pu,r:.~ conl;irnw.r :J, fazer gL·a·t.uita
fl'anquia postal a co~:·rc,;;ponrlcncia o a8 <' Re· monte a i.mprw;são d(Js ..~lnnwJs (l:.t Aca.-
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dom ia Naciom l de Medicina, na. Imprensa, 
Nacion <1l. . 

São successivarneni;e postas -a votos c ap
prova.da::! . as seguinte.:; . emond as : 

Dos S1·s. Nei va e outro: 
« Estenda-se igual medida á Revista da So

ciedádcJ de 1\feclicina e Cirw·gia. » 

Do Sr. Bueno de AnJrada: 
« O Goveeno abrirá tambem o nccessario 

credito para mandar publicar nas mesmas 
condições a Revista do Club de Enr;enhcwia.» 

E' o projecto, (),Ssim emendado, approv:tdo 
em 21.1. discussão e enviado à respocl;iva. com
missão pai·a redigil .. o de accord.o com o ven-
cido para tL 3a. diSCUSSãO. · 

·E' ann unci:.~cl<:t a. votaç'ii.o do · projecto n. 145, 
· de 1902, qtw au&oriza. o Governo a. :i.sentar 
dos dit'oitos de import<.~çfi.o o ma.tef'ial impor· 
lado pnb . [ntendcncia. Municirml de Porto 
Alegro, pc:tra almstecimento de <~gua, bem 
como o mtttcrial mctallico destinado á rêde 
de C3gotos c illuminação clect1·ica du. mesma. 
cidade . (3a. discussão). 

S~ó succcssivamontc postas a votos c ap
provadas as seguintes emendas : 

Dos Srs. Bricio Filho e ou ·.ros : 
~ . Fica o Govcrn:J i.ambem autorizado a 

isentar dos <lireil.os de importação o material 
quo for importado pela Intondencia Muni
cipal de Nova Friburgc.l, cidade do Estado do 
Rio .de Ju.neiro, para abastecimento dé agua, 
bom eomo o material mctallico destinado á 
rêdo de esgotos e o que for nccessario pa1•a 
o sel'viço do itluminaçã.o elcctrica, da mesma 
cidade.» 

Dos Sr;:;. IV1ymtmdo Arthur• o outros: 
«Onde convier: 

m:üCl'ial · que as ca.mal·as municipacs · do 
Estad,o do Ceará prccis:l.l'Cm j mpoetar pa1·a, 
abastecimento de agua ·em seus municípios, 
bom como cataventos e todos os seus acces
~orios , bombcLS, encanamentos, etc. 

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

O Sr. Sergio Saboya (peltÍ o1· 
dem) requm· c obtem dispensa do in ters&icio 
par~ que o projecto,quc acaba. de ser votado, 
entre na proxima sessão. 

E' annunciada <L votação do projecto 
n. 13!; do 190:3, dot01·minando que nenllnm 
agBnte do corl'Cio pe1·ceberá vencimento an
nmü iuforlor a. 480$ (la. discussão); 

O St·. Pr·esidente-A Commissiw 
d.e Ol'çamonLo deu pareeor contrario c ter~ 
mina dn. ~:uguin~Q fóema (l8). ·· 

Não do!leonh~écrnos quo na t<tbo!la de classi. 
ficí.l.Çlão de ageq.ciu.s ora em vigor, a dircdo
l'Íi.t dós Correios propoz c o govel'no appl'O· 
voü a reclucção dos j tL mingua.dos venci
mentos de consideea.vel numero de agentes 
de 4a clasç;e. 

Essa tabella, ·porém, têm de ser refor
mada, ainda este anno, pn.ra o proximo bien
nio. Será então o momento azado . de cor
rigie as injustiças commettidas, devendo es
perar-se que ~seja observado o § 2° do art. 345 
do regulamento de 1° de fevereiro do 1896, 
que dtspõo o seguinte: «Em regra, nenhum 
agente de 4a classe pcrcebcrt't. mcnol:l de 360$ 
a.nnua.o:-:, desde que a. renda ~mnual da agen
cia attinja á quantia de~pondiJa . com o· seu 
custeio.» 

Art. Fica o Govct'no igualmente auto-

A pratica deste pt•cwuito sm•virá, por om· 
quanto, para attcnuar o mal quo o projecto 
pt•ocut•a eliminar! som tmzor· o grande onus 
que este dotorrnin&l'ia. rizado a r.oncedcr a. mesma isen1,~ão p<tra o 

materütL que for importado polo Govc1•no do 
Piauhy para. o servic;:o de u.bastecimento de 
agua da. Capitaldo Estado.» 
· Do Sr. Hos:wnah de Oliveira: 

«Accl·cs-ccnte-se onde convier·:- c pétl'tt o 
m;.Ltel'.ial preciso . para o . a.bastecimento de 
<.tgu[l, ~L cidade de Belém, no Pa.rá.» 

E' o p1·ojecto, assi.m omontlado, approvatlo 
c1n :=;a. discussã.o c en v il~d o <'~ Comm i.ssã.o do 
Redttcção. 

Pmto í.~ votos, é appl'JVi.~ '.o em la dis
cus.;;ã.o o so:;uinto 

l'H.O.JEC'l'O 

N. 7ü 'A-l!J03 

O Congi•esso Na.cional ol'f!Solvo: 
'Ar·t. 1,° Fiea. dosclo ,j;l o Govm·no t~utorl

!!itvlo i.\ L;on t.ar uc dit·oitot:~ do 1mpo1•ta,çfi.o o 

E em uma. refut•ma systcmatica do :mJ•viço, 
cuja noces,:;ida<lo ó get•ttlmente reconhecida, 
molhar poderão eoi•rijir-se, po:L' medidas .lmr· 
rnonieas, acpwlle o ont1•os tle1hi~cs que nellc 
acl;ualmcnto se notam. 

As razões do opporGunitlad.e indicadas lo· · 
va.m a. commis:;ão <t não :wonselhar que f{e,ju. 
o projeeto approvad.o. 

Em ~oguida é po.;;Go a. votos e rejoitado ~m 
la disr:ussão o projccto n. I ::{·1, do l!JO::J, 1lclier~ 
minando qnoncolmm agente do eol'r'eio PCL'
ccbor<t vencimento an n ual in !'ol'iúr •~ :J80$UOO. 

O St•. Á..ngelo Nct.o (p!Jla u1·dem) 
requer vcl'i!icação i.La, votação ~ 

Proccdenllo-so á verificação, reconllcce-so 
tor . sido rejeitado por 55 .· votos contra 5:J
totaJ.l08. 

E' annunci.aua u, vota.(,~f:i.o do pro,jccto n. ~~'H, 
do 19D:i~, determinamlo · que os · ofllcia.cs du. 
Bt•igadn, PoU.ci.al do Distrielio Fo(loral sú po-
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derão ser demittidos dep:)iS de candemuados 1 O !S.t·. Julio Snnto~ ( pda or
ama.is de dousannospor tribnnatcompc-!th!·iJ1.)- Roqueit·o a. V. E:c, Sr. Prc~i
tonte, c ma.ndêt auonar aos referidos ollicitw:J dente, que consulto <.i. Casa .o:: i eonccdtl dis
a mesma q1:1ota .(l!lC:, par~ cr-iado, percebem pens;.t do interstício pu. ré~ quo o })l'ojoctu, q110 
os do exercito {la d1scussao); acaba de ser votado, figu1·e na. or·dom do dia. 

O Sr. President_e- A este pro
jacto a. commi.ssã.o do M~t·i'ôlw. o Gtwrraapro~ 

· senl;ou um substitutivo sob n. 14.2, de H:)Q:J, 
que só pôde ser votado om :2'1 discussão. 

O que so vota ~gol' a é o projecto do 
Se. Hcreüia de Sá, sob n. 2H, de 1902. 

· Em seguida é posto a votos o a.ppt·ova.do 
em ta discussão o seguinte 

PRO.IEC'l'ü 

O Congt·~~sso N<Ldonal l:'o.:;ul ve: 

Art.. l." Os o!JicL1.es Ü;~ 1\L'íg;Lda. PoliciaL 
do Distl'icto Fc:Ieral s_ó podcr;~w soe clcmitti
dos depois do condomnados a mais de dous 
annos por trilJl\na.l competente. 

A1•t. 2. 0 Aos refei'ictos officiaeH será (],bo
na.da <.\mesma quota. que, parD. croado, per
cebem os do exercito. 

Art. 2. o Revogam-se as disposi9õcs em 
contrario. 

() Sr. Heredia de Sá. (11eh! or-
11em)- Requeiro a V. Ex., Sr .. Presidente, 
que consulto {L Cas:~ si concede dispensa do 
interstício para. que o projccto, que acaha. 
do ser votado, figure na ordem do dia da 
11roxima sessão. 

Consultada a Camara, 6 concedida a. dis
pensa ped.ida. 

São succossivamonto postos a votos o ap
pt•ovados em 2a. tliscussão os soguj ntos ar
tigos llo 

PRO.Il~CTO 

N. 152- 100:3 

O Congl'esso N<wi.onal resolvo 
Art. L" I?ic<L o Pf):lcL' gxccuf;i.vo aul;uri

za.do <L abl'Ít' tto Ministor'io da lnclustL·ia, 
Viação c Obras PulJlicas o credito extra
ordinario do 166:141$755 para attendor <J.O 
pagamento da garantia do juros du G % sobl'e 

·:-o capital de L500:000$, conc~ditlo _!i Com
panhia. Engenho .. Central de Q_utssa.rna, s:mdo 
81:464$:340 para o oxorcicio do l 902 e 
84:577$415 para. o cQl'l'ente, até 9 do dczem
ln·o, flUD.ndo cess<~ a dit\a gttt•a.ntit~. 

da. proxima sessilo. 
· Consultada. a, Oamal'a., é CIJllCOLlid<~ a dis" 
pensa petlida.. 

Sã:) successiva.mcni;o postos a. votos c ap
provados om 2a. cliscns:<ão os ~cg11in tcs ar
tigos do 

PROJI~CTO 

N. l5:J - 190~) 

O Congeessu Naciu1ml duGJ'cta : 
A L't. 1.° Fica, o Pod.et· l~xer:l!f.i I'U a.utot•i

zado :~ abt·iL· a.o lVIinisl;el'io d<~ Ju::;tir~a ü Ne
gocio:-; Intot·ioros nm cr·eclito oxt.t·;wÍ·dintLJ'io . 
d.c 55:000$ destinado:'; · ;i conste1wç~to, nó pat·· 
que clt~ Quinta d:t Boa Vista, du uJna, rutuuda 
par<t accommod<.tr os. panoramas tloaclos ti · 
Nação p:}!o artist<t Victor Moircllcs de Lim;1 
c ;ma mulher D. RoscLlia Fraga Mcieollc3 de 
Lima. 

Art. :2. 0 Rovog:un-s(} as disposições em , 
contrario. - ) . . 

São succc:;si va.mentc postos :t votos c ap- · · 
provados em 2n. di.;cussão os seguintes ar
tigos elo 

Pl:W.JECTO 

O Congresso Nacional resolvo : 
Arl;. 1.° Flm~ o Pouur Exocul;ivu aut;ori· 

zttdo a ahrir~·ao Minislm·io tia Guer'L'a. o cre
dito cxtraordina.rio úo -~5:000$165, scntlo 
21 :500$pai·a pagar os vencimentos do capitão 
AnniiJal Eloy CartluHo, p1·of'essor d ~ ext.111cta, , 
EscoLtL Militar d.; Porr.o Alegl'C, no por iodo 
do 17 de abriL de 189·1 a. !(:J do novembro de 
1897, 2:!í72$040 para pagar os do Antonio So
lllC(l,llO das MeJ'CI}S Pl'ot.o, mestt'o da oflieina. 
de sm:ra.llwims du ox1,indo Aescna,l dB Guerra · 
de Pe~·n:J,mbrwo, no pnl'iodn ele l!J de janeieo 
do !800 a. 20 do m::Li'J do 1 DUO, 516$1 ~5 para; 
pagat· os de C:an(lidu Gonu~s do S;i,, e 40.~$ os 
de Cosa.L'io Manoel do Bolllfilll, aquellogu(trda 
fiel o este sorvenl;c do Deposito de Pulvora 
de Ma.tat1"1, na. Bahia, a contar de L de setcm- · 
bro de HJ02 a.té 5 de fevereiro de 1903, .·~ 
<1uu.nuu fol'am dispensados. ,:·:, 
· Art. 2.0 Revogam-se as cli.sposições em. 

contral'Jo. 

J\rt. z,u H.cvogam-~c as dispol)içt.íu8 crn f) St.·. Neiv"' (p,Za orr/.t;M.).l'Ci]lLel' o 
con trttl'i.o. IJbtefl.l · di'íJ.H:!.Ur.;a Út} i11 Lel· .. ~l;íeío pa.ra o IJOI.' ... 
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· jccto n. 154,dc 1903, entrarna ordem do dia discutir o assumpto: os 1'equerimentos do 
'·de amanhã. adiamento são immediatamente votados. 

E' posto a votos e approvada em 2a discus- O SR. CJ\.RLOS ÜTTONI- Desde que V. Ex. 
são o · seguinte artigo unico do· não consente que ou falle, :::ento-rne. 

PROJEC'l'O 

N·93, de 1901 

O Congresso Nacional resolve: 
.Artigo-unico. Fica o Poder Executivo a.u

torizado a abrir ao Mimsterio da Guerra o 
crédito extraordinario do 3:916$690, para 
occorre.r (tO pagamento dos vencimentos do 
mostre da. extincta officina du correeiros do 
Arsenal de Guerra do Estado do Rio grande 
do Sul, Orozimbo da Silva Mar.tues, cujos 
serviços foram aproveitados na Intendencia 
da Guerra ; fazendo as neccssarias operações 
e revogadas as disposições em contrario. 

E' de novo annunciada a continuação da 
di~cussão unica do projecto n. 171 C, de 1902, 
(j_ue havia sido interrompida pelas votações. 

Vem á Mosa é lido, ap.>iado e approvado o 
seguinte 

REQUERIM:E~TO 

Requeiro c1ue o projocto n. 171 C, de 1902, 
viL á Commissão de Legislação e Justiça, 
para sobre olle dar parecer, c a.dia(hl. a dis
cussão. 

Sala <las sessões, 8 de agosf;o .<Le l9m.
Germano llasslochcr. 

O Sr. Carlos Ottonl- Peço a 
, palavra. 

O Sr. P••esl<lente- O requeri
mento do adiamento já foi approva(lo. 

O Sr. Carlos Olt,oni (pcwa ttma 
explicação pessoal)-81·~· Preg.idcnte, ··entendo 
do meu dever dttr uma explicação perante a 
Camara. 

Quando se discutiu este projecto, por occa.
sião da discussão do orçamento do anno pas· 
sado, o illustre Sr. Dr. Barbosa Lima pediu 
que a materia fosse de . .;tacada do orÇamento 
pllr envolver offens~~ á Constituição ... 

0 SR. BARBO~A LIMA - Por força do Re
gimento. 

0 SR. CARLOS ÜTT.JNI- ... e O Presidente 
de então, o S"r. Vaz de Mello, sem consttlta 
á Camara, destacou o projecto · pu.ra sofl'rer 
nova discuss'ão. 

Esperei, Sr. Presid<mte, que esse project:> 
viesse a debate, mas docurreram tempos c 
elle não apparecou na ordem do dia. 

Afiaoç:wa-se que se protelaria toda dis
cussão, si esse projecto ti v esse de entrar em 
debate, para furçal' assim a sua. rettrada. da 
ordem do dia. · 

0 SR. Tno~rAZ CAVALCANTI dá um apal'te. 

0 SR. CARLOS ÜTTONI- Hojo, que V. Ex. 
poz o projocto nà. ordem do dia (o1u:o·tes), 
venho diz...:r que, solicitando a appr·ov:.~.ção 
do mesmo, não pedi um favor ao culto ca.
tholico, como a.pruuvo dizer ao l10nrado re
presentante do Rio Grande; do Sul, o Sr. Ger-
mano Hasslochcr. · 

Este projoctJ, Sr-. Presidente, não é mais 
do que a l'ea.lizaçl.o de um compromisso for
mal tomado pelo Governo · com a ·Santa. 
Sé. 

O SR. MANOEL Fur...cmNciO- Ap.oiado. E' 
O s ... Oarlos Ottoni-Poço então um compromisso de honra da. Na~~ão, quo 

a palavra pela ordem. precis~L :ser satisfeito. 

O Sr. Presidente - Tem a pa- O Srt! GERMANO HAr,sr.ocnER ··::.__ Qucpri-. 
lavra o nobre Deputado. meíro se faça a. estrada de forro de Mamoré, 

que é um compeomisso nacional.. 
O Sr. Oarlos ()ttoni (pela ordem.) 

---'-Sr. Presidente, dnas palavras a.ponas. 
Não venllodiscutít• o requerimento do Sr. 
Deputado Germano Hasslochcr, mas simples
mente explicar um facto queme é pessoal, 
i:Stoé, .o motivo porque peiii c1ue entrasse 
na · ordem ·· do dia o pro,jecto, cuja discussão 
so ini.ciou na sessão de h~je. · 

Não me opponho a que o ;projccto so1T1•a 
n_ovo ·cstudo. perante outra Commiss:lo da. 
Camara, solicito, porém, ilaCamara .•• 

·o Sa. PRESIDEN'l'E. - PCÇQ Jlcença pa.ra 
· · _l_~rnb~~a~~ -~--~o.· __ ::_:_-_ .nl)bl~c _ · p~p_u_:t __ ~do ~q 11e _ P _ã.~ pç,d~ 

O Sn.. ·CARLOS Ü'l'TONI-A ~r-auç:to da õio
~ese de Diamantina foi autorizada pela lei 
n. 09:\ de 10 de a.gosto do 1853, lei que co· 
meçou a ter execução om 1854. Afl'cctavaa 
altos interesses a creação u.e:;so bispado .•• 

O Srt. GJ~RJ\1A1'\0 HAsSLocm:u. __; Que into
rosses? 

0 ,SR. CARLOS . ÜT'J'ONf-,., O O gOVCI'DO, 
sendo então mínistro o gJ•a,ndo homem doEs~ 
f,ado quo se chamou José Thomaz NalJllco de. 
Arau.jo, dirigiu ao seu delegado junto á Santa 
Séa.s s_oguinte~)nstruc~ões ..• 
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O Su.. GERMAXo I-IASSLacnim-lsto não fa,z e1ucidn,da, c peço <.L illustre Commissão q_uoa. 
lei. tem de estudar que consulte essas fontes 

OSR. CARLOS OTTbNI - O illustro Depu- par~vcrifica,r que ·não peciilnqs uma, . in
tacto i<dlou quando quiz sen1 quo oa o inter- JUSttça. (.Muito bem; muito úent.) 

rompll:;::;e: seja ·generoso. O Sr. Prell§ident.e-Estão findas as 
O SR. Glm;\IANO 1-IASSLOCIIE:R---:-E' para au- votações. 

xiliar V. Ex. no desenvolvimento da tllcse. 
0 SR. CARLOS 0TTONI-Dizía elle: 
A quos~ão é esta: o imperador S<toccionou 

a resolução e fui expedida a carLa iv1pcrial 
de 16 de ja.ri"eiro de 185,1, pedindo a expedição 
das buUas. O governo imperi:ü dea instru
cções ao seu cnca1·regado, como acabei de 
dizer, ·lendo o o. viso de 1854. 

Essa carta imperial foi entr0gue a Sua 
Santidade e ella consignou, nas bullas que 
aqui estão (nesta obra. do Sr. Candido Men
des, vol 2°, pa.gs. 881 e 829), a:; promessas 
que tinh<~m sido feitas. 
. Por isso é que eu disse que é um contracto 

perfeito, e acabado._ 

Foi encarregado do <lar execuç·ão a essas 
prome.:;sas o Sr. Nuucio Marini e clle exigia, 
como ·condi cão p :·olim in[.Lr para a c reação 
effectiva dos bispados, a satisfação dellas, e 
o governo nunca se recusou a cumpril-as, 
dizendo apenas q uc ficariam par<t depois,· 
quandoos bispa.rlos fossem creados. 

A promessa fui consignada nas bulias pon
tificias. Por conseguinte, ellas fo1·am accei
tas e o contracto ficou perfeitamente aca
bado; 

K>ta Camara mesmo . vobu para Diamrtn
tina, na lei do l851J, trinüL coutos pa,t':L o 
palacio do bi!po o dez para o semin:;rio. 

Os prodios foram adquir·idos com a dccla· 
ração do pertencentes á üíoco:;o de Dií.L
mantína; esta vamos com o rugimcn da. ro· 
ligião oflicial, depoit~ vciu a sepamção, mas 
os direitos adquiridos devem sub.sisti: (apoitt
dos). Assim como so pa~a.m hoje congruas 
aos padt·cs c ·bispos quo ,já as percebiam, 
as:,;im como foram Pntl·(~gues a.o culto cu.tho
Lco os tcmp:os feitos· com o dinhoiro da 
Naç~ã.o, :1ssím turnhom não so pódo negar a 
J';lfüd.encía a que tinham direito os bispos c 
qnc tinham sido olJjecto <lc contra_ctos. 

Sr. Vreúdrntc, V.Ex. a.calm ilo mo avisa.r 
que não rlovo proseguir. · 

Vou ssntar-mo, aguardando a occasião do 
!§e <liscutir este projecto, pa.t·~ então md;endm.·-
mc mais sobre ello. · .. 

Hoje, o que reic,·indíco óo cumprirnentode 
uma. obr•igu.ção sagrada, a. quo o . J~st:.tdo niio 
()e póde decentomen te rocmsar. 

Nu. obr•a de Canuido Mendes . d.c Almeida, 
nos rclato1·ios (LO Minístot·io da, .Justiç:.t. de 
1857 e de 1801\ a questão est:í, iJituil'tt.rnente 

Yôl, IV 

Pa.ssa.-se á. ma. to ria om discussão. 

E' annunci_ada a-continuaç-ão da. discussão 
unica do projecto n. 107, do lgrl3, . rofor· 
mando a lei eleitoral para as eleições fe
deraes, substitutivo da Commissão Especial 
aos projectos ns. 5 e 285 C, do 1902, este 
ultimo additivo desta,cado em 3• discl:lssão 
do projecto 11.. 285 A; de I 902. 

Vcom á Mesa., são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente om discus!ão as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 107, de 1903 

Ao art. 8. o Accrcsccntc-se : - ou o l'G~ 
mottel'á com a, firma e lettra reconhecidas 
por notario publico. 

Sala das sessões, 8 de agosto de 1903. - · 
-Augusto ele Vasconcellos .-Heredia de Sd.-
Sd P1·eire. · 

Ao paragrapho do art. 12. Em vez de
juiz da la prctoria,- diga-se: um dos juizes 
do Tribunal Civil e Criminal, e:gcülhiJo por 
soetc. 

Sal:1 <la~ scss7jils, 8 de agosto de wo:.J.
Augusto de Va.~concetlos .-Sâ Jt1·eii'IJ. 

Onde convier: 
No Distr~cto Federal as a.tl;l'ibuiçõcsconre .. 

t•idas pelo § 4•• e art.· 8": -ao secretario, 
se~ão exercidas pelo lo secreta. r ;o do Conse· 
lho Municipal. 

Sala das :-:c.:;sücs, 8 de agosto do 100:; •. -
Attgttsto de Vo.sconcellos .-.','ri Freire. 

Ao substitutivo: 
Aecrcsccnte-so, ondr, eonvicr·, o süguinLe : 
ArL PaL'a PL'vduzir a. prova' do idado, 

!iefVÍI'fí.O: 

a) as certidões de casa.monto; 
b) as certidões de ter sido o requerente 

qualíficZ~.do jm•rtdo ·; 
c) os titulósexpodídos oinvir~udó do at•t. (jr, · 

do decreto n. 3.029, de fhlo Janeiro dn 1881 ~ 
Sí.t,la das SOS:iÕBS, 8 de agosto do 190:3.--. 

v-::,·io.to Jio .. ~r:co·rmha.~. -IJW11'10 drJ Prdva. 
!!) ' 
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,=_ :_ -- 0 -~-fSr .--- Bulcão Vi~n~a··-Rele~ 
:' ' vein"lhe _-_ os eollegas · -a .· ousadia de . vir tomar 
.. parte no _ debate, j(L . tão abrHhan~ado pelos 

• peregrinos talentos da -Camé\ra . . Nes·~e as .. ; 
sumpto dá- se um estranho phenomeno : 
quanto mais .discutido elle é, mais se _,. avolu
mam tts · difficulda.des .. para se _ poder chegar 
a ·um resultado . seguro. A impressão qu(:} se 
sente é a mesma . que deve dominar uma 
pessoa que, penetrapçlo num rico salão am
plamente illuminadQ, s.ento a vista. ferida 
pela pujança da luz. 
· Depois de referir e . historiar as reformas 
eleitor~~oes do paiz, desde a lei Saraiva até a 
lei de 1895, achando . que a questão não é 
tanto do · reforma. de lei, mas H i m de reforrna 
.de costumes, o Ol'auor entra. nâ amtly.3e do 
projectu em discussão. 

Em thes_c não lho ·ropugua aft'octar aos 
magistrados l.ocaes o processo do alistamento; 
o or<l.dor acha quo, em_ face da Constituição, 

---essa attribuição lhes não póde ser dada. 
Analysa todas _as disposições concernente~ 

:io processo da eleiç:ão e acha que sãoimpra
ticaveis, porque o eleitor não se interessa 
pelo pleito ' desde que sons votos não po:;sam 
ser reconhecidos, desde que ao Poder Legis

. _-,-Jati:vo cabe _._ a soberania;, que tem. éntendido 
· ·ae:Jazer Deputados. ·· · 

-· ·.> :.;>revê com fundamentos b fa.cto de não co,. 
gitar • nenhum dos .· projectos · .apresentados 
de evitar as duplicatas deeleições. . · 
=-~ Dü;corre longamente no sentido de eviden~ 
cütr att1 onde chegam as facilidades das leis 

. actuaes o dos · projéctos em discu~são · __ no ._ to
cante ás duplicatas, sendo ponto ca.pita.to 

- par<~ o qual drwe~se • olhar profundamente, 
ó rcconheeimen ~o de poderes. 

l~studa' o assumpto sob todos os pontos 
priocipaos e; após proJligar vehemontemente 
o que tom sido o·roconhecimonto dQ poderes 
entre llÓS, eivado de incoherencias, quer sob 
o ponto do vista eleitoral propriamente dito, 
quer -· sob o· ponto: de vista das incompatjbi-

. ]idades, conclue rendendO homenagens :.'L mo
moria do . grande vulto . que s J chamou Sa
raíva e cOncita os homens politicos .a o imi
tarem p<tra, por o.3.ia fórma, assegurar a ver
dade eleitoral, baso do rc~imen politico que 
adopt~mos com a Carta. ué 24 do fevereiro. 

· - ~ (llfuito lJcn~; 1rtttilo be11~. O orador é con1p1 .. Í
mantado.) 

~:- · < 

Vem é.i. mesa, é UJ.o ·• ltpoiado e posto con· 
juoctamcnto em discussão o seguinte 

. .. SUBSTITU'i'IVO 

,_ .. _ _ _ .. _ .. _ ... _. Ao: l~l'~ectú rt • .107tlri1.003 

· .. • ~ Ar• I .. L~~corl,~Imiam om vigoi•·as leis n. 35, 
.. ~ elo · 26.' d;K ,jan'õí1•9- de _ .1892, 11. 09, 1le •. ·· J -de 
· (l,g_ost,u il~ 1,~92;nr_ 184; ~e 2;jde sc1;eu.lbro de 

1893, 7 de dezembro de 18{l6 o ri. 620, -dc 11 ··_ 
de outubro do 1893, · com'" as scguites alto··' 
rações: .... 

§ 1 . Q A divi~ã.o dos municípios em secções, 
a eleição das commis~ões incumbidas do , alis·:. 
tarnento ·e a eleição das mesas: eleitoraes se 
procederão ainda que não esteja completo o 
numero dos cidadãos convocados, . com tanto . 
que se ache presente, pelo menos, a maioria 
dos membros effectivos do conselho ou ca
mat>a. 

§ 2. o A' junta eleitoral com sêde naca
pita.l dos Estado~, composta do juizseecíooal~ 
seu substituto e do procurador ~:;ecc·ional com- . 
pote proceder á apuracao da eleição rcali·. 
'4ada no Estado, para. senador, ou ·nos dí1fe
rentes districtos, paL'a deputados e expedir 
diplomas aos candidatos eleitos, devendo ço
meçar o trabalho de apuração :30 dias depois 
do rea,Uzad~ a. eleição e termirHLr dentro de 
igual prazq. _ . 

§ 3. 0 No prazo de tres dias a.pós a eleição, , 
os preside-ntes das mesas eleitoraes remet
terão ao juiz seccional a cópia authentica da 
respectiva eleição. 

§ 4°. Os membros da~ Com missão de alis
,t:1lnento e das mesas eleitoraes deverão Sr)r 
eleitoi·es darespectiva secção. . 

§ 5°. P .roceder-se-ha. á eleição sem pro quo 
comparecerem pelo menos tres dos membros 
effectivos da mesa. 

Si. até a occasião de se proceder á apura· 
ção nãotiverem cJmparecido mais dous me· 
zarios ou seus supplcntes, convidal'á a mesa 
um ou dous oloitorea presentes afim de oc
cupar .o Logar ou logares vagos. 

§ 6. 0 1l'ica abolido o recurso cl'oado pn.ra o 
Supremo Tribunal ll'odcr•al· pelo art. 5°, § 
unico do úocroto.n. 184, do ~ úo setembro 
do 18~3. · -

§ 7°. Não poderão SJr vota.dos pal'IL Senador 
ou deputados os · funccionarios administ.ra.
tivos fhdora,es ou estadou.o~ demissíveis indo-
pendentes do sentença. · ·· ·-__ _ · -

§ .8°. Fica annullado o alistamento yjgente _ 
devoodoter começo o· processo dono-voaLis
tamento no dia I de ntarço· del904. 

Para as commissões do novo alistamento 
podorão ser ele i tos os actua.os e lei toros. 
'= Art . . 2°, Ficam revogr.t'las as disposições 
em contrario. · 

Saladt~ssessões da Camara dos :Doputados, 
8 de agosto do 1!)03.--:-Bttlcão Vianna. 

O Sr.Enóas-1\Iai~t.ins (pelaortlcm) 
Sí·. -Prosidento, a_ ,minhg. ... . presença .. .. na . tri
bgna._não significa o desejo(le toma.r parto 
nó-debate>da .mater·iaemdiscussão. 

O met.t desejo' é -si111plesri:wnte fir-mar opi· 
nifi.o a rel:lpcito do n:1odopor quo·' vüe procn· _ 
der <L Camai·a neste-- d'ol>ate · c sobretuilo na. · 
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iqÚidação final, no apuro de opiniões. Apoi-
ados.) . .. . . .• . 

Nós estamos ll. vo~· cada <lia, e nisto nàó 
va.e a. menoi' censm·a., appareccrem substi.
tutivos ou emendas de ta.l natureza que 
roódifica.m o .. pensamento acceito; 

· 0 SR. EDUARDO RA!IlOS E OUTROS dão 
apartr.s. 

O SR. gNI~As MARTINs-ACainaradeve até 
sentiL·-so em difllculdades pt~nt discutit•, por
quo náo é posslvel discernir no ma?-e nwfpwm 
de idétts que · so sente já em discus~{í.o .. 

Si V. Ex. pormiLtisse, on dirigiria. uma 
pergnnta, ê.í. Mo:m. . .. . 

Como se sabe, o pro,jecLo do Sr. Anizio de 
Abreu foi dostaca(lo, em 31t di~cussfio, do um 
projecto que no ~Lnno ultinw se di:::cutiu <:tqui 
pa.nt regul<.lr <~ situ<.~ção do Distl'ieto Fedoral 
Este a.ddltivo, ns8im dostaca(lo, foi dado á 
discu::::::ão e;;tc a.nno e . sobro esto projccto 
separado em :-3" di:wussão foi ·ouvida a Com
mis3ã.o, cujtt nomea.(.~ão solicitei. Pergunto : 
acceito o substHutiv·o da. CommissfLo, como 
fica. ~ 

Desa.pparece o primeiro projecto do Sr. 
Anizio ~ Quet• . me parecer que não c quo, 
na propria, occasião da votação, terá . prefo
i·enda o substitutivo da Commissão Especial, 
porque, l)Clo artigo do Regimento, os sub
stitl,ltivos proferem, em 311. discussão aos pro
jectos primitivos, como ás emendas. 

0 SR. PRESIDENTI~ ~ Rosponúorei depois 
que o nobre Deputado terminar. · 

O Sri.. ENEAs 1rlAn.TINS- DÓsejariaque a. 
Mesa quanto . antes fit•masse o procod[mento 
que i,L Cama.m vae tcl', qual a ordem a 
seguir . nu. continuaçfi.o desta. discussão. Está 
encerr<tda a discussfLo em absoluto,dosdc quo 
so esgote a mat.edu, por fu.lta do orado1•es, 
vae o pPojecto á Commissão Espcc[a1., para 
dar parecer sobre :.Ls emendas, como . :':!O vota
riam,qum· essas en.1entltts,quer o substitutivos 
da Commissã.o, quer o.:~ outros · substitutivo, 
quer o projJcto pt•imitivo do Sr. Anízio ? 

. Si V. Ex: me respondesse, creio que pre
staria. á Camm·n. um grande servioo. 

1i7 

Sr. Deptitadu polo Pi<tuhy,~o Sr. Anizio de 
Abreu, em rolaç~ã.o á reforma oleitora.L .· .. , 

De · accordo com o a.rt. ·. · 13 :~ dó Regimento, 
appeovada em 2a d iscussã.o, . a. emendtt com o 
projecto, fo·i ·· esta ·. destacada J>ara. constituil' 
pro.jccto em ::eptLra:do. . · .· 

.Diz o art. 13~ o seguinte: «As emendas ou 
artigos additivos, desde que nã.o vorsa.rem 
sobro o projecto, mtts estenderem ou amplb
l'em a disposição delle :.t objccto de igua. l 
natureza ou a outros individuos. scH·ãu re-
digidos, depois de i.tpprova.dos, ern .pro,jocto.-; 
em separado :pam . 1.ereu1 . discussão especial 
antes de serem romcttidos ao Senado.» 

A Camn.r<~ poderá acccit<~l-os ou ~~jeit<Ll--o& 
depoi;.; de encerradtt cssá discussão que cor" 
rcsponcl rn·<i <L- tcrccii'a do projecto ortLina.rio. 

OL·u, vutl.Ldo que Co i em :2R discussão o pro
jHcto a que mo rclii'O, com o-a.rtigo ;vtditivo, 
fiJi este sepai·ntlo, c,no corrcn to anno, entrou 
em discus::iã.O unica, que corrcsponde <1 ter·· 
ccir:~ .. 

J~is o que diz o Reg-imento sobro <L 3a d.is~ 
cnssão do um projocto; est<t no art. 117. 

Ora, duranGo a discussão do t.tdditivo, que 
jà coostituüt um . projecto em sopamtlo, por;. 
qu(} estava. ~m di~cu$sü.o uníca, correspon~ 
dondo A· terceira (gosto muito de repetir, 
embora. correildo o risco do ser l1l'Oiixo, por· 
que a explic~çfí.o exige todtt <.t clareza) ..• 

VOZES- Apoiados, 

0. SR. PRESIDEN'l'E - •.• {'oi [Lpresentn.do 
um reqtierimonto de a.diamonto da. discussfi.o 
pa.1•a que, nomettda. poln. Me-sa. uma Com~ 
mis..:ho J•;spocial, ostn d issosse .~oiJ';•c o pro· 
jccto Jo Sr. Anizio e sobro a.s emendas já n. 
clle offorccidas e apresentasse o sou parcem· 
ou um substitutivv, si jnlgasse cun,m1iont.c. 

A .Camara. ~~cceitou o requcrimon !.o do 
adiamont;c·, o a Mesa nom'oou a. Cun:unissfio 
r·:special, a. (jUal aproscHtou ;l. considm·;tÇ'ií.u 
da. Casa um substitutivo ao projecto, quo s:> 
chama bojo - projecto Anizio, quo er<~ . o 
que htt via sido destacado. 

A Mesa considera esse suhsti&utivo como 
sendo a base da · diseussão, som quo duhi 
l'esulto que o pPojecto Anizio tenha. der-;a.ppa-

0 Sr. Pre.sidenC.e (movimento de reciclo. Mas, upt•csonhdo como um substi· 
altençt."ío )- A Mesa. é a primeira a. agrad:ccor tutivo o, de accordo com o Regimcn to, como 
ao nobre Deputado o ter lovanta.do a ques- uma emenu(t om :p discusdto, pclu. Commís~ 
tfio de ordem, utru.t vez rccqnhoclda a ne- ~[o Espcdal, cbtesub::ititutivo torü. a pf'efc-
cessicJa.do do so ftrma.I·om todos essos pontos rcncitL m1· vo·taç{í.o. . 

. l'Cla.tivos a uma discussão corn'o esta, no in-. Eu darei, salvo ro:,;ol11c;f.io om eonteario da _ 
tnito do cvita1· possível confusão por occasiã.o Cama1'a, qucj 6 qfH~m dcddo crn uW.ma. in
do votat'-so. . . . . s&ancüt, n1t vutaç:ITo; o :.dtudido substi.tu l.i v o, 

O anno pas.~:~do, . como disso o nobre Depu- como ba.se.da. vo&aç~áo. Sel'á, }lOl·tan Lo, vo· 
.·tado, ... foi .... tLPl'osentado·D,o .r>rojccto rei'cn·óntejuU.o om primoir·o •logar .. o substitutivo aprr· 

t·l·O· ·.govnrn. o ... lh .. unic.ip.tl.. l .. ·· ... d.·c. s. tc·l .·. Di~1.l'lci;o .•... P· e.lo .. ·· \ s. ·en~ac. lo p· e· l. ~t .. Con.lm. J. ~súo·· . Esp!!C.ial sobt·.e .· .. o· St.'BarbüSíl. Lima, como emenda, o pro.Jocto }WO.]ccto ,.A.niZIO, sulvo as mnend11s que fo. · 
que ti.nha, ~.ido . oJfer~cido a~teriormentc pelo mm . oll'erccidas ; votado o substitutivo l)Q:·ci 
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-------------------------------~~--~~~------------------------~-----··~ 
· efu ·votaçã,oas emendasquo a ello tivri·cm deantedas perguntas formuladas pelo. digno 
?ido. (l,presentada~. _ rep-resent1nte do Amazonas, o meu distincto 

o sR.. BIUCIO FILHO- A ello quem ~ u.migo Sr. Enéas Martins. : 
En:i resp0sta ás interrogações de S. Ei., 

() SR.,.PRESIDENTE- Aello substitutivo. declarou a.. Mesa que, d<r·accordo com ádis-
· Ante3, pqr ,Sm, d.c tcrlogar a -votação irão posição J'Cgimenta.J, que manda . que orn 

emendas c súbstitutivos -á Cornmissâo Espe· 31
' discussã9 sejam votados em pdmeiro lo

cialpara·que esta clê tobl'O elles parecer, gar os snb;)titutivoil o asémendas, subme,t~ 
como determina o <.trtigo q ne acabei de ler. teria em primeiro logar á votação o substí·· 

·Este P<tl'ecer não .terá mais discussão ; tutivo apresentado pela Commissão especial 
será', depois . de . apreacntndo á Mesa e pu· chamada a fallar sobre a ma teria:. 
bli<::ndo, da.do pa1'<:l. ordem do dü1 para ser- Até ahi, Sr. Presidentc; .tuclo marcha per-
votado. feitamente bem. Desile que ha varios sub'-
- Dá-se o caso, quo foi pl'Opcisto á. conside- stítutivos t;presentados, e desde que o pri

ração ~a. Mesa pelo Sr. Deputa.do pelo Ama- meiro que surgiu fui justamente aquelle quo 
zpni1.~. de havercrri sido apre::;entados di ver- partiu da Cornmissão especial, nada ha ilo 
sos substitutivos, aos quaes, p.)r sua vez, exi.raordinario que este seja. submettido em 
.foram tambem apresentadas emendas. primeiro logar á. .consideração da Casa, salvo 

O trabalh; da Commissão, no parecor que si qualquer ,Deputado requerer e a Camara 
· tó'm do elaborar sobre o projecto c as emcn- conceder pr:éforencia para algum outro sub-
das, é este : cstúdar todos os substitutivos stitutivo OlJ emenda. · · 
e emendas, concatcnal-os, e dar sua opinião Agora, tl'm ponto em que en noto que a 
sob1·o quacs ().S emendas que devem merecer deeh:ão da. mesa não foi dada de accordo com 
a approva.ção da C<Lsa. a disposição ·regimental, foi aquelle ém quo 

De outro modo, a :Mesa não poderá abso- V. Ex. declarou quo depoi~ votaria sómento 
1\,Íta~ente dil•jgir a votação moi.hodica.- as emenda3 apresentadã.s a _este mesmo sub

, mente • . Ella tem. -primejro . que tudo, do stitu~ivo, que partiu da Commissãa. 
· submetto1· <i consh.leraçãe da Gusa, para a . I::;to, Sr. Presidente,-c desvirt.uar comple
: _votação, o não 111a.is para . disc.us~ão, opa- tamcnt~ u. disposição regimental, é erea·r 

r·~cee da Comn1i::;são Espe'cial. t~ma do_utrinn. nova, é ·dar uma interpra~ 
. W .isto que ~.e parece quo devo dizor em tação inaceitavel. 

resposta no nobr·c Dcput_a.do. o Sa. PRESIDENTE- O nobre Deputado 
;Q. SR. EN1::Mi MAn.TlNS- Entã.o, no col'l'er não me comprehendeu. · · 

da discussão, :ts omendas · devem sr.r o1fere- O SR. Batcio FILHo-O que. esi.á em dc-
c~d!ls ao substitutiro da Commis.~flo, oão 't. · ba.'e I': o p,rojecl;o do sr: Anizio dé Ahrou ; é 

o sa. Pn.r;;m,EN1'J<: _ Pal'a nnior regula- sobr·c olle quo têm . üe SOl' oíforccidas as 
Jlidade do d~ba·.e, assim duvia sor. . rmondàs i e dedua.s uma: ou o projecto 

Compnte á.Commissão, no seu parecer, ti- Amzio é approvado, salvo as omeo!las, o 
1·ar dessos substitutivos c emendas 0 q1~e neste caso a. CommHssão terá. de se Pl'omm
. 1 1 d · - cittr sobre as emendas, ou o sub;')titutivo ó 
JU gat• molwr c oífeeccel-o t~ consi · eraçao da approvado . e a . Camara. po1• meio dcs-.;a . vo-
Camara, queresolvel'á. em· sua sabedol·ía.. tação terá. rejeitado os outros. 
··-o tra.balhodaGorrn1lissão será,sum dúvida, No ultimo caso, ou não sà ·vot.1. rnuJs cousa 

hám claro, bem mcJit:..tdo, sob1•e as . emendas · 
e substitutivos ttpresentatlus. Ha substítuti- alguma, ou devem ser votadas todas as 
vos sobro substitutivos, e, não se fa.zmldo emendas apresentadas-. Votar só a.s aprosen
coúto dia-o, scl.'á uirtbil diPic(J'i.r-sc IJ.oma. vo- tadas ao s1.1bstitutivo da Commissão é que 

. tação. " não esti:L dü;eito. ·· ·· 

O O Sn. Pm;:smENTE2Y. Ex. n~qqocí1·Se 
. . SR. BRTCIO FJ_LIIo .. -. Poço. a p·,l<tvra pela l d t' 

·1r , - · <e quo ha omen as apresentadas ao ~ul.Js L-
01-' em. . tutivoda Cummissão, ha _ emendas. apl·esen-

' iÜ SR. PnESIDE~'J'E - Tem a palavra pola tadas ao projecto Anizio c lla. cmenda8 apre 
·ordem o :Sr. Bl'lcio Filho. sontaüa.s a. diversos · substitutivos, como d· 

·· · · ·· .. · · · Sr. Calogcru.s, do Sr. , .Tulio.dos Santo$ o 
O Sr~ '. Bricl<~· Filbo (11eÚ1 . .m·dem) outt•os. . ·.· . ···.. . . · . · .. 

. -:- ', Sr.-J?res~tlento, · não tonllo.tomado parte Eu disse que, cnco1·rada . a discussãq, os· 
. no de})ate_:-. trº'_vado · come; relação á l'eform:.~ diversos substitutivos u·ão ti, Commissão, CS::-. ' 
~: : cloi~h~;~l;ú .. ncstc I)lomento não ycnhotrtttar_ pecittl, a. qt.Ú~l fttr:.l. _um· tr[tbalho de .c<mça-: _ 

do , :proj~ctp; · · ·. . . > > •.. . tenução, 1'ê.~i'lt uma synopse de todas estas :<' 
Yonho ~ponas .dizer· u.lgurna. cqusa, sobre tt matet·ia~, dará umai, explicação clara, me··< 

(!t!OStão de.: ordem a proposi~o da interpreta- thod.ica., .que sorá, . dopais de estu(la~a, .. pol~ : 
çlio ·. ' rügill}.~otat .. q;u~· '.Y; ·E~. aeaba d ~ d.ar Mes<~, s u bmet tid u. á . uonsi·l<:~r.:tç-ão dtt . Casa,:! 
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A base para . a -votação,sal v o .. resolução •• em 
cont·ario da Canuwa, express:1. em voGo, será 
o substitutivo apresentado pela Commis;Tio 
ao projocto Anizio; e depois, si este fol' ac
ceito, natuealmente estü, preju1ic:tdo o pro
jecto Anizio, mas não estão. as emendas 
apresentadas aos substitutivos .e a:l outras 
emendas, quJ. na,turahnontc morcc;;rão es
tudo da, Commissão, que dirá quacs as que 
devem ser votadas. 

0 SR. BRICIO FILHo-Agora; eu faço uma 
pergunta á Mesa: da:tnt~ da declal•açã,o feita 
por V. Ex., a conducta que os Dep.utarlos 
devem ter d'ora avant9 é de apresentar 
emendas, não ao projecto :A11izio, mas ao 
substitutivo da Commissão?. 

0 SR. PRESIDENTE-Saria muito mais me
tbodico. 

0 SR. BRlClO FILHO-Pvls bem; supponha
se que a Camara r~jeita o substitutivo da, 
Commissão: em qnc situaç:ão ticam todos 
aquelles que apref!;entaram emendas '~ 

Então a :Me.3a t~esde já j·.tlga, que o substi
tutivo da Commissão será o accoito ·? 

Em (lUe se basoht pa.ra asJim p1·evor o 
resultado?-

A Mesa, nito pód.n ter essa, previ.':lão, não 
póde e não devo fazer cs·~U: insinuação. 

E' por isso que acho que a dcduraçiio da 
Mesa 1.1 ate certo ponto p ~rigosa. 

Admitta V. Ex:. is.~o: deante da, decliu'ação 
da Mesa, ninguem m:.tis a.pr•esJntat·á emen
das ao projecto primitivo, rn:t.s, sim, i\0 sub
stitut:vo. Em quo situ:tç~ão fl.c:tm aquellos 
quo apre3entaru.m emonJus ou modUh.:aQões 
aos divet'SrJS pt•ojcctos sub.,1.itutivos? 

O Sn .. Pm~siDENTF.- E t. níio l)rohibo <[UO 
qua~quor dos Sr&. Deputados apt·o:;nnto tt 
emenda quo julgai· eonvonionto. O q11c 
011 (lissc é quo, como tralnlho de mJtho.l.o c 
para . evitu.r tt confusão quo rJinn., é 
pt•eciso um fio par.~ quo nos possamos guia[' 
neste labydncho. 

0 SR. BRICIO FILIIO- Nlio ln duvf,J:.t al
guma, a· confus_ão é grande, e o nobL'e Depu· 
tado por·. Amazonas. ltwanta:1do a qua$t:lo, 
p1•estou um serviço tL Ca.sa, o n M~-sa., r~_.:pon
dendo e indicando a rot:l. a SJguir, procura 
a.doptar uma. provid.:mciLL qu.1 Ih~ p::tl'ece 
etJioaz. · 

E', p::>rém, indisponsavol quo o soj.1. 
V. Ex:. comprchcnde q tte a· miãha indaga

ção tom corta baso, as minlr.t> duvidas têm 
seus motivos. 

Si, pelo·co:lS Jlho dJ V. Ex.,. 03 Doput:ldos 
passarJm de OJ.'a avante a apresentar emen
das exclusivamente sol1re o substitutivo <la, 
Commissão, o si este não for a.ppr . .rva.do, ·pot·
qu~ V. J!;:<. não póde g;trantie a appr·ovttção; 

em q_ne situação v.ão ficar as ret'ei'idas emen· 
dns ? 

Sa,be V. Ex. o qna.nto re.~peito c acato as 
delibor·ações da Mesa, conhoco V. Ex. o in
tcrease com que acompMJho tts suas. deci
sõ.Js e o testemunho qu•3. dou da elevação 
com que tem dirigido os. no:;sos trabalhos 
(Múito bem). Mas V: Ex. :vê que é uma questão 
importa,nte a de que me occupo e que uma 
cJnrusão lamentavcl pôde resultar de uma, 
solução menos reflectida; o <) ju:;tamonte para 
evi&~ll-a que poço esclarecimentos á :Mesa, 
levan.tanclo algumas duvidas a meu vêr im
portantes (Apoiados.) 

Sem querer ill.tórvir na questão- dtt re~ 
form~l. eleitor;_~}, sem quceor antecipar juizo, 
sem manirestar pre!'oreucias por este ou 
aquelle s~1bstítutivo, por esta ou aquella m·c
didu., limito-me a tr.:Lktr do ponto regimen
tal, peLlinlo esclarecimentos a V. Ex. c aos 
entendidos no Regimento. 

l:)soé indispensavel p:t,ra evitar que tudo. 
fique ... 

0 Sll. EDUARDO llAMOS·-PclÇJ a, p:~lavra. 

O Sn.. Burcro F1r.uo .•. complicado mais do 
que já est:l i1estc mo~ento (Muito bem.) 

O Sr. I.aresÍ<:lente-Von repctit• o 
quo dis;c, quo p:treco nã.o toi· :-;ido ouvid0 por 
tdguns SL'S. Deputados, vist·) ser· preciso qn~ 
lmja a. lll[LXima clai·o:r, \ n:J assumpto. 

Terminado o • debate, to'das as cmondas 
substitutivas volta.riio tL Commi:Ssão Especittl; 
que dLLI'á o seu parecer SJbrc o caso, o q1ml 
não tor<t dobat.~. 

Submetl;iclo o aSSillllpbo ;i vo&ar:~ão, '::t 1\fcsa 
dar-á em primoit•o log;,u• o substil.ntivo ap.-e
&en teu to pcl ~- Com 11i~sílo l~spcciaL. Si os!; o 
Sttb.~til.uti v o fo1• appt•ovado, do.3appaL'eceeá o 
pt•.;j00to pr·imiti vo; ::;i o mtrJ (iw,sc>t•á suiJmnt
tiio á vot;a.ção o JWOj~ct::> Anizio, quo sm•;i 
votado, sal v o si algum dos Srs. Uopu tadJs 
pedil• pr·eí'orenci:.t p:u>tt qualquer sub;t.itutivo. 
V. E:c não está de accc>r.Jo ·~ 

O Sn.. Barcro FrLIIo - Não, senhor.' E ás 
emendas~ 

O SR. PREíliDENTg - Ãppl'uva.do o súhsti
tuti v o. sa,' v o a:3 omenJ.as, sllbmcttorei estas 
<i. considel'ação d:t · Cas;t, preferidas as c1 U(3 

tiverem sido aprescntadasao substitutivo da 
Commissã0, ficando pl'Pjudicadas todn.s que. 
ti verem sUo offereciJiis aos outros substitu
tivos, .. por sua vez tu.mbem preJudicados, 
pois não ha mais neces ddade do submottm· 
:t votu.ç:ü.o os • out1•os subJtitutivos ttprosen
tados, porque a Camu.t"<L já .so pronunciou, 
a,eceitr.•,ndo um com ou sem emendas. . _ 

Não ó prociso,por:.anto, estar submottendo 
a approva.ção da Carnara outros substituti-
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>:;. ;.~lôs;: qiian.doa. Ça,inara j~L .IT16stro~ : a :stii1 •pro· 
'· · Je.ren<;ia, appt•ova.ndo,.tlni • .. -- : -- · .. _·.· -.---·-_·. _.- .. _.· 

-_ Este •será. q ·-_._ pr()eedirnêlito· .ua Mesa, _,ele 
•.· .:wcórdo c.Jmo Regirnento, salvJ si ,Y. •._ Ex. 
. ·nos·suggel'Íl' Uln outeo.al\ritrc quepossa SOl' 

. :teccito. _Eu não tenho ·_ absolutamente parti-_ 
- , pl'i ,~, nem nesta., ·nem e_m.questJí,o ét.lgurna. 

9 Sr. Eduàrcloil.am()s (pela or
dem) diz . que si bem C()mprchendeu o que o 
Sr. Presidenb alhi.3, ·· clàra.ment9. acaba de 

_, ex:por: a Camir<t dos Deputados,· depois de 
:·pnçerrado. ·o de h a te, t em-de _ se pronuncia. r 

:·;o~Jre o Stlbs&ituti vo ap1•osentado pela Com"' 
missi),o, c .. approvado este,. todos os outPos 
0,liminam-se como rojeii;Mns. Prevê, porém, 

-· flUe no dia da voii~ção . se est.a.1•it aqui em 
gí.•a.ndcs ditfbuldadcs, di!fictildades p:oceden
tes. principalmente do caminho que, sem as 
prcvenções .salntwcs qve· S. E:c acaba de 
f'a.zct'. tomou a di:;cussã.o e tomaram os dif-
t'eronl.o3 Dõputados :q\.lc Cóntribuiram com 
:mas emendas ao respecti\·o projedo que 

·scrvu dJ b1sca este debate . . _ -
'T[Jm-se, pois,. para. simplificar a situação, 

esta i QUO n;J.tUl'almc.ni;e Se dosenlütl <Ír DO _ dia 
·,. em que so tiver de resolve e o <J,s.~umpto. 
': < i:sto-6, nm dl)s substit utiyos ao p'rojecto __ scrêl 
:'·)·JLPPfO\'a.do, os outt•os , desapparecem, · _as 
:~ :~ · : omonda.s, que são. · p~rte integrante deste, · 
::· '. ilesappareçem- tam bem com o pl'in'cipal. a q u,~ 
.· :ndhçrcm o sohronadam apenas a.s emenl:ts 

- inhct•ontos ao pt•ojocto-._ou a.o sulJstitutiv()
qy.o a -Camara ,julgar• om sua ai t~t sàbedoria 

- ;Ao ver pr(}fot•Ir. ·· · · 
O Srt. ·· Bit I CIO FILHO dú. um apat•tc. 

O Sn .• ErHJJ\B.ÚO IÜ.;-.{,Js...;-K (~st.;í. CXJlJndó-a. 
f:ítua_çfi.o nm q11o a. C:.ttnill'a. sn ,·ao oucontt•;u• 
nü:di :tmn qunse·dor por tor•mina<ioo_ dnlmtc 

_. a _ rospr~it.o tlc.:;to imp:)t•ktnl.is~i mo :l.ssumpto 
, · .. ·«J;L roform:t clcitot•al. 

.•...... ·.'H.(}pitb: tm·-sn'"htt, . .om •_ sm-rtma, .. -um pro~ 
cjecto oti l,lffi substitutivo com . tl.'-1 emendas 

:~:~_::. , __ l_,_ll~Q~_9n~C'~ _' - a- -_- _:· qs -~9 - s_ubst-~{~_t_iyo ott projecto . . 
:~:--~.:.Tu; lo ma~s des"tppi r.eco ;'. tudo ·_ ínais caduca; 
.. ,.:_ E: tlm I)la.t·o 'um mM irreparavel. 

os!t. ANizro DE AriRJi:U~' VàinJs ver 
onde. chego,. _. (1'i·oécált-se _apartes.) · 

0. SR. ' EDUARDO RAMOS- 0 inconveniente 
])rocedc .disso: ' ê que Dê1 inscicncia _ • fles::ú 
deliberação d[L -Mos:1, a.tiüs, n. seu vm', muito 
do accordo com a. dispósição regimental, os 
differontes'pi·eopimtntes,. quo surgiram tra-
zendo o seu oxpe:liente e idêas parn. me...; 
lhorar o . nosso rcgimeg_ eleitoral, descuida
ram-se do processo mais idoneo para. fazerem 
vingardti. votacão as suas .idé:~s. ,porque, 
cond.enmadas ella,s em globo, nos difrerentes 
substitutivos, eliminaqo:.~ pela votação .. pro
ferencial ·· dó outro. estas em ondas ficam 
reduzidas. ao sil~Jnciô o não constituem mais 
ohjecto .·de cogitação e deliberação da Carriara. 
dos Deputados. 

.Tú. vê S. Ex. (dü·i.r;inrlo-seao S1~ •. Anúrio de 
Jtln-eLt) que o c~minho do oeador ora · muito 
difJ:Crcntc dt~qtteUc quo S. Ex. suppoz. (Riso.) 

0 _SR • . ANizi'ü DE ABREU -. Pego t~ palavra 
pa1•a indi<~al' ao nohre Deputado o caminho 
quo éllc não acert':m. (Riso.) 

0 SR • . JAMES DARCY - .. PóJ.e have1• n1aís 
de um caminho par>achoga.r-so aó mesmo fim. 
(Apartes.) ·" 

. O,SR. EDUARDO RAM'OS- Já.um-·.jorimlista 
notavolentre nós disse que o orador possuía 
o pereg~ino dote da inopportunida'de •.• 

O Sn.. ANizro -DE ABREU~ Não apoiado. 
v. Ex. é ·sempreopportuno. 

0Sn.. EDUARDO RAMOS_;,,. · isto qÚer dizei' . 
cpw seja üm hóm~m em cujo destino c.stá. 
esta. fu.tnlidade: compt•a um bilhete par[L um 
or~pota.culo · o ch'•g[L lit depois do cspotaculo 
tnl'mina.do.--

0 no~i~o in1.nito é rogular, om({uanto'. n:io 
h::t a. b.dbtii'(Lia, • emquanto nno ha n. pl'ossão 
momonta.noa de uma votaçfl.o imminen te,pp,:
pn.ral' o nos3o espírito de fót>in:a quo os. inci
dentes · não vonham com,os seus apanágios 
kazm• caminhos. oppost,r.s na. -corrcri'tc - do 
uma vota~ã,o de tanta monta. ... 

o •sa . .JAMEsDXRCY -Vol;.ilç·ão que cfmi1iS 
!lo que nu'!1ca .imminentc.. · , -v;:' __ :o Sn.~ .ANizro .• I) E. '.i\.BREU..:..... Niio apoiado. 

.:. ·:.J,'uJ.q, deiJen,(lc dos ·_Driputàdos; Ú SR ~ EDUARDO llAI\10S-- • , • o.que .I'Í1ttis 
~;::; .: '' Ú: SJ1.. -·Eou;UtnoiÚl\m.~ ·~v.nx •. já. s:1,bo · do quo nunctt realizar-se-1m son1 duvida 
~~--· p.n~q.ucJ.; · ent.~nt~ ,I) ora.d~i· o qu~ (\um nml alguma. . . _ _ _ .-._. _ .. . __ 
;,· --;1 r. ro.pat•a.vn .. ,.l t ) -·.• • _- • -•• . . . .·.· · .... · .... • _ _ . ·.· Portanto, . era noccssario, não ob.>tan te o 
·;·]:. ·. O -. - -~Jú .ANIZ[() . DEAnn.Eu~ Pvt•quo .· va.e pi•occsso, àdcrnoostl'n.<_,ão do· son · · ill.ustro e · 
.... C .. -.••_: _:_.·_._'g ____ c_,.-_._r __ -_n __ r _ a_ ···_c __ o,_ n_f_u __ s __ ã_o_;·.- - · . <list,incto ~~v.mlgo, _o Sr. Anizi() -do A lwou,o --- prociso nos proviriü•mos contpa . o3sas ovon-
.,_ • ;: :() -- :Sh;:,: -EnÚAnn'o JtAMOS ~ Pois nü.o .~. 1;uu.lidadds. -. -._- -_- · - ,. 

' (lli:~qy)' . · .-. . .· · .. · ......... -..... _- .. · ·.· .·.. .. . .--.· .- Não acha. Inôio',> porq uo-.,Q .. yolt_a. :t su:t 
Não é por gcrar ._ a. _ confus_~p P era • justa.~ primitivi1 .·· assm·cTio ·~os · processos . prclimi~ ··· 

.•.• ·_ r11onte o.quciY. Ex. ,.me disp.ensà.ria de -. dizer na.res segt1idos para .cmendu.r. as . icl~.a.s acoi· 
:a,i· tivosso.·•'pacionc .i~ .. :-ao. ag_túüxL1r () ~:M~i o~ . tn.s pela Çommissão Especial ,c po!o p1•ojccto 

:~. :·:· --ci.n \:o· .. · · · , . : ·· · · · ' p1•imitivó; rstes prqcc~ ~os nã.c)s~q ,adeq11ado~ 
:~;.>~~ ' . . -
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li. vióg:u·em:as Oinendas ..• na .. votação, poL'qlie', 
uma vez preferida un1a <tellasr.as outras se 
eliminarão, a.pezaí:· das cogitações de . todos. 
- Vae, port:~.nto, faze1· uma, prophocí r, nma 
especic do· buena·dicha·parla.montar . . Este 
projocto vao . sn.lür um abor1;o, um monstt'o, 
não v ao conténtar a ninguem, nem aos sous 
elabora.doros, e, ·. muito menos, ·ao paiz, .. a 
quem si quer offotc ·er um· romedio para o. 
maior .· dos . seus n:lalos . politicos. . .. · . 

o· quo se vaef1;1zor é rejeitar tudo, e, como 
:ri3.o póde convir à Ca.mara denegar-se ao seu 
compromi3so do honra de tratar ·des'to as· 
sumpto, apezar de não haver urgencia. por 
ora, cJnviria que so nomcassJ uma comniis
são de 12 membros, eleita pel::t Ca.m~ra ou 
nomeada peJo Sr. Presidente. 

0 SR.AUGUSTO DEFREITAS-Do 12 membros 
n::to fa.rá nada. · · 

0 SR. EDUARDO RAMOS-Ainda acredita. 
no · poder platonico ·da collaboraçi.io pelo 
maior numero, e o menor numero seria uma 
afflrma.tiva .. Gegativa da competenc.ia da 
Cu.ma.ra, na composição dos p:1.rb.mentos; 
eUa iriaa.o ponto de reduzir o Poder Lcgis
htivo a cinco . ou dez membros, como os con-
selhos do Veneza. · · 

:·pi·Óporia, portanto,q.ue, n~ caso da. ·ca:
mara não pode e tomar pé neste labyrintho, 
se nomeasse · umn. cornmissi.io de 1~ Dclm
tados dos que mais se sa.Lentn.l'am 1ieste 
debate,· para que tomasse .. todo ... . mate
ri<J,l r(3col~id(), as idéas quo mn.is ou menos 
atl'avcssá.1•am ·neste recinto -com osta ou 
a.ctueUn. · probapilidu.dó . de ·a.cceil.at:íF,, · para 
t'azot• um trab!.\lho de bom S.Ju::;o, ttmn.dur>n
cido, l'Ciílectido, que aln•is~e. dopois tio apt•e· 
senitt<.h.em. novo . . projec~o, Pt,1seojo par•t se 
discutil• osté Df·Úmmpto. em pt>ojocLo e •.paz 
do dut' ljplw:U.o, porquo . o ipto osfi:í aqui, 
n.Licí.s Juminosamento nxpost.o ]JOLí.ls v.Lrios 
Deputados. CiUH tom:u'a.nl parto· no dcba-

. te, não.t1 capaz do cli~g:.tt> u. osso resulta 
llo. 

.. . o SR. ANIZIO DE AoRiw ._;;; Na . opiniiio do 
V; gx; J?wlt,a, a. V .Ex .... a.utoeidado.p:u'n. dizer 
que os p eo,j e c tos· não são c a pazes. 

. . . Q ;Sn; __ EDUARDO RAMOS -':"- Para quo vem 
·S. Ex. comesse acces,~o do antipathia. ~ DiS3!l 
o ()l'Jl.d()r q ne. o projo,ét()da Com missão podia 

. ser p:roterülo pelo voto da Ca.m:~ra. por outPos 
.. p~ójcétos, tendo, ,éntretanto, idéas iotoeüs· 
snot~s, 1Jjgna.s do a;e()J~limcnto. ·.. .· .. ·· · 
· •.. I~' questáo dilflll'onto .. dn quQ_S. EJC . . s.o está. 
n.t;tribuindo. 

: . ., ... .: 

quecstfio esposadas por: todos, . masdis~emis ·. 
nad~ts, podérão ficar annulla/ltlSi ... ...... ·· .. .. . 
· Crê q 110, . depois de. dàda esta cxplic~çã.o, 

S. E.x. a.credita.rá ,quo não tom ·o .orado I' n. 
vaitlado de julgar-se tãobem .. n.utorizado q no 
tivesse . a insemn.tez de vil' condemnar a 
pi·io?•i·todosos projo~tos,quando ~~: o pt•imeiro 
a dizer · que varios dollos e as discussões com 
quo fvt·am seguidos cu.usaram em si pro .. 
funda o b.eneficll. impressão. 

E1'a o qne tinha a dizni.·. (Muito bem ; muito 
úern.) 

o St'. · Anizio de Abreu (pef.a 
01·dcm) • (')-"-Sr . . Presido h te, simplitlquol'fl:OS 
a questão, rcsta.belccondo-a em sou vorda
deiro .ponto. 

O que se procm'<l, é uma solução regimen
tal para que a Camara dos Deputados possa 
votar um peojccto do reforma. eleitoml, 
sem importar na exclusão completa o syste
matica do boas ichias que por venturn, estejam 
â.is::ieminadas nos diversos projectos apre
sentados, n:ms nfí,o consubstancit~das em 
um só. 

Quando o nobre Deputado pela. Balliaorn;va. 
c nos estava encantando com t~s suas pala
vras seductOL'<lS, eu acred.itava que .o objc· 
ctivo principal de S . . li:i.. n:~ tdbun::t ora . 
rios otrerccer uma gui~t segura p~tra alcança.r 
esse desidm·atum. 

O Sn.. I:SouAu.no R,u.ros-Niío posso l'ofot·~ 
mar o Regimento. 

O SR. ANt:r.ronf.! t\.Oiu.:u__,.Eu disse então ao 
hom•ado l'Oprosontanto da Bahià quo, si S.Ex .. 
nií.o Pncontea.va l'umci corto n scgut'o p;n·a. 
attin~il.' essn ubjectivo, ou lh'o a.1nnttwir~, 
oã.o na pnsso:t do V . . Ex., mas na. coll tlw· 
rn.çã.o dos Sl'S. IJeputa/los. · 

gll mo eX})lico. 
Sr·. Presidente, s/i') di Yúi'Sos os pl'ojoctos, 

todos os Deputados teem idi'1as quo :tcceitam 
om um o em outro, em flivor.sos: não custa • 
mais que osso Dcputadu, SL qmw Vêt• apl'OVOÍ· 
tado, ~i ·<lnOr que tonha efficaeia. o seu pen
samento, . rodij b a emenda . do seguint;e 
modo, seguindo um }lrocesso muito commnm 
·e adopi:ulo pela Ca.mtl.l'il.: Si por ventw·a (m· 
r;,pp1·uvarlo o .~u!Jstitutiuo lc!l, Ted~ia-se r.!Ssim, 
ou emende-se clcslr.t fürnw no })I'Ojer;lo tal. 

Dostâ. fórrrí:t., earla. Dcput.a.dofica com o di-. 
reito decollaborat· em todos · os pt>ojc6f;os, 
manifestando a. s1,w, opinião e submetton..lo-sc 
ao vot) d;i Cama.t'a,. · 

.. ,o.sn.. EouAJwo RAl'lios .- Não sabendo r'.o · 
tLntemão qual o substitutivo quo vao ser · 

• O Sn .• SA'l'YRó.DrAs-Apoimlo. a.pprova.do '? 

O.Srt • • ·EouÁnnoRAJ\tOs ..... Óquc Üisseú.Clllú. ----··~·-,--··-· 
p~lo mq1lo _po1' (gro sn ton) il.o_votn.r, n.s tclon.s ( ·> IM~ tlkcut'fo 'iil1 
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··· .·IÜ;$It;··A,NI2;19 DI~ AüREU ~. Isto · depende. da · Este recm•so, portanto, a que se soccorro o 
:·boa vóotade do Deputado, o eu:já estou pre- ~honrado representant~ da . Bahia, esta·. so
parando :eni~ndas , neste sentido: . lução absolutamente não nos póde siüisfazer, 

.. ,-.. «Aó projecto do 81·.Bemardino-; si for appro~ porque lá.estas idéas ·que são o fructo do 
''V2ulo, ao arti:r;o tal, faça-se . tal substituição.» estudo e ·da reflexão sBrão avresentadas,mas, 
, · Emenda ao substi~uUvo Calogeras: · peta menos, sobre em' tas e determinadas,não 

·«.8i.pon)e1'itura fô~· a.pp~·ovculo o substittÚivo transigirei. Não transi,gil'á, por igual, o hon-
, Calo.r;e,·as, ernencle-se om~tigo tf!lda se,r;uinte rado representant·3 de Minas . Gera.es, o 

. fr.h·nw, etc.» · Sr. Calogcras, nii.o tea,nsigirá em pontos 
E assim, Sr. Presidente, a decisão ·de capitaes e do · doutrina o honra,do represen:- . 

Y. Ex., perfeitamente. regimental (apoiudos tante de Minas, o Se. F1·ancisco Bernardino, 
e não apoiados )concilia a opinião do. todos porque declarou aqui que fazia questão · da~ 
os .Srs. Deputados, que querem ou que pre- manutenção int.egra e perfeita da. Constitui-. 
tendem q.uo as suas opiniões não sejam sacri- çã.o,e que tudo quanto até hoje tinhamosf~it.o 
ficadas, não podendo vir á votação da C::t- em materia. eleitora,t era offensivo a eUTIJ-... 

·· ma.ra, por causa da exclusão systematica. ou Portanto, 0 hom'a,do representante do Es: 
dàapprovação do substitutivo. tado de Minas. não vü·á., · em hypotheso al• 

·O .SR.. EDUA.Iwo RAMos..;;....Em poucos din.s, guma, qualquer qud seja o motivo, abjurar 
veremos como se executa esse plano. os suas idéas, po1~ amor de uma solução 
· O Sa. ANIZIO DE ABREU- Depende ex- cama.raria.; 

clusivameute .· do criterio da Mesa e da com- Não ; as ·nossas idéas, taes como se . e.stão 
. ·p_ e.• tencia ·e cooperação lea_l e _ syatematic_a manifest?-n{.1.oaqui, diversas .- e na diversi-

. dade é que está a, h::tt·monia-diversas, ant:t-
daquelles que quizerem _cooporar na lei. gonicas,em luta absoluta umas com outras, é 
· Pela.minha parte, sint9-me com forQa.s 0 que ha de mais normal; é 0 que ha de mais 

-nece.ssarias para operar assim; tenho as commum, é 0 que se tem . ob.se1·vado om 
Ihirillas, id0as nítidas e seguras e, si por- todos osparlamentos, sobretudo, sr. Pre
vé.ntura o corpo.· de doutrinas eonsnbstan~ sidente, na di~cussão dãs leis -(~leitoraes, que; 

· :. ciat.lo no projeéto, que ·ap1·cs3ntei, fôtrejei_. como v. E:c sabe; ·arfectam tão in·tima,. tão 
·:. ta.do,eiilbl_oco, apresenta,·1·ei.crnondas áquBHo r~dicàlmente âs nossas . instit1Iiçõ 2s 0 co

substitutivo -Hl1C seja possível quo a Ca.ma,ra, v_ol_ yem tão proftih_ dOs interesses da prop:·ia 
., ·Pl'_efit•a para.a .. tl.iscussã.o e votação: rcpt•e __ sentacão. . · .. 
. : Agol'a, Sr~Preside nte, aind:t em apoio da 1 - · - y E d s p ·1 · t 

:_ .. __ so._,_ ... l .. t.Iç~ão_ .·,·.··.de _._Y ... ·. Ex_ ... ,: v .• _E_1_x_ • dec_ l_ <~_ rou __ que na. A so uçao que< · q{, eu, r~ · reste en o; · . . · foi pcrfoUa.mentc justa ; a. SJlução apreson-
. ·hora. dtt votação teria prefercncitt o projecto t:ida, pelv · honrarlu 1•eprusent<~r~te d:t Bi1hia 
p,present:~do pela Commissão. De pleno não resolve a questão, c sim complica, J.i(:. 

· a.cc.ordo com esta. . o:piuiãn. 1 t d · t · · 1 1 d. · ·_-o m_e_1_1_· pr_o1Gct_o, d_ecla.ro, p_odorb_. se_i• _<~tú t cu I a, a, m, oena, Imposslve . qua quot· e-
" libcraçi'í.o a respeito do a.ssumptu no. seio do 

de an tcmã.o consider<Ldo e:imin Mlo, porque parlamcnt;o, porque si s. Ex. espot'a. que a 
· eUe dós:~pp:~receu dmmtc do projocto da Cama.ra vote :um pl~oject•J que consubshnci3 
CQmmissiio, como eu mesmo o con.;idcr·cí . <LO todas u.s idéas ..• 

. ~ntrcgltr a c~b CMIUN <t su.tisra.ção do com-
promissocom (j_ite olh nos ha.via hom•ado. o SR. EouAnno RAMos - Nt'Lo 6 isto quo 
~~ - .: 0 SR. PRESlDENTE-Regimenblm~nte, nã.o· quel'O · 

': d~snppareceu. O Sn,. ANJzro DE ABREU -· ... t:1l causa 
· · · 1 · nunca se eonsegnh'á. Ha de havoe uma coi·-'· - 0 SR~ ANÜIO])E AHREU~Podel'ia,, cigo eu; · l d · · · 

' .• .. '. y_ e_A .. v .. · .. _Ex._.·_ que _. eu_ . f._ ali_ o . com . • a maior rente victor1osa, 1a e haver uni systema que prevaleça, pelo · IJ1Cnqs nos pontos ca-
>'isénção~ Acho a decisão de V. Ex. perfe~ta- pitaes. (Muito bem_ ; muito bem.) . . 
{;.;;mente regime11t.al ( apoiculos e não apo~ados); · 

' cap~t·z· dé dar .à · votação ~ úmt~ orientttç:-ão se- 0 Sr.Presidente--.Emadditarriento 
.. gUI'<t,:firm:o ,O proveitos:~. . áS explicaçÕ3S que já dei, devo· accre.gccntar 

·~ - : ,(\gora, S~. Pre~~dent'J, devo faz~t· ;uma ·que lÚC pa.t•eco· que os . Sl'S •. Deputados 
'"• dgG~ilir.<).ção. : ·~ .· . ... ·· . ' . . , >: que teem duvid.as sobre o modo de apl'esen
~.. ·, Quí1ndo 'eu, .quando· cada um dos. collegas, tar . emendas .. poderiam fazel.;o_ da seguinte 
i;':)!iie :_sii.avêi:Jttnararp. a redigil• ·projoctos -ou fórma, . . que ê perfeHamcnto l'egimeot;ü _ 
/: ~l:lbst~t.uftivgs; o . (~z; · pesou, devidameJ1t<J a acc,·escente-se. onde convie?·, rofuríndo-se ollas 
f::. rn.ag~ütud(3 goa~SillllP~{)'ªepur.ou . po • _crysQl assim_ ·_ ._a f!ualquor. peo,j~cto c1ue for appL•ov~clo. 

doestndo,daobserv(lçaoedaef{periencL"' .·Ine-· (~L 't lJ ) · . 
';;;,t.fêutosaas ·idêas .e os:principiosque consi- rttt 0 em. · , ··· .. . . . . . 
·~\; gQwvá QO seu pr()ject6 'e,que.submettia . (~ con- 0 . SR. ·. BRICIO . FILTIÓ - A situação íJ.gora," 
~~:~1~~l'tl.~~~) d~l. (~a~n~~~\ ,;~: ·; ' ., mnl hQl!~. . . 

-:~·- -.r~·>:.~-.~: .r..,~ .".!> , 
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O SR. PRESIDBNTE- Deste modo, a.Cml1-
missão resolver;í. como formais convf:'niente. 

O SR. NEIYA.- E' salomonica a·· deciss~o. 
O Sa . . PRESIDENTE - Dev'o declarar ainda 

·uma vez que, de accordo com o Regimenb, 
do qual não sahirei sinã.o por deliberação 
expressa d:1 Camara, o. que deve ser votado 
em primeiro logai' é o S11bstítutivo da Com
missão, -porqua na 3/l, discussão as · eménda.s 
prefet'em ao PI'ojecto. Votado om primeiro 
logar o substitutivo da Commis.:3ão, salvo as 
respectivas emendas, s_i clle fol' approvado, 

· :ficarei ipso fl.wto prejudicado o projecto Anizio. 

. A Commiss~o, ~aturalmcnte, darú p:.trecor 
sobre os substitutivos~ a.'> emendas que lhe 
forem ap1•esentados, e destc3 poderá tirar 
disposições que . incorporará, si quizer, ao 
projecto, caso julgu0 quo . assim deve prÓ· 
ceder e dn.rá <í. Camat•a. no alludido parecer 
·a justificativa do suas preforencias. 

Eu aconselharia aos nobres Deputados, de 
oraem diante', esta. fÔI'rnula pu.ra asernenda~:> 
- que facilitaria tudo ~ accrescente-se onde 
convier ..• 

Ul\I SR. DEPTJTADO- Ou colloque-se onde 
co·nvier. 

. o Sa. PH.ESIDJ~NTE-... oü :- coUoquc-~e 
onde con'!lie1·. 

OSR. BRICIO FILHO -V. Ex. me concode 
a. palavra.~ Quero usar da palavrlt para 
pedir um • e~cla.recimcnto <L Me a. 

o que se tcm .de fazcr, -para que, . naoccasmo 
da votação, não haja a pel'turbação que 
muitn.s ·vezcs occorre .neste recinto, no mo-
Inenbo de se votar. · 

O nobre Deput<Hlo por . Pernambuco .· está 
s.ttisfeito ?(Assentimento do Sr. B1·ici6 Filho.) 
Então, cre~o quo está terminada a questão 
de ordem, c, por estar adeantada a hora, de
claro adiada a .discussão. 

Vão a imprimir os . seguintes o 

PARECERES 

N. 87 -- 1903 

Concede ao Depu.tado pelo Estado do Piauhy, 
João de Souza Gayoso e Almendra, licençc' 
pw·a ?'etira?·-se desta Capital 

A Commissão de PQtições e Poderes, a 
que f'oi presente o requel'imento do Deputado 
João Henrique de Souza Gayoso e Almendra, 
solicitando licença durante a actual sessão 
legislativa para. retirar-se desta Capital, 
visto a isso ser forçado p'n· motivo d3 mo
lostia grave em pessoa de sua família, é de 
parecer que lhe seja concedida a licençà 
requm•id~ t. 

Sala das scs5ões, ·9 de julho do 1903. ~ 
Tavm·e.~ de Ly1·a, -pre.;idonto interino.-Lin
dolpho Caetano, relator.-Jose Eu:;eúio. 

N. 88,--1903 · 

O SR. PRESIDENTE-E' sobre outr.\ questão? A Com missão de Constituiçã.o, Legislação 0 
V. Ex. sabe que pela. ordem não póde .faltar JustiÇa, á qua.l foi submottida. a indicação 
duas vozes. Quor faz~Jr uma pergunta (L junt·.t tloSt•. Deputado Oliveit'i.'L Va.lladão, at-
Mesa ~ tondendo; · 

O SR. BmcroFILHO- Sim, senhor. A ue- a) que é da competencia dos Conselhos Mu~ 
claração de V. Ex., do que · S(l póde JanQat• nicipacs a eleiç·ão llas mosa.s, quo dovom ser
mal) deste alvitro de r!3digir as emendas di- vil• nas eleições fcdorao.;; art. 40, § 1° dit 
zendo· se-'-ia:c,·escentc·se ou colloque-st~ . onde lei n. 35, do~() do ja.noiro de 1892; 
convie1· incontestavelmente vom melhorar b) quo a lei n. 839, do 29 de dezembro do 
a situação ; mas ha uma porgunta ainda a. 1902, quCJ alterou a OJ'ganizacão<lo Distt•icto 
formuJar: quuJ é a sorte das emendas que ,já Fod•wal, do terminou no twt.- 111 das Disposi-
foram apresentadas 1 · ções Tran . .,itorias, quo dn data do :ma publi-

S cação cessaria.m as 1'uncções do Conso.llw inte-
0 SR.. ·· ABINo BARRoso- Podem ssr ré- rioo, que então servia; . -

produzidas co_m esta fórmula.. · c) que no emtanto, sondo imprescindível 
O SR. PRESIDENTE-De facttJ, a discussão a organ .zação do mesas para ·. as oloições 

está, continuando, e as emendas podem seT· federaes, que deviam tor Jogar em 18 
reproduzidas ·nestas condições e • evitar-se- de fevereiro ·do. corrent~ anno, providen-
hiam duvi.tas futuras. cíoíia: respeito, .creando uq1a ,junta compos~a -

rem havido ~ tal confusão neste debate, do juiz secdt;mal, do seu substituto c .dopro
confusão. do que a Mesa não~ culpada, e que curador da· Ropublica, t~ qual conferiu a. at ~ 
se origina do simples facto dtt apre:~entação trihuic;ão de nomear os:Jas mesas, especial_ 
(lOJ)l'ojecto como.additívo, entt·ando logo·eru e determinada:rne.!lte ·.Para as eleições desi- , 
311 disóussão, U.Q qnat forum offercctdos mui- gnatlasparaaquelle dia; . . .... · • ... · ···• · .. 
tos substitutiyos (muitos apoíoclos), quea.gt·a~ d) que a .citada . lei no mosmoal't. ·7°,§ 6°, 
deço c'7'ao nob"1•e Dcputttdo quo levantou .. A\ dispoz .quoas funcções daquella · junt~ e das 
quostã.o .o proporrionnr·mü, desdü;jiL, firmar ffiOS<~S por el}a . nomeadas CCSSM'iatri com ac ::>; 

V oi, I\' 2.0 ··· ,,te 

:~~~ 
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B~a~~d.o cÓnselho Munictpal, ·O qJàJ.ex:erce~ 
l'ia :~ntão as attril?uições politi'cas '· t3Stabnte

. • cídt~s na leLn ; 35, de 1892, desde qu() .·~ívesse 
.' de' c!I'cctuar~scralguma eleiçi.o red(3rri1 ; . . 
, e) que o Con.~olho Municipal, eleito de àc: 
· cordocom a.; presql'ipções da citada loi n.939, 

-· j<1 estú.. ompossu.dodesde 27 dejulhó proximo 
findo, 
. é de pare"cer que nn. C'lcição, que tom de 

pt'oceder-sc pn•a. Deputo dos pelo 2° districto, 
. devem funccionat· P,s mesas eleitas pelo Con
selho Municipal. 

· • SaJa da-.; Commissõf\s, 7 rle agosto de 1903.
·. Pm·o.nhos .J.ltlonlenegto, presidente-F. 'J'olen

t·ino.--HosMmah de Olivei?·a.-Frede?"ico lJo1·
!fiJS.-A:;evedo Jlfw·q'Jtes.-E.~teromn Lobo: En
tQndo que ·é desneccssa.ria a indicação, pl'iD ·· 
cipalmente dado o :tdiamcnto das eleições; 
envolve elb. além disso, .prematura pro. 
voMç~ão do pensamento desta, Cam::tra que 
não sei si, por soe meramente consultiva, 
obrigará óu não ás domais_autoridades, posto 
queseja clarissin1i1 a competencüt do Con
selho Municipal sobre o assumpto, conforme, 

· -:.düis, juridicamente consagm o parecm~.
'l'eiaúJi?·a du ·Sú,de accoPuo com_o Sr.Estevam 
L~~ . -

Sondo da compctencia ·da, ··• Camara . dos 
Deputados verificare reconltecer os poderes 
do seus . membros e, conseguintemente a 
olltt incumbindo·· resolver doflnitiva,mentc 
sobro . as. irrogu I aridadcs do processo ole i to
ral, l'eqnciro flue :1 Commi:-:;~lio do PeJ;ições c 
Podtwes on aqnella a. rJtWm melhot·_compo
t.il' o ostnüo elo n.swmpto. i11tnrprcta.,1do as 

· disposiç'üos elo :wt. 711 , § 6'\ · capitulo V, ela 
lot n. 03~1. do .:~!l tio dn:~omh1~o dr. 1902, a. 
proposit;o do · fu nccionmncn to de mcsn.:~ . pn.l'a 
:1-proxima eleição· .d_c Dcputado.-5 pelo 2° di-
stricto destn.Cn,pita.l, omitta, com uPg.mcia., 
p:n•ccer a rcspmto. 
· Sala, . dt~ .sessões, 4 ([ó agosto dn 1!1fl3.-

Pt:'~>eim Vt~lhulao~ · 

N. 162-1003 

: __ -,A.liloJ·izÚ o . Pode'r Exccútivo· a concctlm· um 
. , :i1nno de -_ licençu, co1n onlr~rtado~ ao lele,qta
~~/; ~ Jiliista tlç : 4a. (;_lw~sç da . )lcprwliçCío · Oc1·a{ dos 
:·:• ó1'efc[J1·up1ws,<J.o"7.o Baptisllt . Cotri:m ·;h·anha; 
.: , _ para,ll'(,!lr.ll' tlesüa .. sro.me, omle . lll.ccmwieJ· 

-·. :A.· conl~ui~siio .' .dc Petições e . P~llci·os ·roi 
~ - prcsentó .' oi: !'cqtiói•imontp ; em que ••. o .tele· 
: graphista do 4ã classe._ .João Baptista; Cotrim 
· .ArJ.nha,: aHegando .· ach_ar-sodoonte, . soliciL[L 
.:um· anno .de ,Ucença, . eó1n ord~nad.o, p;1ra 
(~tl:;,a~;a,l' .~o · ~~J~ saud(\; .omlc -lhc convic1~ ... 

O 11eq uerentc p1•ovtt -- o .sct1 estado de mo~ 
I estia. com ai;testatlos mcd.icos, . dos quacs 
cot1sta. . e.'ltar sofTremlo de rheumakismo po ~ 
lyarticular . chronico · .. e precisando __ do um 
anno de Jicençét para --~eu completo l'estabc- . 
leci rncn to. · 

A comniissão, tendo examinado· o alludido 
requerimento e os · documentos quo o in
struem, é tle parecer que se autorize o Poder 
Exccüt.ivo a conceder a ·licença. solicitáda, 
para o queofferece {~ consideração da Ca· 
mar a o seguinte projecto: 

o Congresso Nacional resolvo: 
Ai'tigo unico. _ Fic:t o Poder Executivo an-• 

torizado a conceder um anno do licença com 
ordenado ao telegraphista de 4a classe Joào 
Baptístt\ Cotrhn Aranhn,, pn,ra t1•atar de sun. 
s1:mdc, onde lhe convier; revogadus as· dispo~ 
si~·õos em contrario. 

S~ln. das c'bmmissõos, 8 de agosto de l 903 ~ 
-nevares r.!e Ly1·a, presidente interino.
José Et~zebio, reLator.-Lindolpho Caetano. 

O Sr. Presidente-Estando adean 
tada a hora, dGsigno pn,r•a segunda-feira, lO
do co1•rentc1 a seguinte ordem do dia; 

3o. dis~ussão do projecto n. 48, de 1900, 
autorizando .o Pod0r Executivo a levantar 
na praça do Arsen;ü de Marinhu. da Capital 
Federal um . monumento . t\o almirante Bar~ 
roso, commemor:ttívo <la batalha . naval do 
Riachuelo (substitutivo do projecto n. 65, 
de 1 895) ; ·· · · . - . . 

Discussão unica do parn.cor n. 85,dc 10m, 
concedendo· ao Doputn.(Jo peJoBsi;adodo Ama,
zon;ts, .. R:tymnndo Agostinho Ner·y, pm•missã.o 
pn.rn. ··1lcixa1' de .. comp•~rccoe ;ls sessões d;t 
Cama.l'[t no eOl'l'ente a.nno; 

Discussã:o 1m i c:~ do pt>ojccto n. 150, <I~ 
1903~ .aritori~all(lo o Podm· Excc11tivo a. con
ceder um anno de lico"nca, com ordenado, ao 
bachrtrol .Jos ~ Nalmcu ·Noiva, ê\Hdito1• do 
guerra do 1" districto militar·, rai·a trat:u• 
de sua saudo ; 

Discussão unic·a do p:1l'eccr n. 93 B. rio 
1903, sol;Jrc ~ - cmcndê1 _l1peesentada . nn. · 3a . dis
cüssão do pro,iocto n. 93 A, deste anno, que 
autoriza o Governo a de.Spcndoe, pelo Minis
teria d:.t lndustria, Viação e Obras Publicas, 
até . a quao&ía de 200:oo:J$, inclusive os 
50:000,~ consignados noart~ 22, n~ X, da ~eí 
n. 957, do 29 de dezembro de 1902, com a . 
Expor:;lção .Internacional·doApparolhos t~~Al~ 
cool, ._ · pt'omov.ida ··. pela.· ·Sociedtt(le .· . Naeion~L 
.e Agric~ultura, sob . os \\uspicios do G.ovor· 
no; <t realizar-se nesta .Capital,e dando outras 
providencias ;. · • •. ·-• ... · . . ··.·.-· .. ·. ._ .. · ... ·. ·. ·· · · . . •••· 

Discussão uni c'~ Jo • pa.recol' n ~ 135, f]~ 
1908, sobre a emcnda. ·a:prescntada na 3u cHs
cússT:í.o tlo_ prójoc.to. n. 154. do 100~ •. quo au~ 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:29- Página 1 de 26 

-;-... 

tol'lza o Poder Exécutivo a mofiificar tl. de 25:090~~!G5·, sendo: 21 :500$ pa.1'a. paga.r os 
clauscda 3811 do decreto n. 3.812, de l7 de vencimento.;; ilo captifio Anniba.l Eloy Cae~ 
outubro do 1900, relativo á concessão feita do::lo, Jll'ofessor da extincia, E~cola. :Militar 
á. Companhia .Fcrrc<1 e Flttvlald.o TOC[Lntlns de Porto Aleg,.c; 2:fii2$040 p:wa p~Lgar os do 
o Araguaya, cessiona.rin. da Estrada. de Ferm Antonio Scmea.no das. :Me1·cês Pt·oto, mo:-;tre 
de Alcobaçi · á Pra.i<1 da Rainha· ; d<1 officlna elo scrralhcieos docxtincto ·· Al'sc-

. 2!1(Jiscussão do projecto 11_ lGO, de l903, nal de GUCl'r<t Llc Per·n<tmbuco; 5WS;l25 para 
autorizando o PodcJ' Execnt.i v o n abrir ao pagat' os de Ca.mlitlo Gomo::> de Sà, c 402$ os .. 
Ministel'io das Relaçõos Exteriores os cr·J· de Cesa.rio Mi_tnoel doBomflm, n.quollo guarda 

t d · d tiol o este sor,~ontc do Deposito da. Pulvu1·ade 
di os e 100:000$, papel 0 e 45:000$, ouro, Mat:l.t1í, na BlthiLt, di~pen sados do serviç.J ·, · 
aquelle supplementar <"t rubPica 3a, c este á 
rubrica 7a, do art. 8o da lei n. fJ57, do 30 3'' discussão d:) projecto n. !52, de 1903, 
de dezembro de 1902; autol'izando o Podm· Exocntivo a. tdH'iJ.· ao 

2_n. discus~ão do projecto 11 • ~4 ,1, do 1902, Mini.sterio d<l. Indu~tria., Via ~,~ào o Obrn.s Pn
determinando que o:; offi.~iaes <la hrigada blicas o ceouito de l6G: Hl$755 pa.m attondol' 
policial do Distritto Federal só . podeeã.o ser ao pagí.Lmcnto da g<uantia, ele ,jm·os llo ('i ''(, 
demittidos depois de condemnados a mais á Companhia gngcnho Gontr·~tL elo Quis
de dous annos por tl'ibunal c::>mpetont.e, e samri. ; 
manda abonar aos rofcridos ofHcia.cs a mos- 3 ... discussão do projocto n. llS, do 190:3., 
ma quota que pa.ra criado percebem os do creantlo no DistriGto Fodol'at mais uma Pc
exercito ; cçã.o da Justiç : ~ Fo!lm'al o dando outra<; pl'O-

zn. discussão do projec to n. 79 A, de 1 9:)3, vi<loncia.s ; 
autorizando o Governo a isentar de direitos Continuação da discussão unic~t do IH'Ojecto 
de importação o material que as camaras n. 285 C, de 190~, adtlitivo do:;tacado em 
municipaes do Coará. precisal'Om importar 3°· discussão do projec to n. 285 A, (lo müsmo 
:pu.ra abastecimento do agua em seus mu- anno, com os substitutlYO:'; n. 107, de 100:~, 
nicipio~- ;- · da, CommissU.o Espccütl, c outro.; a c;Ic ofi'e-

ga discussl'i.o do projecto I1. 154, de 1903, l'CCidos ( Roformn EléHoral ). 
:iutorizanllo o Poder Executivo a. abrir ao Levanta;_se a sc:'l~ã.o <is 4 hora.s e 10 minu; 
Míniste1'io <la Gnerra. o credit.o· extraordin~rio tos da tardo. 

------------------~ 

56a SESSÃO EM lO D:f: ,AGOSTO DE 1903 

Presidenâa do 81'. Paula t:uimm·t7es 

Ao meio-dia procede-se ;'~chamada, a quo Rodrigues S;i.ldanlw, Bct>n:mlo IIuri.a, Mo· 
I'cspondem os St•s. Paula Guimarães, Alcn- reit•:t Gomes, . Hcmdia. de . S;i, Angnsto do 

· car Guimarães, Thomaz Accioly, Jo~quim VasconcciiM, S:t Freit'O, Amm·ico do Albu
Piros, Eugenio Tourinho, Anthm·o Botelho, qucrquc, Joi'í.o Baptista, Galvrr.o Baptista., 
Sá. Peixoto, Enéas Martins, Aurelio Amorim, Silva Ca.stro, L~Lurindo Pítta, Hem'íquc Dor
Rodrigues Fcrnamles, Ra.ymundo Al'thur, ge.~, Mauricio do Ahrcu, OHvcit•a Figucii'o· 
Anisio do Ab1;e'u, VirgilioBrigido, Eduartlo do, Cat'los Tcixeil·a Bra.ndiio, lõ'ranci;.;co 
S~udart, Sc1·gio SalJoya. Gonçalo Soutó, Wal-: Veiga, Bernardo Monteiro, .los<! BonW.teio, 
fre<lo LoaJ, Abdon Milanoz, Teixeira <lo João. Luiz, Ribeiro .lunquoira, Ast.olplw 
Sá, :Ern1.it'ioCont.inho, Celso dê Souza, Bricio DUtra, Carneir·o uo Rezende, Lo:.ncl Filho, 

' Filho; Esrne:•atdino Bandeira, Julio de Mello, Bernarúes do . Faria, Hcnr:quc Su.llcs, Ca
.,./uigelo Noto, Euzehio do Andrade, Arroxel-:- logm·as, Sa.blno Bilrrozo, Manoel Fulgoncio,
las Ga.lvã.o, Rodr'iguos Doria, .Joviniano de Carvalho Bl'itto, LindolplJo Cac!<1no, \Ven· 
Cnrvulho, Felísbc!Jo Freire, _Oliveira VaHa-. cesláo Braz, Rodolpho Paixão, i\Ioreirt\ da 
dão, Domingos Guimarães, · Bulcão Via.nntt; Silva, Bernardo de Campos, Domingues do 
Fclix Oasp:~l', Su.tyro Dias, Augusto de Frei- Ca.steo, Francisco Romeiro,Ec1·nanúo Frcita.s, 
t~t. S, l~tlnn.J•do lt!\mos, Paranhos Montenegl'o·,_l Amn.1•aJ Gc~m. r·, li'Cl'J:•ojra, Braga., Loito . ue Sou.:· . 
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ÁNNÂE,S DA ·cAMARA 

·za, Paulino Carlos, Azevedo Marques, Her
menegi!do de Moraes Filho,Joaquim Teixeira. 
Brandão, Bernardo Antonio,' Palita; Ramos, 
Abdon ·thptista, Juvenat Milter, Germano 
Hasslocher, James Darcy, Vospa.~ütno de Al
buquerqne e Diogo Fortuna. 

Abr{3·Se a sessão; 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. · 

· Passa-se ao expe~ien te. 

·o Sr. Alencar Guimarães (1? 
Secretto-io) procede á. leitura üo seguinte 

EXPEDIENTE 

-Telegramma: 
S; João d'El-Rey, 10 de agosto de 1903.

P~esidente Camara. Deputados-Rio- Com
munico faltarei algumas sessões,motivo força 

. maior.-Saudações.-Antonio Zacm-·ias.-ln, 
teirada. 

Officios: 
· Do Min1sterio da Fazenda, de ô do col'

. rentc,remcttendo,devidamonte sanccionados, 
d·ous dos autographos d<.\ .· resolução do ·con
gress9 Nacional, co'ncedendo a D. Cathar.ina 
Nogueira. Godoy, filha do finado ex-Senador 
do lmperio Dr. .Joaquim Floriano de Godoy, 
a pcnstto de 300$ mensaes. - In tQirada..; en
viando-se um dos autographos ao Senado. 

Do mesmo Minis~erio, · de igual data.., re
mettendo devidamente, sanccionalfos, dous 
dos autographos da re~oluc;ão do Congresso 
Nacional, autorizando o· GovcJ'no a conceder 
um anno do licença, com ordenado, a() con
ferente da AIJandega deSantos Antonio Ru
fino de Andrade Lima Junior.-,Intcirada; 
enviando-se um dos autographos ao Senado. 

D.> mesmo Ministcrío, de il{uti.l Úitta, rc
mottcndo, devidamente sanccionados. dous 
;dos autograpltos da. resolucãJ do Congresso 
Nacional, a.utorizitndo () Governo a u.brir ao 
Miui::;terioda Fazenda o credito ox~traorJi-

. · nario que preciso fur para . pa.gamento do 
meio soldo devido a Amanda Dolo1·es Pi
thaii • .,-Inteirada; enviando-se um dos n.uto
grâphos ao Senado. 

.;'·:;. . ReprE)SCfl:tação: 
Da· :AssOciação •·· Commer~ial desta praça, 

:,-; ~:- s_~ggez•indo _ dive_l~so~ . alyitres que-j~lga_ uteis 
~~-, . p~ra a alt1i.'açã•H1aJei do sello na parte que 
~.tt: · espec.fica.~A' Commissão de Orçamento~ 

,, Reqúeriinento; 
~t~:. --- . ," -])e Jzid.Õra Fm•roil'a da Silva, 
~:_:>:. Jévaçã.o da j>ré.-;cripÇ'ão em~ quo 
~::;·-{_<·,~·:·:-_:_ ;·: - ·_ .:·--: _-- ... · - ~ ·:-. . :---- ·. . V: -

~~;,.:., : . 
~ - l.)"q 

corrido para recebm• o montepio pelos mo.;. 
tivos quecxpõe.--A' Commissão üe Fazenda 
e Indnstrias. · 

O Sr. Presicl~nte ___:Fica sobre i\ 
mesa, até ulterior deliberação, o projecto en~. 
viado pelo 81•. .Juvena.l Miller. 

.. () Sr. Eduardo Ramos faz · al-:
gUmas observações no sentido de rcctificál' 
uma local da Ga:seta de J.Yoticias, edição de 
hontem, sobro a discussão da reform:t elei
toral. 

Nessa local ha uma refercncia ao orador, 
que demonstra 11ão ter sido bem interpl'C· 
tado o que disse. Como o orador tem n11 
mn.ior conta aquollo brilhante orgão da im
prensa fluminense, faz o.-;se leve reparo em 
homenagom ao valor dos sous iliustres · di
rectoros, a quem muito preza, o a seus in
telligenteS,/ e presb.ntes collaboradores. 
(Mttito be1_~~.) 

O Sr. Silva Castro- Sr. Pre
sidente, tive hontem a. commtlnicação da 
installação do Syndicato Agricola. do Alto 
Im.bé, no municipio do Santa Maria Magda-
leoa, Estado do Rio. . . . . . 

O sJcrctario des~e synJic~~o. commuoi- · 
cando-mo a sua insta.Ua.çã.o~ ··pediu-me tam
bem quo fizess13 identil!a communicn.c~ão · a 
V. Ex. o á Camara. · 

Sinto-me feliz, Sr. Presidente, send..> · o 
mensageiro doss~~ boa nova. 

No estado actual em que se cnc~mtt•a a 
lavoura, passando pot' dolorosa . crise, a 
cr..laç·ão dt?sse syndicato, ~L sombra da lei vo· 
tada neste parlamento. lei (lu~ teve como um 
dos seu::< maiores propugnadores o di:3tinctis
simo o operoso Deputado bahiano o Sr. TC'sta 
(apoútdos), indica. quo ha. um renascimento, 
que ha. um certo movimento do vida, indic!.L 
mais que tt. inicb.tiva, a activida.do e a per
severanQa. se casam neste momento p:1.ra dar 
comba.te á inepcía., ao (Les·mimo e á misJáa. 

l?eUcito, pois, ·os orgaóiza loras do Syndi-· 
cato Agricola do Alto lmM por este raust;ofüJ 
aconteciniento, desejando os ,mai::; ballos e . 
sazonados f'ructos ao sou esforço. 

Tenho dito. (1lluíto bem; muito bem_.) 

ORDEM DO DIA 

. E annunciada a 3~ discussão do pr.ojocto 
D ·• 48, .de 1900, autDrizando o P.Jdcr Executi~ . 
voa. levantar n11 praça. do Arsenal de Ma.l'i~ 
nh,ula Capital Federal um monumenl,o ao 
almirante Barroso, commemora.tivo da bata
lha navaL do Riachuelo (substitutivo do . pro
joeto n. 65, do 1895). 

O Sr. Presidente -Devo infor- · 
mar á Camara que o pro,jecto n. 48, de 1900, . 
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(~a, rodacção par~:t. s:t discussão . do projeeto 
n. 65; de 1895, proj !c to <1ue foi apresentado 
nm 18 do junho poto Sr. F>a.ula Guimarães e 
outrosSrs. Deputados. 

Somente em 11 dojunho do 1900 o proje
cto n. 65, .de 1895, entrou em 13 discussão, 
sendo n.pprova.üo no dia, 15. Em 29 do mes
mo moz c anno entrou o projecto em 2a 
discu;:;são; o Sr. Alves Barbosa <~.prcscntou 
urna. emenda,, mandando q uc fussc erigido 
na praça do Arsenal J.o Marinha o não na· de 
Onze do Junho, como dizia o projecto, o 
monumento allndido 

Em 29 no mesmo moz foi approvado o 
projocto com a emenda. e enviado á Commis
São p:l.l'i1 rcdigil-o para 3a. di.:scus:ião. 

E' esta :3a discussão quo, sob· o n. 48, de 
1900, o projocto v ao soO:'rJr. 

Vt~m á Mesa, sã.o IiJ.n.s, apoiadas c postas 
conjuncta.mento Clll discussão as seguintes: 

EMEi'\DAS 

E; annunci;:l,(h <~ discussfí.o unica ·do· proje
cto n. 159, de W03, autotiizando o Poder 
Executivo a conccdct um anno do licença, 
com ordon·tdo, ao bach:n·el José Nabuco 
Noiva, auditol' <lc guerra do l" <listrict.o mi
litar, p<u'a. tra.tétr <lo sut\. sa.udo. 

N!nguem pedindo a pal:wt·a, é encet•ra.di.t a. 
discus.-:ão c at.liada. a. vot,açã.o. 

E' annunciada a. discussão unica do pare
cor n. U3 B, de 1903, sob1·c a. emcncla apee
sentada na 33 discussão do projocto n. 93 A, 
desl;o anno, quo autoriza. o Govorno a. tJes
pcndel', pelo Ministcrio da. Industria, Viação 
e Oln·as Publicas, até a quantia de 200:000$, 
inclnsi v e os 50 :{):10$ consignados no art. 22, 
n. X, da lei n. 9:57, de 29 de dezembro de 
1902, com a Exposição lnteena.ciona.l de AV
parelhos a Alcool, promovHíL pela. Socioda.de 
Nacional de Agric11Ltura, ~ob os auspícios do 
Governo, a real.i:r.a,r-se nesta, Capital, e dando 
outl'as provid.cnchs. 

O Sr. Tos In- St•. Presidente, pedi 
Ao lii'Ojec:to n. 4.8, de 1900 a pa.l:wra. simplesmente para informar á 

Casa de que a Comrni.,;:.;fto de Agricultur.:~. 
O monumento será. levantado n:t Praça está. plenamonto do a.ccOl·do com a emenda 

Quinze do Novembro, no logar mais conveni- substitutiva otl'crcci<Ja pela Commissi'i.o de 
ente, entre a ostatua do General Osorio o o Orçamento, e, portarlto, ospera, a acceitaçiio 
ma1·. da mesma e .... cnda poltL Ca,mara do:; Dopu-

Sala da:-~ sessões, 10 de agosto de 190'3.- tr~dos. 
Grrsllio da ('unha. Níngucm mais pedindo a ~ palavra, é encer-

rada a di~cu.ssão (~ adin;la a votação. 
No art. l 0 -ondc se lê:-Fica o Governo 

autorizado a levantar na. Praça do Arsenal 1~' a,nnunciada. a, discu!;são unica. do parecm~ 
n. 1:35, de 1903, ;.;obre a omoDda aprcsen ta.da. 

de M~rinht~, otc: • di~a.~se:-Fic:t t~ Gov;rno na. 3a lliscus:·iiio do projecto n. 154, do 1902.• 
autf.ruad'? a lcva~ta,l em uma _d<tS praças_ que a,utoriza o Poder Executivo a modificar a. 
des :a ?aptta.l, etc, sendo o maiS como no c!au..:ula :38"- J.o decreto n. 3.812, de l7 de_ 
proJec .o. outubro de 1900, l'ela.tivo á conce:)~,ão feita á, 

Bc.ltt das se:~s.õos, lO do agosto tle 190:3 -- Companhia Forrea o Fluvial do To~a,ntins o· 
Felix Gaspar. Aragu:.\ya, cm;sionaria da, Estrada de ,I?erroi 

No a].'t. l 0 .na parte que diz: - Fica o Go 
vcrno autorizado a levantar na P1·aÇ~a do Ar
senaL de Marinha, ctc,-J.iga-so:-Fica. o Go
verno auLorizado a levtmtar na Pmça Onze 
de Junho, ote.; o mais como no projocto. 

Sala da.s sessões 10 de n.gosto cln 1903. -
Jleredíadc Srí. 

Ninguem pedindo a palavra, 6 encerrada a 
discussão c adiada. a votação, até que a re· 
sp(lctiva Com missão dê ·parecer sobt,e · a,S 
cnionda.s offerecida.s. 

E' som debate encerrado ::em discussão 
llníca., ficando a,diada a. votação o parecer 
n. 85, de l ou:J, concedendo u.o Deputado pelo 
E:-:;tauo tio Ama.zooas Ru.ymuodo Agosliinho 
Net·y pel'missão para d.eixat• de comparecer 
i.iS sossue;;; rla, Cama.1·~ no corrente u.nno. 

de Ai co baça á Praia da· Rainha. · 

·o 81". D1•ielo Filho~ Sr. Presi~ 
dente: não mo demol·m·ci na, tribuna.. · · · 

Contir111o a votar contra, opt·~jccto, u, achM• 
inconvenientn a concessã.o flllO se pr·etende 
f'::t~er, pO['(!uanto, j11Stamnnte r~ mnJIHn• van
tagem que dnlla sn podia tirar, ora aquella. 
que resultava. das obras c molhora.men·tos 
nos rios que banham a. região comprehendida 
na concessão. 

Uma vez, pordm, que S3 dispo:·1sa esta 
clausula c so dá. á ·companhia a faculdade· 
de, em loga.r da desobst1·uc(:.lio dos rios, 
fazer cstrti.àas marginaes, IJstrada.s qnc tanto 
·podem sor do 1'ez·L·o, corno cstimda,s communs, 
conforme ua convcniencias d.a. eompanhia, 
nes~as condições nil,o posso 1l:u· o mou voto 
favoravel l't modhla,. 
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-·•·· Qtia,nto á en1endtt quediz respeito . • á fisca- projecto n; 244, do 1902, tlçando adiada a 
lfz(lção, ni1o ·· fareiquesti1o; continúo, . porém votaeão. 

·a· votar contra o projecto,pórquo ach.Q a dis~ Sã~ succossi vamcntê, sem debate - encer~ 
' :pen:>a· qll.c cllepre~ende con;~ignar muito in- ra ~os,em 2t• discussão;os arts. 1 o c 2o do pro-
. conveniente, altamente prqjudiciaJ, visto jecto n. 79 A, de 190:3, autoi'iza,ndo o· Go·. 

que vem dispensar a crnpreza do um ser~ vcrno a isentar de direitos de importaç?í.o o 
·scrviç:o importantíssimo, :em prejuízo da material que as camaras municipaes do 
zona; correspondente <LO Ara.guaya o To· Ceará precisarem impo1·tar, para abasteci~ 
c~tntíns. monto de agua em seus municípios, ficando 

Ninguem mai;j 'pedindo a lla.lavra, é en- adiada a votaç:ão. . 
cerrada a··discussão e a(].iada. o votação. E' annunci<tda a 3"' discussão do projccto 
·São successivament3 sem debate encerra· n. 154, de 1903, autorizando o Poder Exe

dos em 2"' discussão os arts. I o e 2°do pro· -cutivo <1 abrir ao Ministerio da Guerra o 
jecto n. 160, de 1903, a.utorizanclo o PocleL' cri3clito extraorclina.rio de 25:090.~165, sendo: 
ExecnHivo a. abrir ao Mioisterio das Rela- 21:500$, para pa.gar os vencimentos do ca.~ 
_ções Exteriot•cs os cre1Hos de .100:000$, pitão Annibal Eloy Cardoso, professor da. 
papel, e. de ·l5:000$, ouro, a(1uelle supple- extincta Escola, Militar do Porto Alegro ; 
ment:1L' ;_i, t•ubeica 3\ c este ci. rubrica, 7a., üo 2:672$0'10 pa,t·t~ pagar os de Antonio Semeano 
(Ll't'. 8~ !lé~ lei n. 057, de ;.)0 tlo dczombl'O de da.s Mcrces Proto, mestre da. oJHcina do ser~ 
de 1!702; fica.ndo a.dittda a votação. ralheiros do ex,tinéto Arsenal do Guerra de 

E' annunciada. a 2~ · di::;cussão do projccto' Pernambuco; 5ll:i$l25, pa.ra. pagar os de Cà.n- 
n. 24,1, de 1902, clcterminan<lo que os o!U- dido Gomes de. Sâ;402$, . os de Cosario Ma~ 

' ciaes da brigu.da policial uo Districto Federa.l noel do Bom fim, aquelle guarda fiel .e os to 
só poüerã.o se1' deruittidos depois de condem- servente do Dapo3itp de Polvora de Mutatú., 

... nados u,_ mais de <lous annos por tribunal na Bahia, dispensados do serviço. 
_ cómpotonte, e manda abonar aos rcfm·idos Vem á mesa., é lida, apoiada e enviada á 

officiàés a ·mesma quob que, pal·a criado, commissão de Orçamento, a s.e. !!uinte 
peecebem os do exercito. ...., 
. , () - Sít. PRESiDENTE ·~ Está em dh;cussão EMENDA 

. .. o- projecto com o substltutivJ da Commissã.o 
- ~obn. 142, de 1903. Ao pro}ecto n. 154, ele 1903 

-... _.· .. O Sr. Sá Freire-,Sr. Presiden te, Accrescentc-se onde convier: 
pedi a palavra simplesmentD p:lra o.tforocer Fica igualmente o Poder Executivo auto-
á consid.:r:ação da C<.tma.ra uma omonda u.ddi- rizado a abl'ir o credito necessario para ó 

·tiva <WJJI'o,jecto em discussão. · pagamento ao capitão Saturnino Nicoláo 
. E~is·to, é corto, um substitutivo ao lH'O· ca,rdoso, lente da Escola Mi~itae, que s(3 · acha 
Jeclo ; entretanto · olfereço e~ta . emenda em condiçõe~ identícas ás do capitão Annibal 
p·Lra a, Cama.1'~t l'Csolver como for de di- Eloy Ca.rdos::>. . 
l~eikl. · Sala das sessões, 10 do a.gosto de 1903.-

0 SR. Bn.ICIO FILHO-A emenda, é ao pro- llm·edia de Sá. , 
jecto porque o substitutivo já é umt~ - emenda Ninguem pedindo a pahwra, é encerrada 

·Vem á Mesa, é licl:.~., <tpoü~dil. e posta con- a uiscussão e adiad(). a votação, ttte que a 
jnnta.mcnte om discussão, a seguinte respectiva Commissão dê parecer sobre a, 

emenda offerecida. 
EMI~NDA 

1lo Jn'ojecto n. 112, de 1003 

• Accro.~c::mte-se ao · art. lo uo · projccto 
n. 24<1, de 1002: 

. . Onde convier:-.Ji; os do corpo do bom-
;· : llciros. '\ 
' ~ - Su.ladt~S sessões, lO do agosLo de 1003.-

84 ... Frei1'e. -~ A·merico · de · ·Albuquerque. -Au-
fJHSLo. de Yasconcellps .~Oruve.Uo ·.· ()avalcanli. 

- ~.Odeio Jii/.ho. - . · . · . 

Ningucl'n mais pedindo lL pahtv:ra,sKo encer· 
i'a~()S mn zn discussão o art. 1 o o successí

- -'.yamente1 S~f!l debate, os · dema.is artigos . <lo 

E' anmmcia.da a . 3° discussão do projec~o 
n. 152, de 1903, autorizando o Poder Ex
ecutivo .a abrir ao Minister-io da ·· Industria., 
Viação . e Ohras Publicas o credito de 
166:141$755, para attender ao pagamento da 
garantia do jm·os do . 6 % á. Companl:Jia En-
genho Centt•al de Quissamã. . 

Ninguom pedindo -.a püJavr<.t, é encerrad.a 
a uiscussão e adiu.tla a, votação. · 

Gomparecem mais os .. Srs. Hosann<Lh .. · .. de 
Oliveira, Pu,ssos Miranda, Gal'los'd.e Novaes .• · 
Rogerio de Mil'J':J.l,~a, Antonio Bastos, Ul'bano 
Santos, Cllrlstino·Cruz, Bezcrrn Fontenelle, 
Thomaz Cavalcanti, F1·ancisco Sá, F~ederico 
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Borge:-3, .João Lopes, Ta va,ros de Lyra, Eloy 
do Souza,, Soares Neiva, Affonso Costa, José 
}.-farcellino, João Vieira, Malaquias Gon
çalves, Arthur Orlando, Epamiuonda.s Gea
cindo, Loov~gildo Filgueiras, Tosta, Vergnc 
de Abreu, José .Monjardim, Julio Santos, 
CruveHo Cavalca.ntl, Viriato Mascarenhas, 
Estevão Lobo, Gastão da Cunha, David Cam
pista; Ft'i1ncisco Bermtrdino,Bueno de Paiv<1, 
Camillo So<1res Filho, Pacltn H.ozencle, Re
bouç~as de Cttrvalho, Alvaro de Ci1Pvalho, 
Rodolpho M:randa, Costa Netto, ACJ.liino 
Riboiro, ·Benedicto de Souza, Lindolplw 
Serra. L<1monlla. Lins, Elisou Guilherme, Bttr
bosi1 Lima. Xil.vier do Valle, C:tmpos Ca.rtiel' 
o Homem da Ca.rvalho. 

Debmm de cump;_trecct· com caus;:t 1urtiei
pada. os Srs. \Yanderlcy de i\Iendon~:a. Rn.y
munclo Ncry, Arihnr Lemos, .Tosri Euzchio, 
Luiz Domingues, Guoclelhu. Mour-.\o, Díu.s 
Vici1·a, .João Gu.yoso, Pereira Reis, Trindad·J, 
Morcir;.t Alvos, Coroelio da Fonseca, Esta.cío 
Coimbra, Pedro Pernan1buco, Eipídio Figuei
redo. Raymundo de Mil·anda, Neivt~, Milton, 
Pinto Da.ntas, Tolentino dos S<Lntos, l\hrco
lino Mou:a, Corrêa Dutt•a, Fid::lis 1\lvos, 
Bclisario do Souza, Bezc."l.métt, Po:cira. Limn., 
Paulino de Souza, Penido Filho, João Luiz 
Alves, Adalberto li'erraz, Antonio ZtteaPias, 
Carlos Ottoni, Arthur Tor;.'es, Eduardo Pi
mentel, Olegario Maciel, .Jesuino Cardoso, 
Valoi::; de Castro, Candido do Abreu, Carlos 
CavtLlcanti, Fr~ucisco Tolentino, Victorino 
Monteiro, Cassiano do Nascimento o Alfredo 
Vttrella. 

E sem causa os Srs. Indio do Beazil, Fon
seca e Silva, Paulu. e Silva, Pereira, do Lyr·a, 
Castro Rebello, Rodrigues Lirnét, Galdino 
Loreto, Mello Mtt~tos, Erico Coelho, Lou~ 
renço Baptista, Lomounier Godofredo, No
gucil'a, Galeão Ca.rvalha.l, Costa Junior, 
Arnolpho Azevedo, Eloy Chaves, .JosJ Lobo, 
Francisco Malta.,Dan.dido Rodf'igucs, Soari.;S 
dos· Santos, :Març;.Ll Escobar,Ange o · · 
e Domingos :Mascarenhas. 

O Sr•. Presl<len te -- I-Iavo11do nu
mero, vae-sc proceder á votação d<1s ma
terias encerradas e dtts quo se acham sobi•c 
a Mesa. 

O projocto n: 4.8, do l900, acdorizando o 
J?oder Execnt1vo a levantar, nu. praça, do 
Arsenal de Mtttl'inhct da. Capital Foclm·al, um 
monumento ao almirante Barroso, não pótle 
ser votado por terem sido· ao rpesmo apre
sentadas ememlas em i}"' discussão. -

Posto a. votos, é a.pprovado, em discussão 
uniea, o parecer n. 85, de 1903, concedendo 
ao Deputa.do. pelo l~stado do Arnazono.s, Ray
mundo Ago:~tinho Nery, permissão pu.ra 
floixa,r do compu.eocoJ' ris sossões da Camnl\~ 
po corrcn te anno. 

Posto a votos, é approva,do, om discmsfLo 
unica. e enviado á. Com missão • de Rcdacção, 
o seguinte 

l'RO.JECTO 

N. 150, de 190:3 

O Congresso Nêtcíon,~l resolvo: 

Artigo unico. Ficá: o. Podor Exccnthio au· 
toriza.do a. conceder um anno de ticCtwa,, com 
ordenado, ao baclutrol .Jo::;(~ Nabuco ~ Nei vn, 
auditor do. gum·,·a. do Jo Distrie.to 1viilit,a1', 
para. tl'ata.mento de saude onde lhe cooviCJ'; 
revogadas as disposições em euntraPio. 

E' <tnnunciadtt ,~, votaç:-1.0 do pl'ojccto 
u. 03 A, Llo:':iGO t~.nnu, que :wtoríz<L o t:uvet•no 
ét despenrlol', polo Ministut·io d•t Inrl11:->tl'ia,, 
Vin,çúu c Obt·as Pnhtiea.s, até <L rtll<tnl.ia. do 
200:000$, illelusi vo os 50:000.~ con::;igna,dos no 
art. ;~2, n. X, d<t !ei n. \J57, elo .:!U de de
zembeo do 1902, com a Exposição Interna
ciona~ do Appaeolho.s <t Alcool, Pl'omovitli~o 
pel<l. ~ocieüado NaeionaL lle Agl'iculGu<·a, sob 
os ausp.idos do Uo,·crno, a rec.ttizat•-se nesta 
Ca,p~l;al, e dando outras providoncilts (3" dis-
cussao). .-

Em seguida ,:~posto a votos e a.pprovauo, 
em 3a discussão, o seguinte stiusl,itutivo diJ, 
Commissão, ao 

PROJECTO 

N. D3 n -100:3 

Substitua-se a emcml:.t polo scguinl;n: 

Prcval.ecc em f<.J.vor dos appaeelhos tt. i1l
eool a isençf.io concedidi1 prto ar" I;. 2", n. vrr, 
tottra IJ, da lqi n. 953, do 20 do dczcmbl'O do 
l!J02, comprohcndendo a ü;enr.~ão tambem 
50 1!/o dos rlil·citos de expediente, no caso do 
pa1·agra,pho unico dess<~ disposição,quando os 

--<"l..p.pu.r.clllos. dopoi:~ de cxpo;:;tos, sej<.Lm inti'iJ· 
duzidos no commcrclo, fic;wtl.o o Gover·no 
eom a. faculdade tl.c clíSl)CilStH' os outt•os 50 "/o, 
st o julgar conveniente. · 

Quanto :.i. n.atorizar,~ftu ao Governo pu.t•a fa,
zm· a.s oporar;õos do cl·cdito nceossa,roias a.o 
lim d<1 lei do quo l.eat<t ai.nda; a mnonda, 
soja ella eonsignada no Mt. 1", o qual tic:w:L 
assim redigido: 

Art. l. o W o Govomo autoriza.uo a d ·spen· 
der, polo Ministcl'io da. Indusyria, ViLL(;ão o 
Obras :Publ.ieas, (a:::endo para isso as nucessa· 
rias operações de c;·ullito, a tt!, oi.e. 

O mais como no projocto. 
São considerados prt:tjudicados o projcclio 

n. m1 A, de 190:3 o a emenda a ello offerc
cida, pelo S L'. Tosta. o outl'os, sondo o su bsti
t;ul,ivo, a.ssím a.pprov:ulo em :~a disenssão, 
enviado:.~ Commi:::~ão de RedtLcçKo. 
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16Ô ANNAES DA CA\IAt{A 

E' annunciada a votação do projccto n. 154, 
de 1902, q no autoriza o Poder Exeeu ti v o a 
modificar a clausul<l. 33a do decl'oto n. 3.812, 
de 17 de outubro de 1900, relativo á conces
são feita ti. Companhia Ferrea c Fluvial do 
Toea.ntins ·e Araguaya, cessionarh da Es
trada de Forro do Alcobaç<~ (~ Praia dt" Rai
nha (3a discussão). 

estudos que deverão estar feitos e appro
vados pelo Governo. 

O capital emp1·egado nas obras o em ou
tras instaHaçõBs neccssarias á navegação, 
não poderá ser augumentado com as quan
tias despendidas ou gastas nas obras provi
sorias. 

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

O Sr. P.residente~O Sr. Depu- São succ:essiva.mcnte postos a votos e 
tado Bl'iclo Filho apresentou a este projecto approvad.os, em 2;• J.iscussão, O$ seguintes ar
uma emenda, concebiJa nos segutntP.s ter- tigos do 
mos (lê): 

O Sr. Bricio I1.,ilho (pela onlcm)
Sr. Presidente, como V. Ex. acaba de ouvir, 
não faço questão da emenda.. Voto cvntra o 
projecto, ~em me incommodal' ~om a appro
vação da emenda que apresentet. 

Nestas condições peço a V. Ex. consulte a 
Casa sobre si consente DéL rotir<Lda ela re
ferida emenda. 

Consultad:~ a Camara, é concJdida a reti
r;_tda peclida. 

Posto a votos, é approvado, em ~~a di:3cussão 
e enviado á Commis:;ão de Reducção, os~;
guinto 

PROJ[C'l'O 

N. 154-1902 

O CongrelSJ Nacional dec1·eta: 

Art. 1.° Fica o Poclel' Executivo antori
za.do a modificar a elau.,ula 883 do decr·eto 
n. :-L812, de 17 de outuht•o de 1000, subs
tituindo-a pela seguinte: 

A Companhia F'orrea e Fluvial do Tocan· 
tins a Ara.guaya., cessionaria da Estrada. de 
Fl.lt'I'O J.e Alcob1.1.ça. á Pt•aia. da H.a.inha, pocl ·lrtt, 
attendendo ás difliculdades e ao alto valor 
das obra.s nas sec'.~ões encachociradas, con
st1·uir es~radas f'~rroas marginaes ou o~ll.ra
tlas communs para sub.;tituir a navegaçlão, 

. ou mesmo, si a extensão do trecho ror· po
quena, fazm~ a haldca.çtio do motlu molho1· e 
mais seguro. 

As cstra.dn.s do forro qnc for.-1m const.ruida.s 
elevem preenchO L' todas as condiçi-jJs tochnica.l:l 
de trab:tlhos dessa natureza c entral'ã.o no 
regime:l actu 1l ou no definitivo que for 
fi.tado pal·a• a gstrada. de For•ro de Alcobaça 
á Praia da Rainha. 

Todos os outros trabalhos serão provisorios 
c não poderã.o, JJOsse rogimen, exceder ao 
prazo quo for estipulado pelo Governo, 1indus 
os r1uaes entrará em inteiro vigot• a actual 
clausul:t 3Sa d.o decreto n. :L8l2, de 17 do 
outubro de 1000. 

E' ma.rca.do o prazo do tres annos pa.L'<.~ 
comuço de todos os tralmlhos, conforme os 

PRO.JECTO 

N. 160 - 1903 

O Congresso Nacional resol vc : 

Art. 1.° F·ica o Poder Executivo autori
Zltdo a abrir. ao Ministerio elas Relações Ex4 

tel'ÍOl'OS OS creditos ele 100:000$, papel, e de 
45:000$,ouro,a.rtuelle supplomontar á rubt·ica 
3n. e este a ru h rica 711 , do nrt. Soda, lei n. 957, 
de 30 ele dezembro de 1902. 

Art. 2. 0 Revog<Lm-se ·as disposiçõm em 
contrario. 

E' annunciadt~ a votação do projccto n. 244, 
de 1902, determinu.ndo que osofllciaes da bri
gada policial do Dlstridto Fedet·a.l só poderão 
ser dom i ttido;-:;, depois de condemn<M.l.os a mais 
de dous annos por tribunal ccmpetontc, o 
mtmtla abonar aos J'eferido officiaes a mesma 
quota que, para criado, percebem os do exrr
cit:J (2a. diSCII Sã')), 

O Sr. P.-esidente-A ostc JH'ojJ• 
c to os sr~;. Deputados Stt · l?reire o outt·os 
apeesentaram a seguint:J emenda: (lê). 

Ao mesmo pt•ojecto, porém, a Commissão 
de Const;ituição, Legislação e Ju:::tiç~tt, apt·e
sonton um substitutivo quo já. foi lido pela 
.Mesa. o quo tl.gut·a no impresso sob n. 142, 
de 1903. · 

A emenda. do St'. Sct Ft·eire pódo ser apro
scnta,da. ta.mbem ao substitutivo. 

Si não húuvor reclamaçõo,g orn conteario 
vou, de profot•cncb, por <~ voto.3 o ret'erido 
snbstitntivo n. 14~, de l!!m, cl:.L Commis~ão. 
(Pausrt), 

Em seguida é posto a votos e appro\'l\tlo, 
em 28 cliscassão, o seguinte artigo 1. do sub· 
stituttvo da Commissão ao 

l'RO.JEC'l'O 

N. 142-1903 

O Congr•csílo Naciomd ros,Jlvo: 

Art. 1°. Os oHiciu.es dtt brigada policial do 
District.o J?od.et'ttl pezodor·ü.o a patente, tpmutlq 
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conJemn:.tdos, em 'processo cl'ime, a ess~t 
pena ou <1 mais do dons annos de p1·isão. 

E' iguidmenLc post<.t a vor.os e approvada 
a seguinte ernontlu. elo Sr. Sei Frei1·o c ott
tros: 

Accrcsconte-s!J ao art. 1° do wojocto, 
onde con vier:-E os do cnrpo dr: lmmf)l:iros. 

S[Lo succes:.;iv;~mnnt3 po:::to.J a ·vot,os c ap
pronulos. em 2a diSL~us-ão, o.:; dem:Lis artigos 
do pro,jecto n. 14.2, do 100:3. 

Art. 2.° Compete ao Governo rcforma.r· us 
dito:-> ofiiciaes, com o s.lclo pt·oporcion<Ll ao 
tempo de sorvi c; o ell'ccti YO,- nos ca:-:;os do 
a1·t. 674 e ~ognndo a.s f'órmiL~ dos arts: ni5 o 
GG8, do doccoto n. 4. ·a2, tlc ll do dez;Jmbro 
de IDOl. 

Paragrapho unico. Nas 11ypotllc~os, po
r·ém, do al't. (ii4, p ~n~gl'<qJho unico, lc!.tn-..~ 
b, c e (1, dopender<.i, a. reforma de sc·ntcnça 
Pl'Oflll'ida, em processo ct·imc (Codigu Peni.d 
:M i I i ta I', : rl't . 14 7 . ) 

Aet. :3'. Applicar·-f:c-ha o Codigo Penal Mi
·Jitar aos pr~..ccssos Sl:Ibrnctr,idus :.L jul'istlic~~ã.o 
dos cons:Jlhos da. br:ig<-tda. polici;ü. · 

Art. 4. o Revogam-se as dbposiçíJes em 
cont;·ario. · 

I•;' o projccto, assim cmonda.llo, approvaclo, 
elll 2a diseus:-sã.o e enviado ;\, Cornnlissã.o ros
pe:~tivaafim dü o redigir p:ua a :1'• diseus.~ão. 

Conwltada., a Camara concedo a di::lpensa. 
pudilb. 

Em suguicb ê sem debate approv;_Ldé.L a se· 
guinto 

N. 159 '\ - 1 \!03 

Rerlucçao final do p1·ujP-clo 11. HíD, deste WI!W; 

qtuJ cwlori::,a o /'residente d1.! Ucp~tl!lica t( 

conceder um onno de licerrçu, cum onle
narlo, ·ao !Jrlclwrel José 4Vulmcn 4Yei'l:a, nH
daor dt~ fJUC1'?'a do Jo Districlo J1ii'!itar, JWnt 
trutw· de stw swrdtJ 

O Congresso Nacionalrosol v e: 

Al'l.i.~.to unico. Fic<t o J->ros:dcnto da Rcpu
blica. autoL'iz~üo é.L concudm· um anno de 
licOI1Ç~<L, cmú urdcnado, ao baclla.rol .Jose'~ Nn.
buco Noiva., auditor de guol'!'a do 1" J>istrieto 
Milit.<tl', 11af'tt trat:tm. nto du saudo onde lhe 
convior; l"ovogadns as disposiç~õo;.; em con
tr·ario. 

Sn.ht das Commissõês, lO du agosto de lUO:l. 
Süo ~ucco:::::;iv<_Lmcnto postos a votos o n.p- - Dú·1uinuvs Guimur11'cs.- llenw:llCfJildu de 

IH'uva.dos, ~~Iu :~"· discus:-;ã.o, o.1 suguintt~s ar- .1/oi·ocs. 
tigos do -

PLWJEC'l'U 

N. 79 A- 1903 

O Congresso Nn.ciont.d rosol r c : 
Art. 1.° Fica destlo J<í. o Governo ~~utor·i

z:tdo a. i)cntat· do dit·eito:> üe imJWl'l,a~~íLo 
o mn.terbl que as ca.nw.ras m1mieip:ws elo 
EsLado do Ceal'<í. procisar·en1 i111port.al' P'Ll'a 
<~b:Lstoeimmll;o tle <Jgtm em ~t:us lllltnicipius, 
hem eomo ea.ij:t.vuntos o tudo~_; os ~em; acct•.-;. 
surios, 1Joml.J:.1.S onear1i111HJI1Gus, ol.e. 

ArL 2. 0 Hovu:r:l.lii .. Sn iiR dispo:-;iç~iiPs C\111 

e HYiil'ario. 

O Sr. Eduardo Studart; (pc/(! 
urdem) - St·. Presidente: pcçu a V. Ex. quu 
consulte u, Cu.sa sob1•e si concede dispensa do 
intcrsl,icio regimental, p:1ra o pt·ojccto 
(lUO acaba de sct· votado, afim de quo ell~· 
en n·e n:.L OJ'Üum do dia üo aruan IIã. 

Consultada a. Ca.IUill'<.t, (\ conccdi<la a. llis
ponsét l'Otlid ~. 

O ~h·. Felix Gasp::u• (/11Jla ordem 
- PtH}O :.L V. Ex. quo con:mHo <t C:.umtl'<1 si 
coneede a <lispcnst•, do i mprosdão da rodacc/i,u 
fht~t,l dç• Pl-'Ojedo 1.1. 159 de 1000, approvado 
na SQ~Síio UO hoje, 

Vol. I V 

E' o prujccl;o (mviado ao Senado. 

O ~~·. Presidente- Docl<tl'O que o 
pro,iccto n. 15,1, do tao:~, vc•ltt~ <L Comrnissão 
rcspcel;i v a., ror ter sitlo apresen 1 t~Ü:L 11ma 
cmund<~ pelo S1·. Hcrcdb de Sá. 

1<:' po:-:;i.o a voto:-; o approvado, em :3n. dis~ 
cu~sâ.tl (\ onvi;ulo :i, CülliiTIÜ~:-;:'w dn l{cd;~cc;ão, 
u snguinl.e 

J•!W.II·:C'l'll 

N. 152- l!lO:l 

O Cougrcsso Nadunal ro:::;olvn = 

Art. 1.° Fica o Poder Execui;iYo au torizu~ 
do a, :_Lin·ü· ao Mlni::;terio d:.L Inüustl'ia, Vla(;5.u 
c Obt·:.tR Publicas o credito extraordina.rio 
de l6Ci:l418755,pamattcnder ao pagamcn'toda. 
gaPaniiüt do ,iuL·os do 6 °/o suiJre o eapil.al do 
I .500:0Ufl8, cunccdid:.t á Companhia Engnnho 
Central de Quiss:wift, sendo 8l:464*:J4U para. 
o c:-.:ercicio do 1902 o H4:G77~M 15, pa1·a. o cur
l'Onto, utü 9 de dczembr·o, quando cessa. a 
dittt garantia. 

Al'L. :!.,'1 Revog;tm-so as dispo~içlios om· 
contrm•io. 
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E' lido, julgado objocto de deliborn.ção, e 
enviado ::L-.; Cornmissõ3s de lVIarinlw. e Guet'L'a 
e de Ot•çtttn:mto o seguinte 

T'RO.JECTO 

N. lG:l-1903 

Res{((bclece as csc'das praticas r.lo exe1·citn, c 
dâ outras providr.mcias 

Desde os nltimos annos da monarchii1 é 
o ensino milHtLl' ohiccto do consk ntes re
forrnas, vizando os' mais nobres intuitos, 
lllil.S falhando sempre o fim que o legislu.dor 
deve tor em vista, quêtl o do dotar o exercito 
com estebclc~cim•mtos qne sejam fecundo 
viveiro de officiaes que, a p:tr do indispcnsa· 
vcl preparo thcorico, possuam, sobretudo, os 
conhecimentos praticas da.s :tl'lllêiS a. que se 
dcstinrLm. 

Longe disso, a prooccupação do todos os 
roformadores tem sido a.lar"gar cxtraordina
riamemto o carnpo scientitico, cum mani
festo pl'ejuizo da tochnirw, pl'opriamento 
militat', 

A vastidão dos progr:unmas c a t.mdencia 
geral daquolles a quem incumbe a. ttn·oftt 
nobilitantc de propêLrar a mociJade mllitu.r, 
são tf.Lo avess~~s ao ensino meram:;nte pro
fission<~l quo, digo-o som l'l~buço e com pleno 
conhccimeni;o do tLSsumpLo, as escol<ts do 
exercito ll1êtiS fornecem donCtJres em mathe
matica. do que ::;imi)ies oHic aos. 

Bem sei q tiO a f'ranq ueza de.3t.os meus con
ceitos it'á melindrar ;1 muitos; cumpre, en
trotan~u, quo nus, os mitiGares, apontemos á 
Naçào a vcrdarte, quasi sernpre insuppor· 
tavol, mas neccssaria, porc1uc, sem ella, fi. 
ca1·à.o insuluveis os gL·avcs problemas que 
~e prendem á. l'eorganiza~~ilo do exercito. 

Si ai!Jda r~ a. guerra., no despontar do s:J
culo XX, o a })t•iot· dtls guer•t•as-tL uo con
qulSLa-o u.nhclo poli!.ico tlas nações i'oetos, 
cumpw que os p.JVOs, IIIO::imo aqucllo3 em 
quo a eultm•;t da.·~ classns dirigentes é t.ão 
elevada que n1io púrlo dosem· até ;L immol'a
lidado do imperialismo a.va.ssalador, H3 pre
parem para :.t luta. 

Assim o en Gondcm os Ic•gi::;la.dores brazi
leiros, tanto quo, dentro dós recursos orçu.
montarios, procuram sempre attcnde1• aos 
reclamos da. naç·fio armada. 

E''prec.so, porém, gasta1• com proveito os 
milhar·oa do contos anoualmento vobdos <L 
dcfezanu.cioual. 

B, si transportat·1nos para nossa. Pa.tria o 
conceito do 1Wschel: «o espirito uo exercito 
prussia.uo rc.sido crn seu corpo de ofliciacs», 
J?l'eciSi1mos, qna.nt!) antes, t~ reconhecida 
competoncia scientificu. de nossos oíllciaes 

unir <~ indisponsavel pratica, afim do conse
guirmos verdadeir.os soldados. 

Para esse desidel'atum que cumpro f~•,zor? 
Reorganizar mais uma vez o ensino mi

litar? 
Essa medida impõo-se como palpitante ne

cessidade; cumpre, porém, que seja uma re
f'ornla medHada. e realizada por verdadeiros 
c..;nhecedores do assumpto. 

Qualquer que seja. entretanto, a rcorgani
zaç:i"í.o do ensíno, é preciso que, a pal' das 
e~colas militares, existam outras que se 
dest:nem a ministear tão sómente couhe· 
cimentos pm·a.mente profissionaes. 

E' o que se dá em todos os oxe:rcitos e o 
que detoeminou, ainda. na monarchia, a 
cl'caç1io das escolas de ti1·o, de onde salüram 
os muis competenbs offi -iaes, em assumpto 
tochnico, e üs quae3 ligaram seus nomes 
aureola.dos ,o inesqueci vel tencnte-curonel 
MtLdureira( o severo coronel F'elinto e o il
lustmrlo mnrecbal Moura. 

Na f.1ina~ do tudo ref0rmar, parJ. peior, J. 
ultima. reorganização do ensino mililar ex
tinguiu esses celleiros que, j~ com a. dcno
mina.ção de escolas prtL~icas, tão proveitosLt
mento abasteciam o exercito de sargentos 
com pleno conhecimento da. arm:.L quB ma· 
nojavam e de otficiao~ capazes de tn:opagar1 pelus corpos do exerctto, u amor carwho::;o a. 
profi:::sãu das a.rm,ts, porquo de ta.os o;:;cola.s 
sabiam podendo f<.Lllar com segurança ::;obre 
a.:;sumpr.os milHares. 

Tem por fün o peojocto, que,estamos cGrtos, 
merecerá o apoio de todos os quo almej:tm 
ver u exercito bem compenetrado d•L ::Jila 
missf.to, re;;tabelecer ossa.s oscol~:~s, que vi
nham da monarchia prestando re·.\e~ s01·· 
viços, e cuja Pxtinc;1io só o acto mais impen
sado poderia to r decretado. 

Talvez mereça l'OP<n·o o fac~o do manrla.r 
o projoclo qnn soji~ restabcleciüa uma das 
o::;col ~s na. cübdo do R10 Pttrdo, no Rio 
Gra11de do Sul, quantb, ainda. nQ.-Jtu. sus::.5.o, 
t'ewlwu o Congr·es.:;o tt·;~n .. ~;t·m·it• do::;sa uidado 
para a de Po1·to Alo,;re a, Escola :Militar tlo 
:Sul, sendo causa dessa murlanc,~u. nii.o 1;er o 
edifício <tlli exis1;enLo as condições indispen
saveis ao bom funccionamento do tão irupot'· 
tanto estitbclocimento. 

A extranheza, porém, desaparecerá. desde 
quo se saiba ter sempre fun~cionado no 
edifício existente om Rio Pardo uma das 
antigas Escolas Praticas do Exercito, e nas 
melhores condicçõos, porque bem diversas 
são a.s exigencia~ dos dous institut.os. 

Bastará dhur, sem entr.:,r em out.ra. ordem 
de considerac;ões, que o odificio destinado ás 
nossas e::.:colas milita.rc3 IH'ecisn. ter capaci. 
dado pa.ra o aloJamento de 200 alumnos · o, 
mesmo mais, em,quanto o destinado ás ~s
colas c1ue o projecto rustaboleco ttponas de. 
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verá. comportar, 
alumnos. 

no m :tximo, oitenta 1 Aos arts. 6° e 7o. 
Substituam-s ·~ pelo seguinte: 

Tambomosse edlficio quo, num caso, precisa Os serviços a ca1•gu elo:-; procuradores serão 
ter vasbs c numerosas sê.tlas para as aulas, distribuiuos ignLLlmentc pcios trc~. 
em outro exige sómcnte quateo Sê.tlas, porque. Sala das sessões, 10 de a.gosto do 1003.---
a instt·ucção theorica, é a rigorosamente in· llem·iq!<e Borgc$.. 
dlspcnscwcl ao estudo pratico elas armas. 

Si são diversas as condições, não póde, Aos arts. Go, 7o e 11 : 
pois, hu.vcr parallolo o, com cllc, oxtranhczê.t 
polo aproveitamento do mesmo ecliticio. SulJstit11am-se pelo seguinte : 

Infelizmente a Escol<.t Pratica do Realengo. Art. E' l'cJOl'gnniza•la a Peocura.doria 
pela mesma reforma já citada., teve que co- da Republicano Districto Federal, a qu;ü so 
der o ed.ificio, onde :lcmpre funccíonou, á comporü. de tros procuradores, passando o 
Escolu. Milltar Prcparatoria, pelo que 0 pro- actual a ter a graduação de primoil·o e o 
jocto deixa êl vontade do Governo u. escolha. primeiro c segundo adjuntos a de segundo c 
do loc:.tl, que poderá. soe o Cur<.~to de Santa, terceiro procuradores, respectivamente. 
Cruz on o que mais se preste aos fins Parn.grapho uni co. Os serviços a c:.u•go dos 
de.:;ojados. · procuradores serão distriuuiclos igualmente 

Por todas estas razões sujeitamos êl cscla- pelos tres. 
redrla. apreciação do Congresso o scguiute Sala das se::;sõe~, 10 de agosto de 1903.-
projocto: Henrique Borges. 

O Congre::iSO Nacional dccroti1: 

Art. l. o Ficam rcstabelccid,~s as antigas 
Escota.s Pr:üicn,s do Exercito, devendo uma 
funccionar ·na cida!ie do Rio Pardo, no Rio 
Gl'ando do Sul e outra onde o Governo jul
g<~r mais conveniente. 

Art. 2.° Fica. o Governo autorizado a 
rovet· o regulamento do taes Escol<1s. 

.Art. 3.° Fica, o Governo tambem autori
zado ~t :.tiJL•ü· os nccessaríos creditos. 

At·t. 4. o H.ovog .tm-se as disposições em 
contrario. 

Sn.la. d<ts sessões, lO de agosto do 1903. -
Jl!vCHal Milf c1·. 

O Sr·. Presidente-Estão fiuda.s as 
Yota.<;õe::;, passn,-sc :L rnatm·icl. em tliscussão. 

E' annnnciad;t a 3· ... discussão do JH'ojocto 
n. 118, de I 903, creando no Districto F'cdorttl. 
mais umit seeç~ã.o da Justiça Fedor:Ll, o dan·.lo 
ouü-as provül.oDcias. 

Vem á Mesa., são lidas, apoiadus o postas 
conjuntamente em discussão, as seguintes 

E1tmNDAS 

Ao p1·o}ecto n. 118, de 100.'3 

Ao paragrapho unico do art. U a.ccres· 
conte-se: interinamente ou ml-hoc, cun
fot·mo a hypothcse. 

A' ta.boll.:.t <los vencimento.;; accrosccntc-so: 
osct•ivães, cada um :·):000$000. 

SaJa da;:, se:=.sõos, J O de ago.sto do 1903.
l'aronit.os .illrmtcrwgro. 

Aoal't. 8. 0 Onclc scdiz,infine,l 0 c 2o 
procuradores -diga-so--;-1°, 2° o 3° procura-~ 
dores. 

Sala das sessões, lO ·ac agosto do 190:3.~ 
llenrique BOI'[f6S. 

O Sr·. Carneit·o de ll.ezendo 
(·)-Sr. Presidente, a. sitnaçã.o pocunia.rit~ dos 
juizes substitutos seccionacs e do::; procura .. 
dores du, Republica na socçã.o dos l~stados, 
como a dos 0utro::3 auxilittrcs d:t justi(;a .íb
deral, é notorlarnon te pt•ocr.n·ia. (Apoiados.) 
Apczar dos constantes o logitimo::; l'Cclamos 
desses f'unccion<u·ios, o Cong-1·c:sso Fcdoral, 
por umn oxccpçã.o unica e exquisita, nã.o 
tom querido cogitar do .t•azou.vol a.ug-rncnto 
doK sou:-; voncimcn tos. · 

O a1100 passado cu ti vo ucca.siã.o do apt·a
sontar á consideração e ao julgamento desta. 
C:Lsa um p1·ojecto r1e lei augmcnta,nuo um 
pouco os or·donados desses funccion<~rios, poi.'.:l 
que os seus vencimentos foram fixados por 
um docroto baixado pelo Governo Provisorlo 
o u.ssim toom sido cunsorvad.os até hoje; ou 
:tnf;es, nem mesmo toem sido conservados 
integralmente, porquanto o Congresso, om 
tempo, votou imposto sobr'e vencimentos em 
gorai, de morlo que esses f11nccion:1rios tive· 
ram on sorrecram um:.t diminuição em seus 
m'dnna!Lus. Assim, o.~ Juizos sul>sf;i.l,utos scc
ciona.cs c os pt·ocuradores du. Rcpublica, em 
alguns Estados, toem cot•cn, do :J,OO$, mou~ 
sac:~ o em outros cerca do ~50$, O- rlr1c é 
um vcncimontn minguut.l.i.1;::;inw. ('IJ'oimlu~.) 
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Atl.cndcnrlo-.>c, puis, á eil•enm,ta.ncln. d:•. 
~orem c~sos vcncimenl,os iào dimintttiJs,e, 
<d.Gendcndu-sc Jllais ;í. cil·cnmc;tanch de sct' a 
villit n;t Capital dos l\st.;;<lo~ dillicil mn g-e1·al , 
claro sCJ torna a necessid.-tlll do os ::wgm<ml.:tr. 

E, sendo assim, acredito que :.•. Carn:•r:t dus 
Depu tad,,~ lt;,. rir. <tr.Dlht~l' com <L devi. a. 
a.ttcn çfí.u êt~ ClUC:flGi{8 f!LtO YOU oi!'OI'CCCI' :w 
SOIJ crJnliccinwnto. Comu mU ern diserr:;s~<J 
nm prujedo qtw vae cu:rendu celm·e c rtuc 
erca. m:ti~ um« s:1cç:1o tl \ .JrL-;t.iç L Fcrlt:e:d n<~:>
t:l Cu.pital <) :.w!-nnonl,a os V<:nr;imento.~ do., rc
spccti vos f'rlnet:iomu·iv~,:tprc:o;cnto o meu pm 
jccto um fút·m<• ele emenda~ ao qu~ se <lclia 
em tlt:lJ;ltt:, JH'lW.!IItellleDI,c . 

PrrJponlio rrellc Ull1a o!ovar)i.o inslgnili
c<J.nte, altcL·arrdo as>irn o llllC r~~t;i consi_,i·o:Hlo 
no Jccte~u lrai.mtlo j):Jlu Guvoeno Provi
sot'iu. 

t>l é uegen f.c , Sr, Pr•u:oidoni;G, a noccssh];ule 
r! c ~e C!'Cal' mais um;t secç:'r,rJ de .Jus I iça Fe
.!cralnust<~. C:1pital, é m:,i,; nr~·en tc que so 
u.ugmen tem os venci; :tcn trJs de todos o;; fno
ccion;tt'ir;s enr::;,nc;;-adu.-; dcss.', mesma ju~t.ir;.e~, 
nus sccçücs llos l~'i:tdu~, rJ quo vil'i,Ultlineute 
'l8t:'io a vivm· IJ.Il:.t.~i •J.UU · na. misur·.u. ('\.JIOia
r/r;s). 

Nl)sta.~ eunrliç:i'i('S pa.sso ;i.s rniim; r1t~ V. Ex. 
minlw.~ erncnrl;~s. eh:tman r.lo p(j,r:1 clhs <t so
lici c:.t <li.tcnçãu da Cam<M'U. üos DDIHÜu.dvs. 
(;lpoiwlos; r;wit•J /;,;m). 

Vcern á. Mos:L, s:lu li.hs, a1wiauas lJ 1JU8ias 
conjrrnctamcnte ülll di.>cu~sií.u as. s·.:guirlL!~~ 

J;:~JESI,AS 

Ao projedo :n . 118, do 1903 

Oo.le convier : 
Art. 1." O.-; jub.es subsGilutus e os pw

Clll'itllü.L';•s da ltc]JUhlic;~ nas scc1;'lh:s tlos !•::>ttt
dos e us c~cr·il·;"ir;~ ~~ os IJ!Iici:.tes de ju:;ti1;:J. n:.ts 
mosrn:LS ~cct;üu~ n ni~ üo !Jist.t·icl;u Fedt!l''d 
l lC!'CdJl!!'il.O OS .~('g'llÍB tn~; VCrwimen to~ an lltJae.;: 

N. I 

Juí~"s ~uhsl,if,rll;us nn"<; sr.er;ii0S 
dos l(8t:ttlns <lo P:tl':t, PCI'llil.lll
IHlj! , B~LJIÍ.a, J\·1 iJJa~ Gnrau~. 
H i<J do .l:tndl 'O, N. l':w!o c lUu 
Gr;wtlo do Sul ••.••••••••.••• 

N [ts secr;üos llos \lema i.> Estu.rlo8. 

N. ll 

Pl'ocrn'<tdor·c~ rla ltnptdllic;L JWS 
i1üC; ,~t)o~ du:; f•:sttLdO.i do r 1•'Ll•;tt 

Per·n:trnl:awo, U:dria, Mirw.sGu
JW!S, Hio rlo .J;uwit•u, S, 11:nt!o 
e ldrJ (ir:~ndu rl11 Sul ........ . 

iSu.> ,,r;r~•)iel:i dol:i dcumi.-; E~l.arlu~, 

5 : ~uo~oou 
4;~1)11~(J{JI) 

5 : r H JOsOOO 
.f: 1)1 JIJ$IJI !. 1 

N. Ili 

Escd rãcs nas scc,:'Jo:' do Parú, 
l.'errr;~ntbnco, ]);1iti:1, Mrnu.:; 
Gm'ao ;, Rio d~ hnciro, São 
P:wlo, Rio Gr:.~.nde do Sul o 
DisGricto Fede raL ........... . 

:-.ia.s secç:!ícs uos 1lcmai.> E~ix:tUIJ~ .. 

N. IV 

OHic i<tCs de justiç:1., !l<J<IS pelo 
merw~. n'r~ ~L'CÇÕll> do P;trú., 
Pr~t'ÚlLliliJIIcO, B . .ltii1, M i na., Ge
l'aes, Jtio do .J:wcír•o, S. l'aulo, 
Kio Gl'antlo llo Sul c Distroict•J 
Fcüct·<'i ..... _ .. _ .•.... .. •... 

Na::: .o,ccçõos, dous pelo mn:ros, 
do~ demüil E~tlHLJs .. , .. , .. • •. 

Art. 2.• 

:; : G00$000 
; ) ; 000:)000 

ouosooo 

A propo.'>!n ao r."lct· Exeiut.ivo, p a ra, a. 
nüJnc;tç·,;w th juiz :;ceciunal, cun tcr;1 todus os 
nomes dos co.rltlid .do~ itue l'Cuni rcm i1 mu,ifJ
t·í:.t de ~u!l't':lgios dos murnlJl·u.; do SuprcrrtO 
Tl'iburnl l•'miot·:.~.L . 

Al'l;, :l." () Potlor f~ .-wc:1 ti YIJ a lJrit'Ü O Cf'C
dito necc.>sario fl<tr:.t a. execur.~ão dos r.a. !ui. 

AL't. 4." Kcvllgam se as Lli~[}()sições em 
contrado. 

Sala dasses~i:íes, I O <le :tij•Ji t o <lo 1 vo::.
(~{'> ' rwiJ ·o tlt: i(,} :;eJ u_l~~ ,-fltWJ'tu de J)a Í'oa .
,lJ,!ei·o iJv!Gilw. 

O Sl·. Aug·u~to de :P••eitaS~ (') 
Sr. Pr·c.-;i<lontc, ú facto que se ob;e1·va con
st:trrl,emcntl) no.-; tl"a halhos rl u:;h C;tmar:.L, 
tocl:~s :\s 1 t•Zilõ qun ,;c t.cn t:t at.tcndor a um;t 
exig-·.JilCÍi.~ d o S::r•yir,:o IJttiJ!íCO, Cl ' OJ.I IIL O-SO 
ma.;~ 11111 r:al'go, 11 : ~ o proposi t} de J'az<·r um:~ 
g'l";.urri(l J'ef'OL'In:c, CL'<iiU iflu m ui to:; •Jut r·oK ao 
htl•J de! lo, c, ~O)J I'C tudr}, r:lovanllo-Ht: u:; VfJ II 
ci rnBnL'.•S chrjirl!il l!S qr u: e.~t:'io bem p:q.(• r'. 
lliiC COiltl'iL :b lllUÜÍCÍd ad.c de S!'ll.'i pt·vveJII,OS 
n:"w mcl;tm:wr. g ioto, Sr·. Prusiuon :.e, 
rprando a noss:L :·dlua~:ii.H fi ua,nco il•:~, :l.í nd:t 
11ir1 (: dn Ol'tif:fll :t Jll\l'lfiÍ Ü Íl' l,;t('.~ í':tVrf N iS. 

O lrum·a.rlo Pr'r.si rlmlf,e d:t RopniJ!iC:J. , na. 
men,;:r.g-nm oh'i.~itht u.o Crm;.:t't.:~~o N<1c iunal us
sig·nalvrr a JJ t:ccssiuatlo do se <:r oar um;t ~egun
Ja var;t ue juiz socciomd ru:sta C<tpitu.l , at
tunla :~ gr•a rlflc :~fllrwnaia de traiJu.lho quo 
pe;m so!Jrc u :rctu:.ü j uiz . 

Cuntr: r. a demor-:t do sr·.rvíço, mn mlaçi'í.o a 
mrl,t'o rJrW 11i:irJ CS LI: i'llJJCciona r·io, nem um:t 
p :LI <H t•:t a 1,r1 Ir o,i li se rlissn . 

U . .; dn11s eseriv:u::; IJIIC :.tV: ]Joj1~ ~lli'V I' rn 
pr•cenel1ern rmrfcit:tmiJnte suas runc<;iill~; •J 
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proc~raLlor. d.:t . l~cpulJlica, anxília.<lo 11r.los 1 Ucp11hdo;:; de a.pt•oseJltarom JrH•.tlid:t$ 
uou~ unmedta.to.:;. ;Li;tt~IHlo com n nccoss:u·ia lllantu:-:. . 

:-;l'lllO· 4 
prc:~to.-:;:t ás cxigeflcius <lo S(H'Vit;u llublico. 

O :.wtnal juiz 1·ocebo o~ SOII:-l vüneimontu~, 
os emolumentos peopo1·cionao.~ ao tt·:.tba.lho 
qne tem, sem que urna. p1.lttvl'l1 l,enha. el!t; 
a.rticnhl.tlo contra a dcficiunch doS:3':JS mn .
mos vcllcimonto~. Entr·utanto, St·. Pt•o.;i
dcnte. a. ill11Str;td;1 Commi.-;sãu de L·~gislac)in 
e .Justiça. do:; ta Casa. . para. attcndcl' ;í. oxi
gcncia do sct·viç.o puh!icu. nii.o ·Só CI'Oa. um 
Jogar do juiz :,ccciona.l. como t:unhom ct·o:~ 
um log:u· de juiz Sllbs:it.nto o tl'es logar·es do 
p1•ncneaüorns Ü't. l?.llplllJlic:a, clova.ndo os 
duns suppLen!;os dos j11í.zo~ ;-;nb.;;titntl)~ ;í. 
cn.tl1eg0l'ia, do PI'UClll'<llloi·c•s, som qiH) i:-:I•J 
apt'OVCito :.L: I S:\l'ViÇ'O. 

O ~1c Ili·:NIW,•t:E Bont;l·:s- N;-i.o ap11i:ulo. 
Â])l'OVOÍII<t lllllitO ílO SOl'VÍÇO pOI'(jlHJ ltWI[IUI'ét 
a disf.t·i lmic,:ã:) tlcllo. 

O SR. GI~It:\1.\N ;) ILssr,ncl!Eit - En Liio tln· 
Yi:t elevar u nJtmcro iL (lltittro, pnt·rlltt) m·.~
lhur:tri<L m:ü:-> o soeviç:o. 

O SR. AuGUSTO r>!~ F'ItEITA3- Sr. Pensi
uonto, mais dous subst.ir.ul;o:-:: p;u·a tl':.tiJ:.r.l.ii<L
rcm ao l:~1lo como sr~g·u:alo:3 jnizos,si'io crc·tü•Js 
pela Cornmissii.u c 1nais um log u• do ~oUci
tadiil' p:tl'<L tl'ulnlh,~r juni;o ao pt·ocut':LdOl· th 
Rcpublica pel'an i,o ·o SitpL'emo T!'ibun;Ll Fe
deral. 

Orrl, Sr. P1•esiuen:e, a. Commiss:i.o, :tl~~rn 
de eleva[· os vcncimen tos uo juiz seecio11al. 
J.os juiz ·s suiJstitutos. eleva os voncirncntus 
dos JH'ocu r· a dor e:; da I te pu h li e a .• 

I . ..;l;o Jctcnninou mnil,o lc:dtirna.moni.c, 
muito nat.umlmcnt:J, muítr1 lugicanwn te qr1e 
o nobre Doprfl, ,Jo p:Jf' Mina.s, q11e ac;Lira do 

0 SR. AUGC~n·o DI·: FHYJTAS - QUül'O, 
St·. Pro;i,leni;t\ qoo flq1w lJUJll fit'l11iltlo q11e 
attnnde cnmplot;unonte ;í.~ cxig-t~ncia,s do ser
vi<~·o pu1Jlico ;~ CI'O<u,:;\n dn nm sug-11nrlo j1tit; 
sc:.:c:io!lal. I::>to 1\ P'lllto i1wunt;r.~st:tvnL ~ras :w 
larlu de~t ~ · ·~ .. .i 1izn veern jllií',Ol Sllb . .;titutos, 
vc~ r,m csct·i vi'í.u) o vuem utnvn,(;.õc~s de vr~nci
moni;os j;L l!astanl;e l'CitliiiiCi ' ;~dot·es. 

Colllpt·,~llciHle ~o. Se. Pt·c:·;idcutu, q li O ;d;- ., 
tondcL :is n.oco.;sidac.lo::l do St\l'Vi<.;.o lllddi•·,•• ,~,1 
r~t·o : tçTto tles~o jui"'u. do 11ni:-> d,J,t3 pt'<Jc "''.<L-( 
dot·o ;, de um di:; I, ·i b11 íd o t' n d.e nrn ::ot ici(;·Hlill'; 
q 1rn tt'I,IJ:.tlllai'Ü. Jh~l'itlltfl o Snpr·omo Tt·í hnna.l 
Jt',idt\l'id :o rp!ü n;-w s.~ crlliipi'Olinndn r·· q1tr. n 
snr·vi1:o p11 hl~t·,) exija. ns.;:" t\lDVitl:<'io de Vt\IWi· () 
nwn tus, r:xigindo 1Jil1.S;I.Cl'itlci, 1h Naç·:ú1. 1 

O ~IL IIE:\'I~IQUI ·: 1:.,Jtl;1·:s-- ~·Lt8 1üu lt;' 
c~:~ I.;!. cJ'Citr,~ão dt} J,)ga.r·e.':l <L flllll V. Ex. se t.'O · 
r.~re, ma; si1n UJII<L :!implcs tJ·anslbt'lil<tr;ã.u. 

O SH ... \u(;r ;.-n·o n1: FJ-:.r~l'l' .\s-l·;nUio n:'i.o ll i.l 

:1, CI'Cn1;i.o de 1lut1!;; l·>g'<tl'O:O: dn pr·ocnr·:ulú!'O.s 
e n:-i.o ...;e f'.t:r, prtl<.:i.-;:L ~~. et·c:u;iio dos s11 pp!entcs 
1ICSSC:-l jH'OClH'ii.ÜU!'ClS, (:f)!Jl V!'llCLI1llll Gv.) dessa. 
c;r,l,l!cgut·í:t ·~, . ·. 

AHe 1tL:ndo-s~c :1 Lodas cs:ns croac;õ.~s. ;í 
elf.l\'i.tl,::'ta do ven1:imnnto:.;, :1. dn . .;;p0z:t piilJlica 
<~ augmont;ada d.c c~OL't;a, <le 4U:OUO$ e, :1.1J 

pa.•su c1no, u.ttGntl:}l)du·se <í. nnccssiuade tliJ 
sel'vir,:IJ publico, com <t s mp:c .. .; er·c:u::·w de 
urn jiiÍl :-,OCCÍun:tl, de Ulll jlliZ SllbSLÍI&LO O 
dn unJ suliciuvloJ' p:H'<L r.r·alnlh;.tl' Púl'<lllt•: c 
Supremo Tl'Í bun;d l<'edot·:d, tudo i...; to atl.cn · 
,[UI'l<t. :i-:; I!Uel~ . .;sillu.des c :i.; uxignnei:LS do SiH' 
vic:o, elovando-srl, no er11t.a.nr.o, ;r. dn:'pe;;;~, Jlll·. 
IJ Í U<L S(IJ llCII I, C :L .~1): 00 l.-.;0 )I). 

oceupat·a :üten(;ãu da C<L~<.L,procur·asRe t.nrflili' O Srt. IT:·:~IUOJH; How;~-::-:-V. Ex. ([IIU l,f'<L-. 
esta· mcdid<.t oxtOJJ.·Üva, ;ws uom:Lis juizes. lnl(l,, 110 no:-:~.~ fôr';), s:thu lllllito bn1n qun o.• 
(ilp/JÍario:~.) ,ÍIIÍZO.; suiJ...;I,itlltr):-l .t.r·:tiJ:dltiLIIl IIIUii,O 111 I.ÍS de 

O Srt. CA RNEIIto IH·: JtgzE~ JJJ':- Com nnJit:t IJIIO o juiz so ·cíona.l. 
ra.:dí.o. nw . .;mo p:.mpw 113 juiws ([o int:•.rio1· O Sn. Aut:li~T·> hl·: FJ~EJTAS-Si o juiz :itH.~··ín
toom maior·os n:~ees~idwh.•.-; do I!IIC us dosL:t, u<.d poueo :;tJJ'\'ir~J tom, dn~:tpal'flt~o u. collKfl-

Capí&:d. IJIWileia. logka :1, r111;) V. l·:x. qiiOJ'Í;~ r~ll:~ga.J' u, 

o Sn.. PAHANIIOS Mu:s'l'E:.'\I·:<:Iw d:í. nusr.n easo, o :::eu tH' ·J~IJttdu líiiO d1~ve Sl~l.' 
aparto. um Jrwir;o maíol' q1re o do . .; uutl'OS. 

O Srt. Aw;usTo nr-; FitF:JTAS - A ttcndo no 
npa.rtc (lo iJ l11:.tr·ad.r1 enlln:.p., o ltunt'ítdo JH'.:
síd.entn da. Corrllni;-;-ií.n de Lrgislíl.r;iifl n ,JIJS
tíça, dizondo que n Cnntrn !:-;.:iio elevou u!:f v<~n
eimenLos tlu j11iz :;cccioual do.:tu, C.tpiLaJ. ma.-; 
quo essa muúíd:t pó.lo f'C tor·nat· oxt.o11siv•~ 
a.os dum ais. 

Al(íJn d i:;so u projecl.o ct'.:a, o Jog:u· d<J di~-
tt•ilnlirltJl'; U f'llllt:CÍOilíi,J'ÍIJ CjUI.~ CXtJl'l!t~ C.~S:l 
rn!'WJ n: .. t:í, na dnpnn(lcJnr:ia ÍllirtWdiat,a. iliJ.-; 
dJJIJ:) jllÍ"'I~S e C\II(;J'fJG:J.IItO a 1\(lll I~ i!, IJIII!IIl Sl.l 
v:t.o conlial' o I,J'.r,lnlliiJ drJ di:;l,t·ilHtít· o l'r~ir;o 
entr·n os dtJII.~ juim~. 

Devo d.ccla.J•:w quo, si f'11í c~ssn o pr·nposil;() 
quo to v o u. Comrn ís:<to rJtw.ndo <daboJ·nu o 
pro,jocto .•. 

ÔOlliJII'ültCtHlQ-S(l qur., dn;.;./(J (ji!Cl CJ SCI.'VÍ<.~tJ 
11io ~~ eumuLttiv'J, nfi.o ll:t llt!cns.;itlado do 
*J crua.J· cJsf;a, !'une,;:"t'J inn JV<t(Lt pr~lo Jl!'O.Í(!Cf,o. 

p J'()CIIl'I!Í O ITI'JÍ.O d. l~ 1'(~~11 l<ti.'Í:r,a,l' O :.l):l::;IJlllptil 
o ]nr·et!B·HIC (1110, conli;Útrln-stJ as /'lweqün; 1tr1 

O Sn. IIJ~NHJQUJ·: llultt;r';s- De m:>tlo a,Jgurn ~UIJI'dfia.diJ du SupJ'e/ll:J Tl'ibllll<d l•'(,d\\l'íl,l, S•1l> 
a Commilisiiu tin111 iL ÍIJÍt:Íitl.lva do:; nol>r'Ol{ a fise:tliza,!/fio do prn~idBIII;o do.se 'J'r'iiJIIn:tl •.• 
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0 SR. GERMANO HASSLOCIIEil-AllOLa.do. 
0 SR. AUGUSTO DE Frn:ITAl:i-.•. nós teremos 

resolvido a questão som crear ma.is um 
cargo. 

o sa. PAltANHOS M.ON'l'EH'H~GrtO-Mas não 
tem vencimentos. 

O Sn.. AuousTo de F1~glTAs-Mas si cllu 
não tem vPncimentos V. Ex. não contesta. 
que fica n::l. dependoncia. immedia.ta de juizos 
e,como se trata üe urn as:;umpto meramente 
administrativo, podemos ontl'ogar essas fun-

ccçõe.s <LO secretario 'lo Supremo Tribunal Fe
'üera.l sob a. irnmedit~ta fisc<tlizaç~ão do prc.3i· 
dente tlcssc tribuna,l. 

Com estas considerações acredito ter .ju~ti
s~fic:.tdo a~ emendas n.o In·ojecto sub.':ltitutivo 
jquc apresento, no qu;~\l sào croad.JS apenas 
edous juizes, seccional o substii.uto, permane-
cendo tudo mu.is como se acha. acl.ualmente, 

c-entregando a runcçã.o de distribuidor ao se
l.Gl'Ctario do Supremo Tribunal Fodoral. 
~· (Muito bem; mui/o úem.) 

Vêm <L Mesa, são lidas, a.pobdas e postas 
conjuntamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao p1·ojecto n. 118, de 1903 

Substitutivo :w }Wojecto n. 
Art. I. o São crea,dos,na secc;.ã.o do Districto 

Fe:leral, mais um logar de juiz e outro de 
:mbstituto, ambos com jul'isdicoão em todo 
r, Distrlcto. 

§ 1. 0 A competencín. destes juizes se.eá. re
JUl<J.da pelas leis o mgulamontos r·eferentes 
a.os ,jnizes do secção. 

~ 2'' O :provimento destes cargos será re
gido pelas leis vigontes. 

~ Art. 2. o 0.:; foi tos scn·ã.o processados p;!
rante os .jnizes, medca.nte distPibllição reil.a, 
pelo socrotario do Snpromu TribunaL J4'o
dcn><J.l, sob a. fisca.lizac}ío do 8CU presidente, o 
qual conhcce1·á das reclamações motivadas 
:pol' este serviço. 

§ 1. o Nos feitos que não adrnittem distri· 
. buição, como as í.tr·r·ccadaçõos, sm·[t compe
tente o jui;t, quo prirneir·o tomar conheci
mento do c tso. 

~ 2. 0 Pelo s n'viço do distt•íbuiqã.u. o soct•e
ta.rio do Supt·emo TriiJHIIi1l i.cJJ•;L direito aos 
emolunumto.; ta.xt1<ios no t·egimento do c-us
tas ora em vigot•. 

Art. :~.I) .Ju11to a. cada. um dos juízo . .; ;;oe
vírão um oscri vil o, contiuuos ti dllciu.o:-) do 
justiça., pt•ovídos noi-1 HOilli caJ•gos Jll!la. J'úrnut 
J>Ol' quo o :são os d:ts domais ~o~oc(;õnti. 

§ 1. '' O ncl.ua.l csct·ivüo du ~" olllcic) pa.s· 
sat••L a servir ,iunto aos juir.os t•u,jm:; (l1U'J50" 
são creados peln. presente lHí. 

Al't. 4. o Os novos juizes o servontun.rio3 
perüuberão os mesmos veneimentos ;;uo os 
actucLC.). . 

Aet. 5.° Fiea. o Govm·no a.ntorizaJo a. abrir 
o et•cdito nocessa.rio pa.ra. a. oxeeuç~o dt~. pro
sento lo i. 

Art. li." Ficam revogadas as disposições 
em colltra.rio. 

Su.la das scs;ões, lO de agosLo do 1903.
Attfftt sto de Vrcita s. 

Onde convier: 
J\l't. Ficam olova.tlos üe mais 2:0~)08 os 

vencirnontos actua.es dos juizes soccio1ln.es 
dos Estados, 

Sala. das sessões, I O de <1gusto de 1903.
Ar?.tero Botellw.- Ca1·ncü·o de Rezende. -
JJueno de Prliva.-Ribeiro Junqueira. 

() !!h·. Ge~rnan.o II::ueslocher 
- St·. Pi'esidente, vou mandar á. Mmm 
emenda. su ppres~·! vc:i. d.o n.1•t. 11 d.o projecto 
sobre o qual já. me manifestei em 2'L dis· 
cussão, aprosen tando emendas que fora.m ro
l1eilidas. 

A emond<t. que mando ~g:ora á Mesa 
propõe a :-)uppl'css~o do art. 11, que detel·
mina taxativamente quu.es sejam o;; funccio
narios que devem ::;er aproveitados para os 
cargos do 11\ 2" e 3/l procuradoria. 

Parece-mo que a Camara não pôde sobre 
este assumpt:.> deliberar da f'óema por quo 
está no p1·o.jecto. A a.ttribuiçã.o de nomear 
funccionai'íos é do gxceuGivo e não da, Cil.
mara ; entectaoto a Camara já nomeia. fun
ccionarios para. cargo.~ que 'ão ser ct•ettdus. 

No sentido, -portu.nto, do de(cndm· mtü.;; 
uma voz n. inf'oliz Constituição da. Rcpublica, 
constantemente victimada pelas incursões do 
Poder Legislativo, rottndo á Mesa estu. ernendu. 
suppressiva do art.. ll, por nã.o cu.ber á. Ca.
mal'u. ne:;te sentid.o tomar dclibcra.c;ão. 

Vem t1 Mesa. é lida., apoiada o posta Gon
junctamcnte em discussão a :)eguinte 

EMENDA 

Ao p)'tdecto n. 118, de 190.'1 

Supprima-so o art. 11. 
Sa.la das Scasõos, 10 de agosto de 1003.

Germcwo IJasslocl~er. 

O Sr. ~~~nun•ahlino Dan
dt~h·n. (·) -S1•. P1•esí<lcnlio, peço :1 V. gx, 
qun so digno m:.•.ndar·-mc tou.a.s tlf:l emendas 
u.pl'llSOntada.s ao pt•ojocto nm dolJatn. (O ora,. 
df/1' J ntlc:11dído,) 
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Sr. Presidente, eu não de3eja.va. tomar nhecimontos, vem se aindtt f':.tzm· qucst.ão 1le 
pn.rte ne3!.e debate,por·qua.nto se me afigurava. um pequeno augmento de vcncirncntus ! 
que o pr·ojecto submot~ido á. discusi!ã·J satis Mas deixemos-estas considcraçõos gcrnes e 
raz.a, e realmente sat'isfa.z ás oxigencias do 'entl'omos no projecr.o. 
serviço publico federar. . Sr. Pre:;Ltente, o u.ugmonto uo trabalho 

E', porém, com pezar que noto .iú. terem na justiça federal é úiuLurno; urn juiz fu
sido apr·esentadas ao • projecto seis ou oitJ deral só não pólo dar vencimento, e quem 
emendas, quo o alteram fundamentalmenro, quer que converse com o Sr. juiz federal 
não só no seu sydtema como em t.odas as me- desta secção ha. de ouvir a confissão clara e 
didas de detalho. · positiva de que elle não póUo vcnr:m· o nu-

Vou não fazer um discurso, mas empe- mero do .feitos, constuntemGnte levados ;i, 
nhat•-me no debate; vou argumenta:•, e dose· sua. conclusão. 
jaria que os illustres collegas me convences- Da mano ira que a crca.c:ão de mais um 
sem da improcedencia das razões quo von juiz foJeral é uma questão vencida, c pareco
ad!lllzil·, toda vez que essa.s razões mero· me que, neste ponto, as opiniões da. Camara. 
cea:srim de SS. EEx:r. semelhantes ceo- não divergem, pelo contrario, convor·gem 
suru. . .::. tvdas para :1 prova uessn. neccssidn.tlo. Com 

Entrat>mto, ou a Camara aeceíta oom pc- o juiz federal, crêa-se mais um lagar do 
quenas modificações o projecto em debate, juiz substituto federal, completanllo-se, pot• 
ou nãcl terá projecto moditic:tndo a justiça j consequencia, um serviço que é distribuído 
federal e a procuradoria da R3publica, neste p»r dons juizes da mesma socção, o pl'imeiru 
município, tanta~ são as emenda-> que defol'· e o segundo juiz federal, e o pl'imoiro o o 
mam o p1•ojecto, tão diverdos são os planos segundo substitutJ uo juiz feueru.l. 
que se juxtapõem ao plano original do pro· O augmonto se impõo iutleclinavelmento, 
j-3ctu que, atinai de coota.s, vamo.> ter uma porque, Jesde que se divido um cat•go em 
refvrma inexequivel, uma lei que, em vez dous, tira-se do juiz :ts su:.ts porcont:tgons c 
de melhor·<J,r a organizaçã.•J o:dstente, peiora, os emolumentos. Pot· con~(lrtucncin., si RO 
aggrava.udo-a. vão a.ugmenta.r 2:000$ em HCll~ vencimentos. 

Qtwm quer que c.)nheça. os serviços pu· actun._os, não In de!Jpt•opot•cionu.lld:t~ln 1lo 
hllc. s da justiça federal ha de confessar que esp~cte a_lguma · .. 
o p:.~ssoal que ahi está é deficientis3imo para St se tiram do um JUll: os semi omolumc~
fa.wr face aos mesmos serviço~. Quer se tos o porcen~n.gens, pn.ra ~:u· 11 outt•o, eUJO 
trate dos ca.rgos da. justiQJ. f~dJral, quer ::;e carg? se crea, porque nao a.u~m.,nl.ar os 
trate dos cargi:Js. da proc'ul'adoria. da Repu· veoc1mento.s ~ 
blicas eompr~henti.dos nos dous adjumos, em o SR. GERMANO I-L\ssr.ocm:n. - V. Elt. 
uns e outro;, o tr·~balh? sobreleva <Ls fvrças acaba de declarar que o juiz não ptirle dar 
do::; me::;mos funcc10narws. conta do trabalho. ·Logo, não llriue ganhar 

· Entendo qun um dos projoctos que m:~.is se tambem. 
impõem ::'L consideraç1o o cariutto solicito da o S!l.. EsMr~!l.ALDINO BANDEIRA - A conso
C.tmal'a é o projecto que trata. da ju;:;tiça pu· quencia do illu.-;tro Deputado é forç~ada, é 
blica federal. maior que a premissa. 

Ôi3 funccionat•ios deJta. justiça. publica de-
vem tei: um p1•upa1·o excepcional, porquanto O SR. GERMANO HA.SsLocnER- Si olle quer 
nesh secção da justiça se debatem pleitos se,· alliviado de trabalho, ganhará. mono; ... 
de toda a ospecie ; o juiz deve conhecrr di
reiLo constitucional, direito civil, direito 
commercial, terrestre, ma.ritimo, político, 
eleitoral e Cl'imina.l. Entret:.tnto, oxigindo-se 
de um juiz tão grande som ma de competen· 
cia., e de procuradores igual competencia e 
igu:tl esforço, se nega a es8os funcciona.r ios 
um vencimento condigno quo lh~s pr.Jpor
cbrie os ~poios do comprar livros · de que 
elles não p:>dem prescindir. · · • 

·senhores; na organização actual da justiça é 
justttmente o juiz federal aquell~ que enfeixa 
maior somma de poder e aquelle que v:orri. 
dirimir os pleitos controvertidos nos pontos 
mais elevado3 do direito : entretanto, a um 
funccionario quo tom uma missão tão larga 
e tão nobré .e que se exige tal somma de co· 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA - 0 juiz 
federal ganha emolumentos em quo ~Na co
braoç:t. da divida activa, nas cust:ts dos 
processos. 

V. Ex. sabe perfeitamonte que a cobrança 
da divida activa é rn.pida ; o juiz póuc em 
um só dia ,_espachar 100 e 200 petiçõetl. 

S. Ex. vae ago1·a just·lmeme dividir a. 
cobrança da divida activa ontr·e dous juizos 
o atllrmar que assim olles terão mai:J van
tagem ! (Apm·tes.) . 

0 Sn,, GERMANO HASSLOCIIER d:l. llnl nptu•tc. 

0 SR.. ESMERALDINO BANDEIRA - Já. chO· 
garei a este ponto. 

Vê a Camn.ra· e V. Ex. tamuem quo a 
divisão do cargo em dou:; deve trazot• como 
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conseqncncin o augmonto de vencimento:; 
para. cc~<la nm desses juiz0s, por is:;o qrw o 
juiz actllal perde gt'ande parte dos emolu
mentos e das po t•cen t;_~_~cn :; e das cu:; ta:~ que 
pmcobia ntt árrecaclaçiio da divida acti va .. 

Ct·oio quo o noln·c Depuüulo, em vista 
disto, ha. de convir qun nito h:t contr,tdieç:'i.o. 

Como (lUCI' que se;a, Sr. Prcsident;o, pa
rece ser ponto incontroverso jà a ncces:->i
dadc de se augmcntar mais um juiz sec-
cional e um juiz subs&itúto. . · · 

Vejamos, porém, o que arp1i fcJi tlito em 
relaçã.o aos procur·atlores da. Rcpublicn .. 

SI'. Presiclen I. o, o pJ•imcit'o adjunto do 
:;iJLp~ocui·tulor: da Rcpnblic;.~ não l.om attrilmi-
ltré~oos proprw.s, o segundo t.cm. . 

' · () pri mcit·o tom attt'i.lntÍi,:ão dclegad;t, só 
funcCiorm na.quCJllc:-; L~.iLo:-; que sã.o a. cllc 
pa.~sadus pelo procuradot· da H.opublica, me
diante portarh. Desta fórm;t, é um gr·ande 
augmonto tlc trubn.lho, 6 uma gra.nde diffi
culdade extéll' o JH'OCUJ:ador a cada. hor:t bai
xando portaria, p:tra q 110 os feito::; que 
corra1n peb .Jusl.iça Federal vão ser proccs-

. ·~a.dos pelo :1,djunto. 
O sogunflo funcciona pm::mte a justiç:a 

loca.!, com excepçã.o do Tribuna\ Civil c !la 
Côrte üc Appollaçfio, onde funcciona o pro
curallor da Ropublica. 

Nã.o é, porém, cous·~ excepcional dar-se a 
estes adjuntos funcções propria~, a.cabanclo 
co1n a dcpcnd.encia da distJ"ihuição por parte 
do procurador <la. Rcpublicu. e Cl'cando, cumo 
ha no juizo elos feitos municipacs, trcs pro
curadores com funcções propria.s. 

Ha augmonto do vencimenLos 'e 
O ré!., Sr. Presidente, é indispensavel cs~o 

augmento de vencimentos •ws procuradores 
tia Republic•t. 

E' com grande peza,r, Srs. Doputados q11o 
-vemo~ em vai:r.o:-> como o nosso se discutir• 
sobro os mingu:t.dos vencimentos desses rc
pre~Bntl!.ntes da .. Ju)<;t.i'.:a Fc<loL·n.l t 

Senhores, todos nós ::;abemos que a cf'cação 
do ministm·ío publico é d.e origem franccza. 
E' essa a instituição mais nobro quo conheço 
no mecanismo judici;:~,l'lo, é uma região 
neutra. entre o misel'avel e o poder pLLblicn, 
c qnem cxer•cc essas funcç~õcs d um indi
viduo qrw se bate contra todos os poderosos 
o qne, sem r·otr•i lmição irnmotliata., va c pugnar 
p3lox 1lit•c1it,os do poln·e, dn dext~lllpl1l'itdo. 

E', J•epit.o, um c:u·go nohr•o, unm insli· 
tuiç!ã.O admira vol, Jilha do espit•ito supcl'ior 
do povo froancoz. 

E admira.-mo cl)mo, l,r'tl.f.a.ndo-sn cio uma. 
. '. insl;ituiçilo dcshH, t~.o noht·o, não me ca.nc;.o 

de dizer, cum !'tlncçõ:l::; r;ão dí~itinctaH, alndél. 
se venha d.iscnti1• sohrc ox vencimentos quo 
os pl'oaurador·os 1~ocebcrn. 

Senllorc.;, :t pr:.~,ticu. nos mostJ•:~, qnc em 
Mda~ us CiWStu:; .. crimcs póJo-so dL~e!' que o 

nnieo t•úo é o prJClll'i:LClor; tod:t a vez q110 
clle tem Lle inter-vir contl·a as pretonçõcs dos 
podoro:;os, ~~ pcs~o ·llm n n l;e sobre o procnra
dot• q11C l'Ccahcm os odi.os; o procurador é 
in·:ompativel, nii.o tem .. tempo do advogar, . 
purq11c smt actividtde é n,lJ>oevida pelo 
;\ccumulo vct·tiginoso do se1·viço publico; 
além distJ, tom cllc innumol'as incomp<1-
tibilidttde:): nfí.o póJo funcciona.r nos feitos 
em que a Fa.zcnda, é interessad·t, c na 
maioria. dos feí tos a Fil.zcnda tem interesse. 

Ol'n,, f'unc:;ionarios deiita natut't·za Ecrem 
rotril:uidos com 500$ llOl' moz nesta Capital, 
voneimento os:>c ainda s 1joito a imposto ! .•. 
Nom ollos l.eom liv1·os parêl. cst1tchw, nem os 
podem compl'al'. 

Dlr-so lia: ma::> o procuru.dor da RopulJiie:~ 
tem as porcentagens o os emolumcnl;o::; . 

SabD a Camara quanto os procuradores da 
lbpublica fazem (le emolumentos no llisl.ricto 
Federal~ TL'oscntos mil l't~is pot' mcz! Fi
c.·.t.m as:;irn com 8-:JO$. Sor:t est<t reüilmição 
compal.ivel com a d.igntuatlo do cargo ·~ .1!:' 
cous<.L pat·a ser discnLida. poe csm. C<m1<1ra, 
formad<~ do jnrhtas, do i.l.U\'Ogttl1os que co
nhecem ou devem conhecer ilCrl"citamente o 
n1ocani::;mo cht justiça. public:L federal ~ 

Não vejo motivo ptua. a opposiç:ão :o.o au
gmento, que l\ creio ou, para 8:000$. por 
anno a cada procurado1· da Republica. 

Diz, por(m1, o illn:-tt·a.do Deputado pelo 
Rio C:rande do Sul, nn. emenda. que mt\ndou 
(L me:;a., quo se deve s11pprimir úo projccto o 
:u·ti go li , quo 1'CZ<~ : .. ( f.ê.) 

S. Ex. vê, atr:í.s dc.sse in:·Jignificantc ar
tigo, nmll. o/Ions:" mortal ;Los PI'incipios 
basicos da. Con.-:; f;ituição. 

O SR. GimMAJSO .l L\ssr.ocurm - Mot·Litl, 
n~o. 

O Sn .. EsJ\mRALT'dNO UA!\DElltA- N;"í.o i;a
nho esses I·eceios, nem f;enho essa susceptilJi
lillado, que nho dil'ei doentia, rnns direi pns
soal, dign:.t, pr·opria tl.o illustt·c roproson
ta.nte, do se incommodar muito 1íoda. :.L vez 
q11e a. Cons1;ituiçiio é J'orLia n do julg:tl' quo 
este êl.l'r,igo é um golpe do mort.e ... 

0 SR. GERMANO IlASSr.ocmm- Deus W~ 
livre quo n, Constituic;i1o pudcssJ morTot' pül.'· 
um:.L cousa deat:.Ls ! 

O Srt. 11:sMJmALDINo llANDETRA- v. Ex. 
não l'ê!.llou na. puú1·e Constitui\'iiu c foi a.té 
os.-:;e o adjec 'i v o q uc empr'('gou ·~ 

l~nt todo o caso, aclm 'lliC ha g-olpe, (lllC 
lt:L l'orinJOnLo, leve, gr:wo, ou mor·Gal. 

J~:n. lKJI·ém, p11lle tiP.;P du.s pal.avrus do 
S. Kx., pela, ompllu.sc, p:l!o Cél.lOJ' com quo a.s 
JH'Onuneiar•R, esta. eunclu:-:;ão-quo sn tr·ata.v:~ 
de um golpe murlial; ertfit'ot;.;.nto é um oqui~ 
voeo <lo rninllft pn.rte. o rwrn h:t em minhns 
pabvras <L Il1i.ti~ ligoir.·<t von l;:tdo do susc:1pti-
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hilizae ;•, S. l·:x_ O llotH:t:io c.Jlloga ú mui&o 
competon L<~ no aSSUIIlp~o. 

Mas, dLda o:1, to los o.-; <li"ts esbmos dolo
gando po:lc~t·ns o ;tt.l.ribuit;õ t.•.s ao Pocl<!r Fl~
dol'al; isto nesta. C;~mat'it ( ii:Lbitii<tL nilu tu· 
mo~ esta. pl'Coecnp:u;~tlo r.u11111n~·~o; :t C:i.lll:tl'a· 
coní.inua.mc11tü e p :.ll' iniciaLiV<t p!'Opt•i;t cst<'L 
clc!O).!Ulltl J SUiLS at.tt·iblliÇÕ ~~-:;. 

l\Ias c>tr: Cacto nií.o f'él'!l<t CJn,;tii;ui(Jí,o ... 
I::;to impol't:;. em um:l, ufl'en.-n. tlUe a CanUl'ili 
não Llwc ~nncciona.l· ! 

Pubro PÜ:l:)r Logísla.tivo. Sr. PJ'f\' íd cÚ1 te. 
que nom pútle m;wtet' orn uma. loi uttJa 
cousa. que j:t exi.st.e em lei an tc1·i ,r· ! 

E en vuu prov<Lt'. 

O SR. GJ·H.:\IA:'\0 lhssL:iCliER - Quem o 
disso? 

O Sn.. l·:si\IERA LDI:'\O BAi':OEmA- V. l•:x. 
11l;:;;-;c que a Con~titui<;·rr.o <'! fP.rida, p<.Jl'IIUC it 
C:t.lllitP<t. j;i. fazia. nornCil(~ÕL~S. 

Nii.o ra.z 11011\Caçõcs, vou pl'OV:\l'. 
E' de 11rnxu. St·. PresiJnn te, m:ul<lat·-~e 

quo Jtils rcf'orma:::; soji.~JYI marHi.dos nos ea:·gos 
qu(}jÜ, occnp:t,m us l'c.;pr;divos f'nnceion;u·io:;; 
(} cnusa commmn n;t pr~tx<~· lc.:.!·i.;;:lath'a .. 

Um similo, noste caso, ostü n:L loi n. S;:>, d1~ 
2o de :;ctembr·u de 1892, 111w orga niz<L a jn;-{
tiça municipa.l, t:·a.tando d:.t. nomna.~!UO <lo.; 
juizes e respectivos pt·octrt·a.dorc:'l. 

Pois hem; o art. ~15. dcsh loi (liz:- «esses 
funr.cionario.-;, pr·ocur:td(!J'OS. sct>;"ío JlolllO<Lios 
pela. mesma !'un11:t. f[t'O n j11iz, c JH'ol'uPido:-; 
par'· a~ primoir·as norno:1.ç~õns os :tct.tn.w:-: Pl'u
curadorcs dos f'.:itos do IJistl'icLo Fodcml». 

Aq 11i osLü. o cu:;o. 

O Stt. GERl\IAi\O IL\ssr.oc!l F:tt - E' rou :a, 
muito Llill'oecnto, Vütl dctnl)llstmr·. Po·.:t) a. 
pahtv:a.. 

O Sn.. Es~rrn:.ALrHNo B.\.:\'tJr:: rru. - Nií.o 
cllilgllei ainda. ü di vet·:;;id .tde. 

O Srt. Gt·:rDrANO I[M3Sr.ocrrrm.-Vou rnnstt·a.r.· 
que é raclicalrncnl; ~ dille <·cn •.e. 

O SR. Es.,llmAr,nJNO BANDJ~Jn.A-Sr·. PJ'O
sidente. consilloL'it,ndo a d•J IItri nn, do illm;tt·o 
Deputado pnlo Rio Gt'..trttlo J.o S1d, este iL:'· 
tigo dn hi lllllnicip:.d ta.rnlnrn irnpor·ta om 
uma lnvu.sflo tlc al.f.l'ibJÜi,~õos dn ouLr·u 
pol<n'. 

Brmt S(J \'<), Sr. Pl'<!:-;itlon f.c, flUO é 11111. pt'iJ
codcnf;c qrte j:i oxiBI'.t!; rn:wdn.-so quu n :::; 
nornn:tçi.:í:ls q11o so tivm·om tlc f'az t'J I', por oc
easi5.o Lla rof'•IL'ma., ~:nj:r.lll apL'.JVO[I.ados o~ 
aetrmes pt·ocltratloJ·es, o~ adrr·,,e.;; runc·.:ío
nu.J'iu~. 

O qn ·. s:1.lv;t :t lnl ~~ isb-d;tnth :~ ussns 
f'unceiunaJ·ius. ljllt~ j;L l'.,!;:'i.t> pt·ovidos, n di
l't~i tu tlU fiC:tJ'Uill, 1•:.1U COilll.i VÍI;aikÍ.U:', [)Ol'ljllO 

d, SU:\. t..:OI1."iet'V;It}l:l n;\o ljlllli' dizL~l' l)lW t:llt~:o: 
p.>:::;-;:un ~:~~~.· d~~llliLtidus pusr.ol'iot'IIU~n~e, si o 
lll :.\r'OCUl'l)ll1. 

Diz, pol'<!lll, o :11'i;. ll du lH\.Jjt~ci.o qun 
j;\. ll: 

•( Par.~ os lu.:.;ai'ns dt! l ". 2 · u :> p1'11CIIt'all •l
r·e:-; S~l'àO <:Lfli'UVOÍt :l,dv8 O !JI'OI:llf'Mf•H' U ;-;t:ll:i 
adjttnto,.;. » 

\':'Jt)Vt•jo em rltici;-;tt> dl\'Ot·,.;ifiqtll\ do qno 
c;-;í.ii. na loi de: I:'U2, qH:.l tlMIH!:t. pt'tlf'tH'Ít' p:tm 
e:-;:::ns nuJil<~açi'íe:; o en :,;,u lH'tWIJI adot• dos !'d
to,.; mltll ir·.ipil.\~:3. 

\'itu s,li, :~.cJ·cdiL: q111: t:~ dl'flcit~nei:L Jllüll
i.<t!. IJIIU t'• p JiH'I:Z:L do COlliJeeiiJIOOI.O~, O f';;c(,u 
existe~. (: ltllla IIOJ'tni t l'st.al~l~lnci ;:t., qun do 
f'<i t· m:~ alp,'ILIII:t til ':t, <.tn Go\'Ct'll!J o tlil'<li t;o do 
i1l11:1.1JIIá dGtlÜI.~, iJ· o f'lllleCifllli11'iu C[llfl [(H' 
CO!ISOl'ViUfo. 

Q11om est.111la, esi.a.:; qw~~tiíc.-; \'(\ rprn turlo:-: 
os tt':~t:ulis !,a.s p J'ueu t'il,lll 1l.a.t' a o' t•epr·e:::wlt
L::.nte.-; d<L j1t::il.i1;:t :1. llmiot· in.Lt'pontleneiu., 
pl~ t·;~ flllü ]lUSS<LIIl Si.~l' YCI'tlal!t::il'OS int<!L'pr'O
IiUS Lh lei, i\lt!IHil\étdU!) 11t\ie:tlll011Lt~ pl\la .. 
.-:;tt:.t con:;ciunci~t.. 

Entt·ot:t.nt.o, enl.t'C ntis, o~; rupr·uscntanf;cs 
tlo minist.erio puldico ~ãu dcmi~divoi:; 1ul 
ílll/,,iji. , i\. vont;Lde do Uu\'(\1' 110 ! 

();·êL, St·. PrcsiLlnntc~. o runceion;u·io f[ltn 
torn a pn11gnntc r11h:-:ão de dnnuuci::,L' os 
01··imo ',para. punit,•i'í.o tlo~ ct'irnino~os, Pst.:i, 
onr.t·o·;an!.o, sujcit;u é Llumissi'í.o :wci11Lo::::L dr) 
Guvel'no, om t,oci:L a oce;ISii"Lu fllltJ, l!l:t.l ili
G<~llcionaüo 011 m;~l tn.-;pi !';trlo, c!'JI,o Guvut·,w 
C)llOÍt'iL ullSt:tl' SCIL· pl'Oilllfi<~Íit,I\\CIIIio COiltl'<\ 
IJllli.L pc.;;su:r, lhe ~wj:L S,\'llipal;llica. 

O rupr·cwnLa.nr;:: du lliÍllisterio lJLLhlico n:í.n 
l;om unl;r,l nú..; 11t!!lllltlll<L indupundnncia., 
ape:t.<Ll' tiL~ sua. miss:'i.o ;-{(ll' da..:; m:Li::; r.:jpinlw
sas, o quando S<l pensa. om tot'llill' o rupm
sont.:t.nto do miui:stí:l'io Jlttbliútl viblieiu, 
i1nmediat:tmente Slll'gc oppo.;i!;.ií.1>e ellc Cl)n
tinu:t, domi;-;sivnl url n1d1!1n. Qu:uJtlo s:: 
JJliLildil. qnc o Uoverno at,r;nnd;~ :L os:.;a.s cit·
nttJTtsl;a.rtcLL:l, a.ll.ll.~·;t-St l q 110 i.-; . ..:o oll'unüu a, 
Con,tituiqiín. N:J.u levu a.tG üs~c ponto o mnu 
t·t~cuiu du ofl'1'n . .;;1. ;i, C.Jrt >LÍLIJic,~iw o dosf~j.J q11n 
t.onlta.m a r·nctHilJl •JtSi!. dnrida r~ .. s1~.) f'ltnecio
rm ·ios 11t1:! jü, pu:-!~1! .~ 111 um longo tit·ouitlio. 

O Sn .. GJ·:JOL\:\'oJ IIAs~r,oclll·:rt-0 Uovtn•no, 
Si quizc • .' Ül.Z{)l', <tllO f'nr,:-t .. 

O St>-.. IJr·:Nrt!QUt·! 11utwl~:s-l •: ' um itcl;o tlc 
cq ui.lv.de p:.u·:L iL .J u~~i r.~a. 

O Sr: .. llJ·:t:.\!Ai'\O TJMo; .-r,ocrJJm- I~t') equi
va.L! a 11111;~ llUIIlOil.l .,'i'l!.J. 0 Srt. Gr·:IO!A;\10 IIASSLOCII!~lt-Üi3 UcGIU.t ' ·S 

suh-JH'OCtlradoro.:;. O Slt. Es:~n:rtA J.l!J:\':) IL\Nlli·:Ir{A- Pot•duü-
0 Sn .. EsMJm.ALDINO llAN!JEill.\.- ?\ií.o lia, mn o nwu disi,Íilel;u eo!l<~:.;n .. Nú.-; nilu fa7.cmus 

sub·pl',JCIU'a.dol'OS ar1ui. nomCU()i)cs, 1tã. 1 temos (!•Jrripdr~neia. pil.!'ít 
Vol. ·r\' ·N 
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isso, u.p::mas no~ rcferimo3 a certos ca.rgos 
som .osign<LrmJs, comtwlo, os indivíduos <pte 
it·il.o oxoc·cel-of:!. 

O Stt I!ENRICJUE BoRGEs-E' uma. trans
ft~rmu.r;ã.u ue cat'gos. 

O Stt. EsMEttALDINO BANDEIRA-Não se diz, 
sonltot'O::!, que pa,ra, o cargo U.e procurador da 
R11puulic:~ Sl.l,ja nomea.tlo o Dr. Borges Mon
tolt•o, nom tito puuco p:1ra. outt·os cargos o~c~ 
l>t'M. Angt':L do Oliveira. e seu collega., ficandu 
O<lll~m·v,dos esses uu a.quulles fuuccion<tl'ios. 
Nilo; tal nh•J so <lá, pois sómente ao Governo 
curnpdl' notnoat• as pessoas paru. provimen
to tlO I~Wl CUI'I{O~. 

O Stt. Otctt~IAN·> HAS3LO?riE:R.-Eu discordo 
1ln V. J•:x. 

O Htl. l•:s~n: rtALDtNo BANDEIRA-V. Ex. 
ltt'uln Jll'ovM •tu,, nftu tem !'azii.o .ue ser tudo 
qu:LIIfl'l 1111 dHsn, puis quo tem bastante ta.· 
lont,' p:lt'.l lst•J. 

l•:ntt•nt.:Ltl tu, si o meu co I Ioga quizar a.tton· 
ll•l•' 1\~ I'ILf.Úil~ j11~Las em qu, se beseiam as 
11.1'1 minha:~ c •nsi•lorações, hil. de se convencer 
do •pm n.~ll~~ t1 IL c:Lusa du. Jastiça. Em totlo o 
CILso, J:lttll<l Clll nii.o o po~so con vencoL', resta a 
lllillitiL <loliiVhl•,'ILU. 

Com r·ol:~•.·iw, :-it•. Pl'esident.e, aos c;;crívães 
1Lpt•et;nnt.d lllvot'Sa.io; id(\as c tive a honra J.o 
vm• tu<IILI'II~ocmltn~ com o:<cGpçã.o d::st.; ponto 
do pro,luoto, IHI'Ilm concebitlo em um ar-
t.l~o: (1.,:) . 

St•, Pl'•'lllilonto, ~ pa.t•a lamentar o que so 
pttS.~lL 001 JIILI'IILillOiltuS. 

.r,, u nuttLvol oscriptor de direito publico 
constltuolonu.l, conh Jcido b:1st11nte de todos 
núd, 1.\lii.o llJnut, nu. sutt Politica. Experimen
tat· cllzi!L r}llO Juitamente se passava no:; par
lamnntui oq«to succede com cartus infu~urios 
inl'ot'I<H'us, <Jll•l vão pmlendo a sua; fórma. 
prirnlt.lva IL pt·opJt'r;ii.o que, modificando-se, 
vão f.on.lomlo pa.t•a. a sua foi•maçã.o complet:t. 

1·:· o quo :-~o p:Lss:~ na Camat•a do:; Dopu
ta.do.L Um l>oputado apresenta. um projectJ 
quo ó um tu1lo ul'g'a.nico sy:~temattza.do o que, 
no om'.tLntu, tL pt•uporçiio quo vae recebendo 
ornorlliiL!I, v1w lJLlt'dontlo a. sua. fôrma. primi· 
tivllo 1tL1i Uotu• com organização dtverlla. da 
l~nf.ot•lot•, 

EMCU'itlllo •' cliz,lr, St•. Presidente, quo sou 
couLt'tL surnolhanto ~y3toma. 

O IL!IIl<J p:l.SS!Lilu o nobro Deputado pelo Dis
trlcto l•'odut•al :-}t•. Sá Freire jfL a.pl'esen
tou um pt•ojocto dando aos escrivães o di
roltJ 1l11 tut•orn t11.nto3 escreventes juramanta.· 
dos qtmntus lhoi soja.m precisos, de fórma. a. 
Mtondot• 1Ls uocudsiüa.dos do serviço. 

Por·hnb, sonhores, umil vez que o,; cscri: 
vãos toem ossa u.ttribuição, escusauo era tra
ta.r-so do sornulhu.nto cousa.. 

Este mal qur. j;t foi sanado por o:~tc pro
jecto é agor<t poiorado, ct•oando-sc mais dous 
o~ct•i vii.cs, o que faz com quo cheguomos ao 
punto de não nos entendermos. 

Mu.s dir·se-ha que é necussa.rio crearom-sc 
os loga.rcs do mais dous osc:oventes .. 

Em primoit'o logar os escriviies da Just.iça. 
Ferlet·al gJ.nham c:.~.dn. um 1:500$ por mez, 
conformo detel'minu.o decreto n.201,de lO de 
sctcmheo do 1894, devC'nclo-sc :o,técnder ao se
guinte: -e'lses vencimentos sito por domais 
insuficientes p:~.ra o p:tgamcnto desse~ fttnc
eion:~rios, ln'incip:.~.lmcnte si lev;trmos om 
eonta qnn ossos funccionarios fa.zom pelas 
su!ls ;\lgibeira.s despozas (le expediente, como 
Sllja p:Jnna, pa.pel, tinta e tuJo O mais. 

V. E:oc. ,Sr. Prcsidcn ~o. sabe o que se passa. 
na Justiça. Federal~ Para. que uns actos 
subam de 11m pavimento a outro, é preciso 
que so tit·e um Ll'a~la.do! Ora., ahi tomos quo, 
si crea.mos mais es&os dous loga.ros, va.mos 
diminuir os pJucos omolumenLos que toom 
os escrivães, pm·quantu. d.o a.ccordo com a 
ld do 1861, clles tem l 1/2 % ;.;obre a ronda. 
art•cca•.lada. 

O rmnlta.do da approvação de ;ta medida 
será quo 03 funccionarios aba.ndona.rlí.o os 
seus cargo~ ou pl'Cvaâca.riio, porque ~ certo 
que um funccion:trio que se vê jungido a. um 
cargo, despl'.'Ziido- pelo Governo, si é um 
cspirito fraco, rcc:;rrc cert:tmonto ú. preva
ricação. 

Eu, porém, a,inda augme?nto o ordenado 
dos escrivães 1nru. 3:600~ annuao3, quer 
,Jizcr :100$ pJr mez, sujeltus a impostos, poi'· 
'JUO, além das consido:açõo3 que · acaltoi do 
produzir. o projecto crea tambem o logar 
do distribuidor. 

Diz assim o pr;•jccto: (Lê.) . 
Actua.lmonto pelo decreto n. l.849, do ll 

do outubt•o do 189 J, o dbtt•ibui.lor do juizo 
feJera.l é o pt'oprio juiz, que tem 600 réis 
pot• cada. feito quo tlhtr·ibuo. 

Sabe V. gx. qu;~oto .~anha o juiz distri
buindo p~tições, cujo pa.garoen~o é de 600 
réis? Não chega a. fazer 50:.1$ ou 600$ por 
anno. 

E pergunto: ha.vm•;í. um funccionario digno 
que se queira encarregat• desse t:·abalho 
pa.t•a. ganhar isso por anno 1 . • 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER -0 project'l 
manda. pa.ga.r os mesmos emoltimontos da 
justiç:~. loca.!. -

O SR . EsMER,~LDINO BANDEIRA - Per
doe-me : o t•(>gulamento que roge a materla. 
ê o da. justiça federal, que marc<t 600 réis. 

~~·o dect·eto n. 3.42~, de :10 de setembro 
de 1901, e é ·por este rcgulil.roonto que o 
juiz tem 600 réis por distribuição. 
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E' im_POS:'livcl,. scnhoros, haver algucm 
que qunH'a . :teceu.ar um cargo COJH uma 
romunm·ação irriso1·ia. 

Qual a medídr~ mai:·J mpirla pa.l'a toma,r o 
projocto excquivol ~ Vota1·mos uma lei que 
tenha cxoquibilidade, que possa sor oxocuta· 
da c que não sejtL revogada om pom~os uii1S 
após a sua oxccnç>ão ; o ó fazendo cumu
lat• o cargo de distribuidor, partidor o con
tador. 

. O partidor do juiz c o contadot' (~o m·cri· 
vão ; o juiz !~ o distribuiuur o, como o pro· 
,iecto ,augmcnta os vencimentos <lu j11iz de 
2:000!;i e .cu mundo augmonl.ar t:tmb:Jm os 
vencimentos dos Pscr·ivãcs, rouno P:Jsos t :cs 
ClrgoJS no UO uistribuiuor, cumuland.,J·SC O do 
partidor o contador o tontlll csm funccio
n'l.rio, não paga.ment.o polo E~t.a1lo, mas emo
lumontos quo lhe m:n•0a o rngimenl.o de 
cushs da ju~tiça federal. 

Si quizormos ter rcl'orma oxoquivol, con 
sa. quo se cumpm c que não soj:t rcjcitada 
no Senado, façamo:·; consa lllclhor. 

Vejamos bem: nomeiam-se um distt·ib11i1lor 
c mui~ dou3 outt•us l'unccion:tl'ios;não haver;i 
ninguom que queira accoitar esse cargo. E' 
preciso cumqla.r, tornai' a cousil viavol. 

Não concorJo, en tt•ntu.nto, com a. iuú;t do 
Sr. DepuLado Augusto de Freitas, quan1lo 
desloca a distribui<;·ão dos feitos uo juiz de 

to. entrn.ncia para o socrota.rio do Supremo 
Tribunal Federal, c1uo é funcciona.rio do ::,a. 
cntrancia.. 

S. Ex. allogou a raziio de qnf) não con
v6m quo o distribuidor fique sujeito ao juiz. 

Mas, essJ. razão ni'í.o procede, porque, s:l
gnndo o decrtlto n. 84'l, art. 32, todos os 
funccionarios do juizo fedorn,l, O$ct•ivií.cs.olii
ciaas de justiça, etc. são nomeados pelo juiz. 

Do accordo com o decreto o"ga.nico th~ jus
tiça foderal,é o juiz quem pt·ovê es;cs ca1•go.~, 
o não se dird. que pl'occda a J•n.úio do se 
negar n. crc<tção do cargo do distrioaidor 
pelo facto de não fica.r cs~e na dopcmlcnc.a 
do juiz quando todt)S os funccionarios o 
estão. 

Depois, allegou-so que port.urba o ser:viço 
porque as p:wtos quo toem de pleitear na 
justiça de primeira instancia, toem do pro
curar o seel'etario pat•a fazer a. distribuição 
d::;s feitos. Mas, que funcr;õos pótlo ter o sc
crotariu do Supremo Tribunal, juiz de 2·' in
stancia 1 Parece-me que ó a inversão das 
normas proccssuaos. 

Accrcsco s11rem neccsstwias as medidas 
complementares. Quaes são os livros 1 De 
que modo faz o secrot:uio essa. distribuição ? 

Não diz a emenda dt> S. Ex. 
Ha. outro pouto em quo, felizmente, a. Com

missão do Leg-islação c .Iusti~;a u.ccoitou a 
idéa q,ue apresentei. .t\lli dlsse: crear os lo-

g-aros rio 1 ", 2• o 3• procurn.doi·es pola olc~ 
vação dos adjunto3 élll ~o c :lo Jli'OCIHudot•, 
fazendo com q ne o tmbalho do I • o :-2° pro
curadoro .. ; con·a pomn tu o I" c .~"' juizos o o 
do 3• pcmtntrl :L ,just.içi1 local. 

A pt·incipio cr:t id~a minha >:urrgct•ir á 
C01nrnissão quo lize.;.~o com que o 8" ad
junto do procnt•a,lor da ltPpublic;~ tr:\ha
lhas.;c junto aos prct.oro;;d.a Capital FtHloral; 
ma~ a Crtm:.tra. devo al.f.ondor :L quo j;t c~isLo 
projecto elo rofo1·m~t judicüu•ia no Senado, 
projecto quo acaba. com.a~ at~ribuiçõos dos 
pretores, pas ;ando-as p:~ra os ju izr.s c pro
cur:vloros, do fürma que, si não cogitassemos 
de fazor ;~ 1livisii.o, tcriamos de modificar o 
projecto mais t.ar·de. 

Eis porque concentrei todo o traoa!ho d:t 
justiç;t locttl ntts mãos 1lo um adjunt.o, ·ll 

o tL•ab:tlhn da. justiç:~ federal dividi entro os 
dou~ pl'ocnr;ulorcs. 

Assim procedi porcluo, não clcs::!ja. •tdo pro
judicar elo f'ót·m;t idguma os f'unccionarios 
da ju~tiça publica fnder:tl, c muito menos o 
meu di~no succc,;sor, o S!'. 13or-g-o~ Monteiro, 
quo tom do:;ompenhaclo com bl'ilho o cargo 
que occupr1, pr•ocm·lli l'azot' com que se esr.:L
beloccssn cllt.ro u~ di vm·sos pt·octtradorcs 
uma divis:io que at.tondc~so aos intcrcs;os o 
mai!> que fosso po.•sivcl. 

O segund, adjunto actual não é p:trticipc 
nos emolumentos c custn.s cJbrad:1s na arra~ 
oadaç;io da üivid<.L activa. 

Esta é llistl'ilmirla pola cont:tdoria. do Con
tonciosu ao pt·imcit•o o sogun.lu adjuntos, o 
a Camu.ra sabe quo este t!'ab dho é n mais 
suavu n rendoso qwJ incumbe ;1 procuradoria. 
da Ropuhlictt. 

As poti(;õc.i vão impressas, o solicifa.dot• 
que trabalha na justi~~a. l'edoral encho-as, isto 
ó, o:;r.l'uvo o numero d't conta, a. sério, a 
quantia, u nome do devcdol', o o prucurauor 
ua Rupublica. o o primeiro adjunto assignam 
apcna.::; u seu uomo. 

lJj fórma quo o tra.l.Jalho ó nenhum o é o 
mais renr.J.,J;;o, put·quu.nto o procurador tem, 
Jc accordo com a lei, 2 % da arroc<ttlação c 
o solicitador tem l 1/ .2 %. 

O Sn.. llt~NRH~UE BorwEs- V. Ex. sabo 
quanto tom dado 'I 

O Su. Es~n.:R.ALU!Ntl BANDEIR.A-Nãoqucira. 
V. Ex. adivinhar o mou pensamento. 

Digo, por ora, que é o trabalho mais suave 
c mais rendoso. 

0 Sn.. HENRIQUE BORGES -- Quer-J provar 
que não é tanto. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIR.A - V. Ex. 
se lembra dos bons tempos da revolta ? 

Sabe quantas acções do indem.nização en
trm·am pelajnstiça fedcrul1 
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Nãu quero hata,r da minha pessoa ; refe
rir-me-boi ao f11nccion:n•it) que Já ostu.va o 
quo üe uma. só vez receueu 68 p t·ocessos do 
indernniz :çãu. 

O SR. H1~:--:Iuom~ ThiWES - Então n.ctu~Ll
mente não tem tanto tr.~balho ~ 

0 Sn.. ESMERALDINO liANDEIRA -Não tem. 
E<! logieo. 

(Jm.J.oi:l foram os imposto:~ quo se ::wg
mcnhram, cujtt. a.r r·cc:ad<tção col're~se pela. 
ju::;tiça f'edeeal ? (I 'au.w.) 

Os imposto~ qnesiiu cobl'allos pela justiça 
fodcl'al sã.o os mcsmo.':i,scnuo q uc h::t t!3ndcncia. 
até par;~ se deslocar a Slltt arceccv.la.ção pêU'<l. 
a. justiça municip:tl. 

.:..,.-, !-Io,jo, ft:lizmcnte, não tcem appn.eec:i.i!o 
u .{lquella.s gl'ossa.s indcmnisaçõcs c.mtea . o 

rhcsouro, flue a.bsorvin.m tolla. a actividado 
, de um pt·ocJn'ador, sendo de uotu q11c esse 
· funccionaJ•io o seu-s atljuntos tlnh:.tm de se 

h:wet· com os a.d vogados ma::{ not;:wcii~, que 
vinh<~Jn levantar doutrinas <tind:~ ni'í.o explo
radas c que tmzi<Lm os funccionarius em 
continuo osloi'Ç.). 

V. Ex. ('.·e(i..n-iJ1do-se ao 8r. lhm1·ique 
, Bo't_r;e::) apresentou 7. 000 contas; mas não 

são só as <Lospachatlas, sã.•J tod:ts a~ rem r t
titlas. 

\';, · O Sn.. liENRH~lil~ Bon.a~::s - V. Ex. 
dcshcn. <Lpenas nma pat·tc do relatorlo. 
Enumere o rosto, J'a<;>a. o estudo comparativo. 

V. Ex. consUcra. <.~ parte mu.i:; forte e 
discute. 

0 S!L gs~nm.AT.Dl:--10 BANDEIRA - (JUC 
quct· V. Ex. quo cu discuta'? 

O Sn.. II1~NRIIJüg B:Jitc:J~s - O trabalho 
em seu conjuncto. 

O SR. Esmm.ALDINO BANDEIP.A - P<W<L 
ftllC 't 

<Jnoro peovar ii. C:Lmat'J, (i<L neste raciocínio 
quando fui intcr·rompi<lo)qU[J o s<n·viço da. 
proctu·:üloT'í<L n:i.o p1hle to1· augmontado, 
put•quan to não Coram crcn.tlo:{ novo:-> im
postos. 

nó,;, de modo a fazer com qne o trabalho 
crime do pl't>curador da. Re1mblica seja maior 
do que era hontem. 

E' de notar até. que os cl'imes devem ter 
diminuído, e ~abo o homadu DJptlt<Ldo por 
que '? Porque cet•tos ct·imos,quo antigamente 
eram da alçad<t do jury fetleral. foram t ·aos
fel'idos pam o juiz: sin.:·ula.r. O jur·y ahsolvin. 
~ernpre, sys~cma.ticamcnte. todos os crimi
nosos de moeua falsa c de contr·abando, por 
exemplo. Nesta Capital-<} caso notavel
nunca fui conclomoa.uo polu jury federal um 
contrab t.odistn. ou um moodeiro falso ! Oea •• 
tirall:.t a attribuição ao jut•y c p:tssada a.o 
juiz togado, vieram as roitc1·adas comln
mnações. 

Ensinam os criminalistas o mcsl;ros (lo 
Direito que uma da-.; medidas coercitivas do 
crime. uma das modiua.s quo mais fazem 
CJm que o cr·imo diminua-<} u. puniç:ão. E 
hoje essa punição, pódc-sc dizer, é ce.·ta., 
sendo o processo j ílgallo .pelo jui:l sin-
r.rular ·-
0 Log~. si h<1 mott vos para a :~lterac,:ão no 
numor·o de crimes, é cllc em fu.vor d<L dimi
nuição. 

0 Srt. BERNARDO DI~ CAMPOS-l{m theori~L, 
assim é; mas na, praticu. ... 

0 SR. Es:\mRALDINO BANDEIRA-Não é SÓ 
em theoria.. V. Ex. é competente para dizer 
sobee o asaumpto, pois foi bl'iUtantc peo
cur<tdor d<~ ftopublictt na secçã.o do Estadu de 
S. Paulo; m;,~s ha, de convir em que D puni
<;ão, a pl'isã.o, deve ao mono~ segeega.r por 
algum tempo da socieLiaúe os CJ.'imino>ilus, àc 
t'órmn. quo a condcmua,qão pJlo juiz togado 
t(}JTI, pelo lllOnus, O CJl'<~ito de diminuir aS 
rcincidcncia~. 

0 Sn.. Hlm.NATWO DI·: CAMPOS-A pontt é 
muito pcq11cna c, eumpri·hL ella, volta o 
croiminoso <J.o seio dtt SOL!iedadc. 

O SR. Es:\mRALDINO BANOI~JRA.-~:Io im
porta quJ a pen:t. seja. pequon11, porque .•. 

O Sn. .. JA.~Il~-'i 0,\ RCY-A pena, rca,lmnntc, 
~ dirninuta, em I' o i ação au dolicto. 

0 SR lii!:NRIQUE BORGES- Não sã.o SÓ OS 0 SR. ESMI·:RALDINO BANDBIRA-Nilo é 
impostos, sã.o us pt·ocusso$-Cl'imos, as acções 
em ctuo a i'a.zenda na.c:onal ~~ int·~rossn.da. pequena; V· ~x. quar ver ~ 

0 Sn .. Es~lERALDii\0 BANDEIRA- SI'. Pre
siclente, nos pt·ó :esso:;.cl'irne . .;; acontece isto: 
que, ha seis unnos u.traz, cru.m muito.; c hoJe 
nenl111m. 

O Sn.. I-Ir~NIU<,!UE BoROI~s dá uni apa.rto. 
0 Sn.. ES::\11-: HALDINO BANDEIRA- V. Ex. 

0 Sn .. JA:\IES DARCY-Acho imignirr~tU:i.t~. 

0 SR. Esl\mRALDINO BANDEIItA-E' insi
gnificante, sim, si se atr.onder apenas il pl'i
são collnlar; rnas, si se attenuer á multa, 
lttw se coiiverte em prisão collular ... 

0 SR. JA:\mS DARCY-Ainda as;;im. 

nfi.o qum' qtw consi!lel'C o problí~ma em sou O Sn.. Esl\mRALDJ:\O BANDI·:mA- Aind.a 
todo ? Va1nos por partos. a.s:;im, nn.o, mc1I eolloga,. Atten<la. <t <tue, 

Ni'1o conlwço c~lcrnento elo criminaLida<lc dada a hypot,IIc.'i>e de Jesfu.lquos grandes, de 
fJllC e:;tqja. aetua.lmo11tn augrncn~u.do Ollti'C gi•anucs co_ntl·uba,ndos, nunca. o rôo poll(jr:1 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:29- Página 19 de 26 

SESSÃO EM 10 DE AtiOS'l'O DE 1903 173 

ganhar para pagar a multa. e c_ ta se con
verterá em prisão cellular, que póde ir até 
30 annos, maximo consignado no codigo. 

Isto, é\liás, é um incidente. 
o SR. JAMES DARCY- Sem duvitla, e 

V. Ex. neste assumpto tom mais pratica. do 
que ou. 

0 SR. ESUERALDINO BANDJ·:IRA -Não, 
V. Ex. 1é muito competente. 

Os nobt•es Deputados ~abom até que ha 
autores de Direito Criminal quo negam o 
crime de contrabando e dizem que o contra
bando ú justamente a roacção, a repulsa do 
individuo contra a oxtoraão do E~tauo. 

UM SR. DEPUTADO -São os anarchi;tas 
que dizem isto. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA - Não são 
só elles : são tambem os sociu.li::>tas e uistin
cto:J escripto1·es inglezes, como t:J.mbem no· 
taveis jurisconsulto;;, mesmo ent1•o nós. 

Deixemos, porém, o crime de contrabando 
o vamos a outrus, como os de prevaric11Ção, 
de peculato, ue Pstellionato. A multJ. é tão 
forte que, cJnvm·tida em prisão, chega ás 
vezes até 30 annJs. 

Dizia ou, senhores, que, em relação aos 
executivos fiscaes, não podia o trabalho br 
augmentado, porque não for<~.m crcados no
vos impostos; quo, om rclaç~ã.o ao c;•ime, não 
me parecia que tivosso havido augm(,}nto, 
porque se tornou até mais certa n. punição, 
pelo julgamento do juiz togado, de ct·imos 
quo erMn commettidos ;i tLttl'ibuiçã.o ·do 
jury. 

Pondero aind:.t. que as grandes indemoisa
ções da revolt:t de;appareceram inteira
monte o que, mais, os tribunaes toem fir
mado os casos do responsabiLidade da União 
para com os particulat·os. 

Em consciencia c sempre lutei nesse sea
tido : sou inteiramente contrario ao facto 
da responsabilidade da. União por actos pra
ticados pelos seus funccionarios. Tonho a meu 
1lwor· cscriptores nota.vcis que negam em 
absoluto a responsabilidado da União; c na 
nossa Constitukão vem artigo claro que diz 
que <<os fuocciona1•ios são ostrictamente rc
S1Jonsavois pelas faltas c crimes que com
metterem no exerci cio do seus deveros»;e a lei 
que creou e crganizon a justiça municipal 
tol'Dou immediata e simplesmente roeponsa
veis pelos crimes contra os particular~s os 
funccionarios que os tivcl'cm praticado. 

Ent~·ota.nto, contra todos os bons princi • 
pios, contra toda a eviuencia e contra ele
mentos doutrinarias, thcorias basicas, o 
nosso Sup1•emo Trlbunn.l Federal,em um certo 
te,n1po, foi benigno :pa1•a com as reclamações 
de indemnisações: dava.-as em abundancia. 

Felizmente, porém, o Supremo Tribunal 
deixou ossaphase e chegou á duutt·ina méditt, 
:~c<.~rJSelhada pelos escriptort:s,prmcip::tlmente 
Tyroni, que estabelecia a responsa.Lilídad.o 
somente em cert:ts attribuições. 

Esta, rioutr·ina é a que fica, é a que está, 
ue maneira que o grande numm·o de causas 
de pn,rticulares, propo.;tas contra. a União, 
para haver gordos proventos, foi pouco a. 
pouco desapparecendo ; e felizmente no es
pírito super·ior uos dignos membros do Su· 
premo Tribunal pouco a pouco se lin·mou a 
convicção dequedevilun repellir as ambições 
desses exploradores de jndomnizaçõe>, que 
ermn uma verdad~:L·a industrin,. 

Mas imagine agor·a. a Garoara que este 
trabalho não existe na ,justiça federal em 
tão grando numo1·o ; o tl•abtdho não augmon· 
tou, não augmontuu no c.·ime. pelos motivos 
quo expuz, não augmentou om matoria 
fiscal. •. 

0 Srt. GER)!ANO IfASSLOCIII'R dá um n.p:trtc. 
O Srt. E~!l!·rmALDINO BANDEIRA-Twlo me 

faz acredit.tr, Sr. P1·esidenw, que não houve 
este augmento dJ t1·alJ:.t.ll1o indic;~do polo 
meu digno arnigJ, 

0 SR. HENRIQUIO: BORGES dtt um aparto, 
0 SR. BERNARDO DE CAMPOS-E São P,LIIIO 

augmeutou ext1·aorJinariamente o sorviço. 
0 SR. !If.:NRIQUE BORGES-Compromotto-mo 

a apresontu.r a osttttistica.. 
O Srt. E:JMERAL!liNo BANDimtA- N;-i,o pl'O· 

ciSéL; blstu. a palu.v1'tt de V. Ex. 
Nos Estados augmentou o serviço, porque 

agora é que a jllstiçJ. federal est-1. scnuo 
nolles arlaptada; até cert·J tempo não havia. 
nem juiz supplento pal'a ::.s diversas cir
cumscripções; o serviço exi~tia, mas não 
estava provido do l'CSpec:tivo fuocciona.rio. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIlm dá. um aparto. 
0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- Augmcn

bram os impostos federnes, augmentaram os 
crimes, augmentaram as indcmnizaçõos'? 

0 SR.. BERNARDO DE CAMPOS-Augmentou 
o movimento. 

O SR. Es~IErtALDI1\o BA1\fJEIIU_-Púde sm•. 
V. Ex. sabe quo a crimina\idade é um . 
phenomeno endemico; os escriptores mostr·am 
quo em certos logar,~s a criminalidiLClO
irrompo com uma pujança oxtraordioa.ria.. 
E' possivet que nessas zonas o crime tenha. 
augmentado assim. 

Aqui, na. Capit!1l Federal, porém, nunca. . 
vi; a população não augmcntóu, do modo que 
a estati:>tica dos crimos tenhtt tambem 
augmentado, 
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0 SR. GERMANO HASSLOCJIER dá um aparte. 

O SR. Es:\!EitALnrNo BANDEIRA - Isso é 
tarnbem do Stardio; é na lei da imitação. 
Nesta lei elle ti-ata tamb:)m dos crlme3 es
pecia.es a cada civílisaçiio; diz que ca1la civi· 
lisaçüo tom seu crime especial. 

Realmente, outr'ora não podia haver cri· 
mos contl'a os telcgr:tphos, etc ... 

Mas os crimes t.um hom evoluem; o gatuno 
hoje é um individuo intclligonte, illustrado, 
cheio do maoeil•as; outt•'ora eram srdV•ado· 
rcs, cr;~m ba.ndidos ... hoje nãiJ h:t tanto 
sangue. . 

Eu mo mantenho no ot·t•o, si no o;·ro c .: tou, 
mas não pos;o :lct·er!itat·,com a devida vonia 
do illustt•o collcga, om semulhan~e causa do 
gt·anuo excesso !la cPíminu.lid::tdtJ. 

Ahi está. '~ etiologin, do ct•ime. 
Eu posso ost11r om ert•o, mas a cllo sou 

conduzido poli~ cxperiencia que tenho e que 
mo leva a acredit:l.r quo. si :;o tratu.~se de 
fazor um projecto completo, si se tnJ.tn.sse 
de da.r ao Ministerio Pui.Jlico Federal uma. 
orga.oizaçiio, que, a meu Yet', l'lle merece, 
eu saberia, St•. Presidente, ser prodigo, 
pois queria tambem que algumt\ cousa lho 
íbsse d<J.da, em reconhecimento aos granJas 
serviços, não SGi si isso dov1do ao facto de 
tJr ·exercido o cargo e tt·azar p:>l' elle a 
symp·Ltllia e a feição que toma o cspit•itJ do 
indivíduo crua se deJ.ica a um certo · ramo 
de activídaúo mental; eu, si S9 tt·atassQ de 
se fazer um projccto, du.r·lhes-hia. a recom
pensa devida. 

Como não posso, entretanto fical'ia satis
feito si a C~ma.t•a. dos Doputados, que tem de 
se prununcmr sobro · osta.s cm:mdas, esse;; 
suostiGutivos, que vê verdarluiras cataplas· 
mas Gm um pt•ojecco de lei, fizt•s.;e com que, 
caso mereces,;cm a. sua approvação, consti
tui~sem prvjocto destacado. 
, A lei deve ser uma, logica., h:~rmooica e não 
um conjuncto de ill.~as hetoro,~encas e de l'ór-

. , ·mas contradictoríaJ. o 

0 SR. HENRIQUE BORGES- V. Ex, dá li· 
cença. para um aparte ~ 

O que influiu no meu espírito n1t aprosen
t~ção d_a meciJd:t quo tivo ~honra de sujeitar 
á_ cons~J.eraçao da. Casn., nao foi uma ques
tão de Intoross.o <lu procuríidor, mas, muito 
n.o contrario, a boa. distribuição do serviço. 

:. Eu quero dar este aparte ,para. que fique 
bem accentuado que nãoé ointm·osse do pro

·., curador o que eu estou aqui defendendo. 

VozEs-V. Ex. nã.o pt•eeisava. fazer semc-
·lhante declaracão. . 

, O SR. EsMERALDINO BANDEIRA-Eu sei que 
:V. Ex. não tra.ta. do interesse do procul'ador 
· .. (apoiados), O por isso eu Só quero accentuar O 
··'lue diz respeito ào juiz seccional. 

. ,·. 

Tr~tando da qúestão do Pl'llCUl'ador d't Ro· 
publica., não '!ottendo ;i. pessoa quo exerce, não 
a~tendo u.o funccionario, ma.terialmmite, mas 
sim, ti. entidade do ca.rgo; mas, corno o no
bre Deputado ~u.llentou, o quo era. desnoces
sario fttzcr, quo só tinha em vista a boa dis
tribuição do serviço, eu, peofcrcntemcnte, 
fallaroi do juiz scceional. 

O illusGt•o Deputarlo pelo Rio de Janeiro, o 
Sz·. Cruvcllo Cavalcante, apt·csentou aqui 
uma omenda, mandando quo os feitos pro
cessados na justiça loc:1.l l'os:inm dístl'ibuit.los 
pelo~ tt·cs procura.d.oros. Esta medida, muito 
cquitativa, tom, comtudo, inconvenientes 
pl'a.ticos. 

Qual ·o meio pea.tico de so fazer o que S.Ex .. 
dM~al . 

E' realiza.vel isto~ Então a pessoa quo te
nha um papel ha de so dirigh• a ca.d:t nm[~ 
d1~s quinzn protorias para quo soja. feita a 
sua distribuição ~ Hu. de ir a cada um dos 
tz·os juizas do Tribunal Civil e Criminal ou 
aus membros da Corte do Appcllaçiio, ptu•a 
vor a quem compete conhccot' da. matoria 1 

São estes, Sr. Presidente, os l<tdos imprati
ca.veis du. emenda, os quacs tornarão a lei 
inoxequivel. · 

O SR. BoRGES MoNTJ;IRO dá. um aparte. 

O SR. Es~mRALDINO BANDElRA.-0 quo ou 
vejo~ que havertL um nugm(mto de dospeza, 
com prejuiz() da.s partes. O procurador quasi 
que nada. faz e, consa notavcl, o adjunto só 
trabaH1a mediante portaria., o quo torna 
a propria. distribuição impossível, inoxo· 
quivol. 

Si, entretanto, o meu digno collega, re· 
presontante do Estudo do Rio do Janeiro, 
cuja a.usencia. doploru, apresentasse um mo
dus faciendi,acceitt\riu. com solicitude. 

Assim, p:>r amor ao met!Iodo do serviço, 
convém discriminar a fuoccão destes func· 
cionarios na Justiça Fedel'a.l • 

Sl'. P rcsiden tG; cohorentemente com o 
que aca.bu do dizer, vou apresentar a.lgumaa· 
emendas. 

Não lm duviua nenhumn., o· projecto tem 
uma fallla.: crea. o ca.rgo de distribuidor,. 
ma::l niío diz si ao juiz ou si ao ministro com
pete fazer a .nomea.ção desse funccionario. 
. Ora., pelo art. 32 do doere lo de 1888, que 
creou o.> cargos do escrivães, ao juiz compete 
a nomeação desses serventuarioil, e foi por 
isso que tra.tci de corrigir esta. pequena la.
cumt por meio da eooenda. 

Como disse, não vojo necossiclade do so 
.crea.rem mais dous escrivães, quando pl'in· 
cipuJmente pelo projecto eu dou o direito 
aos es.crivães de nomearem escreventes ju
ramenta.dos • 
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Si augmentarmos os lega.res de escrivães, 
reduziremos á penuria., á quasi miscria os 
serventuarios. actuaes. 

Sinto rião po:ler me utilizar de um do
cumento particular que recebi de pessJa 
competentíssima nestes assumptos, em quo 
me pedia p:l.ra. chamar a attencão tlos hon
rados Deputados para a. sittmção prec~1·ia. o 
in~ustentavol em que ficariam os respectivos 
escrivães si J'o:Ssem augmenbdos os dous la
gares. 

Já que não se póde augmentrw·lhcs o 
ordenado, qne so Ihu:l pagus;e ao m ::mos o 
expediente, quo sabe á sua custa. 

Actualmcnte cada. um dos escrivães tem 
I :500$000, por anno, per·deodo, pot·ém, os 
emolumentos quo tinham como pur·ti.lorcs o 
contadores ; é justo que s.; augmentom os 
vencimentos, o quo, mesmo na ausencia Jo 
outros motivos, seria. acccitwel, attonrlen
do-se á quanti<~ in.-;ignificante quo ro:ohom 
por anno c que é do l :500:)000. 

Ha outra quo3tão, porém, em que sinto 
discordat• da. opinião do nobt•c Doputad.o,con
subsLo.nciaua. em emenda. S. l!:x. propoz 
que se a.ugruentasscm t:\mb:Jm os venci
mentos dos juizes nas secções do.-s Estados. 

Confesso quo é justo que :;o augmcntem os 
...-eodmcntos da magistt·a.tura. e do minis· 
terio publico, mas ta.mbem pondero, em pri 
meiro logar, que se trata. de um:.t organi· 
zacão especial para o Districto Federal, onde 
o trabalho é maior do quo em qualquer 
outra secção; e, em segundo logar, que as 
despezas da vida e de representação, o 
grande numero de attribnições do.'l escrivães 
da justiça federal, neste districto, são maiores 
do que em qualquer do.; Estados. 

Estados ha. em quo a. vida. é relativamente 
ba.t•ata, onda os esct•ivãos se podem manter 
com uma. quanLia minima. 

Na monarcbia ha.via differença n::t cate
goria. dos funcciona.rios da justiça, os quao.; 
tinham vencimentos confurme os logat•cs 
onde exerciam as suas funcções o as despe
zas necessaria.s pa.ra. raprciun tução. 

Não é justo quo se qucit•:t equip:trar todos 
os funccionn.rioi! nos vencimentos, desJe que 
as despcza.s que fazem são difft_;ronLcs. 

0 SR. ANTHERO BOTELIIO- Actualmcnte OS 
vencimentos dos escrivães dJs Estr~dos não 
chegam para suas dcspezas. · 

0 SR. ESMEHALDINO BANDEIRA.- Affirmo 
que os escrivães do Districto Federal não se 
polem mantet• com os vencimento:; que per
cebem; e o argumento do nobre Deputauo 
prova em meu fa.vot•. Si nos log[tres em que 
as despezo.s de . representação são menores 
os escrivães tem poucos vencimentos não é 
razão par[), que os escrivães em lagares de 

ma.ior dcspezó\ tenham vencimentos iguaos 
aos daquelles escrivã.e.;. 

Convem not w rtue, si a emenda. do nobre 
Deputado de Minas mcrecar apoio d<~ Camu.ra., 
todos os Estados pod lriio augmento para. os 
respectivos i'unccionarios. 

0 SR. ANTERO BOTELIIO-A emenda au
gmcnta para todos os Estndos. 

O SR. }}!MERALDINO BANDEIRA- Si assim 
1\ v;~mos então incorporar· 11 um pt•o,jecto es
pecial para a justicF~ do District:.~ Federal 
merli<las tonunotos <L regular· certa relaqão do 
funcciooarios em t.oua · ~ Uniiio. 

A gr·andc preocupação 1.1110 aqui so tem 
pol:~ CI!Uip~~ração U.c vencimentos J'ar;t com 
quo este pt•ojocto não vingue; o os nobrc3 
l..leputados serão os q uc ellicioutemenl o con
cot•t•erã•J para que não passe um pr·ojecto que 
van melhorar• a si tu ação do Distl'icto l•'o
doral r1uanto ;í.j11stica. 

UM i':itt. DgruTADo dá um aparto. 
O Srt. ESMf!:rtAJ.DINO BANDEIRA - Então 

apresou to projecto ;L parto. Não cabe neste, 
como emenda, porque o projecto d:l intituli~ 
<<"crêa no Districto Federal mai:3 uma secção 
da justiç<L federal, d:mdo outras pr·ovi
doncias». E' um projecto o~pociu.l o, consi
g-nando nello rno[lidas de caracter geral, 
VV. El•:s:. quebram inteil·u.mento o systemu., 
t•ompem o. plano do projecto, tornam-no 
incxequivel c di!Iiculta.m efficieotcmonte a 
sua pas>agom aqui. 

VV. EEx. 1.orão outra opportunidude para 
ft~zer um projecto á. parte. Lnmbrcnt-so de 
quo, com o prostigiu da. sua autoridade, su
perior á do sou cargo, o illustre Pr.;sidentn 
da Republica refere· se na í\IcnsiLgem a modi
ficações ito Districto Fo.loral o não nos Esta
dos. Si VV. EEx., como tor1JS nó3, se louvam 
na opinião autoriza.lla do S. Ex., flão do
vorã.o vir diffi0ulta1' a satí$façil.o desse ju.; to 
dcsojo do Presidente da Republicu., quo é o 
t'eclamo da justiça, apt•csentLndo emendas 
maiores que o IH'ojccto em debate. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIE:R - E' Ulll re
clamo da justiça, o não devemos unicamente 
attender á daqui. 

O SR. E:>MERALDIN"O BANIJEIItA - Não est(t · 
em contradição com o quJ cu disse. O que 
afill'mei é que, consignando as emendas do 
illustre Deputado por Minas uma providen
ci 1 mais geral do que tod.os os artigos deste 
projecto, qu~ é um projecto especial, 'dovcm 
essas. emendas constituir proje~to á parte. 

Não accus_L va a itl.éa di)S nolu·es Deputados; 
acho-a até justa, mas não acccito in interfl'a 
a. observação de que se devem tambem au
gmentar os vencimentos dos escrivães o 
juizes dos Estados, porque se augmont:tm o~ 
vencimentos dos escrivães e juizes daqui.. 
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------------------~-------------------------~' 
Lemurci n.té o precedente da. monarchia, 

em que os funcciooarios, conforme a loca
lidade ·em que exerciam as snas l'nneções, 
tinham venciiPentos different.es, porque, 
~.;endo diffcrentes a;; necessidades, os venci
mentos deveriam sei' divm·sos. 

O que é mais urgente é quo tratemos do 
Districto Fedcr"a.l, em que as ncccs,idades 
são mais numerosas, em que as obrigações 
de representação são mais i'l'Cqu •ntos. (Tro
cam-se varias cpa1'tes.) 

0 SR. ES!IIERALDINO BANDEIRA- 0 no
bres Dcpntt\·!o:; me dão liceuça p11ra um 
a pi1rtc ? (Riso.) · 

Sr. Preddente, já. ostou mo demorando 
i1a tribuna mais do qne podh wppor. Como 
disso <~ Camar11 o a Camara viu, n5.o vim 
fazer discurs(), po1•quc acredito que esta 
Casa não é aula de eloquencia, e rnosmo o 
assumpto não comporta. isso. 

Devo terminar a:; minhas considerações 
com uma supplíca. aos collegas : que não 
creom ditficuldados á pa.ss:1gem do proje-
cto. .• . 

VARIOS SRS. DEPUTADOS- Ninguem quer 
fazer isto. 

O SR. EsMr.RALDINo BANDI'IRA.- ••• que 
si tem medidas complementares . ap:•esen
tem projecto á. parto ; não quoirum desnu
turar o projocto, uccrr.scont<tndo-lho uns 
innoecntcs artigoil; quo so perdem dcante 
dos outros, atrás da lettra, c quo, entrot,tn
to, importam em rofusão. inteii'<L do mesmo 
projccto, valem mais du q11o cllo, o que im
porta. em trazer-lhe a morte .. 

Sento me, Sr. Presidente, duvidando 
muito da viabilid<ldc do projecto. Não tenho 
interesso, nem siq ucr tenho o sen tirnon to da 
paternidadu, pois o projccto não é mc:1, é 
filho de outro, c cu apenas o atixiliei, apre
sentando umas tantas it.!éa~. Nã.J tenho, pois, 
amor paternal pelo projecto : quJ morra 
ou que viva ; mas era de desejar que nós 
attendcs:;emos á solicitude do Sr. Pre8identc 
da Hcpubliea, ped1ntlo especialmente para o 
Districto a reforma da Justiç·a. Fode!'al. 

Et•a. o que tinlm a dizer, Sl'. Pro.~idonto, 
pedindo desculpas n.os meus collcga~ pela 
grande cacetada qne lhes paf'.sei. (.1.Vao 
apoiados [Jcrae:;.) 

Mando á Mesa as emendas. 
Tenho concluído. (,lfuito bem.; muito bem.) 

Vem l1. Me~a, são lidas, apoiadas e pos-
hs conjunctamente om dl~cussão as se
guintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 118, de 1903: 

SubsiHua·sc o art. 4°, }leio seguinte: 
Para os ofl"eitos do artigo antecedente 

jlca crendo o logar de distrilmidor do ,Juizo 

Federal, que accumularâ as funcçõõs de con
tador e partidor e pel'ccborá. os emolu
mentos cstatuit.!os no l'egulamcnto n. 3.4~2, 
do ::lO do setembro de 1890. 

Ao art. 4G, accroscente-se:- § I•-Esso 
funccionari"o será nomeado livremente pelo 
1° juiz federal c constJl'vado emquanto bem 
sm·vir. 

Supprim"t-So o art. 5°. 
A tauella do a1·t. J4G, accrcsccnte-sc~es

crivãm; cada um-:3:600$000. 
Sala das sessões, lO do agosto de 1003.

Esmeraldino JJuncleim. 

O Sr. Ger•nanoiiasslocber
diz quo quet• <br ligoira rospostu. a.o seu 
lllustru.do collcgn, quc procurou combater a 
emenda. quo submotteu á Ca.mara, p3dindo a 
suppressão do art. 11 do projocto em dis
cussão. O honrado Dnputo.do declarou que 
o orador entcndii1 mal o enunci cdo do 
art. 11, julgando que se tratava de uma 
intervenção llo Poder LcgislatiYo ein attri
buição quo não lhG competiu.. 

Continua<> sustentar o quo aillrmou: não 
cabu ao Legislativo rewlver o úisposto no 
a1t. li, porquanto seria a Camara tomar a 
si uma attriLui<:ão privativa llo .Podm' Ex
ecut.ivo, na fó!'ma, crú, do artigo 40 da Con
stitui~ão, em um do seus pa.r3-gr,ophos. 

O similo lembrado pelo seu illustrado col
lcg:~ não tem applica.ção no caso oc~urrcnto: 
o llonradu Deputau.o alludiu a um projecr.o, u. 
umtt lei rcorganis(l.ndo a justk<t o que man
(la va em uma de suas dh>po:-;ições respeitar 
direitos adquiridos de funccionarios que exor
ci:un attribuiçõr.s que conLinuavu.m a SOl' 
exercidas po·r outros com denominações dif
ferontes. 

Histol"ia o ca!>o e faz sentir quo o quo se 
pretende estabelecer é que o Governo pro
tira. ou aproveite esttl ou aquelle fnncciona.
l'io, para cargos UCnlÍSSiYeis ({rl twtwm, OX· 
ercendo assim uma attribuição privativa ·do 
Executivo, unico competente para nomeé\r o 
provor os· càrgos pu blicos. 

Não se trata de fazer uma lei estabele
cendo .o pl"incipio. de accesso para os ad,jun
tos, trata-se <lo particularLat·" dous Ci1SOI:l e 
para estes ü ão aq uellos que estão exercendo 
hoje essas func~ões. 

Mo.,;tra o caracte;• pessoal dn. lei, rcconhe
c.;·nt.o, port:m, que igual disposição pôde em 
muitos casos ser dictada pelo interesso pu
blico, sem r1ue a Camara, assim procedendo, 
esteja a invadir attribuições do Poder Exe· 
cutivo. Tal não acontece no caso eín de
bato : prctcndc-w apruveit11r dous funccio
nario~. demis::;ivtJis ad nutum, absolutamente 
sem direito a serem respeitados. Não seria 
mais simples, mais curial, deixal' ao governq 
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o pt'ovimonto tlos::;c.~ log ~t·o._;, ee Lc:o.:; pulo 
Congr·csso '? 

Nt~<J contcs;a qne s<>.i:L um :1cl;' _do just~ç:1 
do Govm·no nom·!a.ndo-o::;, mas nJo precisa 
compelUI-o <t ~-c,· jlt:-ito c c;. mai:s Lello .rLIIO 

cllo osponta.noamcnt.o riJconllcr,~~t o:; SJl'V1~·os 
UCS::)OS runccion:uio.;. 

O nob1·c Deputado pol' P(wn:trnbuco, que 
tão (J'alhartl.amonto tem eowp.1isbdo ronumo 
ncst7-~ trib!In r., o.st;l llit oln·ig-:Lçi'io do demons
tt•<n' qne díseutin o assnmpt:J sJm cahir em 
con tJ·:.td.ir;ç:ües palp .vcis... . 

E' as.;itn qno S. Ex., pura jusl1fica.ra cr,~a.. 
ç:'lo de m:.ds um~~ V<tt'<t, sustcn t.a., I'ccot·rondo_ct 
d<I(Lo:-; cst ,,ti....;tlcos, qne o sct·viço lle~t·~ sc<.:çrw 
1/JIIl augmon t.auo ox l;r':LuJ·d i n:u·ia.Jllt'IJ te. ao 
p;_t,s~o quo c.oneluu quo ;t Cl't' ;,c;:'t.o d_1 dna;c; o:;
et'\lVJiliil~ c de dou; pl'uGill'il, .ot·e \ nao ;:; ) l.llu 
a,li'!ut':tV;\ nccBss:.Lr.·ía put· que o :-m,·vic,~o ne:-;ta 
Cr~Ílital diminuiu. du :~nno p:~ro.L <tnno. l~n1 que 
Jbt S. Ex. ? 

O Ul'a,dot• tomou n. pcib comb:Lter o;.;~o 
Pl'Oject.o, confb:~sa,, mas 1'LJcuuu dqwis quo 
BoubJ quo Cl'it govi~l'll1lllllllll.<Ll. . 

Quiz, cnl;rct:.tnto, nuU: coll<J,lJ8t':.u·, con&t•t
lJuindo, como Doputndo, pi1r':t CJUJ do.'lct..pp:~
roce.;so n. crcu.ç'lo cxotlc:.t uc um dbtl'ibuit.lvl' 
sem fiscal izaçfw. 

Com tt cr•c;_tçã.o deste cttl'g.) a.·~~ ... rretar-sc
--,itiam dcsp~·z ·.s pcrli.d:tmcn~.c ct.~p.m~a vois 

p tl'a g"J'illl (e nnnw:·u ,1, p;Jsstn) cpw !Higam 
nu jnizü :-::~ceiornl. 

U Ul':ulo!' h:tr.a, pr·opJ:lt·) a, divi:-.::'lo rlann
I,"I'Í;I, d:t ~~Jrnp:3~e::ri t d.JS j11 iws tL!IY:ío::;~c,, 
pol s dons m:q.~ N;:a•los. Vu.;t; J tno:lo se cll'i· 
tu•ia. fJIIO 11!11 inJil'i l11 > l!lllnlL(JJ'll ), sem 
l'i~::;;mn~;LIJili.la, lu tl1 jttiz, ~m t.t·an ;('ut•ma:-<:-.:(J 
em sJu PI',Jt,ect.• t'. 

Tevn tl 1 ulnn lo:ltl' :t.~ :-.:tn~ emn 1da:-<, lYII'.L 
~ 1 o.~eu ;mt• cio [ll'c/:lt·cnd 1 .. 1h q 110 ílfH'.l)Utii.O:J 
a·) ítJ.•I.. li, euj 1. t:llpp:o . ..;,..; 10 pudtl. . 

IJ,!<~Í ÍÍl'iL a, CaJlliLI'<l ~i o Ol'ildt>l' l':o; 1,a, Oll1 
üi'I'.J <JtiLtll L} a!lil'ill:t rpw nlliL ct:tet• ''"!ll' d1~ 
:lf.t,J'.IJ!Jki'i.)s f}UC n. GunstíttJí<;ã 1 n:"w lllo deu 
o llUC ~fto pl'ivtt,I,ÍV.Ls do ~··J·lt·t· ExccuGivu. 
(Jlaíto bem; ?itUito bem.) 

C:) Sr.ll~sntc•·nltlino 13:nadeia·n 
--;:-(") SL•. P.-a .. üJentc, Ü COill :.tJt,n~n COll.~~l':l.U
gi:ncnto, cvJfL uu;H•J cvn::teíwgunertto que 
Voft~) ;i, ti•ibUtl\L 

o })l'Íillcit•o é relu :L:Ieu.nf,:l.tlu da, hot•;t; _j;í. 
hoje oceup(!Í a. <L .Vmc;io llu; IJH\U~ CIJiluga::, e 
eu CltiC t·:nho sitlo ::il\;;qwc um rugít.ívo úa 
J,J.'ibun:.t da Ctt11nr•a, 11áu d\:s:~ji) ma. ;.;;a t' o.s 
m:ma cul.loga'::l, f;~lland 1 tlu;L-1 vcze.:l en1 un1:t 
~>o.::s'í.o. (.Vr.io HJI:Jiudos,) 

O Sn. JA.l\lf~.~ DAHCY- E' s::m11WJ agra.
d;t v oi. 

Vol. IV 

O Sn. E::i:'llFRALDJNo B.\:\'DIC.:!HA-Boudado 
doV. Ex. 

O ::;egnnJo motivo de coustt•angimonto <~ 
QIIC, i;c·nd.o me }Jl'noceupado com e .t:e~ projoeto 
sob o ponto tle Ylsh oxctnsivatnnn e íloitf.ri
nar iu n j:n·iJico, mo 1·ojr) fol'ça.clu, c:n vist<t 
das :tllusu~)S quu mo ;w:tbn de f<~/,Ol' o il
lusl.r .. \ Dopatatlo, l'ot,tl ittl' o i n.::l,lonte, r;~ta
liaçõcs em quo entrê~ o eu com l.o,la. <t mcsm;~ 
su:::ccptibilid<t•!o, sem q11o nem do longe M
fucte ao moa illustl'C collcgn. 

I\!ns d snmpr·e dcs:~g"l':t(htvcl, so trt• de dcs
ri;w do tot·r·onJ tios pl'incipios e doHtt-in:~: 
pa1•n. c:-.:~mht• individu<dir1a.tlcs. 

O meu dign > collog;.t Deputado pelo Rio 
Ui'illtue do Sul, duvitL•) ;i, gt'iLlltLe sympid.lti<t 
ljlle 1uo 1·ota, JJI'l I•JlllUII p:r.ea. oljucl;o cio sc1t 

di-:cu:B 1, ;t mim qtw absolutam::mte nfto 
l,l'atoi da po.:;.':loa do íllustt·c Dopuüdu o quo 
<til) n;'w llto qtlct·ia cit:te o nome. 

For•c:·t <~, pJi::, rpto nc.;tL cxp'iG;tç?í.o, qcw <i 
l>t~ll·l pus:;oal, i.o:lllit qtn 1no l'dl'nl'it' ;L minh<~ 
pe.".>::iJ;J, 0111 dc/iJ;:r, d.c l'OÍUl\JllCÍLtS illCllOS jUSG(tS 
que S. Ex. IJJC l'oz. 

:--;, l~X. COIIlC(,~.JU ('1 poçJ l!Jo U. lei (lUC éC!Il 
em rnã.os). 

S. I~x. Pl'uCUl'Oll lll')!:l"l';tt',; no principio 
do sou discu,·.m, occupanJo·so tlo <Wt. ll tlo 
pt·vjoct<> que mand,;, itprJvoit:u· üS a.cl;unos 
l" e .._ .. arl,jtllll!t;u.-, nos cargos de 2• e 3·· JH'O· 
cut·adoJ'üS 1l'> Di~LI'icto l•'ec!,~t·:LI, qn:: 0;-)t:t tUs
p.) i·:i'í.o n:Io tinln JMI'i L;Hle com o a.l'f;. :;;, 
d;t Jui dll OI'J:t,:IÍZL<,'lO ll11111ÍCip;t!, l}llll I~ 
l[ll<J."i :1, ttW.:llllt. Cdil::w, <ji!U it jusCiç:t /oeal. 

Ot·a, o ar·r.. :JiJ d;t L;i, :t r1uo ;.w:r.lJO rlc IIW 
r.)ft'J'Íi', dt.: (U). 

o,·;r, ::;i i.-s•.u n;\o t'! t1!111. (~ JIIS:t idont.ie:t <1 
muito smuol!!.lll'.e, po:qtto d1í', o pt'<\iodo: o 
Oovet·rw p:J lu :tp CJVI~i h:: p:Lt':t, u;-o; <::tr·gus dJ 
~o O :1° pl'<)(! !I':UIU!'I'S o,-; i" d ::,1) it.i,Í'Ul::to;. 

E' ltllliL lllll•!ill1ÇiL li I C ol';.p, 1'01110 SO t!<~!l 
jllsi.·11JH.l:11o e.JJJI o Jll'ot:UL',L lut• do:) Feit.o) d.1. 
Faznn,I:J, N':t ~iuaal v:u•;t, p;oeut·:t.<l H' tlu::; l•'df.t·S 
d:.t l<':.tzcn.J:.t. ~luníe,p:.d. 

lb Oll ni\;) p:ui·lado 't P .. r con.~:Cfl+tencia, 
to.!•> o e.-fu1·ç·o pi1r~t diminuIr' o sr:mil1: cnt.J't\ 
e;:;tc :w:igodtt lei c ;t di:spusição do pr'<Jjcct,o ü 
l'r·acJ. 

1\ qtlo,t,fio n;'i,rJ (: como S. t•:x:. 1lL~s·.~. soh o 
ponl,u tiO VÍSI.<.t Cl!ll!-JI,ii,U~Í<JII:tl, Ulll ii,LiL(jliO iL 
Culr.tilitli<:IT.n da, f{uprll.drca. 

Ül'lt, S:·. Prcsitlunto, a mudifir: t.çho da.; 
pal.l.Vl'ítS n;lo all.l!r:t o fundo ü:t i,lt'J •,: otL n 
Joutl'Íll:t é vor·iladoir·a, qtJaH,Jo so tern em 
vi.~l.'t dot,et·minat· uma. coHÜit;i,,o, ou 11i1o <!,o 
:t'i~iln, quitlqucr· <]ttU S~!,Íit a l'oi:'Jil'.l, olJjedivu. 
P"l.'I[U: dia so m:tnil(}st,o, a.tt,enr;:J conGt•:t :t 
ComHituição, desde IJIW ma.ndn o Poder K'\· 
ocutl v o pt•cl\.ll'i L' pat•u. o:~ cu.t•g() . .; ct·oad.us l;u,·.:~ 
o tacs l'unecionu.t·ios. 
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~. Ex., p JL' c:)nsorJliCnci<L, <loslizou do I V;J,nbjJ ;o, cn l;:\ij·uia <LS mios do illustl'e 
i.<H't'cno do principio p<wa. a. qucstãn da, col!og<.L 
p:.tlavr·a. · . . _ . iVIas que .ro~ult~tclo pôde tjt'ae a. Cat~1~1·u de 

Dis~e S. Ex. t.a.mbom qnc no~, lcgtslamlo affir'mar· o nob:·e DJputaclo quo ou fur con
ttssim, mandando que o Governo aprovdt!3 tectdictorio, não tendo s_ E.c chegado a con
p~u·.~ os cargos de procura.dnrcs os funccio- scquencia a~guma '? 
n~ri~s _exis~entes, attcntnmos contra a Cun · O Srt. GgRl\IANO TL\.sstocnEn-Eu sou con Lrn.-
sttt~nÇ'ao. . • ,. . , .. . . . rio <i CI'e·_tÇ'ão l .. e nov;ts vu.ra.s, e então queria. 

s.~b~m~osq~~j_'1.Pt.ttr~-~y;~tam;1?~~r~~~:?a.l- demo~Rtr;~~ que V. Ex: .• qu3 dot'end~ css:1 
met~t.J e es.,tl.. o Collotc~so ldo.Isl t ,eral c cee:w::w, nao s:l s·'n~e f,Jl'to, porque, st csi.I-
pesso.all~ento. rr, • • , , . • . , .. vosw foL·tc, ou nfio encont.ml'itt aqnillo que 

Qnanu_? o CoD 0 Le_::;so c.~tabelc.ce lll!l~ n~I,ua julrro ser· cJntt•.adi ~ç:ão .. 
geral, nao h·J, duVId<.1 qur. a. disposrç;w e ge- · o -

n01·ica; ma.:> como quttlificar o ado do Con- O SR. Es:>.IERALDrNo BANDEm.'- S1·. PL·c
gresso, quando Jtnnda qu3 o Govcmo cun- siJente, si a Jt-1]':1 está tei·mina.da, peç-o a. 
coJ.a. liconça. pol' t·wl;os mews a dctcrmi- V. l~~x. que cJnsulto ;t c~t.lJl<tra s1 concedo 
nado ft.tnccionat·io publico '? L5 minutos tle tolcw::tncia, para eu aca.b:.tr, 

Si v.;hmcs cunst t.n Lornento aqui leis de poi::l nào de~Pjo vuUae <L trilmn::L. 
a.utoriza.f,~f.'V• <~o Govomu p<u"<L d<.t.t•liconç<~s <L O SIL PRESIDENTt;;-V. Ex. péde eonti-
determinados Cuncclonal'lo., publicos, som fl1.FH'. 
}H'otostos dc3 ninguom, c'jmo é quo, usLaho.. . 
wcendu·S\} cJncli~~Õ.!S p~~t·a IH'ovirnenLo do ()iSn .. Es:-ri~lULI•rNo BA:'\lll~llU--S•·· Pre-

. cargos se est<í. in vadlnclo a Psphct·a de attl'i- sitlc·~':tc, a contra.dicç:t,o app;trontc das minhas 
bniçõcs elo Po.lor FxecuGivo 'tO quJ é pL·ovm, pu.la,vPas provei.u,a meu vot·,Ju, poue<t <.tttcn-
nos cal'gos pulJliás! ção que o meu collega me prestou. 

E' nmnc<.tr, é lavmr a. pot·t:l.l'i::t, é <lccla.1':.H' Eu dis3!~, em rJ:~posb a um apa.rte que mo 
o Home Jo funccionarlo, mas n:io (~deter- <lav:.~o meu illu:SÜ'C coll.eg;l. o Sr. Henrique 
mi nat· condic.~õcs. Burg.Js, <lllC o tl'aballto lia jr.L::;tiç.u, fc:lcra.l não 

A indicar;ilü nosh lei di1:l eondiçõo~ do pro- pJLih tw augmentatlo t ·,ni;'J pa.r.t o procura
virnento do ct~1·go cxisf;c em tuda~ as leis, doeu<:~ Ltopubliea, por is.;o que não tinhu.m 
existe n ·,r1n~IL.t <L que o nobre DJputado se ::;ido cr•cados novos impostos, que os crimes 
referiu o nã.0 obriga. o G.worno, por•quc ost'! não tinltun ;.ugm·.mtado, c que essa. d.ill'c· 
1ic •, livl'c de domit.til• o individ.uJ (tU t.ll.b ecnç~n.. q·1c S. Ex. diz in. eapHul, ontrJ fp.mti•o· 
bom quizot• o ·subsLituil-o por outr·o. :wnos a.u·;,is c actuulmcntc, nã.o e1•a assim, 

Si o Gove1·no peovcs~c 110 cu.rg-o, quando porque cu nã.·J vüt mot,ivo.s pa,ru o.:;so ai,gu-
o GovOI'no lizo:;;.~o a. dcmiss:io faria outra. mcnto. 
nomoa.c;ào. 1 1 

O pt·ojocto, attcn,londo a. direitos arlqui Rcsponr. on< 0 11 . esse aparto do illu.stre 
-1·idos, mand:J., pot' neto do J·ustic.:a, quJ SHJ·-tm Deputa.do pJlo Rio, elo J:.m::~iro, accontuei/bem 

isto. . . , atn•ovnitados nos cu.t•a.m. 
•J Entl'ctant(), q ua.ndo tt·u.t.ci do.; cscrivfios, 

- Deix:tndo, por·üm, oste pont:J em que não mostrei que o tl'a.ba.l!Io d.esf;os aug-mcnta. 
mo dnmol'O lai'g.ImcntJ, porque é quust5.o do Parece umu. contradicçfl.o '? Não é -polo su· 
ler a lni o co·n~mltat• a consciencitL, p~tsso tL · (' 
outt•u ponto Je que prvcul'O fugi I'. g111nto 1acto: nas CJ.llSls em quJ :1 Faz mda. 

s. l~x. tratou p:)S::;oalmcn te de mim, mos- appcllu., tcem-so de tit,u.r tr:asladus. 
trando que ou tinllit sido contl'adictoi·io, Ora, ess:1s cu.usn.:1 rc .. ctem-se todos os dias; 
a.mr•mando uma cousa. no começo do uis- o augmonto não é simplesmente U.o desp:.who,. 
curso o outr<L no fim. é da 1;h·agcm elo trnslaào, porquo o escr·iv:lo 

As questões pessou.es :::ão sempre odiosas, funceiona no!:i autos originaos o ti.:a os tras
irritam a, su~coptibilidadc ; nfw devemo~ lados. 
toma.r• como ob.jcct,o de deb~ttc a:; nossas Eis o ·resultado de uma el'itica uni-
pc.;;soa.s. latcl'al ! 

o sa. GI-:R.MANO HASSLOCJum _ y. Ex. 1110 O meu illustrc collega destacou das minhas 
tomou 0 anno pa.ss::v.llJ. pa.lu.vr:Ls pontos que não podiarn ser dosta" 

c:1àus uo con,iuncto do meu discurso o afigu-
0 Sn.. gsl\mRALDINo BANDI~lRA - Entü.o pou-so-lhe que ou. tinh:.t commettido urna 

-pare:lc quo d l'eprcstLlii.L. <Juo glot•in. póde gr•ttnde con t;r•adiec.~ã.o. 
tol' o nobt•c Deputado · om pr·ora.t• CJntt'iL- Nflo hn.via. coatt'a.<licc.~ão : o tealmlho do 
dicc,\li.o no rn~11 di~cuJ•so, flll:Lntlo ní'L() tr.nlro c3nPivíiu c1 duplo. o 1lu pr.J:mr•ador~ ~~ uno · 
pl'ct.r:mç!i):•s n. sm· o surnmo i)Jntiflco da ü~l;n f'11ncdonu. sirnplt.~Silllml.o nos aul,os or•i: 
p<.Ll:.wt:.t '(. Si V. Ex. nwstr•:tsso i.L eontm gin:to~, iMLitnllo nos u.utos c.JI'igin:Le~ n ti r:~ 
·uieçto ptu•u. apro.-mntt~t· um pPojuc~o llli.q skt~slttdCJH. · 
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Qun.n1lo cu disse que, em vista cJcsi;e au
gmcn to lliariu, porque as caus<.\S vii.o ~~ugmen
tu.ndo nn. ra.zào llupb p:t,ra o cscr1 \' <LO c que 
se dnvitL dar-ll!c o cllreiGo cLJ tee um escre
vente .inramentado. não sustentei <Lcrcaçã~ 
de mais mn es~rh·ão, ao conla~aeio comb:~i.L 
cst:1 iuéa. 

O fJUO mt q ur~ro é f[ IH~ se lll c:r d i'l o di t'~"1.i to 
J.o nomo;u• e-;crcv-umc ;}urarncntatlo, me !.tua 
j<~ consubsk:tnci ,d<.L. em . u1~1 pz·ojocto .no ~c
m.vlo. c qnc se lL'<~tiCa. dm1·mmonte na .Justlçn 
locaJ. -

Vê V. Ex. quo a, g!'a.ndc cont.eadicç:ã.o quo 
notou em meu discurso não pód c <.Lpro
voitat·-l.hc. 

Agora, si V. Ex. me pnt·mitl;c ostndíl.l' :.L 
su;~ omcnd <.~ , n;:~o a. su:.L pc .~=:;o:t. , que em t'<.Lso 

· ;d ,!.!: Ulll u.) tud<.Lmi, poL·qu .. l V. Ex., G<JIIlll ltual
t[UtH' colloga, mo nw~·eco muito 1·ospoitt~ e 
não quem ilh~OtTet· na, censut·a, porarllit\ Jllllll 
pt·opt·iu e a CiW1éLL'u., do tc1' tido;~ lk:->coz·Lozla 
<lo tt·:.vr.ct· Pétt'<L o d\!ln.to <L IDH:,,);l. tle rtual
q 1ur collog<L, por issu q lle cu mo julg.J abaixo 
do toJ.o::; c acho· de m;i.o eiteito, ''m pt·eco
dontc funesto, que nca1xtrli. curn u. boa. ea.ma.
rada.gcm o com a gontiUzi.L l'<!Cipl'oe ,, qun 
deve existir on Ll'C nú;. .. 

O SR. JA~IES DAn.cr-:'1ão p .n·ccou aos col
lcga.s 1lc V. Ex. que o orador· tiv n:;sn o in
tuit;o doso occupu.1· da pe.~soa. do nubrü Dopu
t11do, siniT.o porque cUa ost:.w;~ intirna.rnnnr.:1 
Jiu·<tda. ao a.:;sumpto dnsonvolvid.o u:t Gl'ihull:.t. 
( lpoiados.) 

O SR.. EsMrmAT.DTNO H.\NrHmtA-Agi;a.d<~
mJ imrncn::io u np tl'l, l do llFl ll illustt·o col
lorr11, o l;ol'mino o ilrci.Jcnt;c, si mca. pcl'mi!.t,o, 
p;ri.1 mo:-:;tr.~r n. dof'er·c•Jlcia. q:w ::;s. EKx. mo 

'111CI'CCClll. 
Ct•eio qua foi a,ssim. 
Mas n. omorHh do illustt•J Dupuhdo níl.o 

sa.List'.~z, 1'11(.) J)U.I.'OCJ, t~O OujílCti VO du s:m di::;
Ctll'.;o. 

S. J•:x. pon.Leeuu, si nã.o me cng;1no, quo :'\O 
1levi:~ I'Otirar lb, lei ttrJnolla. rcsGl'lcc.:ão <L li
b:n·da.dc do Pl·cshlcnte rlu. H.epublictL de f•~zer 
as nometLÇÕJS. 

Sr. Pl'C3idento, parece-me qnc isto seria. 
perfeitu.rncnta bom foi.to com um simples 
substitutt v o, mu.nd.<.tnuo elimina. r aguclla=:; 
p:tlavras. . . 

S. Ec, pol'ém, manda. suppnmt.r todo o 
tLl'Cicro. . 

st's. Ex. mand.tt supprimir~ todo o artigo 
c mostra quo n:io sD <.l.~vo restringir o diro_ito 
do Governo do i'LLZCl' aquolL11 nomoaqn.o, 
V110 a.l~m do flUO quOl'. 

Ba~ta. f.irar do a.t·t. ll tlo prqjocto a p~~rLc 
'tuo ~::e rcl'uro u. isto. 

O Sn .. (lJ~TUT.\NO IIM;sr.oomm- Pois não; 
tle plono u.ecnr•do, 

I7D 

O SR.Em8H.ALDTNO lhNDEHu.-HcL,.pm·~~m~ 
11ma. questão t)tw não ~wcntoi, quc3i.ã.o larga, 
pa.ea a qntd rui. arrastado pelo meu íllns
t.ro eollega., om poucos c ligeiros ~~péLl'tcs, 
a.pó.> os qww~ prolet'i silenci:w. 

O nobr.1 I>eputn.1lu lt!nÜJt'Oit qtlO. em vez 
tlt} .11rn di stl'ihuidol', d ílv ia. o juiz í't ~<lct•al 
t!OHllOCCL' dos feitos ralioue malcr-ig, c tl'í.~~ 
tuu da qncstã.o de ::;cr ou não uma, int'r;Lcçüo 
da. Cnnstituiç:ã.o o f..lctu do :-:;o i'Otime do co
nhecimento do jul.~o i'cdcr:ü causas Jc natu~ 
r_cza feuo ·a l. 

Sr; Prcsidónto, não trato clest<t(}uc.;;tão; 
t :1.1nbcm oilo mo prcoccupei com a possLbHi
d.adc do sor lmrbtlo o pcns:1.mento da lei, 
por moio d<t distrilmif/i.o <~.o::; juiws de i1PL'<t
zim<~nto d:1, p ;tl'LC, 11ma, voz !JIIO o~kt fizt~s~~~ 

1nrJ11'fl''ins , <.Lpt·cscnhsso pni;iciics p:.tt'\1, qnc <.1. 
c<wsa. e;t,!lis..;o na m[o do j1ti;r, taL 

O gt'<~ndc rocoio do nol.a·o llopnbdo,quau to 
ü.s gorda,:; pt•opinas, não tom I'azito dil set• 
nus;;;,t pa.l'te, p .n·quo ntt :urecttd<t~:ão da di
vid.<.t a.c tiva., onde o juiz tcni :seus :emolu
monto::i, :~ cli:::tribui<;ã.o t! ü~ittt n;~o ' Dircctul'it~ 
t.lu Contencio~:u, q11o romcttc ao pl'imcir·o c 
ao scgnnd'J pr.Jcn:·a!.lot', \L~ fót·m:L quo n. diS· 
tl'ibuir;.ã.o j;í. vem f'eHa. A.~ gl'an'des pl'opinas 
rtnc o juit. porler·ia tm· sul'i.mi jn':ltu.menl;e 
ut·ituHb~ do:-3 cxccufii vos ll-5ca.os; mas o~tes 
nã.o v:-ío n.o dbtrib~Jido.t·, e sim, como di:-):p, 
jii. voem di~tr·ilntidas dn. cunta.bilirhulc do 
Tlw:;ouro. · 

Si s :1 q11izc ·~sc ob3tn.r os moius (ln, parte 
boncflcia.I' ao juiz quo entondo.:~se, rn['it hu
nnn:tmcnt.l: irnpJssívcl. I~ ü cous:L que so 
por·rnit&e hoje: lw, a, :LttrilJlli(;;·,,o cumuiat;iv;L 
Pdis' nfi.o é pn~t.icu. l.;t esLa. :d;t1'ibuiçi1o dtL 

pa.rte, love~. r· ao juiz qttC rllwr a sua. pcl,ir,:í.o?: 
Vê-se, porl.a.nf,a, que o mal niio ü t5.o 

grande, llo:dc quo i,st.o ostú. p1·.~tien.do om 
unm <Joutl'ina. que t'lapplauclidtt p3r todos o.; 
juizo.:), 

Com rct'tJL'üncícl, <Lo l'acto tlu se podor rc
til•l.tr das altl'ibuic,:ões dos juizes ü~tLeraes o 
conhocimcnto de certos c dcter·minn.dos feitos, 
mo parece que bto nfí.o é rigorosamente 
constitucional, porq tH.' lut juizes f'edel'acs 
que nilo potlem coulleccr do feitos fcdcraos, 
o, por consoqucncia, a .índsdtcção <lestes pl'O· 
pl'ios jqizcs -nã.o i.l. C()mpctenci:.L-cstá. mu
tilada. 

Rotir·a·sc d.e nm juiz fbdcral o conheci
rncn l,o c.ln C1USii.S ele n:.Lttu•oza federal, por 
conscquench fica um juir. quo nfio pódo co· 
nhoccr de ca11sas do natm·oíltt fodoral, conl.'r-a 
o (li.;r>ositivo da. Gonstituiçfí.o. 

E' quost'ft.o de quo apenas · t.ea.to incidcn to· 
rncnto; é questão pt~.rn. largo doha.te, partt 
vnstos oshtrlos; c'! qucsl;:"i.o cujo oxa.rno devia. 
comfJ<;t.u· !)dos ~tccordã.os do Supr·emo Trilm· 
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nal Federal, que tem opinião :fit•marla. :\ ost \ 
rc.-{pcito, isto (•, nilo pó:lc o Congt·ess), pol' 
lGi ordinaria, tii•ar ou dar á Justiça FoJeJ·al 
attrihuiçõe~ ouit·a.s que não as que estão ta
xativamc.ntc expre~s:\s na Constituiç~o. 

Isto nã.o c a hc no ucba te deste projecto, Se3. 
D3puta.dos, csttuno:-> tratando de um projecto 
adjectivo, <lo um ptoj'.~cto do organização do 
processo, o não de um projecto que vá dizer· 
respeito a largos principias de direito con-
stituciona,l. . 

Sr. Prcsidcnto, tm•mino a.rJui o que tenho 
a dizer. Sinti> pz•ofunrlam~ntc tee me vis•.o 
obrigado a voltat· á tribuna, para uma expli
cação pessoa I. · 

Qu:llquer que seja a sorte do pl'ojecto, cu 
Sítlwroi acatar a resolução da C;tsa; o flLÇJ 
votos ~i.nc,n·os para quJ não vá esta, Camtu·a 
seguir peh peatic<t do tomar· p:tra,. a~sampt.o 
do deb:.r.te a pessoa dm D.·putallos; 1sto é um 
peeceden te run2sto, é um prec0den te .Je:HS· 
tt·oso, é um prcceuente que, 8Um duvida al 
guiila, que,r:at·ü., :.tniquila.rü. as boas rcln .. õ:Js 
d3 camara.da~cm quJ devem cxi8tir o. quo 
felizmente cxist'.Hil entre nôs. (..IJ'o..-ado.) 

Ainda mais uma dcclaraç~ão: nr:i r.o pt>opo
~ihlmcntc não rovejo uma só palavra. do 
meu di~cui'; o; · o:le ha 'de sahir como os 

.Srs. ta<:hygraphos o ap~tnhar,~m. 
Não·é vantagem para ninguem mostrar 

· contradicção · nas minh~s ntlavr<L''• nem 
tertho a minim:.L proccupação lir.tcr·aria u. 

· l'cspeito do meus discursos: 1'tç_-o;:; pt·inci
palmcufio procurando funtlal·rs ·em at·gu 
mentJS e fa.cto~, mas osqueço-mc muito da, 
fOrma, mesmJ porque a ·ho-o nisto não vac 
censura a p ssou. · algum:•, é maneira de ver· 
minha, c t-·osso · o.'ltar em erro - n1csmu 
p'lrqne ach:J quo os Parla,mentos actuaes 
uã.o sfí.o 03 comício~ da an t.igui la.rle, nem o 
Parlamento do tempo da monat·chia. em que 
se f'a,zitt oxercicio üc t•hetul'ica. c em que·" 
J.m.la.vra do um Deput·.v.lo,·-um dtscm·sJ bem 
feito, punh~ abaixo um Mínis~t·o, dava·llte 
suiJstitutu. 

Nã.o, l)o,je b Pttrlarnen to é d.a discus~ão 
c~tlma, ,.da proúuc\ãO fri<t Je a.rgumen ;,os. 

E' minha maneira tle ver ; o q ucm a.;sim 
pensa, s:. P .rcsiuen te, que ~:~t v a co poderá 
da.r, que suscoptibilitlad6 podorá sentir em 
quo um Deputado úo Lar·ga ca.paci:ü:vle, do 
C'spirito prc:->tigio ;o por sua copios·.t et·udi~~ãó, 
possa mostL·ar· cu um di:-;cur·so meu .c.,nt!·a
dicções palp:.wcis, íl:tgrau tes ~ 

No qu l nã:J m.3 cnc:m~rarão, é om fl·,
gt'J,n t..l d(.llict 1 de rtwt,.,riúa, n:t p!trasc de 
Thict'J'y. (.lluilo úem; 1múto bcrn .) 

Ningnom mai~ poJin,lo a palavra, é cn
cot'l'<l.'ia a üiscn:·s:i,o c ndiada <L vo~nçã.o, a tó 
quo as Connnis_.;õe::l de Con~ti r.uiç:'i.o, Lcgi~
laç.ão e de Orçamo:1to (no ponto de augmonto 
de despes:..) dcem parecer sobro a.s emendas 
o!l'crecidas. 

O Sr. Pt·e!!'iclcnt..c - E~~ando 
ado:.tnbdi.L a ho:·a, d isigno p~n·a. amanhã., a 
segninte orJem do dia: 

1:. p1rte até 2 l/2 llorctS, ou a.nt!3s : 

. ;:}• ai.~cns::;ã.o do pt•ojccto n. 'iO A, r! c HJ.I~, 
ant·Jriza.nlio o Oovct·no a. i~enta.e de dit'cito::> 
de i mp01·t<tçii.o o matot'ial que as C'.m1<Lra':l 
mun ~cipaes do Coa.rà precisarem impot·tat· 
pu-<.t' abastecimentos do agua em seus muni
cipi.f!s ; 

Discm·sf:í.J uni c a. d) lMl'O~et· n. 87, de 1 DO:{, 
eonccdcnLlo ao Dcput:tdo pelo Esta.clo do 
Piauhy João de Souza Gayoso o Almcadr<t, 
l:cen~·tL pat'a. rcG~t·a.r·SO dc;~ta C<.tpiGal ; 

Discussão unica d·J p:tt'ccce n. H8, do 100:3, 
s:;ln•c a. indicaç-ão du l::lr· •. Oliveira Valla.dãu, 
p n·a. CJIH.' a. Comm:ss?i.L) compoi.cnto o111itü 
parecer intorprctantlo as dispJsil;ões ílo :u
tig·.) 7", § n", ca.pitulu V, d<t lei n. !JJD, til 2!! 
do dczcmht\) do I UO~. a. l1L'vposito llo funccio· 
nanwnto tle m::Ma.._, p u·a a Pl\>ximu, clciçfi.o üc 
Dcput:tdos pelo 2" dL-;t ·ictu tb, C.tpital Fe
deral; 

::•~ d iscus::;ão tlo pt•oj:;cto n. •t·: B, do l !10:{, 
q uc manJtt a.ppl ica.t· ao:~ tot•t·cno::; ou proprL.>S 
nwnieipacs que l'CRillbrcm do sobt·a. ou cx
ccs~o.:; solH·o os t~linhu.mentos di3 ru:ts, avc
ní ~<<.s, praças, etc., o di;-,;ím.-siti\·o do rtl't. 15, 
§ 8", lettra o, da lei n. ~5, de ~O de sctrmt
bro <le l8U~ ; 

21
' par~c ü.-5 2 1/2 horas ou an'cs: 

Continuação da discussão unic:t do projocto 
n. 285 C, de l 002, a<lúitt v o <lcstacaJu om 
0•~dis~..:ussào do pro,jJ0:.u n. 2c-5 .;., liu mesmo 
anno, CJ nos sub~timtivos n. l07,de 1903, uu. 
Commissão Especial, c otll.ro3 ·a ellc offsre
cidos (t•cfurma eleitoral). 

Lon1nta-s0 a. srs:;ão ús 4 hoi·as c lO minu
t•Js u;t t~teJc. 
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57n SESSÃO EM ll DE AGOSTO DE 1903 

Presidem_: ia dos Srs. /'attla Gtâ1iUGtcYes (eresidcnte), Oti·lJeira Fif)l-teitcdo (1° Yiec-l'>·e~ 
sidcnte) e eaula GttiJWU'lies (PresirlMte) 

Ao meio-dia prücode-sc <'L cll:unada, a qtw 
respond0m os Srd. P<l.ul<t Guimar.Ics, Alonc:tl' 
Guimarães, Tlwmaz Accivly, Joaquim Pires, 
Eugenio Tourinho, Anthcro BJtelho, Ené:.ts 
Martins, Rod:igucs Fcrnandos, Raymun.lo 
At·tltm, Anizio de Abr..;u, Francisco Sti,, Gon
ç~~Llú Sou ~o. Tavares do Lyl'a, Eloy de Souza, 
PeeJim Roi~. \JValfecdo Leal, Sot.Lres Nci va, 
ALdon Wlauez, TeixJil'..t <lo Sá, Eemil'io Cou
tinho, AJl'vnso Co>tét, Celso de Souza, Beicio 
Filho, rvla.laquia.s Gonç:ü ved, Epaminondas 
Gracin.lo, Al'l'oJxcllas Galvã.o, .JovinianJ de 
Carvallu, Felislmllo Freit•e, O li voira Val
ladiio, DJmingos Guimari'í.es, Satyro Dias, 
P~u·anhos Montenogeu, Rodr·igues S ~ld:.tnha, 
Marcolino 1\Ioura·, Uorna.rtlo Horta, Hcre<lta 
de Sá, Corrêa lJutl'a, Mello Mattos, Augusto 
dJ Vasconcullos, S:i Fl\~ire, .Joio Baptista, 
Galvão Baptista, Si! v..t Castro, Laul'indo 
Pitta, Henrique Borg JS, Cal'los Teixeira 
Bra.ntlão, Viriato Mas.:a.ronha.s, Bcrn~wdo 
Monteiro, JotLo Luiz, Ribeiro .Junquoit·a, As
tolpho Du trtL, Leonel Filho, Bueno do Pai v a, 
Henrique Sal.los, O:.do.~cr<~,s, Cal'IOJ Ottoni, 
Sa.birw BaPt'JSO, Carvalho Bl'ito, Manoel F'ul· 
gcncio, \V" oncesl:.io Braz, Mor·oirn. da Si! vn,, 
.Jes11ino Cardoso, Born~l'<lo tlc Campos, IIJ
mingncs de Casteo, Ji'pancisco Rom~iro, H.c
llouça.s do C:trvall1o, Al'nulpho A?:ere:lo, Fot·· 
nando Prcstos,Anlar;~l Cos:Lr, li'm·r·cira Bt>:tg<L, 
Lnitn tlc Souz 1, Paulino Carlo~ •. Ju:tquim l'oi
xciriL Brandão, Hern;udo Ant:JIIÍJ, l'a.ula 
Hamos, Ab.lon Baptista, .Juvonn.l Millm•, Ger
mano Ha.sslochot•, Vcspasi;wo de Alhuquo1.'· 
que, Diogo Fortuna. o Campos Ca.l'tim·. 

Abro-sr. a scssii.o. 
E' lida c som debal,o i1ppl'O\'afla. a, a.ct~ dn. 

sos;fw antecotlcnto. 

O !!!h·. P .r e~ iden te - Doclaev em 
tr.mpo que, de a.ccorclo c.1m o arl;. 13~ do Re
gimento i.n&erno, devem sot~ cbstac:vlas em 
projnctos scpa.t•ado.;: 

pai' a 3:1. <1 i.scussão, as emendas oifcreciu::t':! 
n;t sogunda do pl'ojocl;o n. :~f> I A, do 190~, 
r.~l;ttt v;~::; ás rJvisl;as da Socie:laclo dn Medi
cina. o Cit·Jtr'gh c do Club do Engenharia; 

p:ll'a nova discus.3íio, as que for.-..m ofl'oro
cid:L:l na 3" do projoctu n. 145, de L902, rofJ· 
l'nnl;es ;i, i~onc;U.u cln U.it·oitu.~ de impol'taçã.o a 
matot•iaJs i ru port:dos pela. mun ici pa.lidado 
dtl Nnv:L l•'r•ibur•go pnlo Uovcwno do .Piauhy 

e pela municip tli,lallo da. cicladc de Gelem, 
no Pa.L'ci; 

P~T·(\ 8~· uiscus~U.o, u.s quo foram aprcsen
hdtts na. 2.t do prvj:Jcto n. 237, do 1000, rch
ti v as 1i cJnces,ão da fl'::tnfJ. ui a pJstal em fa.vot· 
da cot'l'03pondo:tcia e da.s rcvist-.ts de V<tl'ias 
a.ssJci:l.çõos c:tda. uma de per :;i; 

p<.Lt\t ::~~· .discussio, a. QUJ t'tJi offor·oci .la n:l 
z:. do pPojocto n. 2!-i, dJ L!H2, rola.ti v:t <to 
Cul'po tlc Bonüeieos, orn c:1jo fa.Vdl' amplia. 
n,s dispo3içõc3 u.o substitur.ivo aprus:mta lo 
ao mesmo projocto. 

P,tgs:.~.-sc ao oxpctliento. 

o· Sr. Alencnr• Gulmariies
(1" Sccretw·io) procmlo ü. loitura do seguinte 

EXPEDIE~TE 

Offieio: 
DJ Ministerio th Justiç~ e Nogocio3 

Intceiot·cs, de 8 do cut•t•eato, satisfU.zcn.lo a 
rcquisi<,~io dos ta C~Lm<n·a, no olllcio n. ~73, c.le 
•1 do c,~rr~llto. A quem i'ez a. ro 1ni.;i\.1'.·.1o (A 
Comnussao de Orç ~mctltJ; ,'! 

\. 
Rnr1uerirncnl.os: \\ 
DJ p1·ofns~!lr Fr.:,Jcwien i\Iauricio nrat!-.n~rt, 

po.lintlo H'lj't, CJlllPl'iM)I, pOl' 15:000.~ a tl'i~dll
cc:~:to da obr•a no!'te Amol'ic:~na: llo W. A. 
rienr•y, eom o t.it.ulu-F'ur·I·n.g-em o nutr•içlã.o. 
-A's Conunissõe~ do Agr·icultul'n. c In.ln')· 
tl'it~H Conne:m'i o ele Or•çarneuto. 

Do Antonio Paes do Sti. B:.tl'I'.dd, aln.H·~~s J'e· 
fopmado., r{lcl;unan,lo pagi1monto d.c soldos o. 
quo HJ julga, com dirnit.j-A' Cununi.ssii.o de 
Ol'<;~:uncnto. 

DJ Florindn. do ValLJ Dutri1, pedindo a.u
grn·mto J.a pensão que percebe- A' Comniis· 
sio de Pons'õt1s c Contas. 

O Sr. J~lenrhJn.e Borges -
Qua.ndo hontom o mett illustro cólloga, rc· 
prosentantc do E~tldo de Pm•nambtico, cuj t 
aul.lcncia no .. :;ta occasiã:> lamento, opava 
s Jbec o peojecto Cl'oando nosto Districto 
m~tis uma. secção <la justiçla f'edoral, 1.ive de 
contc .. :;tar a. atlit•mação por S. Ex. feita. do 
quo o set viço d:1 pro~ur..tdol'ia. tem dimi~ 
nuido. 

S. ~x. tomou por baso os procossos-crimos 
n disse qne seu numero tom decr.Jscido. 
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Has{;a.va-mo, par-a ]H'OYrll' a irnpl'Ocnden- menir. o tra.l1:dlw, qnr. n?í.o a.ttonrlr. a.o int~'.· 
ch da. pr·op!JSiçi"to domou illnsl;l'a·lo colli~g.t, l' i\O:SSn publieo p~u·a o ]Wompto •·tnda.mnnto 
pünd01·:u' qnc nma. das cnu~a.s que mais con- doJ ~ :rviços a. cargo uu pi'OCIIra.doe o seus 

eoe1'r.m pam o [tugmento rh ci·iminalidado ~~ a.-ijllnt.os. 
:t ct·iso cconomi.c:t, que longe de mino1·ar, ·· O tr·:Lh<.tliio tlu procui'..t.t.lor c <1<J 1° a.djnnto 
t.cm-so aggmva.do ncst.es nll.imos tempo~. ~~ oxcnssi\·o pa.e~ a. a.ctivida,t.lc · de cada um 

Mas, Sr. Peesiden!;e, nilo quiz me límit[tJ' a tlellos o doma.nda muito maioi' oslorr,~o intel
rssa. nnica poncloPa.ç?í,o, por: si só decisiva,; lectn::tl, ao pa'4SO quo otlo ~" :1 .junto é. srm
:tpllellri p::tra. :t cs~a.tistica. do movimento <h vi~.-dmu. 
]H'ocm·a.dor'ia. c ô desse compl'omisso 11110 me 
venho dosobr·igae. 

Eis a.qui (mosl:ràndo) o qua.deo demonstra
tivo do serviço do pt•ocu~ador scc,.ion<d c do 
S3u lo a.djun'to - nos anno::s de 1898, 1899; 
1900 c lOJ2. Sií.o dauos omcL.Les, cxtrallidos 
uo.3 rclatorios do Ministerio do Intcr:or, não 
tcnJo eu logra.do obter infÓl'mações quanto 
a.o anno de 198 I. 

Pores;o quadro, quo peço <L V. Ex. fazer· 
publicar em scgrlimonto :U minhas ob.3Crvtt· 
ções, vê-se quo o peocuradcr sc:·cionttl c o l 0 

ttdjunb funcciooa.ra.rn em 1893 em 14 proces
sos-cr-imes o quo o numero de~tcs clcvou-so 
em _1899 a 23, em 1900 a. 4: e em 1!!02 a 142. 

Vê-se m;_i.is por esse quad ·o quo o numceo 
de foi to~ em que o pt·ocm'adol' seccional o o 
I o adjunto fllnccionaram foi, oxcl1ti :o.:> os 
executivos flscacs c o;.; p:trccores SJbl'c pa.
tentes de invenção. de 111 orn 1898 olêVOn-se 
em 1899 a 140, em 1900 a 503 o em 1902 a 
034. 

Por um escl'upulo muito rn;~pci twol ,dad:ts 
a.s minha.::> rolu.çõe;-; do parentesco com o pt·o· 
cttr·adoe da. H.opublic:t na. s~cção do. Dbkicto 
Foucra.l, nã.o desejava. tornal' pat>i,o na dis
cus.:>ílo do pt•ojccto. R:;s~L appr·vxinuçiw, po 
rém, me pcrmitLc pot• out1·o lado o pcr
íbit.o conhccimcn to do tri1balho a Ci1r•uo ela 
PJ•ocut•adori:L. o 

O Sil. ÜRI:i\tAi\:n Tf.\ssr.nctmH.-V. 1~:<. nrllli 
não (l h·milo tlo pt•ucut•adm·, <1 dnpul:a.do. 

O Sn.. Ut~NltiQtH·: Ho!ll:l·:s--!·::{s:~ t'• :t (ic(,~iio, 
nns llf~o o f'acto. 

Poe Hso, Sr. ProsLlnnto, quando li o pt'o
jccto dalwl'a<lo pehL illu:;tradu. Cummissã.o ild 
Justiça, (losüc logo . acuJ.iu·m~ que clle na, 
vedado não reorg.Lniza.va a Procpradol'ia. 
da Republica., mas apenas l!'luda,, 11 a deno
min~çã.o dol 0 _ e2o adjuntos e augmcntava os 
vencnnentos do 'todos tl'e.s, smn vantagens 
.correspondontns para o serviço publico, pois 
mi1ntinha a organização actual. 

A cargo do procurador SJccional c do 1 o 

a.djun·Go estão as causas movidas contra. a 
União, os pt•ocessos-crime .. l que concm pe
rante. a JusLiça. Federal c os executivos 
1iscaos; a ca.l·go do 2° :u.ljunLo, os in Ycn
t.arios e~ <n•t•oca.da.<.~õcs quo ~:;o Jll'oeos:):l rn pc
I·a.nto :ts protur•ia.::. 

O pl'ojocr.o ma.ntnm r.ssa ol'g<'tniza(Jí.o, qno 
. . nã.n (~ Justa., qtw nii,o divide propoi·ciona,!-

O S1L S:\. FrtEmE- Silo incontestarcis as · 
afllrmaçõcs de V. Ex. 

O SR. HI!:NRH.JU8 BoRO I~~- Es.3e ti·a.balho, 
Sr. Pf'osidcnte, deve a.ngmcnta.r, em extra.
ortlina.ria, peoporç<lo, com as ca.usa.s oriundas 
das des·.Lpropria<,~ões e obr'as que o Govet·no 
projncta. promover nesta Capital. 

Si com <L distt•ibuiçã.o do serviço, b l como 
é foih actualmento, jii se faz pt•cciso um 
esf.;l'QO sQbrchnma110 p:.1ra. que o procul'a.lor 
sccciona.f o o to adjunto ucscmpeniiom com 
pJntuaU~tadc os devr,ros do seus cargos, 
imagine-se o que não será. c.Jm o ;_mgmonto 
do tra.balho. 

Comprehendcndo a.s va.ntagcns que }nra. o 
set•viço publil.lo a<lv.iriam do . uma divi::;ü.o 
igua.l do trtLinlho pelos tr•cJ pL·ocut·ador·o ;, 
(iJrmulei a emenda que ·ti vc a honra. elo 
:-;ulJmettcL' ü, a.precin.çilo da Ca:ma.r:.1. 

Qu~\ndo hont.cm a.pat•tea.va a.o moa illus~re 
amigo, Deputado pelo Estu.do do Perna.m
buco, ~:iupp1Lnlu quo S. Ex. conduzia a su:1. 
argumentação no sentido de tlemonsti•ae a. 
ínconvcniencia. fJ.Ilü pa.r:.t o servic;lo publico 
rc .. mltavt~ da. medida. que minln omJnja. 
CO:lsign~L. 

Qu;~l nilo fui, pül'éin, n. minha. E:o-..prm n. 
quando vi quo S. Ex. <L eollsidnr:L\"a. dn tu .. i.l, 
jn:üiça, Ollt~nntt·andn ;q)ena:-; diffil'IIhla'l'' pl· .. t
l.ie.!, p:n'.t, •~ :-:na, uxneuçti.o. 

Ess:.t di llit~lll.d:t.do n:"LO nx.i:-;1; 1,Sr. P1•nsi•lnn LO, 
POI'CJIII~ o Clo\·ntllu Ilfl l' <~gllhliWII to qw.~ <'X
p::~lir p·.; <lu dotm·Hiin.t.l' qtw o;.; o.~ai ,·ii.o:) d:ts 
pr,\I,(II'i.:lB f.LÇiLlll il, Üi::;f,l' l.llliÇilü COIIIÍJl"lllü l.t 
Imi.lll'l!:l.i.L du::: foi tos. 

In ieia, ~c, por exemplo, um Íil\'On t:n·io e o 
cscri vtlo o dlst1·ibue ao pl'imcil'O }H\Jcm·ador; 
in ida se segundo c vae ao segundo rro
CUl'<V.lOl'; in ieia·sc tcl·ccil'O c <.tO terco-il'O p1·o~ 
cu1·u.dor é distribuído. D~t mesm<t sorte, em 
rolwão ás ;_u·roc~ctdações o ao mais que coJn
pctir ttOS pl'vCUl'<tdOl'CS. 

Nã.o .oxistc, pols, a suppost:1. d.ifficulda.de 
pl'<Lticu.. 

Apl·o,~eito n, minhaprosonça. na. i.i·ibmn 
p:n·a, l'~ 2 W'ic:tr dous iLp .n·tns quo pl'OfLll'i, 
um quando ot'.L\'.L o llolrm IJ:lpuhdo pnh 
B.oJhh, . ~t·. Augwd;·.) drl l•'t•uit;a~. ou1.1·u qu:wdu 
Ol'ct\.iL o illtL~I;rn D<lput/l,du put• Plli'II<WliJIIt'O, 
Sl'. EsiiiOl',ddino ll:wdoil'iL, apn•l,o~~ - quo n:T·J 
I'OI'alll IJr\IJI :I.Jl{))'OIH~Iltlidus n ({IW, l.:tl's · eurnu 
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s~J :\cll<tm pul,Jie:•,Jos, alt.~!r.l111 rs!ie . ~lmonl;e 
meupens:t,nH.mto . 

No di s ~·ur·~o do nolrrc Düpul;ado pcl<t BJ.hin. 
leio o :·mgu i11 !;e ap:n·l.n; 

O Sr. lla11riqHo JJor.rJes-\7 • I•:x. (!110 1.1' .!,· 
ln!lln. Oin no:::8o fm·o, fnb:J muito bJiJI quo u::; 
jniz :slllJsi,il.ul.us tmba.lhémt mnitu m<Lis do 
qtw ojuiz f~CcciotJid.» 

Nilo foi isLo,Sr".Pro . ..;idcnt.c, o que eu tti~so e 
sim, que o tr·aba.lho do prccto·adm· sJcdu1e l . 
comn o Je todo adyogarlo, na;,: causas conlla.
das no sou p::ttrrciniu, 6 matc!l'tdnunto 
m:\.iol' quo o tra.uallw Jo jui.t. noss tS ml'stun.s 
causas. 

Pr·ocur·;1.va. :t:;sim su::;tcntae quo a·: mesmas 
razões, CJU.J.<lCtua.v:Lm p~u·n. u. cr·en.çã.o de ttlll<t 
novasecç:io <.l:t .lusr.iç.t Fedct•a.l, Pt'CY<tlcd:.m 
para :.L t><~or·ganiz;u;ão tl ;t Pt· .. cm·:tdr.t•i:L. 

Si n traiJ;tlho do jttiz tinha augmcnt;ulo, 
n·ucc~s~tl'l~uncn te o da, PL'Ccm•.ulcriu. tambmn 

o tinh:t, po;o monos, na. mesma. peúpor
çã.0. 

No di.::em•ao do i li ustrc ropl'oscn ta.n Lo do 
Pct·nalllbuco, C'ncontl'o o srguint;o: 

«0 8r. llunriqttc Bor.r;cs - V. Ex .. de::;ta.ct\, 
apenas uma, p~l.l'l;e <lo rclatodo. l~numcrn o 
eoslf', f';tç:l. o estudo compu.J"u.l.ivo. V. Ex. 
consL:ct·tl. a. pat·tc mui.~ (ol'le o cliseu{e.» 

A pt•i rncir'<L propo~içà.o ú vol'dadoira ; nã.o 
as . .;;i.m a segunda. 

N:'í. ·1diss~quo S. Fx. tomava em consitlc
l'aç·ã.o a. p.u·t.c mais forte. mas justamCilÜ' o 
conGr~tdo, i~tJ é. que S l~x., pa.t·a dcmou :~
trae que o serviço .lb Prucurallol'ia nã.o era. 
dema::>iadu. tomava. pat·a. b~t~·c du ~u~L aL·gu
montaç'lo ju ,t:.llll!;ntc i.L parte dolle monos 1;0-

no :a.. 
E1·am cst.as as obsc;·vnç·õcs qtte tinl1::1. <l. 

fazer·, (Mui lo ú·;m ; muito bcíll,) 

Serv~ço a c1rgo elo pro.:.ura.clor s3ccion:l.l e do 1° a.:ljunto 

Arçõês Ol'!linarias .••.........•............ 
sum mar· ias o.::peciacs .•.•..••....... 
stnntna.t·l ·.s -•..• ; ....•.............. 

1898 

m 
14 
2 

pi. s:~c.:;surias.. . . . . • .. . .. .. . • • • • • • . . . . 5 
» üC dCS'1pt~opriaç·ã.o... . . . . . . . . .. . . . . . . 2 
» 1lc nullitlarle;.; de paLnn tos de invenç~ão 

de manutenção .................... . 
de ntlllr!iaç~ilo ti.~ olmL nova .•.•.... 
üc de pos i Lo • • • • . • • • • • • • • • • • •••••• 
dn dcsp.~jn ..........•..... . .•..... 

Execlll:iíl'8.. .. . • . .. • .. . • .. .. .. . • . 1 i 
Liquidaçiít~.;; d1~ s 11 LfHl1;n .... . ............... . 
Execuçõcd tio ~:entcn·;~:-l. cstrangeit•a .......... . 
J.i<tuitlaçã.o fu1·ç~ad~L. ....................... . 
Fallcnr.ias ................................. . 
Edpcci'.tliz:.~.ção de hypotheca legal. ......... . 
Lif!uidaç·õ:.~s ................. · .......•...... 
In vcn ta.1·ios .•.•••..•.••.••.•••••.••..••.•.. 
Arrecadações ............................. ..-. 
Justificações ••••...••...•..•••• , •..••••.•.• 
ltogator·in.:~~ ...... . ........ : .............. , 
l'rJcu.torin.s ............ · .....•.. , . . . . . . . .. . 
Insinuação de tloa~ã.o ................•..... 
Dissolução de sociedade •... , •...•.•........ 
Arbiti·arncnto ............................. . 
Notificação ..•.••..••...•.....••...•..••... 
ParecCl'CS sobt·o pa,tentcs do invenr,:lo ...•... 
Ha1Jilit.nçã.l) dn hcmldr.J; .................. . 
Exccuti v o hypotltcc·~trio ....•...•..•...••... 
J>niCUH~OS CJ'illlúl'l., .•. •,, •. ,' ••.. , •. , •.•.•• ; 14 
EX(I\!ULlVO,;:; ll .w:Wr.l. •••• , ••••••••.••••••• , • 7 .8.~1 
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Jlb'SU~IO 

1898 .. . •.....•• ; •.............. lllfeitcs-. 
1899.· .. ; ................. · .... . 140 I ExclnUos o.~ cxocul;ivos f1scac.;; o os pal'JCCL'ü::l 
19JO .....•..................•.• 
1902 .......•................... 

50:3 ( sullro ~~atentes !lo invenção. 
034 1 

Scr.vi.ço a c trgu·~:clo 2° aJju.nto 

Invcn r.::trlos ............•................... 

Art•er-auaç·õc~ ........... . 

PRIM:ElR \ p ,· R TE DA ORDE~I DO DI.\ 

W annu neiada a 3a d iscus.s;io !lo projncL 
n. 7~) A, de 190:::, :vJt;orizan,lo o QoYer·no n. 
i:mnt.nr de dit'Pito.':\dr, irnl)Orta.~o o matr~r'ial 
Cltn a~: ca.m:u·a.~ 1r.uni-.~ipac . .; do CL:tll'<i pi'Cci
s.t.rem impo1·ta _• p:~1·a ab:J.')t::cin cnto de agua 
e n seus municipL.s .. 

O S•·. J•a·esidente-'-Ton a ·pala.
vr<t o 81·. Viriato i\Iasc.:u·cnlms. 

. O Sr. Viriato Mn.~carenha~ 
pede licienç;t ;\, illns~ratl;t b::~nc:Ld ~ do Cear;L 
})tt.ra onvia.J• um;L omenda. q11e vem a.té 
coi'lio ponto cercar· do gal'a.ntia~ a inclnstJ•i. :~ 
n:-wiona.l, não ceJ'c.~a.ndo it modid~t lemln>;~Ütl.. 

Nií.o se oppõe, com o seu voto, ao p:·ojccto 
d<t hon ·ada. l.lallc:vla, pbPque é tla.quelles <.jlW 

entendem quo OS~Q SCl'VÍÇJ nn.o tlCVO SCl' li
mitado a ust) ou arJ unHo E::;t:J.u«J, mas ll~vc 
cstend:n·-se a. toda. a U11ião, c.Jmo tamb:lm é 
do numo·1·o d~HJuclles que cntende.ll que a iil· 

· (lnstt•ia nacional, nnü que nunca, precisa 
.sol' pl'otogitla.. 

0 SiL GérUL\~0 IIASSLOClllm-Nã ap.JÜI.U0-

0 Srt. VmTATO M.\SCARENJIAS- A cco
n)mi t politi·3a. d~tcrmin:t t1·cs pJriodos por 
que vasSi~ a industl'irt: c1uando começa a :.tp
parccer, é natural que, c•Jmo um infanto, 
)Jrecisc de todos os cuidados ; · um:t vez q no 
o segundo pcdoJo C)J11CQi1 a a;,p::treccr c 
olla principia. a da1• Vitntagons <.'L Naçi'i. J, CJl
Jocanrlo-sc a cav::üloiro do quo vem do cs· 
L•ang«3iPo, l1 claro qun ost.a. pt·otecçi'i.o seLr
na necoss:uia p 1.1 a que o lia vi v:t. e nií.o se 
lOt'ID vict.nü tle inanição; e qna.nrlo a. in
lln:;tJ'ia,, fin ;ilmente. n.tting,) ao porito clllmi
nante do dJHOil\'ol\·irnouto. eomo nos 1~:-:t.a .• Jos 

100. 244 

81 3~. 5 

Unitlos, ~~claro qnoa.; t·nifit: riã. ·J devem srl~ 
mais protcr:to:-·as. para r1110 o c.)nsumo se es
t.cnd:t êt ou tl'os paiLCs. 

No paiz ex:stem bc;il mon :.:1.rlas divnrs :s 
cm·a.mica.~ Pm concliçõJ.~ tlo fdl'neccw n.os sr.r
viços t.lJ esgotos o canalizaçõ _-~ s do agua po
tavnl nut :n·i:-1.-~s p3rfuita.mentc igu~t:~s . a.í)8 
d:} peo~cdencitt e-stt';tn:.:eira. 

Comquanto n. legisla ~·ão Clrçamontaria om 
vigJL' tlo 'ormine que hc.:l favores de isenção 
não serão concedrdus a pi·ouuctos iguaes aos 
do paiz, e como o orçamento 6 uma lei 
annua ... 

O Slt. Ch:rurANO I-IAssr.ocrn:n- Esta disp)
sic.~ã.o f;tz p:t.d.o do nm;t lei g:waL (i\ppiwlo:;. ) 

O Sn.. Yrr~TA'I'v ~L\SCAHI·:NIIAS- Em todo o 
C.l::l.J O pl\Jj!ICtO COIISÍ .!.!'Il<L uma r<>.sl;l'icçã.>, 
alf,cr• : tndo~a unm voz qnc scj ·• oUc votado 
c >mo ost;L · 

Pul' i:SsJ JiC(b vania t't homada hancad:-t. d.) 
c.~:-~.r· ;,i pa.r<t o!l'r\l'CC:H' su~~ enl .~ ndaro:;tl'ic1.i v a, 
o q ne n:w voj~t nella. pr0poHi to do s;} oppor ü. 
m:Jtli.la. quJ consigna, p_•lo contl'aPio, poe 
olh vota., pJl',IUC entcn·lc fJilO taes f'avoL't.:S 
devem sm· CJnf'ei·iclos a todos os Estado:;, 
rna.s com a. re:;tricçft.o <]UC lcmbm. 

A em~nda é a. soguintc: depois da p:t~a.vr-a 
-material- aeci·e.;;conto-sc- metallicos. 
(lliuitobem; r11.uito fJcm..) · 

Vem á. Mesa, c1lir1n., apoiada o po . .;t;1 con
oitmct:trnonf,c em di seu :;áo :.~ sogain to 

Ei\IENDA 

Ao zn·o}eclo n. 70 A, '-le 1903 

J\o art. 1.0 Depois da p:tla.vr:-t.-1hatcrial
:~cm·esecnt'1-se: mctallko. 

O u:ais como ost,;í.. 
S:t.ln. dol:l sos .. sõ.•s, ll (}:) a.gost) de l!Kl3.- · 

Vi1·ioln Mno;cm·eJilws. - llt'J'IIm·tlo Jl[nn/âro. 
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185 
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Ning·ucm mais l1Cllimlo a paia.vra, !': cnr·ce
r<tda <L dis::u:Jsio c adi<~da. a votar.~ão, at.(• 
qnc a, rcspccT.i va Commi~:-;ilo clô p:Ll'Ceni' ~u
IJJ'O a <;JnO!lda. ofToi'ücida,. 

b~' sem debate oncerra.Jo om <1ÍS..!US::Ú·J 
unica, Jic:tndo :1diada a, votaçã:o. o p:Lt'eCJt' 
11 .. ~7. do 100 l, eoncc ~endo ao Deputldo pelo 
Estado do P1auhy .Juão do Souza G:t~·u .o e
AIH!ülldl'it licPnqa. p~u·a. 1'CI.i1·:u•-sn d!;~:.n, C:t· 
pihl. 

1·:· itnnunci:tila, a rlisc;I~:-JU.;:; unica <lo pa
J'eccr· n. t\8, do l9U1, s.Jlwc a. indicaçi'io do 
St·. 0Iiv,Üt'i1 Va;bdãJ, p:1.r:t q11e <L C.Jill
mi.-:s:io cumpo:cnto cmii.L1. parocet·, jn
ter·pr·oi,ando as disposiqõ;:},; do al't. 7°, § 6 ', 
c11pi .. ulo V, d<L lui n. U>lO, de 2J do d0zomiJI'o 
de 1002, a. p:'tJPJdito elo func...:iontL 1HJ1lto 1l1~ 
lll!'S:t3 p;u·:t :1, pr'.JXi m:.1. f~lciç~:to tl \ ]);:)plltaü0s 
pcl.; 2t d i.~tl'ict) da C:tpitê~l Federal. 

O SL·- 1\:lcHo Mate. os(·) -S1·. P,·.l
sid<~nto, a. mi11h:1 pl'oscnça na ttiburn s;:r·;í 
rapidu ; venho apenas f'unrlamon · :11' llllla 
emenda :.t~) p:.u·ecm· em discusslo, tnm a a.,J~ig 
ll'l,t.llra. m in h t c do.; mr.11s comp:tnh:~ito; p Jlt• 
JJi~tl'icto F&loral. . 

O puoc~m· crncluc da. sog1iinto m:t:lldt·a, : 
«(3 ;t c.munis1ião do p<1L'ocw que na oloi(.o 
q no se i.om llü pr'occdor pam D~pu l1ados pclu 
2° distf'icto dovl~m . funcciunae as mcs:t:; 
eleitas pelo Cor:sJllto Municipal». 

A emenda que a. l'Cpresentct~[o do Dis· 
üicto Fc lcra.l pt·opõc é nestes Lct·nws: «ü 
eonclusã.o do p<tt•cecr, accrescontc-so-o sctiS 
irnmodi·11.os em vut·Js, na. fót•ma. do arG. 40 c 
~<ms parag1·aphc:s dê~ lei n. 35, do 26 dn ,ia-
uni eo de 1802». · 

Sr. Pt'csidcntc, o parecer om rloh;~i;c foi 
]H'nvucrtdo por uma ind icaq?io tio illu~tt·;~ Do
pn i;ado pelo Es1.:.td.o de Sergipe, general V:Ll
J:t(J;'io, a. pt>opo;:;ito do gr<wns dttvida::; sui'!ciLa
das em rol<tç:ão á cJmpct,encia. da-s aut H"Hla.des 
a que incumbia. cJnsti~uil' as mcs:~s p<.Ll'<L a. 
PI'Oxim:~s futlli'a':l eleições ele Deputados pelo 
;~o dist ·icto dosb Cn.pil;~d Fudo~al; m ~s nu 
morncnt!J actu:l.l a s,tu·tção é divCH'::l:L d:.tqullla 
quo occJ.sionou iL constrlL<L. 

E' conhecido o J.csaccm·do havido ontt'.l a 
junt;a. L'cdera.l, constituid:.L em viri.udo da. lei 
n. D:J~I, clrJ anniJ pas.:mdo, c o Consclilu Muni
eip.d doi to. U:.ul:.1. qua.l prct.olldi:.t snr ;_t au
tul'id.:tde competente par a a d!~signar:ã.o das 
mo:;as q 110 haviam de ftweciona[' na olciç~íio, 
o qnn lo vou o nobeo Deputado poe Snrgip(~ 
adizOI'CJlW entre a. junt.:.t no CJnsclho cs
i.:Lv:l. abcdo um co11flicto de attribniç:õcs. 

O Sn.. SA.' F'RI~IB.I~ -'-- Couflicto, propria
mcnl.•, nào oxi:sUt: havia aponn.: di.vtH'· 
gmwin. 

0 Sit. MELVl M.\'l'TOS- Sim, con(lido n~t) 
h:wia. no sen:.it!o,iu:·idico da pala.vl'a .• 

\'oi. 1 I 

St'. P t'i~Sitlcnt~l, na época em quo foi tl·a.
ülo u c~a~o ao conltocim:m~o dostu. Camara, 
a ([!Je:-lt.fto ap1·cscnta.va-so :)Ob dou;:; a.;po ·tus, 
a. ::;:tllL~t·: Q11al :L cot·poraç:to eomp:•l;pn'.o p:~ra. 
de:->igniLt' as mc . .,·;s? Scnd.o o Con~ellw o com
pctonltl, dnvh ello ser acomp<l.lihado p::.~loj 
supplr.nl.m. hto é, pelos cithdi'i.l>'l immoLltatos 
em votos :v)S düz intondonto . .,? 

O :Lc!.ual Conselho 1\Iunidpal ,jnlg·ott-se 
~~ompci;-Hd;o pat·a. <•lcgm· as mr~sas, o con
sultou a.u Governo soiH'O o sog~tndo ponto d;t 
flUC'Stil.o. 

Respv:Hlentlv ;t consulta o Se. 1Iini;,;l;t'o do 
foi.el'ior cx:pcdiu avi.~o, em quo doclal'Oll a 
~~~L upiniã.o p~ss J<d, quo C.. i [l.CcoiLa. p3lo 
Conselho, quo, de con l'ol'mid:td~', pt·uc-3deu 1.t 
O[üiÇit.O d.1S 111JSitS. 

Ni'ío ~··, pois, Vl!l'd LllC, con:o se aprcgJ0ll na. 
ottt,l'a, c:t.n du Cong-res.o Nacivnal, que o Sr. 
\li:Ji;lt·LI d11 lnl;!~t·iot· motl.ou-sJ na quosUí,o 
dt1 :.; •.11 n11.1 H 7wnpri·J, pa1':t. impor uma opi
niifl tlt~ :-;11:t eunVdlti ·nci:t po H.ica, oll'errc :rt
do· .n 'L •l;u• 11111:L intcr·pt'l}L'U;:l.o (111:} ni"to Cl'~l. 
1 o 'ida. 

1~:-:sa. int.r•i', I't)hção doi I-se CJ11í1.ntlo j(L cll'n
et: \'il:II!Hl I.L~ ;~ Jll'O\"OCii.Ç~:to 03ti.V:~ a.IJcJ'I;a. e 
f', i H, O ni10, C01110 et'l'Oilü~lll1(~fl :,o SO dis O, 
pdl' um :Lcr.u e.-:;pJn tanco do Minist.ro l'di'Jl'CO
·lario 1lo avk>, que só S::l ma.nil'cstou por tm· 
~i,lv CJn:-uHadu. 

1•:, p:u:a se cllogar ao conhecimento da vcr
tladu d.Jssu. situar,:üo, b;l.sl.a. ouvir-se <1. leitura. 
do ollkio que o Consollw J'viunicipal dil·igiu 
êLO ~lini::~Lt·u. poJindo a cxplicaçã•), lcitur·<t 
q u J passo a. fazur. 

Conseli10 M11nkip:d <lo Di:-JLI·icto FoJet•af, 
23 rLl jtdlw do l!Y>:l. 

SI'. M inist:o d~1. .1usti:;<1 o Nog ,cio::; In l.erio
l'Q1i-Dovendo ~OI' en1possado, n:L pt•oxinul. s:l
gunda-f,dl·a, 27 dtJ cLwrrnt.e, o CtJnsolho Mur 
nicipal rlvste Disl.r'icto,'n.o CJUitl c~dJC.H'i'L olegm· 
a:.; mus:ts qne dnvct•ã.o f'uncciona.r n<t clciçflo 
do dia. 10 (lo me:;; pruximo, uem como n:~s 
donnis q11o se I'C .. I.Iizem no pcl'iudo Lia. pl·ei
suntc lug'islatm•a, c não cogitando :i. lei 
n. !J:l!J, do ;~\) do <lozernbro Jo 19():2, que l'O
organiz,;u o !Ji::;l;l.'icl.o Fede:·a.l, tio numoro de 
supploni.c::l quo dnv:w1 SOI'VÍL' nos caso:,; de 
oleiç::'í.o de commi1isÜC.:! de alistamento 011 do 
tnos:.tt•ios, con::mlto-vos <1J'o . .;;p:~ito, Illltito em
bot•a ê.1. !oi n. 85, do 26 do .i•tnoiro un 18D2, 
que rC'g-ul<.L :.ts olui<,:õcs J'ude[':.ws, nm seu 
:u·l .. 31), cap. 11, cla.t·am:mtl se rnfi1·a. n.os 
s~tpplentcs om nu1neeo igual ao dos inton
d()n te.~. 

PaJ'CC0·!1D dovr.r f<Cr o:.so o numoi'O do 
supplento;-; a r·on voc:u·; como, porém, a lei 
n. flll:3, do .'2:: do düt,Oinbi·n de lK08, que rü· 
uJ•g;tniz:u·:l. i,:unbem o Dbtt-i.(!tJ Fed~r·a.I, 
cugii::L\':t d.t. liypnl,ll~lsen :~ acLtl r.l dclla nrw 

i.! I 
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triitou, 1'ogo vo:' digneis; com a precisa hrc- que determina a olciçã.o das mesas 20 dius 
vidade, aClarar-me a re.->pcito. ante3 da. eLiç·ã.o federal. 

Saw:lc e fr·aternidudc.- Dr. ,1. de Pmda E d cst:; pra,zo nflo pó:lc ser <lo nenhum 
Freitas, presidente intel'ino. . _ modo moúiflcado, nem antecipado, nem 

Fui em vü·tude deste actJ do Conselho a.~dmdo, c cvldcntJ quo cssaj mosu.s j<.L eleitas 
tvruoicipal que o Ministro oxpeJiu o avi:-:o de nao pr·es.tam. 
titiO so teata. Por isso, Se. Presidente, a La.ncaJa dó 

Ultcl'iormontc, den-so o at1i::tmento dn-~3 Dist1•icto FoJeral pr . .~püc uma emenda no 
Bleições que estavam m:irca.da.s p::m.t o dia .sentido d0. sanar a nulliuú.do exi:stcnte nas 
16 do cneronte mez. mesas já. eleitas, porque o foram scnt a con-

Esh mudanç -~ th~ (•p::>ca das eleições vein vócação dos cidad.ãos immcdiat0s em votos 
~t\I' <i, questão nm novo aspecto: e al~runas aos memLros- do Conselho. como taxativa.
cb,s razões que haviam prepJnderado no monte manda o art. 40 da. iei n. 35, e tam
anim:o dos momlll'os tla, junta fedoral para bem po!a razão de qu:;, não se <\cha.nJu m 1r,.., 
resolvorem adosintelligenc-ia. com o Conselho cacla ainda._ a ep;ca, da. futm·a eleição, não 
nos termos em quo foi fcit"~, já não existem so podia, como se foz, real'zar a cscJlh ·. do:3 
h >je. mcsaric,s, qne hão de tomat· parto null<t. 

gnro, em vista clesl,i nova. pha.<:::e da, quC's- Nosla conful'midado, peço licença a V. l~x. 
tão, itós, representante; do Districto Federal, pa1'a romettcr á. iVIosa a. noss<t emenda. 
nos lembramos do cxamina1• dct.id(Lmentc o (Jlu lo bem ;,Anuilo bem.) 
caso, em face da.s leis ns. 35 e 930; o afigu- Vem á. Mo~~a,ti lill.L, apoiada e posta c.m-
rou-s3-nos quo :1. vo:·datleira solução m•a a an- junctamento oni dbcus-=>ão a snguin&o 
nulla.(;·ão ths mesas, o'citas que1' po1• uma 
pit•ci.:,lidadc, quer por outra... EMENDA 

O ·SR. SÃ FR-EIRE-Encurrl'gand.o só ao 
Conselho. 

Ao paNJce1· n. $_8, de 1903 

A' conclusão do parecer, a.ccrosccnte-so: 
O SR. MELLO MATTOS_:.,. e ficar o Conse· - c seus i nmouiatos em voto3, na fó1•mn, dJ 

·thó oncarregado da. eleiç-ão que, por direito, árt. 40 e s 'US paragraphos dá. lei ·n. 35, ue 
lho eornpete. de 26 de ·.;a1eiro do 189~. 

E os motivos quo nos inspiearmi1 esta con- Sala, das ::;es:~ões, ll d0 agosto tlc 1903.-
vicção, Sr; PJ•esidento, sã.oossegu·_ntos. ilfello ML(tlos.-Con·êa Du:ro..-S!i Frei1'C.--'-
·_ ··O artigo final tla lei n. 930. do aono pas- 1-licqusto de Vasconcellos.- Heredia de Sd; 
.s::i.do, cin sm § 60, declara termina.ntcmcntc -·atirei?·(~ · Vallaclão, - :.4.mlm·co ele Alou
qUo ns ·CLmccõcs da junta. fedoPal .o suas me- querque; 
zas cleitoracs ccssadí.) cdm à posse du Cun- · Coriiparccehi mais o.3 Si's. Oliveira Fi· 
solho Municipal, a quem pass~trão então as gueiredo, .Julio de :Mello, AuJ•cliJ Arnorirn, 
fnncçõos commet.1.Ua.s tcmporal"'iamonto á tlt)sannah duO li vcit•a, Passo.~ M.iranda,, Cn.I
,Junta Fc,:eral. los de Novaos; Hogm·i,l de Miranda, Antonio 

Ora., o Conselho j;i se acha de ll.JS~c; co:1- 13a.stos, U rb:uw Si~Iltos, Cht istino c.·uz, 13c· 
soqucntcmoqt-~;, em fLLco tlo ~cxtJ <hqnellrt zo:·ril Fontoncllo, Vit•gilio B1'igi.ln, Frctlcrico 
lei, ê o compotcuto par.1. nomear as mosa.s Boi'g051, .luii•J Lopes, Ednard .J St11da,rl;, Sel'gio 
qne hão de servir na eleição que v110 sor Saboy:.t, Fonseca. c Silva., Paula, c Sil:\'H, .Joã.o 
.mal'catla" · Vicit•a, Esmemldino 13andC'il'a, 1\Ioroil·;t Al-

. Si antes· da époc ·. anteriormente dcsüm:t- vos, Cornclio daFonscca., Angolo Neto, Eu
·dê1 S(} p:.>deria ql1cstionar ::::obre a legitimidade zchio tlo Andratle, Jl.odr·igues Doria, . Neiva, 
Uo Cuns .! lho para eleger a.s mos:!,S, lmscarto Lcovogildo Fllgueiras, To.-;ta, Bulcã.o Via,nna, 

:·em que. este ainda não se_ achava "emposs1d6, Felix Gasp;.tr, Augusto de Feoitas, 11or0ira. 
·esta mzã.o não tom m:ü:;caLimento. Adiad.us Gomes, .José Monjardim, Amorico do Albu

' ~s eleições como os tão, de sappa.l'ecou o Cacto querquc, Bclizario tle Souza., Lourenço Bap
~~:f'undamental daquella opinião. Lista, .Jíilio Santos, Ma.m·icio do Ab .·cn, Fra.n

·_·Eshmos, pois, de~i.nt0 de uin3. sitúação ci::lcoVeiga., Es~;evão Lobo, .José Buni!'aéio, 
·nova. David Campista, F't•anci::;co Bernardi no, .loão 

Ot•a, examinando esta situação, ~OJundo Luiz .A 1 ves, Bernardcs de Paria., Camillo 
-o.s texto.s Jegues, é evident:; quo ao Conselho Soares Filho, Nogueiru., _ Lindoli)ho Cil.etano, 
·compete nomearas mes:.ts. ·. Padua Rciende, Valois de Castro, .José Lobu, 
;~ Mas. hão de servir' as mesasj:i. eleitn.s ~ Alvaro lte · Carvalho, Candi•Jo Rudl'igncs, 
:· .'A nosso paroccr, não 'ppctc.m cst<~s scrv.ir; Azevedo M:u·qucs, lt dolpho MiT'i1nda, Her~ 
·, ç :.não _. podorn: . 1°, porq.no .as· mos:tsfor::tm \menegildo de Moraes Ftlho, Costn. Netto, 
tnornc[!.das com • pmteriç·ão do .. <: lnmL f'orm::11i- · Aqui n-o H.ll:Jeiro, Bencdict.v tlo Souza, Limlol
tdà.de legal . snhstancia.l ; 2°, . porque sn1·gp pho SePra, l,amenh;~ Lins, Eliznn Ciuillwrrne, 
:::uma· 110\-'U. difficulcl~~de, J:iOI' l'ur.;:n. fiO Pl'P.C·.~it.O.]iLmes D:ü;cy e Homem dr. c~trvallw. 
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De.ix:tm de .. c· oJ·n·r·J.al'ü:'Cr,eom c .... ans11 p:Ll.'tiei.-1 · No,~tt. q e >nJ.içõc. 3., não I.Jodi:t a .. Comn1i:::;são 
pacta., os Sr·,\ . \V;mdcl'lc.v -de Mcndun<:a, Stl aJa8ta.L·-sc do:; termos da indi~ a.~·ã.o e tlu11 o 
J>oixoto, Ha.ymundo Ncey, Al'tlwr Lomo.i, s.:m pa1·ocur b'tsca.da. nas loi:l qu:} citou, di
.Josú ~ Euzc1Jio. Luiz Dominguos, Gucdolha I zcnrlo que a s1H~ opinião é que as eleições 
~rom·ã.o, Dla.:; Vi~ira., .Joã.o Gayos'J, Trindade, tlcvia.m ser pt·esilliú:.LS pt}las mesas Ol'ga.ni
Esbcio Coimb:·:t, Pedl'o Porna!nbuco, l~lpidio z.tdas polo Coosnllto. 
T<'igu .}i!'cdn, R:1y_mundo do Miranlla, Milton, Ningncm pcl'gunton, nmn ind;tgou qna.l o 
Ver·gnc de Abi'CU, Pinto D:111tas, Tolontino Pí'O :.: e ~·so quo so dovia. w·gniL' na. nlei<;ã.o 
dos Santo.>, Fideli:':i Alvc.:,;, Bczamat, Pot•cit•a dcssai:: mcs:ts o, pw consoguintc,l.l. CJmrnis~ã.o 
Lima, Paulino do Souza, Pcnido Filho, Atlal- não tinln qw~ diz.w sourc si t.inh:tm sitlo ou 
lweto Fér!'a.r., ;\ntonio Z:tcal'ias, Arthm· Tor- não bem convillados os supph:ntes pat·a. a. 
re.~ . Ell.ua.rüu Pimentel, Olcgal'io Maciel, Ro- OJ'ganização cblla.s. 
dolpl10 Paixã.o, Ccmdiuodc Abron, Ca.rlos C<~- l~c fel'Íntl iJ-se tL·OlllJtHlu. rla. b:lnc.1.t1. 1lo Dis
va.lca.uti. Francisco Tulent.i.no, Barb~::;:~Lima, tric~o Fedcral,diz o or·adoi' C)UO submottou ao 
Xavier do Valle, Victol'ino Montcir•o, Cr .. ssia- c·onhccimcnto d<t Commi~no e,:;te pon~o, o 
no (lo Na,sci.nen3o o Alt'eeq.~ Va.relb. bem ns.'3im qnc não sa.bc cJmo ell:~ pensa. ; 

• cn tretan !;o, emittc o seu paret~cr individtnl, E s ..!tn c:tus:\ os Srs. Indi<) do Bra.zil, Tho-
ma.z Cavalcanti, José Marct!llino. Pel'eira de que nfi.o tem clt1vid:L em annuncial-o, nil:J 
LyJ'a, Arthur Ol'lantlo, CastJ'o l~ebello, Ro- como adlitri.monto ao parecer que o-;tá. coln
tlrigucs Lima, Eduardo Ra.mos, Galdino Lo- ple;o, mag o.n resposta. ao honrado Depu-
rotJ, Erico Coelho, CruYcllo Cu.valca.nti, tatlo. 
Ga.::lLã.o da. Cunha., Carneiro tle llüzn~do, La- Conclue fazendo ver qnc a lei n. :35 é 
mounlot· Gouofrcdo, Galeão Carvalh:.d, Custa clam ; clla diz que :18 mcs~u:l devem SOL' o:·;. 

g~tnizada.s co •vi:lanuJ-sc supplcotes .. o:n nu
Juoiot·, Eloy Clnvcs, Franciseo .Mu.lta., Soa- mero igual aos dos efl'~ctivus ; e admi&tin-
rcs dos Santos, Marcal Escobar, Angdo Pi- do-se mcsm) f!UC tc:tl di:3posiçã.o tive: so sido 
.nllOil'O c Domingos Mascarenhas. rcvogaüu., rui, entr·ot;\nto, rostahclecida p;:)l') 

O St·. Presidente- Contin(ta a 
discu:S3ão unica do parecer n. 88, de 1903, 
SJbrJ a indiração do Se. Oliveira Val!adão, 
p1r.1 q·LO a. Commissão competente emitt:1 
p:trec ll', in tc!'pretando as disposições do ar
tígo70, § 6·•, capitulo V, da lE>i n. 939, de 
20 de dezembro de 1902, a proposito do func
cionamcnto de mesas·parc.t a proxima elei
çã.o de Deputados pelo 2° distrL.:to da. Capitul 
Foucl'a.l. 

Tem tt paln,vi'<t o Se. 
nr.gro. 

ParanJI)s 1\'fonte-

o· SI". P:n·a.nhos Hont~neg•·o 
n:i.ü sabo ::.:i ti J'Oguh.t' a ot'icnt:tç:ilo ~ c1t1C 
tc\!11 tomado :t Cam:u·:t do, a I'CBp!~ito do qual· 
qunr duvidtt sug·goriJ:.t n .t exJCU(·ã.u U'} urntt 
lei, sub!licLlm' tt intet'Jn·ctu.çiTo d:.t CJmmiss[o 
do Cons,tituiçã.o, Le,;islilção e .Tt.ts'.iç·t, c.Jmo 
si esta fus:n corpJ consultivo, indicaçõe.,; 
pcla.s q uaes .se pro·~ :ndc esclarecet• tli~posíç-ü.o 
do um a. r Ligo ue lei. · 

Si é duvidoso quo o Congt•es.so po.-s.i., p:)r 
uma lei ann11 ~. du.r in terprct.açii.o, muito 
menos admis:::i vcl é quo so peçam estas in
tm·protaçõe~ por mcroil pu.i'eceees, ainda 
que a.pprovc,dos pela Gatrir1ra.. 

Não podem, porconseguinte, pL'OJuzi P rc
sull;auo algum essas cJns !lta.s, o dovc diz ~e 
com toda à. ft•u.nqucz<:~ que a Comrriis::~ão, em
bJl'~t . com o protesto de alguns do seus 
mcrniH'JS, só emütiu. o scLL pa.reccr ·· em 
consitle!'a~ão ::to voto tb Ca.m::tr;~ que it.p· 
p 1;u r ou ::~ i iH I ica9Tí.o , 

a.et. 'i 0 , § (io da lei ri'. 83V. (Jluito bem; m:uito 
bem.) 

O S.-·. Oliveira ,~alladão-St•. 
Presilente,quanJo tive a honra de suhrneüét• 
á. consilnr . .tçilo da na.mara. a in li ~açã..l cjüe 
deu logar ao parecOI' que Pl'il se discu&e, · n::io 
conhecia ainda o decrJ :;o do Sr.Pr·oü •. len'o d:t. 
Rcpublica, a.dhnilo as eleiçÕ.!S, e si conhJ
ccsse eu continuaria a suppiJl' a. iatlic:Jqih 
nccessaria. No.:;to ponto, peç-o liccnç:t p t~•a, 
discot•clar do illustrc sig-na.f.<tt'Í.J do voto. 
T<tnto a indica<.~ão ora. necos:a.J·i:.t q uc o Sr. 
Pl'esitlentc da, Rnpublit!tt. em 11m dos consi
<hH·ando~ do doct•otu díl adi.t.mon to d it. : 

«Consido1·ando .qun :~o Snn:ulo F(•del':t.l foi 
suhmett.ida, tt. t'equcl'iment.o lln um do HCIIS 

men:tbr·o..;, a questão d f1 c.Jmpotnncia d:t jttntu 
eleitoral ott tio Coosclhol'l'lunicipa!, afim do · 
exercee n.s attrilmi<;ÕJS paL'a quo, ao mesmo 
tempo, se julgamrn legalmente lnlJilit:•.üos ; 

Consi1let•ando, pé>r ultimo, que tt decisrLo 
de tal a.~~umpr.o inbt'<HS::t es~encialmen to ao 
roconhocirnento, por• ptt.rte dos elcitoriB, . da 
legiLimitlade das mesas que dJvam pc·osidir 
á eleição: 

Rc·sol v c que a elei«;:ão, cujo procosso se 
tcl'ia de inici:.tr u. 16 de agosto cJnenf.c,fii}UC 
a.diatla att} quo, resolvilla a. duviUi1, possa. o 
Minlstro de Estado da Justiça e NegociuJ Iíi
tcriurc.3 dctcrmin<w, na. co ~:rorrnid tdo do 
al' ~. G l da lei n. 35, de 20 dejaneit·o do JS!J·~. 
outro lUa pi.l.l':l crrecLum·-sc n. :Ui ta eleiÇão.~> · .. 

Vü V. l~x.: o deci'nLodo Puder Exr;cut.ivo, 
adia n<lo as r!ei1J.íc8, PrlCiWl';t est;e eiJilsi ·.fc. 
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rando, tornt.ndo dependente do pensamento 
. do Senado a decisiio do Podee Executivo em 
rel<:tção á data das clciç·ões. 

Sr. PrJ.:<idcmte. si a honradn. Commissã.o de 
Legislação c Justiç~a. si O:) honrados signata
rios do voto classifica.r<1m ue uosneccss:1.ri:.L a 
minha indicação, eu me dou po·: muir.o feliz, 
pm·que conto com n. minha opinião o Sr. Pre
sidente lla Ropublic:~. pois sigo a cstoirn. em 
quo .S. Ex. se collocou, nutl'inéi.o as mcsma.s 
duvidas (lo S. ElC. 

Uma dessas duviias que pa.ira.vam no mou 
c3pirito c que foi n.fjtÜ aventada pelo iltJS· 
ü·l~ representante do Dbtrícto Fetlcral é roht· 
tivan:cn to <.\. con vocaçflo dos immcdiatus em 
voto~ • 
. 0 SR. PARANIIOS MONTENEGRO- A Com
missão não !'vi eon:sultada soliro is~o. 

O Sn. OLIVEJRA VALLADÃo-Do proposito 
peJi <i. Mesa. qne tize:-;so acompan lm1· a. 
minhn. indicação da puhlicaç·ão do ofl1ciJ do 
jtliz seccional em que é levantada, S!;mcihahte 
dudJ.a. 

O Sn. PARANnos MoNTI~NEGIW - A Com
mhsü.o nada. tem com r-sso officío. 
' 0 SR. 0LI\'EIIL\. VALLAil.\0 - Mas a 

deci::-rio da Camarn. deve set• t'Jmada, le
,:' ã.'ndo ém conb esse documento e a. Commis
~ão sobPc ellc se deveria pronnncü.tr, pois 
nãó tinh \. uma attHbuiç-ão restr;cta. 

~prcsonta.1· um projccto de lei, comtanto quo 
firma,~sc a verdadeira dout!'ina.. 

O Sr... PARANJro.:> l\'loNTENEoRo- Elb não 
era compctont.e, ma,s, sim, a Commii;-siio do 
Pcticões o PoJero.3. 

O Srt. OLIVEJRA VALLAD.\o- Fosse cJm• 
potente ou nã1 fo::;se, t.r~~ta-so de um caso qt.o 
deveria. soe líquida.tlo pela, Ci1111a1·a.. que, 
pelo seu voto final, devia. pronunC"i:.lr-sc 
sobre si podia, ou não prevalecer a c~ciç?í.o 
das mesas como foi feita, a.. menos qnc não 
se puzcsse na. commod::.t. po.-içã. 1 daquello.3 
embuç<:tdos da P~lle de J1fme. An,r;of., a 
rncnos que n 1o tonlw. a fl'anCJ,ueza, de c·_ttego
l'lcamJnte vlr ua,l' o sell ptreccr, lWincipa-1-
mcnte tratanúo·sc de um assumpto sobre o 
r1ual etla, deve tomar conhecimento. 

O S:t. EsTEVAM Lono- V. Ex. é quo ostct 
torna.ndo o as.;umpto de natureza do opereta. 
Peço a, palavra. , 

O Sn.. OLIVImü VALLA.Dlo- Em t)do o 
casJ <~ po3si vet ·q tLC a Com missão não q uí
zosse dar sou pronuncia!l1Cnto sob;·c o ca,"o, 
porq uo isto p:Lloria n.ca.n•.;".a.r um·~ depresstlo 
In taxa. cambhtl, poderia. talvez enturpe~m· 
a marcha da reforma cleitorn,l ,q uc está sendo 
discutida com hnto brilhantism.J. de modo a 
S) facili~ar a execução da fraude do voto, 
Llos3a ft•audo que começa nas pequeninas 
t1•apaças do alistamento eloitol'al c q:1e se 
estende al,é ás g1•<:tndos c co~ossa3s banJal!tei-

0 Sa. PARANHOS MONTENEOIW-AbSJluta· ras de todn. a sorte. 
n ente, nã.o. . 1 · Tonh•J concluitlo. (liJ·,ilo bem.; mttito bem.) 

0 SR. 0J.IVEJRA V"\LT.u\.l!Ã.o-Sr. Prosi-
dente·.~que a quc3tão tia convocação das me- O Sr. Estev:nn Lobo-SP. Pl'O-
.S!l.S é uma quost-'lo <le nullitladc, qno ·paPa a sitlcnto, ndmiram-mc sjbl'0motlo os termo.-; 
Commis fi:) tbvern SOl' convcca.dos os unmo- com qno o nohl'e Dep :tado, aprc.~entante 1l:l. 
di ttos om voto.~. in rere so das pPoprias i o- indica<;~ã.o, v o in pôr o Pl'.Jblem::t da, consull.tt 
strucçÕ~!S e:q.cdi<La.s pelo SP. Miuistl•o do In- il Camu.ra, dos Depnt:ldns, concol'llunte aos 
teriol'. pJnt.os do dnvida por" S. l~:c manifd.ltallos 

· Aqui o,ü'í,·) as instrucçõ3s quo lJa.ix.:tram qmtnto :í. h'gitima cJnsti~uiç·~u <la.::~ mn.m.stlo 
C)ffi o U('CJ'CliJ n. 4.9HO, ue o lle dez.•mbt'O do Con..:olho desttt cida.tle. 
100~. Dizom a.s instl'ucç·õm;:, no-seu arti,..:o 15, Aclto, SP. Pro:-:;idonte, que S. Ex. andou 
~ 1°, o seguinte : «No db. 2!) de jn.ncil•o peo- rna.l em t1•azut' pal':L o dcktb urna. compa.
ximo vindouro, o p:·rsülentc do govern :) ou rac:ã.o de opm•eta,-porque, si · lbt·mus b,·Jm 
cJmdho, ou o socreta.rio, faril a convoca~~ã.o apnr·ar a cit:~da pa,ssn.gem do Marlamc An,tJol, 

. d•)S. out.ro..; membros c seus immedia.t.oa em c:.tS!), aliiís, do Ltttcf'a.tura ... : 
· voto.;, por meio do cditac8 c c:ul;as oliiCiaes, O SR. 0LJYETitA V A. LLA DÃO-- Mesquinlt'l.. 

convidando-os a se rcuniL'om, dcntl'o ue lO O Slt. E-;'l'EV:\o Lono- ... não hn, duyüla: 
dbs, no paço municipal, afim de elegerem litt.!rat.nt·~t muito b:t1·ata.,-si se f'or' apnr•:u· 
o.:;.mcmJ.,ros das mesas cleitoram;.» essa antLlogia. que S. Ex. qniz Mt.abeleccYL' 
· Djz adc:tnto : «Si o presidente do governo <1 IIOS30 ro;:;peito, os autores do vot,o com 

· municipal ou qualqucl' outeo memht•o, ou o rcstricçõcs dado no Paroccr,-pcn ;;o flllO nrw 
· ,secrcw.rio, deixar de fl~zor· a convocaçü.o de haver;a, cx,m1plo mais feisn.nto de quo a. 

que tea.t L este pttragra.p!w, qun.lquor immc- Cama .. ra so ni.o devo tr:~nsrorma1• em orgam 
' dia. to em vo~os poderCt faze l-a.» consulti.vo (nparles), il vi:~l;a, das ínc:wt.cza.s 

:·; ·Ora, pergunto, Sl'. Presidente, st 1sso e duvida.s quo os pl'opl'ios dc!J ht~s osti'to a 
. ·· é um:t co usa seria, si a Ca.mara deve OIL não snsci tar. 
; ~ :pJ·onnncia,• . se a l'espeito. Ba tít conhecer o syst0ma c1no nos l'cgc, 
-·• Si a honrada Coml'riissão do Legish1t;i1o c ·_pa,m vct· quo <L Cnrrura. n:to :_o püdo cun
. · lustiça. entende que o pa.recer só tem cara- stituir· em ronto pe1·m:wontr. de informa.ções 

-: ctor consultivo e Ilílo força. de lc'i, llovin. p~~t·a, CJlt:tnto~ podm·cs qnciram on vir> o seu 
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p:tl'CCCl' '"'respeito deste ou déLQuoHc <:L;- I () Srt. Esn:VAi\I Lono-Qnn.nt.o ao apado 
~umpto. ~A,wrtcs.) do St•. IIe1·e·tia llo S;i, do que se faz pt·uci~:L a 

E per·gunto, Sl.'. Pl'osidentc : ~i por acaso manil'estaçii.o (l<L C<tmar·a, agora., p;ua. o ti.m 
a Comnlis;;;ã/) de Lcgi·ú1ção c Justiç<.L dé;:;so de não se dcsvitu·; tlopois do::;sa opinião, eu 
qua.lr1ucr opinião c deixasse cll<1 de s ~l' r·cspon<lo, St·. Presidente, que i,;s .1 sJ on
respcit:vla poe outeo poder, qnal a. situa.ç'io tc1hlc CJH\ a moeal da C:tm:ua.; dos ac:to3 
em q11C fictLrLL a. C<-tmara. pa.l'a cJmpollie dolla, prcscnk}-; o<l vi (luttro~ .• não sou, nã0 
css:.L outett autol'~dadc tt rosp:'it·u' t:tl dcci:·úu't posso sot· ccn:->or ; submoth-so o nobrJ 
(AJHl:·t~;s.) Deput;t.lo á~ :~uíls :->obm-ctnêLS tL•cisõcs. 

Si ni:to obr~ga, é do todo o p.Jnio Sll[~Cl'flll~l, Sllj:_t, })ot·ti.tnto, qual f'ol' o punt•J dn Yista. 
sutt ma.niCestaçi'í.~l a. rüspeito. em que hrtYomo:; de enctl.l'ilt' a. tã.·J debatid:.\ 

Ta.nto não fui de opet·cti.t o vot) v 'ncido... conteoYer::;i:t de <mtonomi:.t nmnicip~tl, e n
O SR. OuvEmA VALl.AnÃo- ~ã.o di.:lso tc:tdo gno, LlelLI.lera,ndo ;~ respei~o do:-;te a'i

is:3o qnanto ao voto vencido. V. Ex. qnoira s111npto, lll'<ttica.ri;trnos vm·tbdt~it•;t intcrfc
cm·rigir a pllra:.;e. rcnc.a no r acL H pi\Ct!lhrcs ;L antono:ni:t do 

O Sn. lisTEVAM Lot;o - Ouvi Cllt:tlqu:ll' Consc:h,J Mttnieipal, que j;i se achn. 11n pleno 
uUusão <t nó~, pot' llllm imag(ml que V. Ex. guzo rJe Stl<tS a~trilmiL;ij~J.:l c qtw IH'OL:e:!m·~, 
1iJi lJIISC'H' ;,~ JiarlrJ.'III•' Anr;ol. no n.ssumpiJ:J, da JllLIIllOl' 11\:.~neit'<L quo cn .. 

O St{,. ÜLIVI':IHA VALI:Au.\o d;lH;n u.p:u·l;-:. l.c:ndot·. · -
O S1t. Eb'l'l·:V:\\1 Lono - Nào, St·. Prc i- I•:! lu (LUO t·cc •L'I'a ao~ jul'ist;J,S, u.o seu senso 

dcnr.c, não é assim quo se ;umly::;;l, o f.H'DCi!- jtll'idieu, n t•e:::ol va. o easo eun l'vt·mu Jltu pat·o
dimento do coUo . .!,'a: que enGunclc:am di.vergit· em· tlc mullwr avi;.;o. 
do S. Ex. ; hn to nã.u 6 aso;im, qne n;-í,o p:t.
rcec o:;tat· n:ts pr·axcs da Comrnis~ú.o t.lc Lc
gidação c Jusl;içn qnü, a p-.. ·,Jposit.o de um 
1nero l''!rel.'cr tlc ~.·mtsu{lu, 111<-trtd'csto ella. seu 
pons<11110nto tlolinit.ivo sobre textos do l.ei, 
muito c:;trtiS c fóea dJ qu:tlquor cJntrovor
sia. ; nem ser in. o c:.tso de lei int :l'pt•ütati va
tiio incontcsto é o pro oito l.oga.l. 

Admi&l.ido, pul'êm, <}IIO t.onlt;~ a Ca.ma1'a. o 
dcVOL' do pt·orwnci:.~.r-so l)l'elll<L~Il!'amente 
s·JIJro n. mu.·,cri.a. daR oloiçt'ics du~to dbl,r·icto, 
então 1'0:-a. o caso. Se. Pro:::ldentc, ~u.lvo o 
!loduo rcs)oito a S. Ex. ou <1 CJ.tiu;n distl'i
buiu ;i. Cummissi\o do Legblaçü.u e .Justiç:n a 
indic<1<;~ào do nobre Dcputaúo-onti'i.o t'(H'i1 o 
caso do so distrHJuil-a ú. Commíss:-~o du Pci;i
~:õcs e Pvdo ·os, êl. quem incumba mais <líre
cr.amonte o os1.uJo Llcsta questão. 

O Sn.. !II~It~-:DIA nE SA- Mas o Cllnso'll<l é 
o primclt·u a doclirn.r úc si o ;s~t :~Ut'iiJII içã.o. 

O S1: .• EsTI·:\'Al\l Lnno- Si u (:onso!lw lVlu
nicip;tl 6 o p t.itncit·o <t ;_~hl'it' mão de sn<.L ro
gali<L, si olLLl mesmo t'l ftilcm a. lavl'a. <~ sutt 
propt'la r;ap::Us tl-:'núnuliri,- n:ultt temos t·un
lurn a. vet· corn is~o. 

Taes ontm, Sr. Pr'osídcnl;o, a::; ::;im plu::; 
con 'idernt}ilns q un me cabia at.lLiuzit'. ( .lhtito 
l;;nn; mui lo bem.) 

Ningucm nnis pedindo a pa.Iavr'<t,é cn~or
ra.rln. a. Lliscus::;ào o aühtl:.t it votaf~it 1. 

g' :.tnnuncia,d:l, u. :1" Jiscuss7í.o tlu prnjec~o 
n. <{3 H, de I oo::, qtw mttnda. applie n· nos 
ter·ronos ou pl'opl'ios municip:~3s qu.l J'Ci:l.dta
r·em do sobt·;~ ou cxcJ::iSu.~ sobr·o os ali.:llllt
Incntos du r.'rt:Ls, n,vnnida.s. pt·aç·a.s, ele., o 
dispositivo d.u ;u·t. Ui,~ 8", lcl;l.t•;t a, dn loi 
n. H5, tb :·.w de sol;em!H·o tl.e lt;'.J~. 

Assim, l)Ois, o li. vi~t:J. de t-tlo.; c~3cs moLi· 
vos, pcn~u tct· respontlL!o ao nobt·c Do pu tculu 
J;:OL' Sor•gipc, no sencido de domJnstt·;u•, nnis 
um:.~ vo.~. tot· sido tlcdnoccs~nt•itt i.~ cunsu!L<t O li;a·. IP"•·ol"!ii<l<~nt'e - Tom a pala-
quo S. Ex. pt•ovo..:ou. I·:· o t~s:·mmpto um vno St·. ~IclLJ Ma.ttus. 
a.et.o toJo da. ~conomia do Distl'icto Fodot•al. 
('l'J'ocâin-:u aJ1al'tes enll'rJ v . .; S1·s. lle!'udia t.lu O Sr. ~lello 1\lntt.o .; - 'l\Hlho om 
!Sii. o aut1·os.) gl'ando a.pr·cç.J e elovntla, csliiflliM,!iio i.t auto· 

O Stt. OEHMAl'iO JJASSLOCIIlm-_\ Cam ,l'il nomin. lllllllicipal do Di~tr·h~lío Fo.lor•.t,l, que 
scr•ia tão competente paL'c.t esto c~~so ttiwntu nw ufano do t'ü[H'osent:u· no.-;t:~ Cam I'-~; mas 
o Papa. (ltí:w.) n.'t.o exa.got·o nl.ú o rutklli'lmo o meti pt•eito. 

O ::>rt. E:-;'l'J·:VA:i\1 Lono-F'díz!llen to, St'. Prc- Nfi.u sou d.o vot.o (lns rpw liit>:t,m pe!o dicci.o
~:idento, o mnu llltHti'Il.llo collcg 1., I'CPt'nscn- nn.t·io üo uc.:'pJI,i .. -;mo o ~ignifica.dn <lL> nornc
t.anto do Rio Grande do Sul, ;waiJa <lo «a.nton.)mia»-pol' rna.JDir'<L <L f{lli.Lsi mwasiar 
me prc.:Jütr o molltor auxilio, tlttndo t•o:-;po:;r;a (lo sentid.o n pal:tvt•tt, l;orlliWuo-a m<tirn• n:~ 
ao apado do nobt•e Deputado Sr·. !Ineddia figiiL'açi'w tpw na sulml,anein., do.~llal,ut'i.t.ndo-a, 
de &L. Clll voe t.blllo fJilO nfi,·, sígnilic:L o (jtte sôa, do 

Pare co ·mo que a. Ca.mtu•.t dos Dcpuên.d.os sü m:üs O:)Lrondo n:t vu;. q 11d ~'OJ'd<Mlo 1m signi· 
se púll. o JJ.ln.nil'ns.;t,ar . 0·1.n espccio, em c:.tso~ I licac;ã:J. M .. ~.l.S, .. comquiwto twtorw:nt.·~ta, nilo. 
concreto;:;. clwgo a. OI'f,\:.t,L' peto.3 exlil.'ülllos do l':t.dicttlismo 

o f:ltt. HI~illi~J)IA IH: SA I·~ ou·rno;; JJEPU'l'Avos rloutrina,rio.quc onGendo ttutonunlh pol' syno-
lUio c.trJttrta~. (&wn os tym.parw~·.) 11ymo tl0 illdepundencicL . 
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. · F~~lltt-sc Vítriu.monte do Que sej't a anto- Di3sdo que se dou <lCCúrJo o união com a 
'··' .·nornia municipn.l, e . mesmo ü ponto muito realeza entr·e os bur·g·.>~, as cidades o vma.~, 

:altorc\do a delimitação da. competencia mu- portadore., do antíquissimos privilegíos e 
nicipat; não ob.s',antc estranlla-s) que na r·e- l't·anqtlias cornmunaes, p::~.sscwam uns o ou
prcsentaç?í.o p~u·lamenttlr do Di'.ltricto Fo- tros <l categoria do municipaticlades, q_uae~-

:~ dm·t\.t h<1j\. Ocputiülo do ontro Cl'.}.io p:>liticu quer quefossom as StHts d.en.Jmimtçõo.:;, Nl-
qno nao o antonomisn1o I'n.d.ícJJ ! .•• · nrinciar<tm à sua índt:pendoncja, periloeam 

Não sei por que d<wa. ser opinião obr·igu.-. <~lgúns d.os seus poder· os oeiginarios de go
tori~t de toJo u rcpt·e3e.nt:10to do Districtu veeno eu~lquirít·am outr-os novos, sujeitaudo-

:·Fc'dora.l o municipalismo extremo. se à cJn·lição dn aut ;rlrladc que a.s lüis lhe 
m:1rcaram. A este rC3peito, bcm.como sohrc 

Em todn. a p_arLe do munJ.o as f.-a.nquczas a hístorb do municip_ío no Brazil, vale a 
n::mnicipu.es sio controvct>ticlas c dispubdas pena. consultar-so, na Revista. de Jurisprítden
cntro os politicantes, que se dividem om cía, um brilhante cstu lo pal.Jlica.do pelo De. 
partidos, c mforme <tS suas idéas de maior Souza Bandeira, nome ktstanto conhecido 
ou menor liberd<dc au ministeativa; c no nas nossas lettr.ts jurídicas peto seu tatent·J 
llra.z.U j<i, tlvcmus os dous podcrJsos pa,rtidos ahnnntino e íllust1'açã0 solect:t. 
poliríeus-HbcJ·~l e con.:wrvador-caclít um Dcixa.nd.l> 1lo pa,l'\;o oui;t'os pontos da, mate
dos quaos l,inht.t no s ' !L progeamm<t irlt~a eia, i 11lpro.pl'ios de set'Ollt Ü'<tta(los ncs&:ct oc · 
divOL'S<t :svhm a a.rlministmçãu m :midpi.d. casifio o neste logat', é convoniontc s:_dicnf;;~t· 
- Assim ú quo não <icscuiJro razã.o p:1ra quo u. que a corp,ot•:tção municipaL admin isf,l'ttti v;t, 
politk<t desta cidade ~:>ó . a<.lmitta. Ol> crent~~s J.o como a.ut<Jridadc log.tl, quo ó, só tom os 
radícc.tl autol.iomísmo municipal. p~(ieres e~wmo1·ados nu. lei, os orgúos thtdo-; 

Não venho ca.nsn.r-me em enfeitar li ngua- na Lei, a oebi ta de :.wçã.o traç:.tda, pela lei, a 
g<3m para abonar opinião contLcmnavcl, sus- Iiboeda.rle admínisti'<.~tíva Oll.torgJ.ia p:1la loi. 
tento.t· feia. doutrina, com ostcnt-1çiil) de 1Jcl· (Muitn bem..) Conse.:tuinte:ncntc, niio pód0 
lt\s lct.tras, como fez col'fCl' fa.ma. a voz da llann• um typ:J abs~ncto de mnnicipio, n;m 
J.Ualcdiccncia; <.LO quo me proponho é C.dla.r· uma. concepç:io ab3tr·aetn. Jo a.ul;unomia mu
com a.nimo dc.~coborr,o,dlzendo corajosamente nidp<l.l. (;lpoil~ tos.) 
o quo penso. Nos p:l.izes clttssicos da,s ínstr.tuições . com-· 

.::sr. Pre~idcnte, o municipiJ, como bem munaos não se cncJnt ~·a unilormidu.de de typo 
disse Orla.ndo, na. sua. obra. de dil.'i~ito <\dmi· municipaL A lnglatori'U. é um uom exomp:o, 
ni~tra,tivo, é uma assochçilo eommuntti. eon- c a. Confudera.çào N01·l;e Amel'ica.na é um ex

;~ ·'stituida. sobre a base da. convi vencia tm't•i- emplo melhor. 
' torial d'} uma pttrf; da.p::>pula.ção do Estu.do, Nos Estados Unidos da Amel'iM (Lo NoPto, 

-: ,. com o cttl•ac·tm· de pessoa. jtu·idic11; c em vir· confor-me dá noticia .Jamcs BrycJ, succedc 
tudo des.:;a qua.li.dalle o município ó um quo, não sómentc cudét Estu.Jo t 3m seu syst.e· 
rncmbt•o do E::;~11do, c competcm· .. nlC direitos roa de teis par<1 o governo das · citli1des, como 
patpirnoniao3 o admini:~t; .. ativo.i, em corro- a.tê oro um mesmo Estado as cidades não 
làçü.o do precnchimcnGo de l'uncçõcs deter- são orgnnizad<tS de maneira unH'tJt•mc: t~s 
1nina.das. granu.e.; cLLa1os não são organbmdas como as 

_ Estudando-se a marcha evolutiva do in~ ti- po:lUCIIUS, 1Luas gr·andes cida,de:l não sito p:o· 
tuto do municipio a.tl'.wés dos tempos o l~os Vl}ma.d~s Llo mesmo modo, duas p<'qucn~ts ci

, ·.· povos, ou.:;crva·so quo algun.:; silo ltgt•upa- da.des nã.o são u, lmioistrada.s da. mesma. fór· 
';:: mentos ou collcct;ivítfudes Po.-mJ tan&es do cit•- ma. 
• · ·Cumstancías tradicionaes, pr·oducto natural Carlior informa da existencia alli d.e qu:~· 

e osponta.neo de conl.liçõe.~ historícas, de uma trv typoll de o~·gu.niza.çã.o m ·1 nicip:tl, fóra o 
·lenta e inintert•upta ola.bot'ação das intitui- regimon d.istrictal de Wa.shingt;on, e dcscre· 
ções sociaes e jurJ.dícus ; ouiiros, p•)l'óm, são ve·os todos . 

. ,proveoienGes de c:.tusas arWiciaes, são Cl'ea- Compttginando-se as ConstitLlições dos E::~· 
~ .. ; ~es ma~·amonte la8'jslati v as, c~ r~ pouco ou tados da nos::in. Fcdcl'u.';ào o as rospectiV'.-J.s !.eis 
::< sem nenhum funaamento tt•adwwoal. Ao o1•gauicas dos municipios, vcrlfica-so que as 
\:-::::primeiro grupo -" I> 1rtencem as antigas qualidades fundamentacs, os limites da com· 

<lUI'ias romanas, as velhas communas da In.· pcteucia administrativa dos · municipios e tt 
glaterra, França, Hespanha e P01•tugat. No- distl'ibuição dos poderes cntt?e os orgã.os mu~ 
. tó:se quo uso, o v oca bulo - communa - no nicipaes são de tal arte di1ferentes que ó 
sentido lato, independente dos nomes equi .. impossível adoptar-sc um criterio lega,! para 
,p,olentes pr..>p1·ios a .cada. naçíio e a.ca(la trac;a.ro typo mouelar delles. 
êpoca. Ao segundo grupo pertencmn tollas t~3 - Quamlo se deu o atlvcnéo da Republica, o 

C.,:.communida.de:; munícípaes -ínstituida.s c in· nosso regimen municipal or11 o (la lei de 1 de 
;:; ·cot•por•adas nos g::;t~~dl)s por simples :tetos do9 ontnbPo d.o 1828, combinada. com os . dcct•etos 
~i:' podere;) puhlicos. do :24 de sotcmhro de 1830 e 25 · de ouiubeo 
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rle 1831, o modi:lca.da, pelo a.etJ ad.liciunaJ 
Ué} 12 ele agosto do l8'l4. 

A:-; Cama.l'as Municipacs, segundo a. lei do 
uo outubro do 18·~~. eram consi,lorada.::; cor

:por'<.tr;üJs moeamcn te arlmin i::::tra.tLvas, não 
exerciam juJ'isclicçã.o nenhuma eontencio:;a: 
tinham a, seu cargo tudo qn .nto dissesse 
r~spcito (t pulicb, economia c ge::;tão dos ~cr~ 
viços locaes, om beneficio commum do.:; lmbi
tan.tes (.b.s pJvot~çõ~s, inclnsivo competenci<t 
legtslat1va para. dol1borat' S8hrc a, applica.ção 
<.L 1S suas rendas c a croa<;ão de postums. 

En trcbn Lo o A c to Addiciona 1 ex ti nguin a 
compctencü~ legislativa das c<.~mn.ras ..ll1tmi-
cipaes... · 

O SR. TEIXEJRA DJ~ SA- Foi uma lei con-
stitueional. -

üSn.'.l\lr.Lto MA'l"I'O::>- ••• tt·,~nsl(rindo 
às a;:;.-:;on.Jblt1as pl'ovi nciacs a, r:omp(.)tencia. 
.pal'a lcgusi<:H\llll sobL·c noticia admínístt•at,iva. 
inunicip<.Ü OCC0110ll1Íí.L J111lnieipal, precoJCilÜO 
}H'opostu. das c~maras ; limil;ou ~ o::;pllcra de 
u~;ça.o dcll<.ts, c~tr~g:n.ndo éi.s asscmblêas pro
VInciaos a attribuJçao de prover sobro o an
(htmento da adm.ínisGra<;ão munici11al, fixru
as suas (Je.spow.s c dcerct:.tr os impostos para 
cllas neco sarios, resolvur subre a creação e 
supprossã.o dos ompr•ogos municipaos c csh-
helecimento dos seus ordenado.-;. · 

_ltcspectivamontc á. U<~m<1ra Municipal da 
Co1·~o. <le que o Acto Addicion~tl nã.o tratou, 
ent'3ndeu-so que tudo qtnnto a reforma ti
I'at•a de attriuuiçõc:; e acção pl'0pria das ca
n~ar~s municipaes e dera, ás asscmbl~<ts p1·o· 
YtnCH1es ficara per .. onconüo c.t assmnbléa 
geral, c o que devia cabce nas províncias 
~os pr9sidentcs cumpria aqui ao m.nístro do 
1m peno. 

Estn, 01·;~ a situação das nossas munici· 
}1:llidades quando foi procl.amadt~ a Repu
blica. 

A Constituição Fcdol'~l consagrou no 
art. GS <t a.utonomia dos municípios em tudo 
quanto respeite au seu . pcculial' int:lri)Sso, 
pi1l'Ccendo com es::;a d.i:;posiçfí.o qum·or· restau
rar a:~ f'1·anquezas municipacs quo c.Ls ulti
mas leis do imper'io rostr·ingiri1m. 

0 Sn.. ESMERATJDINO BANDEIH.A-A Con:~ti
tuiç:ão não define nada. 

0 SR. MgLLO MATTOS-Exactt1mentc. 
Com referencia. ao Município Noutro, 

tL'<.tnstormou-o em Distl'icto Foúcru.l, <.\ti) que 
>.;eja mudada a. Capital da União, o o sujeitou 
ao regimen estatuitl.o nos arl;s. 67 e 34, § 30. 

Idto posto, Sr. Presidente, indaguemos o 
que é a.utonomia municipal, essa. expressão 
(iJ·onicarnente) formosa, sonora., electrízante, 
magica, que tem a. t'orça de nos empolgar•, 
apaixonar, agitae. 
· St·. Presidcn te, a. rospsit:>tlo governo mu
.,nicipal ni:i.o temos 11rm.t tiLeorln.· rundn.mcn tal 
tLcceita. geralmont::~. (Apoiados.) 

l;)l' 

A noss~ Consl,ituiçio Fcdm·al ap :.~n;ts esti
pula no seu art. · G8 que 03 Kst...~~los or·gaui
zn.r-sc·ltfio pn· f,irma que fique asscgura,Jn. a 
autonomb municipal; mas a Constituição 
Federal não defino <L autonomia, municipal, 
nem J;~ noçi'i.o do:-: attributo.3 o~pcciflcos do 
municipio, o 'llW aliás nilo lhe compctUL 
fazer. 

As constituiç:õcs eab(lll<.\cs te~çarn as li
nhas geraes th organizaçã.o municipal, mas 
o estudo cornpaL'üUO das consti :.ulçõCls est l.
duaes mosGra. que nã.' lw, um typo munLci
p:1l commum a todos os E:;tados, porque va
J'ii.LS úas constituiç:õ:ls reconlwcem c rlect·c
t~m como funcçõcs e.:;sonciaos do regi men 
municip<d n.ct-:Js c qu:tlídades que outra'3 
constil;ui~·õus nii:J espccilieam, cüt mcsnn 
sol'to que cet·tas uo,;sas con.stituiç'ücs con(hvn 
a.:) CongL·c.::so Est~~tlna.l i1 pL·omulga~~ão da_, 
l0i:':\ o1·ganíeii.S munícipaes, eml.anto que al
gnmas c .m~tituições co:nmottom ;t,')S pro:
pdos muuicipios a liuel'Jade do se con.~tl
tuit•Jm, fazendo cad<t um ucllcs mesmo a 
sua lei organimt. 

Est.tí. bom claro de ver que, si nã.o existe 
unif'ormidade na, mu.noiru. de orgt~niz~~.r as 
mnnicip;.~liuadcs, (l i rnpos~i vc· I ueteeminar em 
quo cousisl,e a auto.nornia municipal, o, por
tci.ni;o, não merece d.tt;cnç •O o 1 un1t( Lo u: v o· 
zes que sóe ergum· no l':leio do Congrcs~o c 
a traquinada de pala.n·as que scrnpee lo
vantêL lá l'óra qu·JlC!UCl' tenta ti v a de reíol'ma. 
da::; leis ot•ganicas do Oistricto Federal, pl'o
curando-r:;e embara.ç~ar-lho a, pa;;su.gcm. 

O Sn.. SA.' F'REIIU~-Qucm a cmb<tr<tçn. '? 
o Sn.. !IJ~ngoJA DE SÃ-Isto j;i fic.Ju 'bom 

osclal.'ecitlo ... 
O SR. ME:r.r.o l\fA't'Tos-0.;; meus di:; ti netos 

collngas sã,rJ inj11stos para commigo,supponclo 
c1ue me cstej<L refol'ind.o a sn:ts pc.)~oa.:-;, quo 
oa quoim ma.goa.r; lltthom que 011 lhes t•onrlo 
u. maximêt esiíma. e admit'íJ.Ção; a todos, um 
pot· um, e que ni'i.0 lhes recuso, nem posso 
recusar, o dil•ei.to do PL'ocedet•om comu en· 
tcnucrom; cunhec::lm que 6 habiGo do minha. 
educa.ç~fto nfí.o alludil' rnuJevolamonto a pes
soas, nem f<.tzor insinu:tqõo:;, s:J.l vo caso do 
justa reprosaHa; portanto, não devem intelr
pcllu.l'-mccomo o osttio f'a.zendo. 

O SR. Es~JERALDJNo BANDgiH.A -Nem o 
nobre Deputado oll'cndeu a ninguom. 

O SB. • .MELLO MATTJ::! - Ao Oongr·osso Na
cional compete p ·ivativamonte, nos termos 
da Constituição Federal, art. :34, § :30, logisla.r 
sobro a. organizt~ç-ão municipal ~o Dü:!t:icto 
Federal; por isso, ante a au~encw. de dtspo
sü,~ões constitueionaes cspcci.ticas. a nossa 
municipu.lidade ostá subordinad;t á. legisla
tura fetlera.l para. a enumeração c outorga 
dos seus podnrcs locaes. 

O Stt. SA' F1u:lltlll - ,J;i. tivo occasifí.o de 
l~·.1ustea.r quo não. (LY~mwrosos apw·tes.) 
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O SR. MELLO l\IATTOS- A lcgi:;laturJ. não O J·~~ttdo n:-iu póJo p:mniWt· qnc ns 1111.lni-
, póJ0 supprimiL' as a.utorühdo" munieip:.t'JS, cipali1Ütdcs tonh[~!ll complokt lilni'LVule d,J 

pol' cau'-Ja do nrt. 07 da C0nstitui1;:ãu F0- ;wqfb no de.;;nmpenho lle.,;s 1S nti;inns attr.bui
deral, mas póJ3 a.mpliat· ou restringir çõcs ;, o:lB tom cp10 vigi:w :tcorpol'a.ç[J mu
as su~~s ütculdu.dc:'l, organizae a-> su:L~ func- nicipal no cxm·cicio de tu\l .ts as f'u:1cçõc.;; 
.ç:õcs na fôrma que lhe p:.trccct· convc- que CilZ•3m uo municipio u --n ap:cntc do Es
nientc. ta1l0; illlL)Ol't:.tri 1, na dostt•uiç:io da. unidade 

Em rclaçã.J ú.s municipalidades do; Estados elo b:shJ.J a delegação á. communillctde mt:
aconteco o m::~smo, corn a. tliífec·cnça. iímLvia nicipal de re.~· ula.mnni.ar e adrnini::;trae som 
de que as legh;l;tt.ur;.~s cs :.a tlHW:'l tccm quali- sulJJrüirmçào, nem 1i::;ct.LI Íhação ccn ~ral, t Jdo.s 
dado p:wa wpprimit• municípios. os as-um1Hos confhdos il s1n govomrtç:1.o. 

De sor.~c q no, em face do~ pl'incipios do Dahi a. nccesüilado, proclannrl.~ pcl l~ pu-
nosso direito consti &ueional e adminí::;tt·a.- blicistas c ai.t<Jndida. p}ltts lcgishtçõ0s. de 
tlvo, a a.utonorni<1. municipal é um pt'.JIJI.om;.t 

1

. sujoihl' o governo d.a cidach sob cm·tos p·Jr1tos 
intlctcl'min:Ld·J, unn H: tu~~~;ào v:.tga, iudo· du visb, ~t supc!'i;1 tendencía do govL!l'l1o c' o 
tinida. varbua., incJI't:t, pui~ quu :~; lug·isla· I·~st;,tdo. . 
tuL·as podc:n modilicH' i.L Ol'g-.tniz:tç:io lllll- Put· b~o, a :wt.ono111i:.t. manieip:d n•'1 p.9,ln 
nicípal, ca.S.)éU' e annull:.tt' aeto:-:: ch> autol'i· con ~.1istit· na n.wuld:ttlc d.o :~ lmini:'>'iL';'•','ã.o do~ 
üad.cs munícipa.us, l'Cs(;l'ingit· os dir·ei l;os du intc;·c::;sc~ loc;~os, pm· Híll.il. cot·pot·aç1.o pu
donlinio do município cJ:n a pr•uhilJir;;\J blic ~t, simult:uw:uncnl;o pessoa. j1u·iúiett e 
de a'ionar l>cns pa.1.rim miacs, veda.r o cvtl· a.utorid.n.Lle/ g,)voenu.t.iva, sob a i.ute!u. llo 
t1·;.thimcnto do em presUmo.~, c r. e. d ieoito comnwm o .'H! por intondenci<t con Ll'al 

Nem ou:.r:t h<wiu. uo sm· •1 uoutrin;.~ lcg;~l elo Esti.tdo;~nos torml)s do cada. lei propl'i:.~. 
}):u' a, a. OS}Kleic, att~ml;o o }Xtpel quo o muni·· corno bem diz Ol'la.ndo. 
cipio rcpi·cscnt<t na. o~·ganiz :.tçú. :J gct·<tt do A oxbnsã:> dcs::;:t supceintGndoncia, crmteal 
Governo. üepcndu du gràJ de imp:.>danci;_t qu3 a cida,dc 

O municipio, como entidade govcrn:ttiva., tem como agcnto do· goveea•.l d > Esl;a,do; 
é o povoado cvn.:;tituUo em posso<! juritlic:t c collform~ f0t' lll'.1ior ou mc1or a agencia. 
corporação publica pc\l'll. pecpncher- dupla do pod0 1' í.ttl.mini:;tr-a.tivo g l'al quo u mu
mis.,iio:- se~· or·gão par·a a ::uti.stação th-:~ nícipioTepec;onta., pr·opJI't io ;;tl set·ú. •t supc· 
ncccssidudcs da loet~lidado o i'.J:·m:u· um:.~. rintcntlcncia. cent.t·al a o w. c r• p .!lo t<:shdu. 
CÍI'ClllUSCripç~ão administt•al.iva. do Et>latlo. o Oi:.;t.t·icto FnJct·al, roa :n t llJS~I}àO n I, 

No pf'irneieo aspecto o munici b1io ü um no:-:;' 1. OI'ga.níw.\~iio JU!iti~ !, ü :l.•llninisf,t';l,tivil, 
apparclho do govcrn.J local; ll'J ::;eg11ndo con.)t,il,ucio:ml! L!Jm u c;~e.l.cl'.!!i' p:'clpmrlue.l.nl;n 
aspocGO é um :tg\lntedo govc~. I'nd esta ual. du :v!OJHe do ,!.UVurno cJn~t· .d d •, União, do 

gg,a é n. li1;·ão dos trJ.t<tll.st:ts,IJotavelrn)ntc GOVllL'IU N:•.•::i.m;d. 
ele F_t'i.Lil k GoJtlll JW' tl'.L SLI ~ o!Ji·:t 1'1' 1.1J!rmws A (Juturmin •.c;ão WW.'l~ il. lh ro.:.ÍI,~ã. l l:l,..(' l.l 
JllttniciJifte.:, YCi'lda <.w llc,-;;p:tnlwl por Julio tpw oee11 ~n u ;t •, cíLl Mlu no Jll·.no govuJ'I1 .t,
ca·;·riü. Jlllmt ·.1 <L quu oh ldue.l (J no:-; .-u t·c:ginwn l'n-

Como ot•gão do g • .~vct'llJ loc<d, o munieipio dnt·:t,Li Vu p ,,,, llltJÍI, ·•, collVdliÍ.ln~~i ~. dt~ ~:~ ;tJ J-

rcpt·cs~nt:L ILIU c.,llecl.ivi.lale llJiiLie<L, jl~ •,L' p ,,·}',\, nl1:1, li IH ~y . .;l.llln •, tb t''O\\ll'JIO lllll· 
l'urm:.Hla pol' in ;m·cs~cs culnmund c t·cla.ç:IJ('!':i ui,:ip·d dill'o;·,:nt;n d11 Cdlllllltlln. 
lli.Ltllt'i.LC'.; de cal'acl;ot• teniGori d, com po.le: fl l>isti'lc'.u Fe.lcml. (l 1111'1 •, tmtid :~·b :-;:l ll\ 
proprio o ro::;&rieto, t.lireíto3 p devet·c~ ui:S· Jl'•. n ~ llOS~ ' L O,'gil.ni:t. •;~;.lo PtJiitíC:!,:-Hstwlu 
tincto3 ; <', ncsH qua.Líllat.lc, pcl'toncc :.i. CI)JU· eVtllltun.l n. q:1e a IIJWhnt;:l, fh C.t.pi'~:LL l.''u.luml 
munidauc munidp:tl o sou govct•n :J interno, thr;i. I'Ou,lída 1,~: Jil.unir:i;m) <W1ll::;o o n.nom ~lo, 
a.lmíDi$ka.tivp c econonlico. pot'•JIIC n'í:J !l~~á incot'J.lJl'idO em nenhum 

Como a .. ;cnto do govcl'no osl;:t.<lutLI, o mn!. Esl.:dl', tom 1et·rU.orio livl'c u Pl'OJH'io, m ~:-:; 
nicipio ó um membro do po!ler guVCL'IH· :!.'llninistt·M,!Ü.O teunc 1.·ú e até corto pont J 
mcnt:1.l tlo Estado, é um~ pal'~clla. da 1uixl;:,,; -dis~1·itl t1 <:;Jtll org.1.niz 1.çúo Jpunici
arlmini;;t.r"<tÇ'ãu gi~r·aL, unu parte in to- p 1.1 n rnpm~tmr.açâ:> !"ldul'a.l ;-crq>r:tat 1l:t 
.gra.nt:~do E~ta.lu c uma 1'5ubr1ivi:sil'J a·lmi- Unií\u us~Je d.o Gon~cno Nn.cion .. d:-ti.lü 
nistr·at;iva d!~llo, é um l'(lJH'e.wntanlo do go· !'lUJ, constituiç?io polit.ic.t. o a .lnünistra.tiva., 
vcr·no c.~t:~dnal nn. go!">tào do tct·I·itul'io cil'· m.•,s a. ~u ,, i'd~~iio ::;J.lientc e a <lo mei;ropol. J 
cumscl'ipto ;t lucalidt~dc, ~ um dcposit.ario l'od.cr•;d. 
implicít) da autoriJaU.e gcr<~l (m,,.r,ito ú;;m); A qu:dübúe do mtlii~·op.){e fmlera.l, que tmn 
nesse caractm· i.~ corpoea.<;ã.o municipal exeL'C! oxt:1, cid vle, 11edo 11 nu or·gu.rJiz:H,~ão munbi • 
t'uncções q UJ <\ttingem ao ci,büã.o c.J:no ost<L- p d. quu ;!, n(w dugr·a,!lr} (h posíç\.ÍO politk:1. 
duano o não só CJIDO municípc, dcscmpcnlta que llw C<tbe como sétle do Govomo d !, União; 
enca,1·gus cou~m·nentc; a :.~ssumptp . .; que 11Ü.1J ú puis mistet• que os ~;uu.') interesses de cidade 
inter_e~s~m ·de m~úo dire~LO ao "govcl'll') do 1ft 1uom l:lubordin:.túo:-;_i10~~ intero;;sc8 govcrnt~-
munwlpto como ta!. (Apowdos.) munhes da. Fe.teraçao. 
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Por iss:J, n. administra.ç~ão municipal do -.~e 
esbr ::;ujeita. a unn certa. snpuPint.mdcncia 
central U.as autoridaJ.cs L'ecleritcS. 

·O SR. SA' B'H.ErRE-E' cxactLtmcnto o quo 
a. Constituição não diz. 

O SR. MELLO~TA'l'TOs-A ConstitLlição nada 
diz sobre os próblemas municipaes. (Tro
cam-se 'Va>·-:.os a2Jcw~es entre o:; Srs. Sâ FnJirc, 
li:srneralclúto Bandeira e tllvw·o de C ar valho.) 

Aspirar ú completa indep:1ndcncia. aclmi
nistrativa é nobeo o socluc.tor, ma.s n:"i.o é 
constitucional, norn oppot·tuno; poe IJem 1la 
União, o Districto Fo:lot'al não pó.le tot• plena 
autonomia municipal, deve espce.:tr pa.Lrioti
camente, deve sacrificat· em p~trte os in~o 
resscs regionu.os aos intol'essos g.:wa.cs, a,i.nda 
que temporariamente, OI11flU~tnto fol' Capital 
Fedel'al. (Apoir.tdos.) · 

E' esta. mmt rostl'icç~o üe dir"eltos quo não 
prejudica,; antas, ao contt·ario, acaProt;1 lu
ct·os c vant;lgens ao municipio e ú. cid<.t·.Lc. 

A complexidade e irupurtanciil, tlos pt·u
veitos sociacs, eoonomícos, politico.;; o de ou
tras ordens, vincuhtclus intimamen te ú con
dição de cabeça urbana. do paiz, siio ue tal 
evidencia que estã.o a entrar pelos olhos me
nos u,tiLtdos e disponslm iml.ica.ção. 

A ciJado tlo Rio de Janeiro. nus varias 
pha.ses da, sua evolução hi:)toricá., deve m·ui
tis::;imo da sua c i vilizaçã.o mais á acção do 
governo naeionaJ do que aos es.for<,:os pro· 
prios da sua communidttde urbana.(r1poiados.) 

O crescimento da cidade, a sua oi tensão 
colossal, a immensidade da. suí\ popnlação, a. 
sua importa.ncia commercia.l e iodu~tl'iat, o 
seu predomínio sobre v,s demais cidades do 
BraziL não foram causados unicamente, nem 
principalmente, pela · sua posição geogra
phíca, sua.s riquezas natura.es e outr•as fa.vo
ra.veis qualidades suas proprias ; posto quo 
esses elemento.s tenham concoL•rido pa,t•a o 
sou progresso, c(n•to ~ que as Ci1Jl::ia.s m:•,is 
impo1•tantos do soa desenvolvimento são po
liticws, o1•jgina.m-se do fu,ct,o de tct• sido ca· 
pit,~t da uação :-foi a. metl'opolc imp.wial 
o ficou sendo a, met!-opolo foJet·a.l;-outr'or .. L 

município motropolit:tno, agora {U~tricto me· 
tropolitano. (Muito ben~.) 

O Districto Fedoral não tem razão do se 
orgulhar de sua grandeza c prosp~r!cla.dc 
como obras exclusiva.s de suas admintstl'a
Çõe.-3 communaes, como f'ructos da sua víta· 
Jidade municipal; o qnc ello (l tleve. o pr·~n~ 
cipalmente ao governo geral, soh o tmp.ww, 
e ao governo federa.!, solJ a Republica. 

O SR. SA FREIU.E- Não é tanto assim. 
O Sn.. MgLLO ·MATTOS -A me·h.or porção 

de seu desenvolvimento esta cid·.Ld.c dnvo :i. 
tutela. úo govcn·no cenf;t• .d, sob q_uJ tfJ n 
vivido de long;t dt~ta., á ciecumst:Lncia de sutt 
escolha para séde do gov~!l'no nu.?ion ~~l deve 
o R.ío de ,Ja.noiro a proemmonte :-)ltuaçao, na. 

políi;i(n e n:; progJ.•csso, que g<tnhou entl'e a::3 
no~~a:~ cUacios pl'incipttos. 

St, poi:), t~ is~o :•;;~Lm, nada mais ju~to elo 
qne saceitlcat•-so fll;.w ela, autonomh muni-. 
üipal desta. cilla.tlo em troc~~ e rceompcn.'ll.t 
dos onormiss.imos lucros qnc ella tem aufe~ 
eldo, está. aul'erin(lu, :dnll~L In úc auftu·ü· da 
sua, condkão du domieil i o do go rO:i'llO gel'a.l. 
( Jfltito bc~m. 'l'rocuu1-se C'-fl '.~J:t-es.) 

Cm:tam(}nto foi l·tW<~do de porHlOL'<l.<.~iJo.;; so~ 
IU:!lb.antcs ü._s q __ uc v.-.. oho hw1Hlo tlltC o tcgis
la.<lor constttmnte collocou a adrnini:-:Lt'<tçào 
get'<'.l desta cidade debaixo d<t !:>upcdntcn
dcocit.t do-s po1cros f'ederaes, comrtuanto te
nha deix::_tclo a c;u•go das ;.tu~ortdatl.cs muni
cip:ws o.;; :.ts.'3amptos de ca.e .. Lctor lur~aL 

g:;s~t subot•dí.nac;<i:o do d istl'icto <t t11 ~cl<t fo
det·<d é con::;igni.t•l<t cli:t.L'i.tmunto no at't. :).1, 
11. 30, da Con~títui<;:ão, quo dà <~o Congt·esso 
N:~cional o diroito de rc~:~l'var paea. o go · 
vm:no da, União os sol'viços que qnizor. 

N<da fc~Z ;w ca.so o pt'uccíto do ~u·t. 68 d:L 
ConstHui.c;: áo Fcclo.ml, que p1·ecuni"a a <tnto
norni;L municipal, pui'qua,nto é o me:)mu Con~ 
gt'CSS') Na.cional. u c.Jmpotente pato;~ fll)tinir• 
em lei om quo sentido devem set• wmadas 
as expt•(r;:;:ões iina.os (to mesmo a.L'tigo con~ 
stiéuciorml, isto é -<dwto qwt11to respeita ao 
peculiar in tcr·es5c du munici,pb«. 

Precisar o que constitue o pccuUat· inte
res::~o do municipit.J, particlllti.L'izae us -as
sumptos qLtc cslill.s palavr;Ls a.lml'carn, é em
preza qlle aind;~ ninguem levou a cabo e 
que eu não tGnto; ll1<1S a respeito do Di~
tricto Federal é indubittwelmcn&o a'> Con
gr'C3SO Nacional que pcdence es,;a ardut\. 
ürera. 

Da Const.iéuiçfio FcdoPa.l concluo-se r1ue o 
puusamen 1.u do legi::ilí.trlor: t!onstituinéc foi 
tlotar o Di:-:;t,ricto l''I~,Jcea.L com um systoma 
de governo Local ar1equatlo p \l'iL cid:ulo nro
tropolitttna. ; portanto, a. con'iCCtUOllcia. é que 
ao governo mrwicipa! comput,o unica.meot.o 
<L ~estão dos negi)cio8 om q11e ~ó-o muLlidpio 
6 í. ntm·o~~atlo, cvní'ol·me dctcL·mlna.t· tJ Con· 
grosso N<w·ionat, e incumbo au ÜdVOt.'IIO Fe
tlcr-al. a. aclmlnistJ•açfio tla.qtwUa:-J matcria.s 
que só in teres!;am ú. U n i.ilo o a~ q uc f,>rmn do 
natureza míx:ta, í;:;to 1', quo i.ltnto ini;cl'cssa.
rem ú União quanto a.o municipio. E' pa.
ton tn quo no ca.st) de concurrencia de intH
re.;;ses elevem preponderar os m:tis . ímpor
tu.n r,es. q tl(l são os !oderaos. ( r1poiados.) 

O.;; textos constítuciona.cs nã> comoort:tm.a 
r:.tdical tloutl'ina de a.utonomh riwnícipal 
c1uc va.H temlo Vüg'.L ; no en vez disso, os 
texto~! cvnstitucíonaes, a.ind;~ que obscuros ·e 
rn:tl acu.haJo3, cons:.tg:am doutl'in:L rnoJ.orada 
o consct'v:tdora. riu. ha,t•Jnonia o CJ(lllÍIUJrio 
cntt'o o:.; p.Jdet'CH rr.wni•üpa.c.~ o iiJder;ws; 
re.?peita.ndo a esplwr.L 1Ic lt(;t;:fí.o ele c;da, qual, 
po.s, embol'a íocumiJ:.t a. au5ol·id ; ~des muni• 

2:) 
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1DÍ,. 

cipacs os negocios pul'amun tG loc<.~es, s:tl v a. a 
jurisdicção do çong1·csso Fcdoml pua. d i:;; .:. r·i · 
minat· os sorvJços que U.ev<nn c:.1.bee ao go
verno central. Eotrota.nto i.\ Constituiç.ü.o 
Federal não estabelece. nem seria. possi vol 
fazel-o, .a. marca di(fercncía.l entre a.ssumpto 
municipal c federal. 

Desempenhando as attl'ibuições que lhe 
foram commettidas pela Constituição Fe
'deral, o Congresso Nu.ciona.l elaborou . ~~ or
ganização municipal desh cidade, distin· 
·guindo o sep<~rando o quo é meramente ad
ministrativo o executivo e logislativu, ~n
'trogando a autoridades mutliciiJaes o que 
entenrleu ser do peculiar intcrcs::;c da, com
·munid.adc urbana; c não ha como negar qne 
as leis orga.n icas do Dist.ricto Fctleral só per
mittem a superintendencia. centrl\1 do Go
verno Fedcrt~l por mu.noira tão suave que, 
ao mesmo passo q uc ella serve de salva· 
gua1·da aos interesses do E:.,tado, respeita o 
quanto possível a liberdade de acção tlo ci
dadào attinentc aos seus interesses proprios, 
garanto a cspllcr<L da. actividade autunoma 
<lo município. 

A experiencía, comiindo, foi demonstrando 
quo o systoma legislado primej ra.mentc não 
eru. perfeito, trazia embaraços c juconve
ilientes, e por isso, ulteriormente, furam pro
mulgad.as, em diversas époc<.~s, leis parciaes: 
mod.ificati v as dos pontos achados defei
tuosos. 

O pro.jccto de reümna que actualmcntc so 
acha em debate procedeu de uma Cit'CII!TI· 
stancía especialissirna, a .. urgencia de so ell'e
ctuarom certas obras de meJhoramen tos, 
sanearilcnto e embellezu.mento ua. cidarle, 
cuja. realização encontra difficuluades gra vcs 
na vigente legislação. Para remover os 

~ legt\es impccilhos á. execução tle~sos serviçoi:!, 
a IJancadu. elo Districto Federal a.pr·cdentou o 
projcc t.o n . 43, deste ttn no. 

Esse projecto foi occtt~iilo a .(lUe a Com
missão de Constituição, Legi~lação e Justka 
formulasse um substitutivo, cunton<lo mê
didascomplementares o outl·as alheias {t ma
teria da pr~jecto. 
. Alvitro pola u.pprovaf,:ão do :mbstitutivo, 
mas estou que elle carece do retoques, em
bora l.eves, o que a propl'ia CommiJ;::;ão reco
nhecerá. convenicnics. 

O substitutivo indica que a,lgumas atJ.ri
buições do Conselho Municipal f.mjam cercea
das e outt•as se.j<tm mudarla.s para o Profoito 
Municipal, e eu concordo, pelas razões que 
passo a duil'. 

Sr. Presidente, adopto a opi.nião de Fl'au
qucvillc e outrps publícistu.s, (l!.lC nas dmno
CJ•aci~s communacs não He deve conftm: au 
ramo deliberativo dl)s podc1·es loc:u.!s oul.r:.te 
furlcções que não al) de Jcgisla.r IJara. os va
rios serví~os loc~eiS de ecvnomia, policia e 

sett regimento intm·no, docreta1· postul'as, 
lancar contribuições c votar orçarnento, fi
C<~ndo para o ram r> executivo dos poderes 
!oc~Les todos os actos da. admínist1·a.ç?lo ou 
gestão e exccuç~ão; c, porl;nnto, soLt coho
r·entc approvando a~;; emendas d;:~ commissã.o. 

Confesso, Se. Pre~idente, que uma discri· 
mínação perfeita entre a esphern. do acçii.o 
dos dous poderes municipaes não póde ser 
e:;tabel.ecida como so tt•aça uma. linha divi
saria, não é tão f<.tcil de determinar. 

O SR. SA' Fn.EIRE-Principa.lmeute quan
do se pretende absorver. 

0 SR. MELLO MATTOS-Ninguem pretende 
alJsorver; estoll discutindo em face dos pl'in
cipíos, c a, p['OV<t do que nào <~ f'<tcll uma divi
são peefeit.<:.~. V. Ex. encontra nas constit.ui
çõe.-; o leis orgéLnicas municipaea, eo~tee tts 
quaes n,ão ha uniformidade quanto á lista 
dos diversos serviços incumbidos a cada 
1•a.mo {:::.t i.tdm]nistraçã.o, antes ha grá.nda 
disscntimento na nomenclatura c na natu
reza das attribuições. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA-Aqui mes
mo temos o seeviçc do Corpo do Bombeiros, 
que pertence êl. Municipalidade e rtuo osM a 
c;wgo da União. Ahi está um caso. 

O SR. SA FREIRE-Aqui não faltam absur
dos admjnístrativos. Já tivemos o peefeit•J 
govor·nand.o sern Conselho. 

0 Sn.. AL-VARO DE CARVALHO- Foi um 
golpe m01·ta.l na autonomia municipal. 

O SR. MELLo MA'rr·os - Sejamos f'l'ancos o 
justos. 

A tão ilocn.ntatlit autonomi:1 municipal só 
tarn servido paea fomento _d.e uma pulítíca
gmn csf.OL'il c ruinosa, em t.odos os tempos e 
nas <luas mrmas du nosso Governo, c Uf'gc 
impodh· a tod.o o tra.nse a cunti.nuaçã.o dosso 
mal. (AJIOÍados.) 

A.:. necc::;sida :cs public;~s o as con rcn ioncias 
da cc.mmunidado, em uma cidade corno ,.., 
nossa., são de tal arte comp;ica.da.s, vastaH, 
delícada.íi e imperiosas, que a a.dministraç~ãu 
municipal deda ser vedada á exploração de 
pattidos políticos, como hem aconselha Good
now, c provida de modo que o dcsempcolw 
das funcç~õcs municipaes fosse cahír na.s mão.; 
de cidíMlãos do mais elcva.üo gr·áo de pr·cpa· 
raçã.o techuica. e ;~drninistrativa. 

Uma autonomia murJi.cipal organizada. 
com OI)Se plano é (llle entenclo razoavol c 
proficua., c 11 proporia., si a Constituiçílo l!'o· 
dcral não se oppuzo~se. (Apm·tcs t'ehemen
te.~.) 

Entre as aJiegaç~ões oppostas cont1·a o suh· 
stitutivo, figurou a supposi(,l<ÍO de que o pre· 
foíto não é !'unccionario munícípu.l, o por· isso 
não tho deV<~rn sor• confiuda~ n,1.tr·ilmír;ões que 
cnt;endr~m eom a.ctos d.o poc1llíar illtOl'OSflú 1lo 
!ll\Ulieipio ; lUM ti, osli:.t; obj~~~o l'espoHdcu IJ 
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illustt·e D lpntad.o pclu Pia.uhy com aquuHa, I nicipal, tem iiUpt'e~siona.(lo muito aos pulJli
promptidão c jusLot,a, qlle lhe admil'a,mos. eht:Ls e e~t:ul istas n--.odcrnPs, c vac for mando 

Disse S. Ex. que o llUC ca 1·actorizu, o fun e- uma cot•reiHe de opinii'ío cuntra.t·L.L i\, cscol!ÜL 
cionario é a fnnc(;ão, o assim é munidpal put· eleição. 
o prcf'eito,porque,ombot·a no1ncado pe1o.3 po - . Denu·c os os,; J•iptorcs lJ.II O cons ultei sobre a 
duros fodor·ac :-> , clle é incumbido da. adminis- ma.~crla, um, cujo nome :tgora me fallm, 
tração municipal. . exprimiu-se com esta syntheso:-<<Si o CillC se 

Nada tenho c1ue accrcscontar i.l.quolit1 pt·o- 1Jt'ocuri1 6 só ,·c1Jresentaçao, ::t.dopte-sc cloiçilo; 
posição;aponas pe<:o pa.ra lomln·<11' ü, Camat·a si, porém, se quer capocidacle., prc·fi.rct-se no
uma eirctm1~tanci<L que corrobnt•a o argu· meação. » 
monto do nobre Dcput,tdo, e é yuoo prefeito Essa. tl.wol'ia já t eve acolhimento em algu-
6 pago dos seus vencimentos pelos cofl'cs mas das nossa!:' leis esta.d.uaes, e por isso foi 
municipa.es. quo ailirmei não ser uma singularidatle, uma. 

1 
E' verdade que o prefeito é düpondcnto extl'a.vagancia no nosso direito patrio, o pw-

uos podcJ·os fedor<:,os, porql!c) é nomcauu pelo ces.-:;o üo nomea(}í,o do pt•ofeito municipal do 
Presidente da Ropublica, com approv<tçã.o Dhtl'icto Ft!doraL 
do Senado Fcueral, c é (lc1missivol rul nutw n Em Pel'lla,mbuco, u chefe do poder exccu
por aqucllo; mas essa contingcncia. do pt•o- i.ivo mutticipal d~t cidade do Recife é nom:.;a· 
feito só prova que a municipaUcJade do D ~s- d.o pelo govcr-n !,dot· do Est·ido, com approva
tricto Fcdcl'al está sujeit<L <\, supol'intendonei:t çiio do eongt·csso o.3tadual. 
ou fiscalização ou t utela, das au l,or-idaclcs Em Mina,s Gor<~es, u clwf'o do podor ex-
centrao::; d :t União. ocutivo municipal da cidado de Bollu Horizon~ 

TamlJelll do oxa,me das funcçõo:~ do profei- ~e 6 nomr;a.clo polo pl'osidonto do Esta,do uni· 
to não se púcle conclui.l· q1t0 f!llc não ~~ auto- camente. 
ridade municipal, quer sejam as attribuiçõcs No CeM:l, o chefe do Poder Executivo mu· 
vrefoituraes consiJoradtLS em 1ma:-> rolaçõe.-:; nicipul J.a cilbdo da Fort~dez<.t é nomoa,do 
govo1·namcntaes com os habitantes da cí.la.do, polo govcrnauor do E~S ta,do. 
q 110r· em suas rola<;·õcs com o Cunsclho Muni- No Amazonas, os chefe.;; executivos de to
cipal, quer em suas relações cum o Sena.do dos os município:~ são nomea,dos polo govcr-

. Federal e o Peesidonte da Republica.. nador do Estado. 
Segundo os princípios das nossas leis de Em Santa Catltarl na, o chofo do poder 

organização, nenhum acto delibera ti v o do exoctHÍ\'O de li'loPianupolis é nom3aA.l.o pelo 
Conse.l.h!J Municip:.d, com oxccpção dos refH- govema,d.or do Estado, e elle proprio nomeia 
rcnte8 <L sua vida inte8tina,, se cornpleLi1, é delegados seus em todos os dü;Lrictos. 
perfeito c acabatlo, sem a intut·vcnç:ão do E::;sos oxernplus provam estarmn os lcgis
prefeito, que os sa.nccionu ou veta; logo, cllo !adores ostaduacs em g1·andc parto conven· 
é autoridade municipal tanto quanl,o o Consc· cidos d:.t doutrina, por mira su:-;tenLad<J. com 
lho. (Apoiados e n11o a1wiados.) ttbono do a.ntorizados tratí.UlisLas, de qúc o 

A escolh:.t do . prefeito por· nomeaçtio do municipio das cidades mett•opolítanas precisa. 
Poder Fodôl'<tl nem lhu tir<.L a qu:üidade ma- de uma, organizaçflo ospccial, attcntu. a posl
Jücipal, nem é cunku.riu. aos ]!L'illcipios goru.es çã.o política sni !f!Jrwds. qne taos cidades ve
do direito, nem é anomalia no dil'ei&o na- cup:un em 1'<1ee d.o governo esf;a.dual. (TI'o· 
cional. cr.on·.'ie apal'les.) · 

Segundo ns normas do dir·cito constitueio- .Muito IJCrn :w<lou, porta.nf.o, o legislatlor 
na! e atlminisl,rativo oJJL geral, o ehefo elo fed.cr·al u.doptando panL o Di::;tricto F'edcral 
poder oxccu1.ivo municipal púde sm· oseo- o vigente methodo r.Lo nomeação do nosso 
lhí,Jo pnr um dos quatro mqdos seguintes:- prefeito nwnicipa.l. 
elekão pelos municiiJCH, eleição pelos con;;e- O Srt. llJm.EDIA JJE SÃ-H.egímen contrat·io 
llwh·os municipaes dentre olles proprios, á Constif.uic;ão. 
nomeação pelo governo ccn1;ra,l de um dos O Sn.. M1~LLo MATTOS-Graças a ossc me· 
cousclhelros municil'aes, e nomoar;iio pelo thouo, é quo nós temos a fo1·tuna. de vor á. 
governo cenü·:.~l de urn cidadão qualflUCI'. O tr;sta da <v.íministr·ação um cidadáo como o 
n(J~Ho ](Jgisl:uJor pref'nri u esto ultimo metbo- Dt·. Francisco Pereira Pa~;sos, que aliás 
do, ({.IJC l'Cal.rncntn (l o melltoJ' porr1uo o nllnca c]Jega.ri.a :i, prefeí.tur·a por eloição, pois 
pref()if.o, e(Jmo a.gont.e do Governo Federal, q11u não(\, nom nunca, fol JWliUco, oem ~do~ 
do v H sm· da. cunfiança, deste, e pelas funcr;õcs taúo de gc!i.to pam o :sm·. 
que rl chamado a d'!sempcnlw.J.·, tl(!VO tct· O uctuu.l. prefeito c'~ 1.1.1n adrninistr'all.or 
capacidade e~poeíal e llabilídartc hurot.m.t.- prem.li.tdu de 'JW .. I.I.ida.tlc::: purcgrin:~s. ü rea.l-:
tí<:a, quu ra,r:J.HJCntc se m~eon t1·am nos f'une- uwn l;eum lwmern cv;ecutivo, nu rigOJ'oS(J sen· 
ciou:u•ío:; olect,ívoH. liído <ln.-; ;a p;.davril •• Pla.noa,r· e pl·:.t.tictu· f;U.o 

Esli:t, IJ uo,.; l;:'tn r! e (~li/fi pnll:ncia., /1(11' as."iim nel;,_~s d.o r;ntlio intorv:tlJo pa,ra, ollc som pre •. 
u.izel' I L~dJoiea na a.tLtorillac.l.u t~XeCLLLÍ v a lU L!- juizu I) I) ttC(}!'L•J UtJ, deU IJoraç~v.o. (ALIIJÍ(((/1).5.) 
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O nome do De. Passos c\)mo n.dministrador 
não · ê novo ; conhecidos são seus trabalhos 
anteriores á actual administração. 

Sua probidade é incontesta.vel e inconteste. 
Seu preparo profissi?nal, s~a intel~i&"encia 

. lucida e culta, sua mdefecttvel actrvulade, 
são causas que estão no domínio de todos. 
. Em poucos mezes de a.dmin istração tem 
feito verdadeiros prodígios. · _ 
· E' col!lhecido o descalabro das fimtnç:as rnu
nicipaes. Desde 1893, a~no ~m que _c!?meçou 
a vigorar a nova orgamzaç:ao pela. 1~1 de _20 
de· novembro de 1892, qnc os funccwna.rws 
municipaes estavam habituados ao degra
dante e desmoralizador s.rstema. de atrazo 
nos par.a.mentos. Os mezes de março e sc
tembroo sendo os de arrecadação do imposto 
predial: eram considE>ra.d~s os das wtccas 
go,·das, e só nos mezes proxtmot:: ~ elles é q~e 
os operarias~ emprega.d?:) re_cebiam om ~Ia 
o~:; seus venCimentos. Fora d1sto, era preciso 
tomar omprestimos, fazer operações de cre
dito para arranjar algum dinheir_o, a.fil!l de 
paO'ar alguns mezes; a regra, porem, c mva
ria0Velmcnto seguida desde 1893, era que só 
se · pagava em abril, outubro o maio, por 
causa do imposto de licenças em grusso, e o 
mais commum era o a.trazo de dous. tres e 
àté cinco mezos. Agora, desde j<1neiro quo 
ó pes:;oal é pago rigosamente em dia, <tpezar 
de augrnentado, e de terem accroscido para, a. 
Municipalidade despezas c onus que antes 
não existiam. 

O augmento das rendas municipaes é cousa 
que salta. aos olhos de quem Iê o·s balancetes 
constantemente publicados. Os impostos so· 
bre cães, cavallos, taxa sanitaria. placas e 
tantos outros que figuravam aiié agora como 
Léttra morta nos orçamentos municipaes, 
à~;tã.o sendo arreca.clados e regularmente per
cebidos sem rcpugnancia do:-! contribuintes. 
A cobrança do imposto predial tem dobrado. 
As multas vão sendo art~cadadas })Or í'órma 
de que não ha memoria na Municipalid,tdc. 
Até agora, isto é, até fins do semestre ven
cido, temn-se recebido mais multas do que em 
todos os exercícios anteriores se recebiam 
em cada anno. 
· Os . variog serviços municipaes foram todos 
J•erormados·. 

A mnnicipali1ladc de Buenos Ail•es, cujos 
}JI'u?"ra~'<sos 11ós vivomos a invej<Ll', rocobendo 
um exemplar do noi'HO t·cgula.mento de con
s trucçües, clogiou·o n a.1loptou algumas da.s 
suas diliposiçõcij, 
· ll'oram pl'omulgada.s ~o~tur•iu:l ~o·ulwc vru•io:s 
a.ssumptos novos o l'efor•m;uiltB ou LJ'ILS soiJro 
rilateL·ias em que a expot•iench da ~~~lminls· 
t.ràçã.o e o progress.:> da. cidade ~~;fiim o o~l· 

· _giarn. .. . 
. Em toda a parto nota.-so actl.Vld~JillO o N .. 
tv1·ma.. As tachadas dos fH·eutos tla. ciuu.rl•! 

estão sendo limpas o pintn.dns, em todos os 
bairros da cidade estão se fazendo rcconstru
cções de.predios e novas edificações. Cento
nas de operarios, que estavam sem pão, toem 
agora trabalho g<trantido, apezar da crise 
por que estamos passu.udo ; entretanto, até 
agora, o que o Dr. Passos tom feito é levar 
a cabo pequena.s c modestas obr•as, que, 
prestando reaes serviços á população, vão 
dando á Capiial aspecto de cidade ci vili
zada .. 

O prolongamento da ru:1 do Sa.cra.mento 
era uma necessidade p:1ra. n. via(~ão, a~·cja
rnonto o aformoseamento da cidade, o que . 
igualmente se dá quanto ás rua.s da. Gua.rJa. 
Velha. c da Prainha. 

Nas desapl'opi'ia.çõos tem-se fel&o, por 
accôrdo com us proprietarios, e sem a, menoe 
violencia, i> que de mais vantajoso se vMo 
fazer para' a municipalidade, pagando com 
tantas a.poiices municipaos quantas bastem 
para perfazer a ronda do predio, o flue 
muHas vezes dá ao p1·êço da. indemnização 
qua.nti'1 menor do que o mínimo que procnl'a 
o projecto que hoje se discute no Sonado. 

E o que é. admiravel é c1uo os scrviç~os 
de dcsaprop1·iaçã.o e de dem.oliçã.o estão 
s:mdo feitos sem reclamação alguma c com 
applausos dos mosmos propriotarios por olla.s 
a ttiogidos. 

O SR. SÁ FRI~IR:c: -E o povo 't 

O SR. MeLLo MATTos- O povo manifes
tou-se no dia da inaugu1•ação da Avenida 
Passos, l'ecebendo-o com palmas e Jlores, 
exigindo entre acclamaçõcs quo a nova rua. 
tivess~ o nome do seu gr·andc prefeito. 

0 SR. PAULA E Su~YA- l!;s1,o facto cí olo~ 
quentissimo. 

O SR. MELLo MA'JTos- Rescindindo, som 
onus pa.ra a Municipalidade, o cuntracto 
para o calçamento, está tt Profeitul'a a 1azor 
p:Jr sua conta, ou por concurrencht, fluando 
assim o entende, o serviço, no qual, como 
na rua Primeiro de Mu.rço e da, Quitanda, 
está ensa.iando typos novos. O hediondo 
lagedo de canta.ria de í'l'ente dos predios ostá 
sendo suhstituido por passeios moder.nos c 
elegantes, e os projectos de construcção que 
hoje se aprosenturn á Pl·efeiliul·;.i, revelam, 
por· seu gosto e nlegancia, quo o~ proprie
tario:;, impulsionados pelo quo vecm no 
Prefeito, querem por sua vez concorrer 
pa.ra o ombellezamcnto da cidarle. 

ggta. Carmt:·<L, que se leva,ntou om grande 
rntLÍOJ'ÍiL p;u·a applitudil· o projccto de proro
gação do podot•es cxt·~·a.m•dinario.s ao P1•e1'eito, 
nà.o pódu deixar de vuta.r· o substi t.utivo, om 
fJ1la, l'OtiLlt,uiuuo u.litis á Profci.turtt attt·ibui
(;Uas ~uo JeUa. huviu.m sido iodovida.mentc 
th·ucJ:u;, t~u pol'lUiLta que o t~;dual Profeito 
•~on tinl\e tàu IJt:lln. ol.tJ'Il, 
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Attendendo aos excellentes flotes do act.ual cipalidarlo, hem como o regulamento para a. 
Pr·efoiLo c á urgoncia. de oxocutar em• ta::; Dircctot•ia do Pa.&1·imonio, cnja escripturaçã.o 
o bras do metlwr:.t.mcntos da. cidade, rosol vi dever: i ser organizada da fôrma mais conve
approvar o substitutivo do pro,jDcto em dis- nicnte ii. ca.bal exccuç:'lo das disposi1~õos da 
cussã.o. di ta, 1 oi. 

S1·. Pl'esidento, a proposito do arti~o que A essas ui::;posi1,~õos logaes oã.o to i, é cedo, 
so occupa. do destino a dar-so ás sobras de d::t.üa execução nas administrações anteriores 
terrenos d e ~aproprütdos para abertura de á do actua.l Prel'ei&o; apezar das reiteradas 
novas vias publicas, f'ez o Sr. Deputado Fe- solicitações da repartiçi'í.o competente nos 
lisbcllo Freire, na ::;css:'io dn ~30 do mez findo, .rcspccti vos relatorios. 
longa dis:";ort:tçã.o sobro o pa.trímonío da c i- O Dl'. Poreiea Passos, porém, att.on<lendo 
da.do do lUo do .Janeiro e concluiu poe soli- de Pl'Ompto a nov.:t. S'Jlicita~~ão da Directoria. 
citar o aditLmento do projccto atô serem do Ptttrimonio, autorizou, por pot•taria de lf'> 
satisfeitas, polo Ministcrio do Intct•ior, inftH'- do mez findo. a realiw.çã.o dos trabalhos ne
mar,~ôes a.ccrcrL do assumpto. ccs::1arios, nã.o só para a fixação das ses· 

Citando, pat•n. demonstraL' o valor desse m::t.ria.s urbanas por rnoio da n.viventação dos 
patrimonio, os títulos lias sesmarias doadas rumos da citada medição de 1753, cujo ori
aü Governo Munlcipi11, hem como o auto da ginal, com a, plant·t, e!l.tão levantada,, per· 
respectiva medição em 1753, transcriptos no tcnce ao Archivo Municipal, nns tamb3m 
livro do Dt'. rraudook Lobo e que S. Ex. repro- para a rovisl o da sesmari:.L do Rea.hmgo o 
duziu em annox.o ao :;cu discneso, manii'estou das zontLS do marinhas c mangues fvreit·as à 
o illustrado reprc::;entante de Se.·gipe o do· Municipalida.do. 
sejo do saber si i.L admini~tração do Districto Com essas providench~. é f:.~cil de im:t
Federal conhece a .integl'idade do seu patri- gina.r o augmento que póde ter a. ronda d.J 
monio. Patrimonio Municipal, que bojo não é a. 

Para a~sim se ter expressado, deve certa.- que dove sor, pela fa.lta do dotermina1;ão 
mente haver of:icapado á~ pesquizas do douto exacta de muiti.LS zona~ du Districto Federal, 
investigador a lei municipal n. 632, de 9 de onde; mesmo desprozaüa que seja. a. area da. 
novemb1·o de 1898, pela quaL se verifica que, chamada sesmaria de sobejos, tem a Munici· 
conhocedo1· de taes títulos, decretou o Poder palidn.de extensas o vaU0sissimas porções 
Legislativo do .Districto a ucterminaçã.o qne lhe sã.o inquestionavelmente foreiras. 
exacta da área do patrimonio da cidade, Basta. cousider·al' a extensão do littoral com 
adoptando como providencia para a. regub.- os terreno~ gmndcmento valorizados que 
J'izaçã.o d t~ sua renda um meio de tmnsacç~ão, nelle se encontr<.tm,para ca.lcular que, jtí. sem 
como no seu luminoso trabalho a respeito f'allal' nas. a1•eas de sesmarias, avultadissimo 
aconselha o eminente jurisconsulto Dr. Carlos será. o accrescímo da renda a tirar dahi a. 
de Carvalho. Prefeitura para os cofres municipaes. 

P1•nscrBvo ess;.t lei as medidas Hoguiotes. Não obstante não S3 tot• dalio começo a 
O PJ.'ofeito provitleneiil.rá p :~ora que, dentro ossc met•il;orio ompeehondimeuto, a qtw 

do p1•azo de 90 dias, a Dil'cctol'ia. do Pa.tl'i- está. tra.ta.nclo de se dodicat• :t Prefeitura., 
monio pL'oceU.a á. fixac;:ã.u dos limites d:1 área pela sua t•epa.rtição do Pa.trimonio, desde 
fot•eira :1 Municipalida.do, do aecordo com a. ,jnlho do anno pass'tdo, como providencia do 
plant;a. e clornais documentos 'oxisl;ontcs no expodionto, é exigida. para. u. transrorencia. 
Al'ci!Ívo Municipal e os traba.Lhos da com- do imposto predial a quitacão do foro, pro
Jnissãu da Carta Cadastf'a.L. viJ.oncia incluida na mencionada lei muni· 

Concluidu esse tl'abalho ser-lho-ha. dada a cípal de 1898 e hoje autoriza.da pel:.L loi fo
maior publicidade, ficando mareado o pr·azo d.eral n. 939, rlc ~9 dõ dozemhro do 1902. 
de tros rnez:os para, que os propr·iot:wlos em Da etncacia de tal medida. púde-se bom 
terrenos foreiros á Municipalidade venham ajuizar pelo considera.vel augmento que tem 
reconhcCCl' o clominio desta, gosando os que pt•oduzido na renda do patrlmonio munici
isso fizerom de uispcnsa. do todo o dohito om pn.l, especialmente no corrente exercício. 
atra.zo. A pt•ova disso terá quem q 11izor recorrer 

Findo o pt·azo de tros mozcs, o Prefeito ao halancete oficial publicado na Gazeta de 
mandará. procedor á cobra.nç~a dos foreiros NoUdas de 7 de julho ultimo, por onde se 
remissos, por todos os meios qne couberem verifica que a renda do Patl'imonio foi, de 
nas leis em vigor. ,ja.oeiro a junho deste , a.nno, de 99:9.55$654, 

Determina ainda essa lei ctuo o Prefeito tendo sido em igual período do anno ante-
expedirá. as necessarias instrucçõos, basca.- rior de 86:Lil5$2l6. . 
das nas disposições della, da.s demais leis em Afim da ser convenientemente rogularLza
vigor e princípios de direito que regem a da a, escripturn.çã.o da Directoria. do Pat1•i· 
m;t,tería, para a. perfeita a.rrecadac?to · das monio, autorizou igua.lmonto o Dr~ Pereira 
rt%las da proprieúa.de territorial d[~ Mnoi- Pa.ssos o cncer·ramento temporar10 do ox· 
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p2diente para as partes intcress:tdas <is 21 c·mtr:t, :•, Mu. '.li.cipalidado, á vi~i;'1 elos títulos 
horas da tardo, de modo a poder o pe.jso:tl que t•emonbm <t :w annJS, nao CJnsb.ndo 
dessa hora até as cinco consagra.r-se oxclusi- dcllcs onus <lo rõr0 :ünrla quo os terrenos, 
vamento a esse ínadiavel teabalho. I f:Jbre qw; vm·sam, se achem onerados na, 

Occul'l'O ainda quo, prcvalccendo-Sr\ do di- ~esma.ria rrwdila ou na do Campo-Grande. 
rcito quo á Municip:tlidado cabe como se- S:-í,oJ u:~t.a.~. nm summ:.t, Se. P1·usiduntu, as 
nlloria. direct·.t, desde os primeit'03 d.i:J,s da, pl'incip~ws dni;orminações do menr:iona.do pt·o
sua administração orJcnon o actual Pecfoito jee:;ct•J tlc lei ..lu po:;tm·as tlo l89::l, c1uc ficou 
a prévia amUencia da Diroctorht do Obras e entr·ota.nto sem sancçiio. 
Viação nus pedidos de transfcrcncia do dn- M:1s, aJinn.l du con L'I.S, a, vm•ificr~çã.o dJ p:t
minio util, a.fim tle usou· da 1'aculd<J.1e do I. ·imoni1) municip:d c ao.; quo;tões de t'Jeos n 
optar pela acquisiçã.o dos peedios uu l.eno- empltytottse s?Lo nug,Jcios pJe dom:üs com
nos a serem vendidos, e ji.\, teve onsPjo do plicJ,dos o inextdcaveis, quo já tcom sido 
usar desse direito, com gl'ande vantagem inutilmente aborda.clos pJl' talentos de olei
para os cofres municipaes comprando nm ção c c LlX1cida.Jcs 1' n•cnses, convindo aiocb 
predio necessarío pr~ra o td~~rg;tmen'ío da l'Uf.l, nota,r que <J.té agora, nestes n;Jsso.3 dias, dons 
Frei Canoc~. . especialistas de grande sab~)r c laboeiosida .. 

F.inalmente, quanto ao que concerne :ls ac· de, como o> Dr.:;. Felisbollo n Fazenda, cstü.o 
quisiçõe.~ feil;as para o peolong11mento dn. l'Ui1 em complel;o desaccordo solJre p:trtns capi
do Sacramento o alat·gamonto da rua Treze t:1os da matnria, como estamos vendo pcl.ts 
de Maio, é facto quo as respectiv:l,S escl'iptu- suas discmsõd3 na imprensa. 
ras teom sido lavradas dupois elo quit:tr;~ã.'> dos Era. meu df)}c;jo, p u·a mai3 con voncee a, 
vendedores com o Patl'imonio Municip~d. Ca.mal'a (la,s d.irricultia,dc·; dos te asmmpto, lel' 

Súmentc não toem sido p:.tgos lauclemios, p:Lrocere.:> üo3 nosso.3 métis c.mllccitlns jul'ls
prl.'quo, constituinüo o::;tes o preço que exige CJO.:ltlltos, por occ<tsiã.o ela. tonl;ativa, de regu
o senhorio dirccto aflm de considerar a li- l<tf'izaçã.o do SJnko foi to pBlo pro fui to Ba.e;tta 
cenç;). para tra.nsf'e1·oncia, do d.ominio util, Riboif'o, cJm a p.tblic~tÇil.'J do um etlital em 
claro é que nã.o se deve exigil-o qua.nlo é o que fixava peazo heovo e imprJroga.vel p u·a 
pr.:>prio senhorio quom roadquiru esse do- o pag,~mcnto dos fóeos n.traza.dos, or.lc)nando 
minio. ltlll;1 serio do medida; violentas para envol
. Ainda a respeito d 1. sesnnrja do s.Jhejos ver <t quttsi totalid:1clc da propriedade em
alguma consa já fóra antes tentada pmr.ica· phyteutic:t nas nuthas do commis.;o ; como, 
mente, tendo sido approvado poto Conselho porém, nã.o quero abusar da pacienci<~ da, 
da Intendencia Municipal n:~ SB::lsão de 5 de Ca.mara, limito-me a olforecor <i Mesa esses 
junho de ltl90. Ltm projecto de quo pn.sso a parcc:n·o:j c reqturet· que sejam publicados 
dar nrn resumo. . c·Jmo appensos ao meu discurso. 

Dentro da sesmaria dos sobej.Js, sem pro Entl·et,mto, Sr. Peo:SiJ.cnte,. para. rosolvol' 
que, após as indagações de qne trata o respectivamente i1') suiJ:Stitut.ivo em debat;e, 
art. ~0, ficar duvidoso o direito da Munici- não é pt·cciso s·Lbee o (!UO o nobre Deputado 
pahdade ao (oro sobre qualquer tereeno,soe:í, por Suegipo quee crue n6s venhamos a s:tber·. 
este desde logo dado como livre de onus, orn Tri.~ta-SC' a.pona.s uc ter~nsl'ceir do Conselho 
plena propried<t<le de quum tiver dominio p Lra o Prdfoito <tttl'ihuLc;Õ:)s ji'L commgradas 
sobre elle. em lei, o, porhnto, nã.o importa cogital' de 

A prescripção, de que tmtam os ar·ts. ll c outros asmmptus quo se rolacionom inclire-
12 aproveita aos propl'ietarlo:J, cujos títulos ctamonte com este, mas cJm ctue a Cam~tra. 
estejam de accot•uo com as disposições da- nad;.t 1; nn a ver. 
quelle projocto, emb:Jra,, accedendo, ao con- F'or·eiros ou não, os terreno.~ a.dquiriclos 
vitedaintendencia, ha,jarn til'ado c:tl't:~de afo- cum os preilios desa.propri:.Ldos. a Municipa
ramento e pago emolumentos no aant de 1890 lidado ú obrigada. a indemnizar' o propri-e-

Os prestunidos propriotarios deverão apre- ti.1rio, pol'fliW o senhor de tlornioio util tem 
sentar seus títulos e de seus an l.i-p:Jssuitlo- diroito á indemnir,açãJ do senhor do dominio 
res.Os títulos. quo forem ant01•iores ao anno dif'octo pel:~s .bomfnitol'ias que tiver feito. 
ue 1850, e docli1l'OIYl o tcr·r·eno liVl'e de l'oros, Coml,udu, po:-;so ga.rttntir á. CamM·a quo, 
d[Lrão direito a.o commis:3o aos propr·iotu.t•ios em toJos o:'j pagi.1montns de dc:~:tpL'opr•i:t<;õcs 
soiH'e o domioio dieocto <los tcrl'enos, a ctuo feitos p3lo De. Pa.s.:;os, t HJlll sido cobt•aU.os o.~ 
se rdí'crir•em o Pl'OVi.LL'ão a pL•esct·ip::ã.o con- r.~spJctivos fóNS, o nu.·; cc.~sõe:, ou vonlla-.; 
tra a Mllnicipa.lid td.o, me.~rno quo est.<t lwn- quo i-lO f:i.weom sce:.í. condic;ão ímpost;1 o rcco
vesse p3L'CebiJo l'dr'os do t:ws ten,mu~ t~tl t•) nltu,ümen l;n da mu!dcip:11id<trle po1· fot•eil•a, 
riormento áqaella data·. conv1 ::;. l•:x. jtL o ost·i f'ctzomlo. 

Nã.o constu.nJ.o tloB liv1•os do Tomba,monl;o :Só os lu.ut!emios niio toem sido cobru.,los, 
M,Llnicipal pagamento ttQ fõt•o em tomp•> aJ- nr~m o polum sel', poec1uo o lu.udemio sô. é 
gum, fica dosde.já. roconhocida a prcscr•ipção pa,go pelo senhot· do domini0 util t~o senhor 
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elo domínio dirccto qu3.nto aliena ~ -L terceit'o C<tso .'>umelltétnte se 1lá com outros peeclios 
o seu SJnhnrio. • na. esquina. da. nH~sma rua. com o largo (la 

St•. Pc(~sido ote, r0.sta-mo ;1gnra jnsti ficar . l\Iãc d.o Bispo. (O o1·adM· indica na planta em 
a necossicla.de de ser foi ta.. ind,}püntlontcrnctHn ' c1Jide11cia us JJOnlos refi; ridos.) 
de hasta. publica. o licen(;~t do Con::;elho, a, j O e.:~., Se. Pre<dcnte. sendo obrig;tturia. a 
venda ou troca _ do terrenos ou prcdio;:; a.'l· 1 vench em hasta. publica., esses nc.:!:ocios, li
quiridos utt üosa.pt·oprütun$, que n:lo te- · citos e vantajosos. n:io pollon1 s ~~r. l'ol!.os por 
nl~am sido a.pi'?V_ eita~los p ~tra logl'adouro pn-~1 ca.usa. da. concuL'_t·en(:ia. publica e das"'ditn:uL· 
bltco n~\S avcmtla.s, pt·aç<lS ou t·uas. dn.dos cl'oa.das por peotondcntos que nw plCa,r 

A dispensa (lcssas forma.lüladcs f'l· i ampla~ o.;; lanços. 
n~ontc dofe?rlLda, peh Comrnisslo na c~posi-1 O Stt. SÃ Fn.rmu:-E d ~~l'iéL l.idvez mnito 
ça,o de mottvos do seu parecel', ma,::; cretr) op· · ma.is. 
portuno audnzir mais algurnas bl'ü\"!lS ob;:;er-1 o Sn.. ?vfELLO l\IA1"l'O.-;-Nã.o (la.l'ia. )1')l'qUtl 
vações sobre a isenção da has 1,;~ publica, o 1 o prec:o tl:t indcmniza~:ão flHC :~ Prct'citur~~ 
julgo que t~ convnnient:l mo Llific:~t· esse ponto 1 tof'ia, elo p;t,!..(<.Ll' :w propt·ictariu sot'ia. poto 
do substitutivo, no sentido do uma omt;nd<.t 1 Pl'odio c pelo torrr;n0, uo p::t:::so quo 0111 ha::lt<~ 
que apeescnto. publica. só é posto :'t venda. o tencno, cnjo 

Nem s(·, a. tl'oco elo dinheit'o f\z a mtrni- pt•uço s(~rá. muit_~ menor, de mo.(lo C.lUC 
cipalid<tllo bom 1wgoeio na a.Jitciat;Ko de ter- a. in1Lmnnizaç;'io SJ.ltiria 1nuito maw e<un. 
l'CllOS OU pr'CUÍOS; ás Ví.'Z ü~. U. p .: l'llllll.iLÇTI.O (.11wr/es.) 
COill outr·o ter1·nno ou pr·<tdio ~OI'i.Í, melltul' 110- A p,·ofcitura. p:qj<l.l'i<l. por oxmnplo, ·10:000$ 
gocio pt~l'<l. cita., a. ;$iln como o pode,·;\. SIH' a, pol:~ (losa.pt-opl'ia,(;·ão dn toe. lo o pced i o o ~ào 
vond ~h parl;icular. oncnnlrari:L n;~ vent!~.t tlo.tol'reno compcns:tçao. 

0. SIL :M ~mErtu Ar,\·Es-E' l!ln gra.nuo 0 SR. Are; u::;T .J lll·: VASCO.'<CELLOS- 1\Ias 
peetgo · . . ficaria. com o pt'\Hlin . 
. ~ ,?n.. SA. Fn.r:m1~-Um perigo oxtraul'- 0 s 1 ~. M~-:tr.o MATTOs-Não, l)Ol'lluo o !1o:3-

duu1lo. . _ . . . apropl'i;1 paL'J. lfwt·adouro puiJlico. (Atwrtes.) 
9. ~R. Ml~.l.L~l ~{A.~T?.S-:Es::; _~ :nedH.ht tem . I~, no ea.~o t!o nã.o llütn?lir• o pt'edio int~il'O 

tütlld,.tdo .o 1 <.tza,~ .lo sct, stmp.;~::;mcntc por~ P' .. f·tzol' 1Jo torl'eno }rJCrt•;tJumo publico, 
quo é. pül'lWJSit~ao düVü SCl' rq)otti.1Llll. A bO!l- t<~\~i~, cíc' rcvcndm· o pt'O(lio avariado c do· 
ou ma u.pphc~ç;~u. d.ella. tlcpen~lt? 1l11 moral!· ,, ·.do ou conscr'·~d·o smn riecessi<hde 
u~dodu3 i~drptnts~;~a.durc.? muntcipa.os c,. ~t .s· P\~~cL~nd; !lo.')püz<.l.S do rocunstt·ltcçã.o ou con
Stal scnd.o, tau pcrtgoso e confiar ~to pl'efctf;o I c :~ 
essa _ fa~uldado, quanto scriJ. c;~nfial·<: ao cc~);~~ais, a. pe;üic'~ tem domons&rado quo n. 
consc~Iw (n ·wneroso.~ c~.zwrte.<). h pu~Jl.tco e I hasttt pu h li<:~•· é perigosa. quando se~ tra.1,a de 
no!.O.l'lO q.uc .. temo. s ttdo conso,ltos. rnunt_e.tpaos -Ón:llts om rrrandc mu.ssa · P_ ódc até sueco. ~ 
mi1l af0mados o n.e~usados ~le ImprubtLlé~de j., como fL se pt'opa!<t,' !LUO se formem 
lllt gos~au dos nogocws publiCaS. !·~ ~om :1 ~J;~;!icn.to;:; e conlllios pa.nt f'a.zel'om nrWicial
:pwl.lJS~t.~ rucot'l~ar C[UC os advcrsaews d:t monto baixar a estirna. t.iv:~ dos tc 1• 1·cnu .~ o 
Jns.Glt~~Lçao prcfot.tut·<~l.tcnn.t gtll~ ·da.;Io "":t,cs~r~ comprai-os a baixo peer.;o. cspcculal)'.i.o .c ~ ~~
re~potvo CIJmplct.J slloncw. ( Cra ... wn-sr; bmonte m:~is pecjutlicw.l que as possiVCl.':l 
upE1~1:tes) n .• , '"' ;' • , .. t· . , t em vendas e!fcctnttdas por outros moios rc-

xamtn .. mo;,. ·~ q uc.,t.w scns<t .uncn e. gularos. 
Vou uxumphllcar. , , , . , · , A 1, ·t· 
Tenho t~qui 11 planta do pt'ojectado ala.rga.- O ?"-· lt,S:\JI•,ItAr,nr~o l~ANDErr,~ ::-.. td,S ;L 

monto da. rua. d11 Gllarda. Vdha.. (lksenrola publwa, ~~·?tl.u~ sc~nP,~c o . con .,rai.w, pot-
e most1·a a J>lanta.) quanto os Itct&auto., s., mancOJillllUnam. 

Na. esq11iw1 <test:L ru::t c:Jm a praÇlL do O Sn. ME.r...Lo MATTOS- Alé~ de:;sos C<;t~m.:; 
tbeatf'o Lyl'ico, lla um g1•ande prcuiu, euja quo indiqu?l• l.ta c!u.tl'o; guu .do1xo do cttar 
dosaprupl'iação custará nu roinimo 40 contofl porque scna !astH.lLOso e tnuttl. 
de J•, )js e cujo tet'rono vendido, depois da. St~iba·SO, porém, em u.bono d<L vcrdaüo, 
demolição da casa., níitJ p1·oiuzír;l ta.lvo;r, a r1ue a intonção do ProfeHo é roc?rrcr á hast~ 
br·çrt p:trt~ do p1·eço; ma~, corno í1 PrMci· p1rhlicu., corno rng!'a, gor•tLl, e a.sl:n.m pr·ocedom 
tura., pa·:·a o ala1·ga.men1;u da, rua .. n'iu peo· eolll todos us tenono:-:1 4.les:t. pr·uprta.do.~ p:Lra. a. 
cis:t do t,,jcliJ o tm~L'ü!H> oc,)up.;.do polo pre~li!), Avoni la. Pa~:;:-;o~, <~e e11,)it.~ vnnri.:~x dln CcJflf,r.lo 
COIItbitiO!l cnn (J p1•opri.el;:rr•b dmnuli1• a.pl)- ap111'1LL' ma.i;o; dn JJJJl,·rmtos do L'•!lS. 
nu.s cm't<L por-c;:'í.o dnllo, da nd.o em compn11s !.- O '"H.. Mm:r•:lltA J\ LVES.- .E pu1· IJIIO ni'í.o 
ção tJ • · , nn1lc t H los om h a.~; r.;,, p11 bl w :t ( 
ficando a.inda. o propl'iel;:tPirJ com a, olJ ;•iga,- O Stt. ~- ELI.O ;_· , 

1:ã.o de cun~tt·uir á su:L eust:1. n l'Mlhad.:r. diJ j:i. c.lni. . 
p!'(Hlio, qtw a. Prof'eíLtH':I.. (,íniln. ob;·ig:v;'iu do A oul;rrt ttmn.:tl!rhdo p:1!':t, ynnda. 011 J!Ol', 
eon~~ruil' a, Stlíl.~ oxpomn!·L muf; t., a cuja. dt!:lpnns:~ SI\ re(;\1'(~ o ~mh;tlf,n-
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tivo, é a exigcncüt de autorizaç[o ;w Prefeito 
pelo Conselho Municipal. 

A lei actual exige vohções om clous annos 
successivo:j p<u·<~ quo Lt Municipi.Llidn.de possa 
alienar tenenos. · 

P,Jis então, numa. occn.sião como esta., tra
tand.o·se de medida. urgcot.e, pa.ra se vondor 
uma nesga de tcm~a., ha. d.e SOl' peeciso li
cençi1 do Commlhu <loponJente de vot<lçã.o em 
dons arwos ? 

O Sa. ALVARO nE: CAH.VA LTIO - Ma.s ha, 
casos em que nã.•J ::;ã.o rw~gas, são pod::u,us. 

O Sn.. Mr.r.w MA'l"ros-A Eccnça. pr(:vi:~ do 
Conselho Municipa.L pótle so1· dispemnda ~em 
perig> para o pa1;l'imonio municipal, p•n·qno 
o Prcl'ego l;ol'~i. do pt·cstat· conkw, c, ;;i o 
Conselho vot•ificnr que huuve Lesão nas 
venda::;, oncontl'a nas lcic.; rocul'::;os pa.ra re
paração do mal. (Numerosos apar/.es.) 

Mantida, por>ém, a. ncces :idade de licenç<t 
do Consellw, é insnstentaveL :t nocossid.<~<lc 
da. votaçU.o em uous annos successivus. 

0 SR. SA Fru~mE- Não faço opposição a 
esso ponto do substitutivo. 

O Sn .. MEr,r.o MATTos-Então, V. Ex. está 
de accordo com a dispensa do intorvallo de 
dom{ annus. 

O Stt. SA Fn.EmB-Tenho até emenda nesse 
sentido. 

O Sr... M1~LLO MATTOs-Quani.o aos ou(r>o:J 
artigos rlo substi.tutivo,suo todos justiftcavcis. 

Do O;,;tndo compn.t•ado dtLS const.i tuiç:ões cs
ta.rluaos e leis municípa.os cheguei <i. con
clusão de qno competem ao podor executivo 
municipal as al.tr1buiçõcs pelo substitutivo 
·ti·ansf'ol•idas ao Pt•eroito. 

As medidas proposl;a.s, qnc reg11Iam as 
attl'ihuições do P1·ofeito, tendem nã.o a am
pliai-as, mas a snpprimir anomalias oxis
ten l;mJ na lei n. 85, de 20 de sotembro de 
1892, a qual confunde a faculdade do deli
berar, quo compei;e ao Conselho Municipal, 
com a de executar, que é ela. alçada do poder 
executivo. Ao primeiro incumlJe trnçú.r as 
normas gern.os, a:~ regras a quü se deve sub
ordinar u. autoridade municipal, 'não só sob 
o aspecto arlminisb•ativo, como sub o aspecto 
scientitico. Est;1bolecidos os preceitos a que 
se devem, por exemplo, subordinar as obl'as 
o os respectivos contra.ctos, na. sua. generali
du.do, é o Pr·efeito quem deve applical-os. 

O Conselho, c"Jmo legislador, rnsolve as 
quo:itões nos seus elementos constitutivos e 

-gar-aes, .. o_.ponto de vigr,a oaonomico e thco· 
rico, a.o passo que é ó Prefeito quem as elevo 
exectlliar, do accot•do com as cil·cumsta.ncias 
que t~em de so confoPmal' o~~ · ::Jervi(}o.:l, por 
cu,ia. realizac;ão t1 l'ospon~avel. Dar ao Conse
lho a. f'aculdtt<lc de contra.cl;ar em ta.osca.sos, 
~ dnRvíaJ• o podnr dolílmrnrlfin de sua. f'nncç~iio. 

fazendo-o descei' do sua elevada esphel'a do 
lcgLsli.tdor. 

. Ai) a.mpli;~çõo3 propostas nã.o tendem a 
il.rnesquinltar o Conselho, c:dOI·quindo-llw a:~ 
faculdades que a loi llw conCJriu, por<iU'-mto 
e-3tas faculda,dos nunca, pratica.mente, as 
exer<!eunom po:lcr<L exercei-as, por- fa.lttl uos 
c.omcnf;os pr0cisos, donde resultavam as fre
quentes autorizações e delegações quo o Con
selho conferia ao P1•cf'eito para pôr em 1n·a.
tica. netos q uc a.li;'ts eram do ~ua. al ça.da, por 
só poder eUe executai os. 

Visam as reforma.s pr·oposta.s scparn.r a 
dclibcrar,~:'í.o tla, <tcçã.o, o logisln.tivo do o~ectl
tivo, pa.r<t se evitar a confnsã.o aLé hoje exis
tente. 

O pe.~soal tochnieo da Municipalidade func
ciona ;i. parte, sob a,s ordens exclusivas J.o 
Prcfeito,e não é por certo o Conselho quere
correr;í, n, e.::ses auxiliares da administraç;'Lo 
afim do obtel~~o;) meios do informaçf~o p.1ra 
conhecer, por exemplo, o estado das ohras a 
executar· e dus divot·sos serviço.:: municipaas, 
sob a fiscalizaç:fio e responsabilidu.do immc
diatas do Prefeifio. 

Sem esta tli~criminação, ·a Prefeitura ficará, 
si ü. J'isca fo1•cm seguidas as disposições da 
lei organica. n. 85, ni1 impossibilidade de a.d·· 
ministrar os interesses do Districto, de at
tenrlor <í.s ma.is urgentes ncccs:;idadcs da via
çã.o urbana e de realizar com presteza os 
meLhoramentos de que o mesmo Districto 
ta.n to Cítl'CCe. 

E' ab~urdo preten(ler que qun.Lqucr :mtori
da.de assuma. inteira rosponsabilida.'lo em um 
sorviqo publico, com r·nforoneia. ao q1ml nã.o 
go~o da Liberdall.e que liHl é corl•clu.lia .• 

Nã.odb:oondo o Conselho dos mesmos meios 
do ex:1.me' c elo e.-d,udo que o Pref'eil;o cu· 
conl.r·n. orn seus :wxilia.re~, não so púdn con
cobera idé;t, a.nomn.la., introduzida na. Loi or
ganica., 1lo conferir :~o conselho a.tl;ribuiçõei> 
rcgulamnnl.ares, ktes como de adrninistra.r 
o:-; bens do <listriciio, promovcl' a. cobmnça. 
de aluguciH e fóros, prover HOIJt.•o os serviços 
ue casu.s tle b:J.nho o lavandarias, conservação 
de ma.i;l,a.s, parques, ,jardins, cl;c., ati;rilmi
ções est<ts em toda n. parto confiadas <1 ttdmi
llif:d.r·:v;ão publi.C:1, O CSÜL não póde UOÍX:ti'.,·no 
rcgimen municiprJ.l, <le porl;cncer. exclusiva
mente a.o Prefeito. 

Não ana,Jysa.rci, cntrc1;u,nto, o substitutivo 
em todos os seus pontos: limita.r-me-hoi a 
justiticat• os pontos impugnados, que indica
rei ao passo e á medida qun houvm· dn de
fender. 

« Resolver sohro donJanda~ o accorllos ». 
Esli't, ttl;tribuiçã.o é da a.ut.orida.\le quo rcprc
sontu, nm juizo o município. 

0 8rt. MANOgL FULGI~NCIO-Apoiado·. Em 
MinaR é o chol"u do Poder· Exnenl.ivo f11Wm 
I•JJ'OJIÕ''· Locla..; a:-: acçõcs, 
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O SR. SÃ FREIRE- i\Jas como são ollo.-: 
investidos 1 

O Sn.. Josi·: BoNIFAGiü-Sio eleii.os. 

0 SrL SA Fn.EIH.l~-Ah! são eleito:-:: 
0 SR. MELLO MATTOS- A circnmst·.t,ncia. 

do ser eleito ou nomeê1do o agente executivo 
não tem importa.ncii~; o que irnporl.t~ sa.ucr é 
si a_ f'uncção compete a.o podm· municipal 
legislativo O!l executivo. O agenl.o oxecutívo 
é o compoLeirto pl.l'a. tra.nsigil'. 

«Regular abel'turas de Tu:L~. etc.». E' <~t
tr'ibuição execntíva. 

<Acceitar doações, oLc.» E' oul,r~t, que 
não deve do pender . de Consetlto, porq 11e a 
natureza de~se acto clLsponsa. qualquer exame 
previa, uma vez que o Consdlto terá de 
tom<1r conhecimento delle no orc;<1mento. De 
duas uma: ou as doac;,ões, herannas e fidei
comnli~s?s s~o convonci_?na.dos de' onus pa,ra 
a Mumc1paltdade, ou nao s~w. No seg·undo 
c<1so, não h<1 necessidade (!UC o Con~elllo ap
prove; no primei1·o, o Consel!to tortL fureos<1-
mente de app1·ovm• ou rejeHar os onus' por 
o~ca.sião de- vota1' o orçamento e, pori;anto, 
nao é necessaria prévia autorização. 

«Organizar estatística». E' cousa, que o 
Conselho não pódc fazer, porqtle não tem 
element:Js, nem pcs::;oal, nem recurHus to
chnieos; o que o Consetllo pódo faze1• ê logis
ltLl' sobr·e regras geraes do ostatistica, mtl.s 
não Ol'ganizal-a. 

O Sa. SA FREmg-Egtou de :tecordo. 

0 Srt. METJLO MATTOS-Outro ponto do snh
stitutivo 6 rolath·o :is condiçõos nm que: tL 
M11nicipali<lado púue contra,hil· dividas. 

O sulJsl.tl.utivo fü.lla om ~~O annos. A loi 
aci.ual é mais rígo1·osa, fixa nxigno prazo' 
porém ovidcntomenLo :.~ praüca tom domons· 
1.raclo qun nfio é possível conservar o prazo 
actual. Mas on (;en<lo 'J ue tambcm o prazo os
tipulauo no sulMtHuti vo é curto; especial
monte na. qua,d'l·a col·t·onto, om qw~ se pL·o
cura coniirahir gra.ndus emprostirnos em 
dnterminac.las condiçõm~, o prnzo é insum
cienl.o. Eu quizora que se clis~o~so em vez-
de 30-att~ 50 amw:;. . 

0 S!t. CALOGEltAS-Diminuo O onus. 
O Srt. Mgr,co MA'rTo~-Esses emp1·esi,imos 

ficam somp1·o depcndoul.es U.o Consulho quanto 
ao seu emprego c applicaçã.u. 

Rela.tiva.mento ao ompr•estimo do q un.tro 
milhões, que o substit.nt.ivo a.utorizu <1u Pl'O· 
feíto contrahir•, p:trecn-mo quo é de bom 
aviso tt~zct• cxprcs:~o quo Oca. rovegvda a. au
toJ•iz;1çfí.o fJUü tL lni n. m1n dava. a.o PJ'(\Si· 

V1A, rv 

dente da Ropul)lica para tomar um empros
tLn~} de s~i.:> milhõos esterlinos, cuja appli
caçao dcn:~ sm· a. Ine;-;nH\ que :L do ompt·os
timo agora auLoriz<.Ldo. 

qtt.tr~ attt>~bui_ç~f(:) nova, par.L o Pl'Ot'oitu é 
« clt VIdu· o DL.;tt·Icto Feleral. om circumsct'i
pçõos fiscae::l». 

Todas as constituições c::>tluluaes eonfel'em 
á~ qa:naras Ivr_w:h;ipaes a _cot~poteneia. p<tra 
Ü!Vldtr o muntctplO em tltsr.t•tcto:-:; elnitm·acs 
o t!e ou t.ros getwros ; ma.s u.q ui se t l'<ttn. 
apenas do <'il·eum3<'l'ipçõos pa.r:L os· ser
vi 9os do fisco o zonas p<n';t as agencia.::: pt·•~
fertura.es. 

O Srt. AUGUSTO vr~ VAsCJNCI~LLns - NKo 
Lmpugnamu~. 

0 SH.. MELLO MATTOS - Então, não h a 
mais o que cleCtmdet·. 
. Repn.re a C:m1a,t•a q 11e nã.o !ta. razão plau

SJVcl para. noga.r as medida.s exl;t•aordin<~rias 
pcdhtas no substitutivo. 

Eu, por mim, concedo-as sem temor, sem 
vacillação. 

Não indago si com c~to meu voto ames
quinho a. aul.onomia do govçrno municipal, 
porque estou convencido de 'que é uma su
prema necessic.lado cuncertar e sanear a ci
dade. Penso que o melhor meio de mostrat• 
amor ao povo~~ praticar em seu favul' actos 
de real utilidu.d.e, Bem preoccupações parti
distas, qualquer que seja o seu gpverno. 

O Srt. SA Fn:EIRE-V. Ex. não faz questão 
lle fôrma de governo. 

0 i?R. MELLO MATTOS- Faço f{tlOStfiO de 
fórma de govor·I·tu ; asseveru, porém, cpw a 
felicidade das nações elo pende tlo utili tar·ismo 
de suas administrações goveenativas, mais 
quo tht inllueocia do formalí~mu sectario. 
Quero politicn do prineipios; reprovo, porém, 
a íntervenc,~ão (la polil.ica partidaria no go~ 
verno municipal, o que ali:'Ls é opiniü.o do~ 
esm•iptores uc mais credito c melhor a.uto
l'id.ade. Não sou urn poli ti co partida rio ; 
mas, quanto ao patriotismo, á Ioalclade ·e á. 
dedicação no cumprimento do mandato 
p:t.rlament:1l', pc(;u meças aos políticos mais 
devol,ados e não receio o resultado da. 
pruva : só me sinto e confesso inf'criot• no 
talento o rm illustração. (Não apoiados.) 

Quero a política m, boa accopção do que 
se nomeia por esta palavra. 

Nfí.o enteoi para a política, imbuido dag 
prevcnçõo., c1uc pu.rcializam os politica.ntes, 
e, ao contl'at·io, p1•ocuroi-a inspirado em 
princípios d.e intorossc goml, quo só produ
zem a u11iã.o dos espír-itos, u. alliança. dos 
cot•a.t,!l.)o~. a, concot•dia, da.~ vontades pa.ra. a 

~f.i 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:30- Página 22 de 52 

202 ANNAES DA CAJ\fARA. 

realização do progresso mo:'al, da. prosperi- Parece mesmo quo a. -viva controversia. 
dado material e · ua grandeza politica da que entilo se a.git·m, os clamores que de todét 

. nossa Patria.. a parte se levantaram, ainda mais robuste-
Cuido que 0 povo não quer saber, nem c~Pa_!U ? ~r_. Dr._ Prefeit.o nas suas. con-

óde interessar-se da politica de nmnina-, v1cçoes .J~l'ldiCas, tao estreitamente en~rela
P. m · t P. a· d· · a çad.as, d.tgmo.;:, 110 planJ de, por mew do 
bs o, que cm~SJS . e .um .a?~a al-o com o JOoo cummisso, confiscar em beneficio da. Munici-
d~ bellos nom~.., c hs~n~e1ras palavras, esl?e- patidado toda ou quasi toda a propl'iodade 
me de romantismo P?lltwo : tenho para ~.Im D reil·a. da Capit'Ll 
quo o povo só ama.ra. devéra.s uma pohtlCa 0 

;< .c • . . • _ 

fructuosa e elevada, salutar e focunda, que 9usta.-nos mmto aba.ndona.r as 1llusue13 qno 
se revele om instituições pra.ticas e ntilita,- aiTitgn.mos_ durante _alg_um. tempo. o os~e 
rias ; que lhe dê liberdade raciona.vel, dm;~pego e. tanto m;us d1flicll qmmto as !l
justiça, ordem, segurança, trabalho e bem luso:~s mats se colorem de uma sombra de 
estar. ·. roa lidD.de. 

As nobres e imperiosa.s aspirnções do povo 
são essas ; empenhemo-nos por satisíâ.zel-as, 
cCL·tos de que lhe é totalmente indifforente 
sabor si a sua. autonomia municipal é no
minal ou re[tl, desde que sinttt acautelados 
os seus interesses vitaes, providas as suas 
necessidades rc~~es. ( Muito bem; muito beFn, 
O o1·adordcumprimentado e ábl'açado.) 

DUCUMI~NTOS 

Po1·os Jl!un..:"cipaes- Quando ha, cerca. de 
. seis mezcs, o Sr. Dr. Barata Ribeiro, então 
prefeito Ui) Districto Federa I, a.git .. v a a 
questão dos fóros municipae!:!, com a pu
blicação ·de um edital em que fixava prazo 
breve e improrogavol par;L o pagamento 
dos fórvs atrazados, o subsequentemente 
inaugurava. uma, série de medidas violen
tas para envolver a quasi totalidade da. 
propriedade eri.liJhyteuticu. nas malh·J,S do 
eommisso, manif'cstanio-noa, como nos com
potia, contra esse procedimento dtt Pre
fcitm· ~, que não oncontra.va justificação 
capa,z na propria lei que oUa invocava, c 
que destoava flagrantemente da pratica. lil'
mada em bl sontido, uniforme e indele
velmente, desde seculos, por todas as ca
maras municipaos da cidade. 

As razões de ordern jurídica e social, que 
então desenvolvidamente · expuzemos, e 
com as quaes pt•ovamos até á. evidc~Jcia a 
improcedencia do iniquo rogimen ·que se 
pretendia inaugurar, já em fac·e do direito, 

. já ·em face das trauicçõos soguidas e obser·
vadas, já. do espírito de tolora,ncia de toda 
a nossa legisiaçito emphytouti~a; a impossi
bilidade oratica. de tal rogimoo, quo m·a 

'domai$ uma viuloncias sem nome infligi
da á bôa f'é incontrastavel dos 1'oreit·os e a.s 

, sérias perturbações economicas e sociues 
que elle il'ia acarretar, que entf:í.o tornamos 
patente, todas os:ms razões o consido
racõos, que oxpenll!Jmos, não tivoram a 
·fortuna de encontrar (lCO no a.nimo ob-
stinl.\tlo do Sr. Pr. P1·ofeito, 

O St< Dr. Prefeito, n<1s suas poregri
naç:·ões jurídicas, julgará ter encuntra1o na 
resurreição do comrnissio, que lhe pareci<1 
uma. preciosa. descoberta, soternda pela, 
desídia c ignurancia, a. chave mystcrio:Ja que 
devia de~éerrctr pi1ra a Muoicipa,litlade os 
cofres de riqueza s:1m })ar, e deslumbrado, 
allucinad6 por tantas seduções, a nada, quiz 
attendor que não ox:.tltasse a sua idé~~. a nctda 
quiz ouvir que não fallasse do sou sonho 
encantado. 

Não pretendemos iepetil' agora. o que já 
aqui foi longamente explanado e discutido . 
Recordaremos, apenas. que o S·l'. Prof'eito so 
manteve impavido na sua idéa fixa., suppon(lo 
e['ronearnente ter a um t.nnp:) rcst LUl'ado o 
impe1·io da lei e conquistado para a Munici, 
palidade o· pr.Jcioso patrimonio «Si\queado 
p•~Io.~ foreit•os». 

Foi assim, obed.cconJo a tal ob:st,inação,quc 
mand.ou trancar o recebimento dos fóeos dos 
emphytcutas, sorprendidos em stut boa ft~, e 
que se propunlnm a pagar as pensõe.~ atrn
za.da-;, o que excluin, dello:-; a má. fé--base 
indispcnsa.vel par·a a pe:1a. do commi3so; fui 
assim que ve1iou a resolu(:ü.o do Conselho, 
que prorogavn, esse vencimento até fins do 
corrente mez; qno fez acompanhar o veto de 
uma mensagom inconvenient3, em que açu
lava a::l más paixões contra a PI'opried.adc, e 
em que diziu., com lamcnta.vel desconheci
mento da natul'eza da emphyteuse e das st.ms 
!'uncçõos ocononücas, quo a «propriedade 
foreira representa dooçiio de incalculaveis 
valores», qmmdo é certo que· os valore.'i es
tão subordinado;; ao tempo, e que a emphy
touse, que se <liz coleh1·ada ha S3culos entre 
a Municipa,!idtLdo c os fJreit·os, tom sido uma. 
fonte inostiruavol do beneficios p1tl'a :Lqnolla, 
não ~ó polo fomento da, riqueza. · paetieula.l', 
sem t~ qual a publica não existe, como poi·
quu u.lêm dos fól'OS pl'opriamento ditos, qno 
se rcprodnzcm pela, pc.nccllação do :;.:(llu, o 
laudomio representa um alto imposto pr•opor
cional sobre a pt·opr·icdi1dc um, do sorte que 
ctnanto ma.is :tugmonta ost:L,· rnais angrnon fia 
<t renda mnnicival, · 
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Entr·et.anto, :1peza.1' de promulgar t•)da.s 1 mcira Pr13fuiG!H':1 doDistricto l"odot•J.l, e de 
e~s:Ls_ mc~lida,s, que ohcJociam a umn, rdsolu- vêr as O[)iniõ Js que sempre nfiir·m:)ll nesta. 
<,:ao taofil'mc como inconsidcra.·la, sontin.Jo a.té questão amparada.s por t~~o notavois aut'Jri-
eerto ponto a necessidade de justificar o sou dados. 

plano, o Sr. P ,-efeito resolvia pouco dopo h Da. mos em seguida a p1·oposta o as t·c-
foemular um1. sot·íe de qucsiws c ape cs .m- spectivas rosp :JStiLS. 
tou-os a alguns de nos;os jutisconsultos. P1•oposb- Tendo a Int.cndencb a.p :Jn<Lg 
Po.uco habitucLdu, poré111, a. csScL ot·ticm do publicad.J pot• alg11ns d.i~ts (30 dias) no )Jiario 
üalnllws, sem a devtdct dlscip!ina ,jurillica, Of!iciol, folha, p:.>uco lida, ~~omo é not.orio, 
o Sr. Dr. Prefeito, apeza1· d.a sutL v<~sta, um edital em qrw declaea.va, rl'w fal'ia c:tllir 
somma de conhecimentos, não conseguiu fur-1 c:n commisso os f'uL'Oir.Js em •~teazos, rceuS<L 
mular convenientemente os que:::itos, do 1 oll:t abcrr.a.moute receber os t'úl'os em a.trazo 
~OLlo a fl'lC n.s l'CSposta.s dos jurisconsulto.-:; de l de janoiL·o om tlo:wte, o qne cont.r<.tsta. 
rUumina."sem ampla. e pcoi'usamonto ;~ mo- com o ~c>u p<.··>C .,hmcnto antoriOL' do tolc· 
mcnto:4a quostfio rpw S(} deb<ttia. Só a.ssim se rancia, pJis é sabido q11e, <\t(j agm·a, o~ ln. só 
o~plica quo p::>nt'Js capi f;aes, os mais vi vos exigia, os f'ôt•os em occasi:Io d;L tran~missã.o 
da controver::;ia fic::~.ssem i.ntciea.mento c~cp10- das peopricd;1dcs. 
citl•JS, entregues n.o mais n.b.30luto ~ilcncio. Dessa. tolct•an0ia resultou o hauif;o estabe-

Quando se agibu oss~ -ftue-Jt.IT.o, nós arl;icu- lccido por toda.s as antel'ioees camal'as mn.;. 
la.mos que o commisso- pE-na de um cJn- nicipaos o intcndoncias do só p:1.garom os 
t1•acto-:;ó podia see tlecL·ota.rlo pelo Poder foroil'os os seus fóPos con.junt:~mo-ntc com os 
Jwlic~a.rio; quo dccl.nte cht costume sncula.r, la.tHlenüos da.s Vtmdas a t'azet', o nunca, ape
firmado pelas pi·opeias camara.s municip:tes z<.LL' ele geandos tlcmoe;L:-:; em taos p:tgamm
-dc ~ó SJ pa.ga.eum os fól'Oi.l conjun ta.moote tos, fui leva.n tall<.L a idéa. dl! eommis::lo quo é 
com os buuemios -não se pode da dcceebr I agura a.gihda. pela, pt>cseo.t-~ Int()ndoncia. 
juJicialmente o commisso, maximé filiando o Pólio-se, poi.s, :Lfflt•m:Ll' rpto a. fa.lüL tlc p:t
e1ital em que so pr0·tondia romper contra. ga.mcnto dos f'óros é devitla á tolora.ncia os
essa. pt'atica. não tivera a devida publicidade bbclecidcL p :~li.t Mnnicipalith(~e nc8te n.ssurn
e os f'ot•eiei>s estavam em hoa. te, tanto que pto, o que a so :·prezJ, do quP- é vict.ima a. 
se promptillcara.m a pagar os fóros atra.z:1- m:.Liot• parte dos foreiros é devida. á. l'a.lta de 
dos, qua,ndo conhecer-<1tTi aquella. rosoiuçfio. publicidade conveniente do edital du. ln
Al•ticulamod ainda que, realiz:Mla n. consoli- to:idcuci:.L em que exigitt o pagamonto dos 
d:~çã.o dos dous domin i o:;, seria a Cam<tl'a fót•os. · · · 
o~n·igada ás indomnizaçõos pelas bcmfoítoL'ias Dado j~'.o, pcPgunta-se : 
o mel h orameutos tbi tos no pr:tzo. I -PóJe :~ a c t.ua.l In te ndcncü~ a pplicar a. 

Todos esses pont.os qu::, como se vê, sio pena J.c commíssü aos · forei1·o~. sem inten
capitaos-ost.udada;~ que.')tão unícamcntJ sob tat• a acção I'O::Jpectiva pc~o.:; tri!wnaes .j!Idi
o srJu a.spceto jul'idico-o Se. Dr. Pref'eHo cial'ios '? 
deixou-os lastimavctmont3 om silencio, est<í H-0 habit0 est:tbelccillo por to1la.s as m lt
vist:> quo som malici[t, por faJt<LÜn 1lisciplin : ~ nicip.l.liuados 1Lo Rio, anteríol'O:l :i. tictua.L. dn 
jurídica, de soete quo as respostas que só rci.!cbcrom o.; fúr·o;:; na occ·l."3iã.o d:.L tt·ans
publicou om !'ullw·to, na.ttml.lmento feitas tlc mis . .,;fi.'J das pl'OPL'ioda.dcs, não aproveita á 
a.ccôrJ.o com as pet'.'-fUntu.s, trouxeeam um defesa dos foreit•os, :t quem SQ pL'I~tenllo a.p· 
subsidio realmente bem mcd!ocre él eluci· plica.r a pcn:~ üc cornmisso ? · 
d,~ção da quostilo. m-~ão pt·occdel'á tiLnto nnis o~~i1 defcs~t. 

Um illu :~tre cavalheiro resid!!nto nesta, ci- qrnntJ é certo quo a. Intón·lencia n<1:.> deu <.LO 
dade, proprietal'lo, e quo fôra surprehendicio seu edita.l a. prüeis:r, ptliJI.icidalle, do soet.c 
pelo colebrado edital d;,t Pr0feitur<~. teve, que sua leitum o.'.lcapou á gt·ande maioria. 
pol'ém, a idéa de cun:mltar alguns dentro os d:.>s foreit•os ~ 
mais iUliStres dos nossos jurisconsultos sobec IV-A' vist:t. da.s cla.u:mla.s ua carta. d.e Côro, 
os pontos mais e~senciite::i da quesl;iio. Os no c<.LSO de SOL' impost:J. a pena de commisso, 
pareceres que p,mde obter, t.eve ello a gonti- deve ou não a · intendcncia indcmnizae 'as 
le;~,U. de nos o!rm·ecer, c, como se verá, il· bJmt:ütm•i[~;; tios tert'Jilo.;; que 1110 t:orem dc
lu,)tra.m superiormente a. quest:lo, razlu- volvid!JS em vírí;nJ.c tia mc::;m·1 pena~ 
zinrlo-<L aos S'3US tormos, elucidando os seus V-Pód'J a rntenrleuch âlterar a ta.x;1 do 
pontos mu.i::> importante$, o procncbsm fôro e:;ta.belo~hla perpetua.man&c ttnécs de 
a.s.~im a 1a.cun:1 que deixara o Sr. Dr. Pt'<'- docicli({a a a"~çã.o de cJmmtsso, o sém an- . 
feito. nuen.cia, dos propL'icta.rio:; utois~? 

Publicn.ndo case3 parocJrcs, lll'm:tdos por · 
nomas illus~ecs, o Jorna.t do Commorvin con- fJri.1"0em· do coruwl/ioi1·o La({.1yulle - I - A 
gra,tula-so de tm· oppol'tun\1mente do['ontliJ.c Intendenci •. ou C\11l1<U'i1 Mllnicip:tl, como so· 
o 1lircito <los f~>roiNS, a,ruf)açados po~(1 pd- uhOl'la diroct.l;, não púdo, ~o r ~utoritlarl~ prt>· 
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pria, fazer valer o commisso, expulsa,r o em
phyteuta o consolühtr o prazo ; para obtor 
esses resulta,dos ca.rece de recorrer a.o Poder 
Judiciu.rio, intentando a competente acçào J.e 
commisso. E' a douteintJ, corrente, incon
cuss~t o que nunca foi posta em duvida. (Ro
cha, § 557 ; Mello Fl'Oire, :3, 11, § 27 ; Don
tJ·ina elas Acc. § 397 o § 205, nota 444 ; Direi
tos das causas, § 156, Illettra c. 

U-0 commisso é uma pena., c se bom que 
convencional, muito gravo, porque a appli
cação deUa, como diz Rocha, loc. cit., iria 

gadas, alteradas ou modificadas sem o reci
proco a.ccôPdo dos contratantes. 

Cumpre finalrnonto notar que a acção do 
commisso pur ser civil-penal prescreve no 
prazo de cinco annos, a contttr- do momento 
em quo o ompllytouta incorre em pena, isto 
é, nas emphyteusos seculal'es desde o ultirno 
dia do 3° anno, e nas ecclesiasticas do ultimo 
dia do 2° anno, em que os foreiros deixaram 
de pt~g<:U' os fóros, (Pinheiro, De Emphyth. 
D isposi t. 8, Soe. 5a, n. 73 ; Roclw,, § 552, 
n. 4). 

muitas vezes por leve caus:1 pdvct.r uma fa- Potropolis, 4 do marqo do 189;}. -La(uyette 
milia do sou patrimonio. Dahi vem quo é 
tida. por odiosa o por i:-::so a jurisprudencia Rodri,r;ues Pc~·eiru • 
pratica. acceitou sem pro como motivo de ex- . . l · 
cusa «qual!pwr causa ainda quo apparente e Pco-ecc1~ do Consclhctro Satrlan w ll:[to·tul~o 
colorada» 0 rue afinal veiu a prevalecer i- Concordo cum o parecer do m~u lllustre 
como dir~ito (l~ocha, cit. § 557; Lobão, Rm- co~lega o Sr. Dr. Lafayetto I~od1·Jguc~ :,e: 
phyth. § l.lll 0 seg.). retr~, ~.m to~as. as suas pa1tes, por .·er 

O uso existente no Município Neutt·o e explossao do direito. 
por muitos annos tolerado e aceeito pela Rio, 1~-3 do abril de 189:3.-Jo(lgnim S(t,l-
Camara Municipal-de só se pagarem os danha Mw·inlw. 
fóros vencidos por occaúão de se pagarem 
os laudemios pela transmissão dos :r;ra.zos
fbrmava uma razão commum de procedi
mento e contitue evidentemente uma ex:
cusa muito mais tolerante do que muitas das 
commemm•adas pelo~ nos::~os praxistas. Uma 
tal pratica, sempre seguida e guardada, 
razoavelmeutc exclue do pr•ocedirnento dos 
foreii•os, quo sob a protecção della, deixaram 
de pagar os fôros em tempo legal, toda a 
itlé:1 d.e dúlo, culpa h~ta ou ainda leve, ele
monto neaessa1•io par·a a imposição da pena 
(Rocha, toe. cit. ). · 

Parocü-me, pois, que o alludido uzo con
stitue motivo pGrfoitamento jurídico para. 
110 C:t!':;O OCCOl'l'OlltO OXCUSi1l' O COIUlllÍSSO. 

UI-P1·o1udicad.o, convindo accrescenta.r 
quo o edital, a cruo se refere o quesito.ainda. 
quanuo dcvida.monte publicado, não altcra.
l'in. os termos da. qucitã.o. O motivo da ox
cu•:t subsiste por si, é um di1•eito adquirido 
do omphytouta e, port.anto, ntío JJOdc?·ílh 1;e1· 

ndt1{lcado pelo edital, acto de uma scj das 
partes. 

IV-Aflirmtltivamente. Ao realizar-se a. 
consolidação, o sonhorio directo é obrigado 
a t•estituir ao foreiro o valor d:t.s bomfoito
rü~s e rnelhor<tmentos foHos nu prazo (Mello, 
3, 1 1, ~ 19 ; Voot, Cornpuntlium, 6, 3, n. 1 O; 
Rocha., ~ 55H). 

V - A emphytourm tom por cn.usa um 
contracto denomímtdo em dircíto-cont,·rwto 
empltyleutico. O fUro, pensão ou Cítnon faz; 
ob,jecto do clausula Jívrmnento ostipuladu, ; 
portanto nfí.o pódo ser a.ugmcntado ou dimi· 
nuido sem o conso·ntimento reciproco das 
pu.rtcs-·emphyt0u·r.<l o sonhol'io directo, polo 
principio clernonttn· do dir•cito-de que as 
clausulas <los contractos não podom sm· dnro-

· Parece}· do 81·. conselheiro D1·. 8itva Co.<;ta 
-Concordo com o j~ridico parecm• do conse
lheiro Lafa.yette.-0 advogado, Dr. José da 
Silva Costa. 

Parece1· do Dr. J. A. de Sou;;a Ribei?·o
I- O governo municipal não póde torm~r 
effcctivo o commisso, sem demand:.Ll·o por 
acção competente: 

1.0 ) porque no contracto de aforamento, o 
município figura como pet::so:L ju1•idic;t, :-;u. 
jeita ao direito commum, o não é dado :1 um 
dos conf;pactantcs diri111ir· contondrts trava
das com o outr·o por iLwxccnçã.o do contf'l'L
cto. (L<tfa,ycttc, JJi,·. r!w1 Cowms, ~ 156, í1t 
fine); 

2.11) porc1ue o dito governo nf.io oxcrcn 
jurisdicção contcncios:~, conformo o principio 
consagrado no art. 2A, da, lei dB l de outu
bro üc 1H28, nflo altemdo, antes atlmíttído 
pelo;-; arts. lG, § 9", :35 c :37 da lei n. 85, 
de 20 do sel;ornlJro do 1802, o por isso 
subsistente tP:-ví do at·t. 83 {Üt Constituiçã,o 
Fodéral ; . 

3°) porque o commisBo affecta o domínio 
util do foreiro, o sü ao Podnr- .Judwial 
compete decidir• quc~sliõos de propriedarJe ou 
posse, corno se tem decr-ota.do o julga<lo a 
respeito do pt>opeio Estu.rlo (vide, por ex
emplo, o (lecreto n. 4.105, de 22 de fevereiro 
de 1868, a.rt. l9). 

II e III-0 foreico incurso em commísso, 
por ter• deixado de paga1• e fôro tr·es annos 
consecutivos, po1•de para. o senhorio todu o 
direito ao teereno afm•ado : Ord., J_.. 4, 
T. 39, pr. 

Essa. perda, despr•oporcionatla ao8 cfl'Citos 
da, mÓJ":t, ufLo constHun indomnizaçfto, m:ts 
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ver{L1d.eira penn., que, portanto, nã.o póde 
sur imposta sem lH'OViL de mü. ft~. <~ qua.l con
siste no proposito delibeeado de infringir o 
contracto para prejudicar. 

Logo, to<la a dufesa., que oxc_lua a mti fl~, 
illido a acçã.o de commisso (C. da Rocha, 
§ 557, ns 3 ; La.fayctto, ibid. ; consoz:·d., 
nota ao art. 629). 

Ora, a longa desidia. dos foreiros, motiva,da 
e entretida, como se allega, pela longa tole
rancia ou negligonc1a da Municipalid;Lde, 
expr-imomao habito, mas nã.o mc.t fé. 

E as providencias adoptad<.t·', sic, o c11am:t
mento dos foreiros em atrazo, a incompleta 
publicidétlle uo convite, a hrovidade do pr;Lzo 
marcado, a l'Ocusn. do receber só fóros de .iu.
nei.ro em dcmnte, si nü.o basr.:1va.m pat'::t sí'l.n:u· 
do golpe o mal clll'onico, muito monos pa.rt~ 
prouuzir m<L fG rctrospoctiva. 

IV-As clfl.wmla.s das ca.l't.as uc al'oramcnto 
rc::;ã.o que os foreiros lncnt·sos em eommisso 
perdem para a l\Iunicipalidado todo o dil'eito 
;ws terreno:-> t~forallos. o r·ospectivm: bem
fciíol·ias, conformando-se as im com o pre
ceito da citiul.<.~ Ord. T. 39, c com o rt'lncipio 
de quo o acce.:;sorio scgno o principaJ. Com·>, 
por(nn, nã.o obrigão o~ ditos rorciros l~ uotet'
minadas bmnfeitol'ias, nom isentam <L Muni
cipalidallc do lh't~s pag;w, ,julg:.~do o com· 
misso, pelos que dess:t ma.noir<L n.dquirir, 
duvu clla indcrnníza<;ãu (Lobão, Dir.t':m.]lht;lh. 
§§ G 14 e sog.; Rocha, § 558; Lafayottc, ~ 151, 
n. :J; f'omoiitl., n. ao ar f;. 625). 

V-A ponsã.o cstabclecich~ para os al'ora.
mcnl,ml oxistcnlcs n~to pódo sm• uJtora.da put• 
tLrbiLrio da Munieipalidadc, por.,uu esses 
afol'amcu tos são po1·pcLuo.~ ( Al.varâ do 1 O do 
al.n·il do 18t,l), o o rôro é olemento cssuncial 
dos mspw!tivos contt•actos, altcraveis só· 
nwntn pol:L concurrente v1mtade da.s partos. 

Assim vonso o tonllü Sl~rnpro opinallo. 
Riu, 2 de mar(;O de lS!J:.J. - Dr. Jot.7u An

tortio d1J 8ou.za Ríbei1·v. 

L1m'l!t:el' do ·oi:;conr./1! de ()u.nJ 11rulo -
l-A pena de commisso nos conlimctos de 
afuramento de terrenos dct Municípulid.ade 
desta Capital, só é apptica.vel em virtnde de 
sentença passada em julgado, proferida om 
acção j uJicial. 

A Municipulid;Lde, ou quem a repi'osento, 
é om J'elação ao foroiro, simples p!u•l;o, som 
a.utoridado p:na l'Csolver as lfllOStõos que se 
suscitem ácerc:t do conl;r:1cto. 

Só o Poder .JuuiciaL'io tem a\ltoridado par·a 
impor tal ponn. 

li-A pt•axB estabelecida pola Munkipali
dado lH1l'a :trr·eca.di1Qã.o dos L'6l'os, I'•JÍ SOlllPI'O 
cobral.-os por occasião d:.L tr:tnsreronci:l dos 
terrenos u.forauos, conjun1iamoute com o 
laud'JI.nio, ou: 

Intimar inrliviLiualmonto a cttda. fol'eiro em 
atrazo pa1·a vir !'atisfazer o que estivesse 
devendo. · 

E~ ta praxe firmou a intull igoncia. pratica 
elo co 11 trac to nesse ponto e, couseguin tmnen
tc, a.proveita. <L defesa contra. a imposiçã.o do 
commísso, defesa que c~ procedente sempre 
quo ;:;e prove nã.o ter havido dólo th~ parte 
elo foreiro (Lobão, Dir. Emp. §§ 777 o scg.; 
Rocha., § 757. s 3°). .. 

III-Prejudícatlo com a resposta ao 3° que· 
sito, convindo a.clvCl'tir quo a ac(;ã.o do com
misso ta.mbem se illido pela proscl'ipção do 
cinco annos (Pinheiro, De Rrnp., Di.-:p. Sa, 
seeç. 5tt; Rocha, loc. cit., n. 4). 

IV--Embora. a ca.rtu. de a.fora.mcnto decla
re quo o foreiro em com.misso nã.o tem di
reito a ind.omniza<,,ã.o alguma pcl<tS beml'eito
rius fuit:.~s no toneno, a. Municip;dida.úc ser<.~ 
obl'ig:Ld<.~ a i.ndemniz:.d-os,dcsdo qnu o.xccda,m 
coosidoravclmcnLo o fúro devido, porquanto 
a lcstío rntol·nw dahi proveniente :w nullarú. 
so1nolhanto clausula (Ol'd .. , L. 41), T. 13, pr.). 

A rosci~ã.o de qualquer eontt·acto por 
ofl'clto do l.usã.o enorme nunca se cntenlln re
nunciada pelas p<.~rtcs (cit. Ord. § lO). 

V- A pensão ou cwwn só pôde ~or· a.lt.e
l'adiL do accordo com o 1:.\.H·oir·o, purque é cs
t,í.tholecid<~ co1n o earaci;o1· de I)erper,uida.do. 

Rio, G do mttrço do 1903. - v:·sconrlc de 
Ouro l'relo . 

Parece~· do D1· • .:1. .!. l'inlr' FrJl'I'LI.t: - Sou 
do pa1•oeor : 
I- Quo não pódo n. Intcndencia applicar a 

pona de commis.;o aos seu;; fureiro..,, som in
tcnt,ar a. acção eumpctcnto. (A.rg. das Lei~ 
13 § ~3" Dirt., L. 7", T. 1'' o li6, /Jitl· L. 50o, 
T. 17; Voctiusurl /'rwrl, L. Ü", T. :Jo n. 51; 
!Jo Crcsconzio, Sisl tfd. Dirit. I 'i"'. nom., 
§ l95.) 

H- (Jtto aprovoittt, á. dél'csa dos emplly1iou
t:.ts n;~ acç:ão do eommis::;o o col:)tume in voto
rado do cobt•at•-se o mro súmon t.o nn occa.siã.o 
da tr.•.nsferonch do domínio ut;iJ, juntamente 
com o laudomio - guia 'Valet etimn Jlaclam 
quor.l emphyle'ttla J!i'Optm· nort solttium cmtO· 
nem nun possit expelli : errfo '!Jl!let wt i um 
consHetur.lo : quw est fi;rtior, quarn sit pactmn 
prívatum (C:u·d. do MantictL, Do Tac. et Amú., 
L. 22, T. 17, n. 39. Lud. Molinrn, ])e Jnst, ct 
Jrn-. 'l'mct. 2°, Disp. 45i~, n. 17; Glück, 
I 1aruleh, v. 8, pag. 5:30) - costume que ma· 
nil'cstamont;o induz a isençiio uo commísso, 
ma.,:·:me tra.t:.tndo-so de aloPamontos t'citos 
polu Es',aúo ou polus seus oL'ganismos suhsi.· 
di:wius, pois que ma·is so approximam da.s 
liberalidades (Harb. r.ul Ord. L. ,1, 1'. 38, 
n. 32). 

III-Quc não poU.ondo sc1' U.cclara.do o com· 
misso sem ~ontenç:.l, sobre aN;ã.o P')lo senh.Jo• 
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rio, iotarit:Lda contra o forcieo, como ficou 
notado, sobreleva, outr'osim, á defesa a falta 
da precisa publicidade üo edital rla Intenden
cia, rncsmo porque tal penn, é con.-.;iderad<t 
odiosa,, posto rp.re convencional «e corre como 
. hrocardico no . fôro, que ([olla excusa cluat
quer c;_tusa, a. inda que appa.rente e eoloratla.>> 
{Lobão, ])i;·. Emphyt, § l.lll; Voet. cit., 
n. 61). 

IV-Que applicada a pena do commisso, 
verificando-se em · conseq uenda .a · consolida
ção do domínio, o scnhol'io dirccto é obtigu
~lo a restituir ao omphytOLttu o valor das 
bcmfej to rias c melhoramentos feitos no peazo, 
salvo os modjcos de conservaç~ão e os quo 
houvessem sido estipulados no contract~P 
(Aeg. da Ord .. L. 4. T; 97, § 22; Lob. cit., 
s 605; Lafa,yotte, Di1·. das Causas, § 151, 
n. 3). 

V-Quo untes de decidida u acção de e.om
misso, não pódc o senhorio directo a.ltcear o 
fôro perpetuamente estabelecido, assim corno 
ao emphyteutu é ved::tdo ronuncim• ;i, conven· 
çã.u sem o assentimento daquelle: contracto 
bilateral, a emphyteuse rege-.so po1• pl'inci
pios jlll'idicos, qtw não podem subordinar-se 
excLusivamente ;i, vontade uo uma. parte con
traetunte (\Vangcro\V, Pand('k. § 358). 

Sal ,·o melhor juizo. 

S. Paulo, 2 llc março de l8!J3. -A. J. 
Pintú For1·az. 

/'rm~cer do con.~âhd1·n F1T1'CÍ1'a Vilrnna
An f;cs do atteode1· ao.) quesitos üa con:mlta, 
,iulgu eon ven i on te dar.· alguns osclarccimon
tus sub1·o o diroito que se tLrroga a Camara 
Municipal, fundando-se na, scsmtu•ia conce
'Liua, pclu capiUí.iJ-múl' Estado do Sá om 
15G5, íLmpliatl:L e u.ugmentad:t. om 1507 pelo 
guvm·na.dot• gor·al Mom do Sá. Além de não 
so ler i'eif,o u. mcdi~:iio o tomuamento dostu .. ':3 
sesma.rhs, como cumpr•ia que se fi;t,ossc, ~c
~rcssc que nunc:1 . podcda a Carnara, hojo 
Intenclcnciu. Municipal, invocai-as como tt
tulos pa.ru, fundar u, sua intenção d.e senhor 
.dirocto cont1·a foreiros, nos caso::~ de caduci
dade da emphytouse, porquanto : 

As ditas tor1•as requerida::> pelos moradores 
e sitiad.oros da nas·::cnte . povoação foram a 
clles dadas livres de qualquer fôro on tri
but!J, su.lvo o dizimo ~ Dnus, como ostil ox
pressa,mcotc decl.arallo no ~ra.sltulo da, ca.rt:1 
de sesmaria. (Doc. r'l. 1, tom. L" do tombo 
das tcrl'aS mnnicipacs, organizadu pelo llJ' , 
Roberto .Jorge Uuddock Lobo, 180::.) 

Nã.o ubstu.n te as condições das scsm:trias, a 
Cama.l'a emrn·azou e al'l'Cndou as sobrodi.Las 
tor1·a~~ com pensões a sou arbítrio. Lova,da, :L 
<tuesttí.o u.o juizo dos feitos ü:~ corôa e fa
zenda,; por. accord.ão de 20 de junho do 18L~, 
fo.L'tHU julg~~do~ uullos D.t~ rwi~ os contracto~ 

primordiacs celobeados contra as expres3as 
condições da:; sesmarias, como todos os que 
se fizera-m depoi:J, c.limanados de origem re
provada. por direito. 

Attendendo :ws inbroases creados pelo re .. 
.!.dmen dú esbulho; uo s; cego e tranquHidade 
do povo; á necessidade tla. certeza c cstabi
lid:tüc dos domin i os; c do ctieeHo de peopri
cdauc, base do toda u legi.;lação civil, e de 
que nascem immediatamento o augmento e 
pro.;n·osso da ugricuHura e pJvoação; e at
tcodcndo ainda. á ciecumstancia de serem 
«pouco gt·avo:->os» os fóros impostos aos pos
suidüres: 

Determinou o Sr. D . .João VI polo a.lvará 
de lO de abril de 1821-«que tod.os os ter
renos (lesmembrados dus mcndonadus ses
marias, l)Or contractos feitos pelos officiacs 
da Camara, untes e dopo.is dos alvar:i.s de 2G 
de outupro de 1745 c do 2:3 do junho de 
l7GG até o presente (lO de n,bril tle 1821) «Se 
entendoi"á.o» logitimos, v<.Llidos e proce
dentes con1 os fól'os, que se acham est;ipu
laclos, e com o laudemio tla qmLrc.ntena,, na 
fôrma LlD. lei do Reino, ainda quando não 
cstej ~Lm feitos com <1s solernnid<Ldcs, que em 
àireito se requerem, reduzindo-se todas u, 
afor~nnen tos perpctuos posto .que se achem 
do ft~cto cclcbr<tdos om vidas.» 

Para. legitimar os aforamentos o Rei in
vocou o dominio immjnentc que lhe com
petia como soberano. 

O Dr. Ii'rancisco Gomes de Campos, pro.si
dcntc da Cumart~ Municipal em 183:3, depois 
PL·ocurador da Corôa. o Soberanüt Naciooa.l, 
e Barão do Canipo Grande, iucumhid.o de dar 
pal'ecer sobre a marcha que cumpria seguir
se para o tornbamento dos beos do Conselho, 
disso: · 

«que as duas pl'imeirtts so.,ma,rias f'omm 
concedida,s, nã.o ;i, Camara,comu se pretondo11 
inculcar, 1uas aos rnoru.doros c povoadores 
da cidade, para a.s gozarem c dQsfructarem 
«sem foro, pens:\o ou algum outro onw:1, 
além do dizimo.» 

As sesmarias do Brazil constituíam uma 
parte .consideravel do dominio d;_~ Corôa (ul
vn.rá de 5 de janeiro de 1785). O Rei intcr
voiu na causa entre partes, o::l moradores o 
offlciacs dtL Camn.ra, usando do dominio 
imminente, que co1no soberano lhe compc~ 
tia, no proposito de legitimn.r sómcntc os 
n.l'oL'amcntos foitos at6 aquella data (í.u·t. :t-u 
do a,lv:tr:t de 10 do :tlwil de 1821) o os que so 
iizosscm do l;or1·enos por alot•ar c em podm 
uos olllcia.cs da. CamíU'íL {ar I;. 5°). 

Por este lllodo oxor!Jitant.o e infl'ingou Lo 
da. lei, dos princípios osseuciaes do cuntrato 
de omphytouso c ~:~obro tudo o!l'onsivo do di
reito <lo::~ mor:~uoros da, cidade (Hol'ge:.; Cal'
neiro, parf,o 1:'·, ns. 6, 7 e 8 d.o 5"), u ;tlvttr:t, 
do lO do t~bril do 1821, para púr termo ú. 
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cau:sa en tl'c os moradot·es o o.;; omciaos da 
Cu.mar-a. e evitae perturbações, e;we:ssos e 
d.oma.sias, determinou (lUC se entendc~sem 
validos od arommentoJ foito:l a.té aquella 
data, reduzindo-os a pe1·put.uos, isto é, ~ó
mente aquellos q 110 nos contratos a Carnara 
era reconltccida pelo utiU . .;;t;.t senhor üil·ect.o ; 
e todos os ma.is p Js,uidor·es dos terr-enos, 
embora compl'ehcodidos nt\ área das sesma
rias do 1565 c 1567, iicarc\lll com a. plen<~. pro
priedade, livre de qualquer sujeição ou 
onus. 

A:'isim, om rcla<,~Ko aos proprietario:-;, que 
nã.o reconhecorll.m por coutraeb o supposto 
d.ominiu ün Camara prcvalecemrn as condi
ç~õfls <h~s se;:;marüt;:; « livre8 de 1t.iro, poosão 
ou algum out.t·o onns, t;alvu dizit11o ». 

Ei.:> pot· que 11 prc::;idente da. Cam;wu., Bariio 
do Campo Gt·c.mdc, nu seu doui;o pil.rcccr de 
4 de novembro de 1833, cun:mltauo sobt·o <~ 
convcnioncia de se proceder ü. mediçào o 
tombamento das Stlsmarias U.L;so. : 

«Si :1. carna.ra, pelo Alv:tr<t de lO de abril 
do 1821, nfw tom n ~~ iódicadc~:-l se::;mal'ÜI.s ou
tros direitos mais que os quo lho furam eon
servauos l' dt!sígnu.llos nos arts. 2 e 5 do 
mesmo alvará, como se poderá a.inda insis
tir na nccessida(le do uma medição, da. qwtl 
nada :.~bsolutamente se pódc argumentar 
para firm<u-se o directo r.lom·::nis, limitaJ.o 
ho,je tão só mente aos terrenos, clfecti va
mcn te aforados ou pos:midos pela Cama.t·a, 
como se estipulava no . .; sobreditos aeés. 2° 
c ;)o'? Qual é pois a utilillaJ.c quo põric pro
vir de uma. semelhante omprmm., rt'conheci
damcnte tmbalhosissima. o do incalc11lavesi 
dcspozas? Creio que nenhuma». (Haddock. 
Lobo, oiH'i.t cit., duc. l·J). 

Este p;u•ocm· provalor!on, e a Cu.mam não 
tentou siquor proce<lot• :l. mr.Hiit,:i'i.o c tomha
lllenl.u da.!:; scsiJlU.ri<~~, (•ou(.inHando inconsci
enl,un.i.cntn o invoca.l-:t~ cu11w titulo legitirno 
do domínio nos chã.o:s uL·banos o ~uburbanos 
eornpl'ohonditios na ároa dttS sosm:tl·ias de 
·<1565 ü 1567! 

Do . quo fica exposto é evident.c quo não 
siio o:-; pl'Ofil'io l.a1·ios d:t citla.de os usm·p;_~do
l'OH do dil·oito lb Cam<tl'a, 1'\ a. C:trna.l·a. :t 
USI.ll'Pél.dot·a do dil'Oi to dus pl·opt·ioiltt.l'ios. 

O.;; n1u1·auores, jllsi.iç:t. ~e ill.es tlove fazer 
um;l;o p;u·l.icu!a.l', não se accunmwtbranl curn 
:.t. USIH'p:~ção da Cmna1·:•. ; prutcsi.êtl'a.Jn e 
Jora.l'i.~lll-1.1<~ :i ju:-;i,iça .. 

A Cíl.HJa.l'íl. uã.o i.mn rneio de p1·uy;n· o do
rniuio qHc f:ü iU'l'ug-n, pu1'Cfllil.ul.u: 

1." A pl'Opricdade se pi·osnmc tine-li
úc,·a pl'w.wmitttl' qo~U!Jct ?'I)S. (Fulginci), de 
.j~1·c .c~zpltyt-dc Mriis cwluc·~tatilms-qucst, 
X, 11 ...... 

;3. o As c;.~rt:ts do scsm;n·ia.s de 15()5 e 
12G7-lunge de pl'ü\"êtl' o dominio· qllc se ar
rog.t i.l, C;I,TJI'I.l'.t., pru\ram o do.) moradu1·os 
e pl·opt·iet-~rio:-;. 

4 . o Contra a verda lo sabüla e constante 
das cartas das sesmarias não póJ.e a CMnara 
oppor os contra.ctos üo cmphyteuse cete
b<'<I.LLos, porqu . ~ não são sullleientes p:u-a 
peovar o dominiv, ainda quo seja.m antigos, 
nom em reliv:~ã.o n. brceieos, nom em relação 
aos peoprio~ foreiros - « ilu:-trumon(.um 
omphyt.eusis non prohat duminium concc
denüs emphy~eu.-;ins, nisi a.llunde probé~tur 
per ·ai ios modos » (Valuscus-jud. omphytlte, 
quest IX.). 

5. o T:.~mpouco so suppre a pl'OVa. do 
domin i o pelo pagam0nto de muitas pensões 
- « quh~ pensionem sa.lutio non est actus 
induccns tt'<tnslationom dominii (Vala.scus
op. cit .. quost.I~,n.ll). «Advert.endum 
tamon ost, quod emphytou.::Jis multo fa.cillus 
pr;esnmitur, quando n.gittu· ad efl'ectmn 
t•ocognitionis ta.ntum qua.rn, SL agatur a.d 
efl'ectum cu.J.ucil;atis ; quia in hoc cttsu 
directun1 clominium eti<tm Eccllosim con
ctudenter probare dubet » (Fulginoi, op. cit. 
quc:.;t. X, n. 8). 

Nft.o podendo :.1. Cam<trL~ servir-se dtts car
tas do so~ma.ri~ poequo p1·ovc.tm contra sua 
iuten(.~io, em quo Litulo pois fundará o presu
mido dominio d.irccto para requerer a ca.du
cid<~dc dos aforamentos? 

No alvadL de iO úo abril do 1821?. l 
I~sto acto determin,Ju que se ontcndosscm 

validos o.-:; aforamon tos feitos a.té aquelltt 
data, Si.tnando a falta de solomnidade.-:; (LUO 
om di t•oito se J:eq tBrom. Mas o doí'oito do 
quu se tt·t~ta, não ó du fórrna, mas essencial 
C' jOSiLOitVOL 

O :.~I vttr:l nã.o su ppl'iu nmn potl itL suppPil' tt 
l'all.a. tlc dominio pleno na. C:mta.t·a. par·a. úos
membt·<~L-o com <tt'oramou'tos pot'petuo~ (a.e
COl'dilo tlo Sup. Trib. de .Ju!)t. 1846). Na.
quollas terras em quo a Gu.mara tinha o 
tlominío inteiro como <LS do· Rmdongo, do 
Campo Gra.ntlo (sesmaria de 27 uc junho 
do 1814), o a.lv:trú. de 10 de abril dispensou 
c po(Ua di~ponsar a falta do alguma ou :ügu
mas solcmnidades nos aforamnntos; não 
assim a respeito das terras da.llas nas sos
mariu.s de 1565 e 1567 aos moradores o 
povoadores !la cida.de, o seus successorcs, 
pa.t•a as goza.rem o <lesfrntarom, sem . foro, 
pensiio ou a.lgum outro onus, além do dizimo 
<L Deus. 

Nos1;as terras a Cama.r:t nã.o tendo dom i· 
nio t~lgum não podia tr-ansferir <t outrem. o 
util o ttinua monos aos pl·oprios c.mcessw
rmf'ios l 

~~. 0 Est:1, lll'OJ-:IHil})Ç'fto 
~ ~~~. lll.l..l ü:~ e:::e.L'.i p hu.·;.~,. 

sú et!dn :J. p'l'OYil. con-1 Na impossibilidade em que . ostíi. a Camarl\ 
do pt·ov~w o domiulo que 1$0 U.l'l'Ocsa, nfí.o po~ 
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dorii.l. igualmente prc1por a acçii,o de caduci
dade dos aforamentos. · 

Eis a razão por que a. Camaranunca ten~ 
tou a acção de caducidade, não obstante re
querer outros meios de assegurar a arreca
dação dos fóros. Aqui cabe lembrar o qul3 
expoz em seu relatol'io o PresLdente da Ca· 
mara Municipal Dr. Ca.ndiilo Borges Mon
teiro, depois Visconde de Itaúna: 

«Devo declarar-vos que, como já disse, a 
arrecadação das rendas municipaos, não é 
feita como convém que o fosse, o recGbi
men to dos foros dos terrenos da C amara. se 
acha consideravelmente atrazado. 

O tit. 39, liv. 4°, da Ordenação marca a 
pena de commisso para aqucllos quo por tros 
annos tenham deixílclo de pagu.r o foro ; 
porém o que é verdade é que semelht1,nte 
disposição :-:;o não tem posGo em vigor, e que 
n, maior parte dos c1ue possuem torrcnoi:l da 
Cnmara. estão em divida. par:.~ com elh~. 

E' dift'lcil, sini'io impos:livel, que a conta
doria possrr, de per si estabelecer a. esto res
peito unw escriptLwa<,,r.To conveniente, c que 
a~aim se possa proceder á necessaria cobran
ça; porque tendo muitos foreiros vendido os 
terr,.enos que possuíam e tanto elles pas3ado 
a tres, quatro e mais proprietarios, é hoje 
clifficilimo sa!Je?"-se a quem: pe,·tencern. 

A C;unara representou ao Corpo Legisla
tivo a necessidade de uma disposiç:ão que 
prohibisse aos taboHlães passar escripturas 
de compra ue tacs terrenos, sem que os pro
prietarios se mostrassem quites com o cofre 
municipal; porém nã.o nos consta. q uc cstt~ 
representação fosse deferida. 

Emquanto a Camara não tr<ttar de av.ivar 
os ramo::~ das sesmarias que lhe pertencem, 
de fazer avorigu<tr os titulos de todos os 
proprieta1•ios que nelh~ se acharem com
prehendtdos, de estabelecer uma cscrlptura.
çã.o conveniente, de impor aos remissos wna 
Multa apro1wiada, e de nomear um colJrador 
que tenha immcdiato interesse na arrecada
ção, é ruou parecer quo nada se podm•â obter 
c que entretanto o objecto é digno da maior 
solicitude.» 

A Camara tem appellaiio para todos os ex
pedientes, menos para a applicaç'1o do com
missa, que seria, além do legal, o mais efficu.z, 
si ella poJcsse provar com a culpa dos em
phyteutas o domínio que se arroga. 

Embora desprovida de direito e acçã.o, 
queixo.sa ainda dos proprietarios, justamente 
recalcitrantes em consentir na sujeição dos 
~eus predios, a Camara Municipal não quer 
flesístir de suas infundadas pretenções. Em
quanto o .seu Prefeito encerra o prazo não 
divulgado para a solução dos fóros em atrazo, 
declarando· por sua vez caducas as emphy-

thouses, e a.meaÇ'ando expcl!ir por suas mãos 
os foreiros, sem mais fôrma nem figura de 
justiça ; o conselho municipal, por uma pos
tm·a que presonteme.ntc se chama lei, en
tende poder aUerar as cnndições de um con
tracto consensuaL e perpetuo ! ( Emphyteutan 
dominus o!J cwü~citatem r!.l)1t p1·opl"ia, sed 
juclir.:is c1uthodlate expellere debet. I. Clcwus 
§em.phyt. qucest.II. Nenún enim licet sibi 
jttdicere. L. un Cod. ne quis in sua causa.) 

1~ no empenho de enriqucc•)r o município 
com os bens alheios, onerados de imposto.-3 
pesados c serviços obrigatorios de agua e 
esgoto, lança-so sobre ;,~presa o stigma de 
rcsquicio do rogLmC'n feudal- despotico e 
apodeccido, e se o condomn:t como absorvente 
faminto d<.t ricp.wza populi.tl' ! 

Não ha m;:dor contt·<.~scnso! Aquolle quo, · 
som domioio, quer usnepar afl'oita e csctm
dalosamontc o concedido aos moradores e 
povoadores d;vcidade, o que pa.ra. consumm:.tr 
este c~bulho invoca o::; rigoroa da instituição 
emphytcutic<i", e os quer applicar por ú 
par:.t não soifl·c~· do mora, é o proprio quo 
excommung:.~ o sy.:;toma como incom:pa.tivel 
com os direitos e a liber.ladc populares ! 

A empllyteuse é muita anterior ao fcu.
dalismo. 

Aristotoles diz: 
<<Byzantinos exhausto wra.rio fundo w pu

blicas cel'ta morcedc, ot pensione locasse, fcr
tiles quídcm ad tompus, a.lius ad perpetuam, 
ut cultura mclio.·es ev:.M.l.orent. (Econ., li v. 
2. 0 ), 

Plutarchus in vitt~ Gra.cchorum e Appianus 
li v. l-de bello civil i ih i: «Agros bello cap
tas, sibique in perpetuum rcservatos, etc. ; 
nos dão noticia da empbyteuse entre os an
tigos romanos. (Gonza.les Telles, lib. m de· 
cl'etatium-liv, XIII, cap. VII). 

E' muito profunda a differnnça entro o 
feudo o a emphyteuse. O f@utio é uma. ser
vidão pessoal e a en1phyteuse um onus t•aal. 

~< Feodi causa est l'adicata in porsona et 
scrvitio ,persona.li, at emphytcu::;i:; 1 ersonam 
non gravat, et i.~ cuUur<~, et pensione ac reco
gnitione dirccti dominii, pendet. (Valascus
jur-. emphit., qucest. 39, n. XVI). 

Atitulo de instituição feudal, improprio 
dos tempo3 que correm e odiosa â nova 
orientação social ; o Poder Executivo Muni
cipal, entretanto, resignava-se a prolongar a 
vida da omphyteuso, por tanto quanto fosso 
necessn,rio, paea consolidar o supposto do
mínio municipal e enriquecei-o com os mui
tos e custosos prodios, para cujas constru- _ 
cções não concorreu, o, antes, dellas tirou 
conteibuições e impostos ! 

Ainda qu.an~o pudesse a_ Càmara promovm• 
contra os foreJros a accao da caducidade, 
não faria suas as bemfoitorias. (Vala.scus, 
op. cit. quoost. I, ns. lO e 20 o flucest. XX. V.) 
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Qua.uto aos quesitos da. eon:-3ul t<L eonc11t'do, 
som di.-;cr0panei<.L, com élS respostas do.-; dou 
tos c seguros parocurcs dos consollteit·os La,
fayotto, Viscontlo de Onro Pro to o Dr. Souztl 
Ribcii'O .- J·lnTeiru Vimu11t. 

(Tru.nscripto do Jonwt 1/:J ( :o,ilíw'l'cio.) 

Fica a discussào aditLd a. pela, hora .. 
Pa.ssa-se á 

SEGUNDA PAllTE DA ORDEJ\I 1>0 DIA 

E' annunciada <t colltilllmção da. discussão 
unica do pr·ojecto n . . ~~5 C, dü 1 90~. addi
tivo dm;ta.cado em 311. discns:;ã.o do pl·o,jcct.o 
n. 285 A, do mesmo anno, com os substil.u
tivos n. 107, d.e 190:3, da. Comrnissiio Espicial 
c ouLros a ullc ollerecidos (Rol'ot'll1<L olei
tol'al). 

Vem á Mus<.L, l'J litlo, apoiado o posto con
juncL<.Lmeo to 0111 diseu~süo o scguin l,u 

REqUJ-:RII\IENTO 

No ca.so em que a Camat·a rejui tu os di
·versos pro.joctos (o seus ::mllsi.itutivos) simul
ta.nea.mente subrnettidos ;,i,· vut<.tçã.o, c:om :ts 
:-3uas numerosas emendas sobro a. rcfiJJ•ma 
eleitoral, poe irnpossibilidado de organizar, 
com material tão complf•xo, alguma pl'o
posl.il de lei, cohcrenl.c, sy~tem;,ttica e cli.tra., 
comu convem a. t~Lo rcleV<Lnto assumptu; 

Proponho quo : 
Seja, sem demr)t':t, constit;uida uma Com

missiio de doze Deputados p;,u·a frmnular um 
novo projecto, que pa:):;O pülas discllssõo::; ro
gimentaes. 

A Ca.ma.ra cloger;í, por cscrutinirJ ~ecroto, 
oito componentes dessa Commissã.u e o Pre
sidente nomca.t·<í. q11at1·o. 

A Commissã.o il,pr·nsolltil.r:i. o novo projocto 
no prazo de 30 diu;3, contados da tla.t;L tltt sua 
constittliÇ![u. 

Esse pmzo sr't podel'á SOl' pt•o:·ogauo por· 
delibm·il.ÇÜ.o da Catllitl'LL, :.L rcquct·iln1.mto da. 
maio riu, 1la Com•1ü ~lí.o. 

A qualquer JJepul;a.do é livre a.pt·estmLat· 
á Commissão tt·uba.lhos rel'ol'lmt,os ;w as
surnpto a esta commclitido-eulellllas iLO ant.u· 
projecto que clla f'ermul<.tr. 

Esses tr<.Lbalhos o emcnd<.Ls ser.:'í,o publicados 
no Diario do Oong1·esso, nas actas das sessões 
por ena celebradas. 

Sala das sessões, 10 de agosto de 1903.
Edua,·do Ramos. 

Vêm ü Mesa, são lidas, t~poiiulas e posi;as 
conjunct<~mente em discussào as seguiotcs 

E~IENDAS 

Au Jll'idtJclo n. /fJ'i, dtJ f!JfJ/1 

Coll.uquom·~~~ 011du fur· eilll veuicn l.e : 
Capitulo ::WIJI'ü inolug-ibilid ,,dl•.;; : . 
A1•t.. (),-:; funceimn.riús atlu1i 11 isl.r•a,l.l v o.;, 

fed.Cl'<Les on cstt~tluao:"i, d.emísii vci., indepcn
Vul. lV 

:W~l 

clon l.n du ~en tl\IH,;a prol'et·id;L pol o::; orgãos 
compete nte ; do Pode1· .Judici:ti 'Ío; 1lc~tndu 
on t.cndillo f[llC cst~L iiw.legiiJilidade só tcrü 
login· no K;tado (cquipara.clo a este o Dis· 
tL-icto F'talcral) em quo serviL·c1n tacs fnoc· 
ciollal'ios, podendo cllcs,portanto, sm· eleitos 
por outeos Est:L!.los da Uni;'i.o. 

Ad. A Ca.mara c o Sen~tdo ~Cillpt·c 
quo, llit Yot·ifieação dos podures lln seus 
membros, annulht·.·m uru:t clci ç:ão, por ftl~<~L
quer· motivo, rcsultalldo desse acLo ficat· o 
candidato 1liplornado inf'ol'iur em numc.r·o de 
voto.-; ao inuncdiat.o, certlo i1'so (acto t•cco
nltccido os1,e '? 

S;d<t das sossües, lO de agosl.o Je 1V03.
norlot1J!w /'n:':i;,(o • . 

,\u art. r>:L Aeet·n~euiJLu-st!: 
~ 1." 1•:111 Cii,SU du ii,JigiiJUIILudu tduii.Ul'i.l.dlJ 

1 ~ 111 c;1,da. cirelllll :.:cri p1,:àu .i1 11li c i :n ·i :t. 1 ~I li q 111~ 
~~~l.i\ -t\1' di,·idido o nutnicipiu. dn 111udu fllll~ 
a.s ~uct;li<)S ~e t.ul'lliJill in~lltlicil ~ lll.u~ pat';l, o 
u IIJIWl'U d.u el.ui i.u1·us il.lisl,adu:::, sut·ilu erua.da.s 
sltb-sece:lies un1 c:;~d.:l. lllll:l. tlas :t·< ~ rm·ida.s cir
cutJI~el'Ípçiit~s IJ IIUIIlO:l.dus IIII~Sa,t·ius Jl<l.'l'<l, IJI
l.as lugu il,p,·ts c;1,tb 1'<: ,-isiiu :ullli.Fd. du :d is
l.: l.lllültt.o. 

s 2. 0 .\. IIOilH!it.ção das 111e:::it.s deil.ur;l,IJ."5 o 
<1 dosiguaç'ão flrJs od.ilkios pal'o~, as snb-~~a;
eç~lius f'at·-su .. IJ:"l,u <lu acCul'du cum as pl·r;scl'i
pçi!us d1;si,n, lei. 

:..;ala. d;t,S su:.;:-:c}I)S, l() tle agu::;l;u <le l!JO:J.
Jtsto!pho JJulru. -Cu!Of./CI'ILS. 

Aus capii.ulus li u IV. Snbsi.il.uatJI-se: 
CLLpit.ul.u 2. ''-lJu ai ist:1.1111~11 tu: 
Al'i,, 5.() U itli~l,il,JIIUIIÍ, tJ dos drJil.rJL'US :·ami, 

r)l':,!il.IIÍZ;ulrJ uo Di::;i.t·icl.r; Fl~tkt•;t.l. pul' JH'Il
Í.ul'iiLS u nr;s J•:sl.ad•;s, fll.ll' euuJat·e: l.s, e prnpa
t·adu p1dtJS pt·<;tr;t·c;:; <l .iltiZI!S <li: di l'tli t,r.t, au
xiliadu,.; pduS l't!~j)UCI.Í\'•.JS 0:-iCI'Í\'Ú,I\S dtJ CÍ\'tJ!. 

Pat'<LgL'aplw unku. :\as t:IJ!IIil;t·ca.s 0111 rJIHJ 
huurm· llltLÍS d1; lltllil, rar:~ d1! dil'I!Íio, .•Wl'
,.il·:i u,j11i;r, da. lu. e nasrJIII fJIIU IIIJII\'Ol' IJlii,ÍS 
de 11111 esc1·i ,·ff.,J du ei rd sutTil·:i, u dv I" 
uflicio. 

;\TL G.'J A' oxcup(;ãu elos .ÍIIizm; r; uscl'L
Yãe;:;, que fullcciun<Ll'Ulll nu pl·ep;J,l'o d.tJ :dis
t :mloutu e rllltl :-;urã.u alisl;:~.dus de ofJicit;, 
nonhtun cid:t.dã.o sm·;í, i\l.ista.do eleitur sout 
q110 o l'orliiOÍl'a pui' CS':!l'Íj)l;o, IIIJ }H':L:'.U lllil.'l'· 
Cil,t.lO pr~lu a:l'l •. 15. 

Art. 7.'' O I'Cquet·imonl;o de :dist:lmcnt•> 
SCl'iÍ. oscripto, daw,do c assign :11lo pCio pl·o
prio punllo üu td.ista.uu tl dovy1·;1. decl:t~·:~~·. a 
sua ida.dc, estiJ,d.o, naLIII'itlHhdc, l1l1ar;:t.o, 
jWufi::>iSâo 1.\ rnsidencia., as~im eumu o nriHWJ'o 
l1o docrtltiiHlfiJS <Jilll in , l.r·uirem o p ,•.didrt. 

.AI't. X." A leLti'.L o fil'lllil. do l'l!'llitli'ÍIIlt~IILo 
::; r·L·il.o L'ut·onlwcitl:.ls por L·.tbellláo, ::;olJ penLL de 
uã.o :sel' l'ecc!Jidu. 
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Al't. !),'' ó reco~lleci1nento só P? -l scer~r .lcl'i_vã.o . uojuiz, findo o prazo do artigo se
feito pelo conhocunenr.o UI) propr10 tJa,ba- gn1nte. 
Hão. Art. 20. De 21. de fevereiro a 2 de março 7 

Art. 10. A prova dos requisitos inrlisp;;n- qualctuor ctcitor pod.Grú apt•esentat· contes
savcis para o a!ü;titmento . serú. feita por taçã.o escripta contt-a a valiU.a,de das provas 
documentos, que acomp~tnharão o requeri- ofl'orecidéts polo alistando ou contra a sus 
mento, nos termos:dos artigos seguintes. identidade, inst:Lündo-a com os documentoa 

Ael; . . 11. A idade soc;t provada por corti- quo tiver e no c : ~so do art. 21 com attestaçã.o 
dão authcntici1 extl·a.hida dos livl'os paeo- de dous eleitores . . 
chia.cs ou do regist1·o ci.:vH; por documento § 1. 0 Rec-cbhla a contestação pelo cscrivfio, 
<.tutb~ntico que prove ter o alistando exercido junta.l-a.-ha csto a0s auto.:;, indepondeote
cargo publico para o qual se exija a, maiori- mente de desp:.tcho,danclo recibo á parte, com 
dado; ou poP justificaç.'io legttlmcntc pro- espocific<tçã.o dos documentos. · 
cessada c julgad.a. § 2.o Durante o prazo deste <1rtigo, serCt 

Art. 12. A ro.3idcucia será p·rovada )Jor permittido a qualquet· eleitor o exame do 
attest,adG passado poe qualquoe autoridade protocollo e dus dor.mmen tos de alistamento, 
policütl ou judiciaria e, no caso de recusa, na presença do escrivão. 
por justiticaçã.o legalmente pr·ocessada e Art. 2l. Ver.:;and~ a contestação sobre 
julgada. · an;,üplu~he,tismo do a!Jstando, ordenal'á o juiz 

Art. 13. A tt:,signatura do taholl1ão, no que este c'ompareça em audiencia, por elle 
reconhecimento de que trata o art. 8°, será marcada, ··afim de que na sua presença re
lançada soh:'e uma, estampilha e~pocial de pt>oduza o seu requerirrtento por escripto e 
.2$000. se prL>ceda ;i, confrontação de lettras com o 

Art. 14. O alistamento eleito1·al será ini- requerimento anterior, juntando-se aos autos 
çiado em cada comarc<L ou pretoria no dia o req ucrimcn to posterior. 
l de fevereiro de cada, anno. § l. o Sendo fc.dsa <t cuntcsli:tçfto, aos con-

Aet. 15. Do dh 1 ao dia 20 do fevereiro, oshntes S\3 applicarão as penas <lo art. 130. 
das 11 ás 3 horas da t<.~rde, dará o juiz ~~udi- s 2. o Sendo procedente a contestação, ao 
éndas cspcci<ws para receber os rOflueri- pre,endonte ao alistttmeuto, ao autor do ro" 
1nentos de alistamento. qucrimcntu o i.Lo bbellião qne houver reco-

§ l.'' Nos domingos o nos dia.s de auJicncia. nlwcido a firm<L serã8 applica.da.s as penas do 
ordin~lria do juiz.o nã.o haverâ. a,udiencitt cs- Cl)digo Penal. 
vccial. § 3. 0 O não comparecimento do alisl;anJ.o 

§ ~.o Sómente nas audlencía.s esp3cíttcs ;t audicncia de que teah e!lte artigo, salvo 
pudet•ão ser apresentados c l'CCebidos os rJ- caso de força. maior, devidamente provada, 
querimentos de alistamento. JIUportai·á no indeferimento de seu n~quc· 

§ 3. 0 A apresentaç:ilo poderá ser feiti.t rimonto de alistamento, sendo os respectivo~ 
J>Clo proprio alidtando ou por qualquer autos remettidos á a.utol'idadc cl'imina.l para. 
pessoa por clle commissionada. a.vcrlgu;u· a responsabllldade e promover a 

§ 4. o Apresent<tdo o requcl'imonto c vori- puniçã.o dos culpados. 
1ic:.t.n<L) o jui?. que o,_;t,;i, oUc acompanhado do.:; Art . . ~2. Fiudu o pt>.1zo do art. 15, o juiz, 
documcnLos do que tt•<.Lta esta. lei, ordena.1·<i ttt(l 20 de nla.l'Ç<J. uc,_;paclt.t.rá os requeri-
que o cscl'ivilü rcgis1;t•c o nome do t•cquc- mentos uc alistamento. · 
rente no protocollo, com a declaração dos § 1. 0 Os despachos serãu publicados, om 
do!.!umcnto;o; apresentados. aud.iencia cspcciàl, a. 2t de março. 

-~~ G. o No protocollo :~crã.o me11donatlas ~ =2.'' E~~a a.udíoncí:1, int1·a.nsfllrível, será 
íó!la.s as o • .:cuernncía.~ rn!:Ltiva.s u.o p1.•oecsso :11Jcr·ta· ;i,:-; ll hol'i1S d:.t ma.nlJi1 c só se enóor-
do ali~ta.monto. t•ar:l depois do concluído o trabn.lho. 

-4rt. lü. C:1da. requcrinicnto só poderá r0- Art. 23. Até o dia 3l de março, o e~cJ.'ivão 
:lerir~sc a um unico ali~tando. lav1•ará um m1ital contendo os nomes dos in-

Art. 17. O juiz não poderá rec-.s1.r, sob cluidos, dos não incluídos e dos eliminados 
pretexto algum, os requerimentos aprcscn· (art. 27). 
tad?s de accordo com as formalid.adcs pt•c- Paragrapho unico. E;:;tc cu.ital será. a.ssi-
scrlptas nesta lei. gnado pelo .jttiz, :1ffixado na. sala. das audicn-

Art. 18. Diariamente, oncfwrada . a. :mdi- cias c publica.do pel:L imprensa, si a houver. 
encia, especial, o escrivão la.vra.rá um edital, Art. 24. Até~.:~ de abril, o ~scriviio fará, 
que será assignado pelo juiz, conLonJ.o os em livro pruprio, aberto, numet>atio, rubri
DO!lles dos cidadãos quê ti vet·em rcqucrid.o o cado e oncerr·ado fJC!() juiz, a inscripção dos 
al.lstamcnto. cl.nitores, contrtt cujo alístamonto não tivúl' 

;Art. 19. Apl·esenta.dos os requerimentos de sido interposto recurso. 
alist;~rncn to, sor·ão autoad:.~l:l, numm•:.t.das e ~ 1. o l~sta ÜH.;cripç.ão eou&et·á o nome, 
rubriCada~ ai) folhas, e conclu:;os J?elo es- idade, filiação I ostado, profü;são ü ro.;idoncia, 
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~o. eleitor o sent enccrradtt c assign:.tda pelo· § 2. o A Sccrcütri;_t do Interior fará. pu
JUIZ. blica.r' no Diar:o Of!idd, :.tté 31 de dezembro 

§ 2.~ A ioscripçito se fará por oedem :.ü- os alistamentos que lhe forem romottidos: 
pha~etwa c. p~t·. c~rcumscr'ipções adll!ii~is- . Art. :3.1 •. O juiz federa.l fará constar p_elo 
tratlvas ou JUdlctarms em quo so subthvuht .Jornal oíflcw.l do Estado o recebimento dás 
a comarca, e os nomes Llos eleitores scl'ã.o cópias, à proporção quo derem entrada. em 
numerados seguidamente, do modo a indicar ca.rtorio. 
o ultimo numero a tot·Llidadc dos eloltores 
da com~~rca. _ Sala das sessões, lO de agosto do 1903.-

Art. 25. Em livro auxiliar, aborto, numc- C(lto.r;cras .- lV. Hraz.-Cco·nci?'o de Rc:uncle. 
rado, encerrado e rubricado pelo juiz, far<L -Bernardo Jliontei?·o.-Joao Lu-iz Alves, 
o escrivão a ioscripçã.o (los eleitores, contr<t 
cuja inclusão ou não inclusão tivet' sido in
terposto recurso, sendo a. inscripção encer
rada c assignada pelo juiz. 

Art . .26 .. Decididos os recursos, o oserivão, 
mediante a communicação do juizo federal, 
la.nr;ará. no livro de que tr<tt ~ o art. 24 os 
nomes dos eleitores a cujo favo r forem clliJs 
julgados. · 

§ 1. o Essa i nscripção será numcrt:tda, co· 
moç:ando a nmneração com o primeiro nu
mero seguinte ao ultimo, constante d~~ nu
meração do que trata ó art. 24, § 2°. 

Ao capitulo I. Substitua-se~ 
O Congresso Na.cional decreta: 
Art. 1." As eleições para os cargos do 

Presidente o Vice-Presidente da. Republica, 
Senadores e Deputa<los realiza1·-se-hão do ac
eordo com as disposiç:ões desta lei. 

Capitulo I-Dos eleitores: 
Art. 2. o São eleitores os cidadãos hrazilei

ros, maiores de 21 annos, que, na fórma 
t.lcsta lei, se ioscecvcrem no alistamento 
eleitoral. (Art. 70 da Constitukão da Rcpu-
hlica.) , · 

§ 1. 0 São cidadãos braziluiros : § 2. o Encerrada e assignad·a pelo juiz <.t 
inscripção definitiva., o escrlvfw tir;wá uma 
cópia uo ali::;tamento, que será tambcm ru· l o, os nascidos no Brnzil, ainda que do p;w 
bl'icada e assignada e rcmettid<t, até o tlia. estrangeiro, não residindo este a serviço 
20 de setembro, ao juiz federal, ·para os fins de sua nação ; 
dos arts. 30 e 31. 2o, os filhos de pae hrazileiro c os Hlcgi-

Art. 27. Na revisão a.nnual do alistamento timos de mã.o brazileira, na.scidos om paiz 
serão eliminados os eleitores fallecidos, me- estrangeiro, si estabelecerem domicilio na. 
diante certidão de obitu de autoridade eom- Republica ; 
potente; os que se tiverem alistado posto- 3°, os filhos do pt~c brazHeiro que estiver 
ríormente em out;ra comarca, medía;1te em ontt•o pttiz a serviço da Republica, em
certidão desse alistamento; os que perderem lJOl'a ncUe não vonh:un domicilial'·So; 
a capacidade civil oú pulitica, nos termos do 4n, os csr.ra.ngeiros que, achttndo-se no 
art. 71 da Constituição. Bl'a.zíl a 15 do novcmbt·o tle 1880, não decla.-

Art. 2H. A qualqum· eloitut' assiste o tlí- mr:.un, (lonteo <le seis mL•zcs depois do ter 
reito de requerer a exclusão dus clcitot·cs entrad.o om vigor n. Constttniç~1o, o animo 
que incidam nas hypothc:;os do artigo ao te- de consorvm· a nacionalidade do origem; 
rior. 5°, os est.rangciro:-; quo possuírem bens 

§ 1.0 Esscsroqucf•imcnGos serão apresem- immoveis nollrazile íorem·casados com bra
ta.dos nas u.udiencia..~ cspedaes de que trata zileiras, comtanto que residam no Brazil, 
o art. 15 o serão acomp<Lnha.dos do do- sa.lvo si mu.nifest<Lrom a intcn~·i'i.o do não 
cumento que prove u. allcgu.çã.o em c1uc se mudarem de nacionalidade; 
funde o pedido de exclusão. 6°, os cstl'u,ngciros por outro modo natu-

§ 2. 0 l)u. exclusão do cloitor ettbo o recurso raliza.d.os. (Al't. 09 da Constituição da Repu-
de c1uo ti·at,a esta lei. blica.) 

Art. 29. Terminada a inscripçã.o dos elei- § 2. 0 Os direitos do cidadão bra,zilei.ru só 
ior·es, na fórma dos arts. 24 ° 26, considc- se- suspendem ou pordom nos casos aqui pat·
ra-se ·completo e acabado o a.listamcnto paru. tícu.larízados: 
todos os e1feitos eleitoraos. 

. Art. 30. Rocebondo o juiz fod<wal a.s c,jpia.s 
de que trata o§ 21) do art;. 26, mandar·á tran
screvel-as em livro :proprio, por elle aberto, 
numerado, rubricado e eneerra.do. 

§ }. 0 até o dia 30 de novembro fa1•á. o 
juiz í'oderal remossa á Secretari:l. <lo Interior 
da.s cópias dos alist•tmentos, enviadas das 
cótilarca8. depois do tr:.tnscJ•ipl;as n:J, f'órma. 
~esto artigo. 

1 o, suspendem-se : 
1,1) por incapacidade physica ou moral ; 
ú) por cond.emnação criminal, emquanto 

durarem os seus cffeitos ; 
2°, perdem-se: 
a) por naturalização em paiz estrangeiro ; 
b) por ac~ceita.ção de emprego ou pensão de 

govorno ostrangcim, .~om Jicenc;a do Poder 
ExccuUvo Federv.l; 
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. c) por allegação de crença religiosa com o 
1ini da isentar-se de qualquer onus imposto 
por leis aos cidadãos ; 

d) por accoitação. de condecorações ou ti 
tulos nobiLiarchicos e:~trangoiros; {Art. 71, 
!3§ 1 o c 2° da Const,ituição da Republica.) 

Art. :3. 0 Não podem alistar-se eleitores: 
1 o, os mendigos ; 
2°, os analphabetos ; 
3o, as praças de pret, exccptuados os alu

mnos dtts escolas militares de ensino su
perior; 

4o. os religiosos de ordens mom.sticas, 
companhias, congregações ou communida
des i.le qualquer denomina~:ão, sujeitas a 
voto do obediencia, 1·ogra ou estatuto que 
importe a renuncia da liberdade individual. 
(§ 1 o do art. 70 da Constituiç~ão da H.opu-
blica.) · 

Art. 4. 0 Nenhum cidtLdão serü, alistado 
sem ter· residencia. por mais de um anno no 
Loga.r do <Llistu.mento. 

Sala das sessões, 10 do agosto de 1903. -
Calogl}ras. - W. B,·a:::. - Carneiro de Re
zende. - Joc7o Luiz Alves. ---'7B. Jliontei1·o. 

P<.tragrapho unico. Recebendo o recurso, o 
juiz federal distrihuil-o-ha a si ou a qu:d(JUCl' 
dos membros da junta, guardada ab.3oluta 
igualdade na distr·ibuição. 

Art. 37. A junta inicial'<L seus tt•:tbalhos 
sob a presi1J.eneia. do juiz federal, no düt 25 de 
abril, e docülirá. todo::~ os rceursos atê 31 de 
julho. 

§ 1. o O não julgamento nesto pl'azo im
porta om provimento do recurso, sem pro
juizo das penas imposbs em lei. 

§ 2. o C<tda membro da junta. relatará., 
dentro do prazo de cinco dias, o; recursos 
q uc lho ti verem sido distri buidos. 

Al't. 38. A junta colebrarú. sessões em dias 
alternados, á excepção dos domingos e dias 
feriados, c nessas sessõei) julgará os recuesos 
quo forem reli.tti1dús. 

§ 1. o A decisão scrâ. tomada por ma.ioria 
do votos, inclusive o elo prosiúcntc, c ser<t 
escripta. pold relator ou pelo revisor vencodor 
o assignada .. por todos os membros da junttt. 

§. 2. o O escrivão do juizo seccional la
vrará em livro proprio as actas da.s reuniões 
da junta. 

§ 3. o Decididos os recursos, serão os res-
Ao capítulo III. Substitua -se: pecti vos autos devolvi dos pelo Correio, sob 

, . . . registro, ao juiz a quo, o qual mandará ar-
Capltulo IH-Dos recursos. . chivaL-os no çartorio competente, o, encor-
Art. 32. Da decisão do juiz sobro inclusão~ Irados os trabalhos da, junta, o escrivi'(o do 

nãe inclusão o exclusão de eleitores haverá Juizo Federal rornetterâ até 31 de agosto aos 
recurso voluntario, com atreito devolutivo, juizes a quo a lista dos recursos providos, 
para uma junta eleitoral com sédo na ca.pital deviJamente ruhricada c assignada pelo juiz 
dos Estados e no Distr:cto Federal; composta fede~·:J.l. 
do juiz federal da secção, do um substituto e Art. 30. Dentro do prazo de lO dias, con-
do procurador seccional. . tados da audiencia de que trata o art. 22, 

Art. ·33. O recurso será. in~erposto no a qu~tlquer eleitor ua çomarca é licito re
prazo de lO dias, contados da audiencia om correr no todo do alistamento eleitoral para 
que forem publicadas a.s decisões do juiz, e o Supremo Tribunal Federal. 
serão competentes para sua interposição: § 1. o Esse recurso, c1nc só terá effeito de-

l,o no caso de não inclusã.o, o pl•e.judicado, volutivo, será interposto perante o juiz a quo 
po1· si ou por procut>ador; por simples petição. 

2, 0 no caso de inclusão ou exclusão inda- § 2. o Autuada a petição, com ou sem do- . 
vidas e de nã.a exclusão, qualquer eleitol' da cumen tos, o reconente poderá a~ra.zoar o 
comarca. . · recurso dentro em 10 dit~~, par·a o que terü. 

Art. :34. Intet•posto o recurso pelo proprio vista em cartorio. 
prejudicado, ticar(t de nenhum em~ito o que § 3. 0 o juiz a quo, dentro no prazo de 10 
fot· interposto por terceiros. dias, responderá ús razões do reccorrento e . 

Art. 35. Cada recul'do só púdorâ referir-se mandará remctter. os autos tw Supremo 
a. uma pessoa e será interposto por simples Tribunal. . 
petição o tomado por te1·mo, si assim fo1• § 3. o Cabe recursJ no todo do u.listamento 
requerido. . eleitoral nos casos de preterição de forma-

§ 1. 0 Defe1•ida a petição, o ,juiz a quo man- lidados substauciacs que viciem todo o pro
daNi, juntal-a aos autos e abrir vista ao re· cesso de alistamento. 
cot·rontc por 10 dias, o, om seguida, ao re- § 5.o O Supremo Tribunal, decidindo ore-
corrido ou SClU procurador, por cinco dias. curso, no caso de provct-o mandará cancel-

§ 2. 0 A vista será em cal'torio, e ás r..tzões lar' a. respectiva inscripção no ,juizo a qtw e 
podel'fto as 1mrtcs . juntar quaesquer do- no juizo federal e oruena1·â. prevaleça. o alis-
eumtJntus. · tamonto anterior • 

.:'l.t•t. 26. At'l'azoado o t·ecut•so, o escrivão Sala das sessões, lO de agosto de 1903.-
remettel-o-ha solJ registro a.o juiz lodeJ•n.l, CalorJaros .-IV. Bra~. - Um·neiro de Ru-
ilentrodo pt•a.zo de IOd.im;~ .zondo. - B. :Mv,lt.eiro.-Joiio Ltâ.r; .:\lves. 
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Ao capit11lu V. Snb.;;titua-~~c : 
Dos i.itulos : 
Art. 40. A Secr-otaria do Interior rnandar<t 

impl'imir os titulos de eleitores, de accoruo 
com o modelo quo ot•ganiz ·_tt', o rometterã. os 
mesmos om numero suiTicientc ao juiz fe
doral de c;1,ua Estn.d.o, para que este os dis
tribua aos juizes locaus, tendo em vista o 
alistamento do catla, comarca ou. peotoria.. 

§ 1." Os í.if;lll . ,: ~ dcvol'ão contei', além do 
anno úo a.lisl;a.mont;o o indicaçã.o da comn.rca 
ou tH'IltoJ'i:t., o nome, profi~são, filiação, es
tado, itla.tlc o numero dn ordem do ~leitor no 

·alista.rnent.o ge1·aJ. 
s ~. n Os ti t;ulos serão assignados pelo juiz 

do alistamento c por- cllo entregues ao elei
tor, na sédn da. comarca ou pretoria, me
diante roci bu; e, por d~legação delle,polos jui
zes mais gi'él.dua.dos das subdivisões judici :~
rias da comíLI"C<t, nas respectivas sédcs. 

§ ;-{,o Os juizos de que trata o pa.eagrapho 
an1;uriol' 1lal'ão reci.bo,ao juiz do alistamento, 
dos títulos rdecbidos e :o:;ó- or~ entregarão aos 
eleitores mcdi:wt;o recibo destos. 

§ 4. 0 Os juizos encar1•egados da ent1•ega. 
con vid arü.o por o di tal aos ele i tor,;s para. o 
fim de vit·om receber os seus ti:.ulos, du
rante o p1·azo de :30 dia.s, em loga.r prévia
mente dosignatlo, do meio dia ás ;) horas da. 
tardo. 

§ 5. 0 No caso de extravio, perda de titulo 
ou approhensã.o do titulo pela. mesa. eleito
ral, pouerá. o eleitor receber out:o, mediante 
rnquorimento ao juiz do alistamento, o qual, 
no novo tHulo quo m<.tndar expedir, fa.râ 
mcncion:Ll' trata1•-se de nova via, cujo nu
moro JnencionaP<t. 

§ O." Aos clcifioros, de cujo alis tamon to 
haja l'CCIH'so penuontc, serü. expedido ti tu lo 
coin a. doclat•<wão de 1·ecorrido, ficando esse 
ti tu lo som oíl'ei to, dado o provimento do re
curso e expedindo-se-lho titulo definitivo~ 

Art. 41. No ca.so de recusa ou demora na 
entrega dos títulos, poderão os eleitores re
clamar plJrante o juiz do alistamento ou o 
juiz fedel'al, que providencicm1. com urgen
cia so brc essa cn trega. 

Art. 42. Os tU;ulos não entregues no prazo 
do s 4° do a.rt.. 40 licai·ão tt disposição dos 
respectivos ele i toros, no mesmo local e pe
rante a mesmit :wtoridade, i1té a vespera de 
ca.da. eleição. 

Sala das sessões, lO do agosto de 1903 .-'
Caloqe1·as- W. B1·tu:.~João Luiz Atves. -
Beniardo Jlfontei1·o. -Cto-1wi?·o de Re.Jende. 

Ao capitulo VI. Substitua-se: 
Da.s eloições : 
Art. 43. A eleição Ol'dinaria pa,r.t o-3 cargos 

do Dnputatlos o Sona,dore:; se farú. em toda. · a 
ltopublica,, no ultimo domingo do mez de 

janeiro du primei·l'o ann·.l de cada legislatura, 
mediante soiTt·agio dit•octo dos eleitores a.lis
tados na eonfo1·milhulo desta lei. 

Art. 44. Para a. oloic:LO do Deputados é 
mautidtt a a.ctual divisão de distl'ictos elci
toraos dos E~kt.dos da União o do Districto 
Federal. 

Art. 45. A oleWi.o de Senador será.· feita 
por Estado, votando o .. eleitor em um só · 
nomo para substi tuit• oSenalor cujo man~ 
dat·J honvor terminado. 

~ I . o Si houver mais de nma v~ga., a 
eleição ser:.l. feita ua mesma occasião, vo
tando o eleitor om coduht sepa.radn. para. 
cada uma. deUas. 

§ 2. o Neste caso sm·ü. considerado ele i to 
pelo maior prazo o ca.ndidato que obtiver · 
maior numero de votos. 

Art. 46. A eloi<.~ão ot\linai•ia para · presi- . 
dente e vica-pt>esiJ.ento da Republica ser<t 
feita no dia 1 de março do ultimo auno do 
período pt•esidonci1Ll, por suffragio directo 
da Nação e maioria absoluitL de votos, vo
tando o eleito1• em dous nomes, escriptos 
em oednla~ disl.iuct:ts, sendo uma para 
presidento e outt•a para vicu-presidente. 

Pat•agrapho uniciJ. No dso de vaga da 
presidencia, ou vico·pt•esidoncla, não haven
do decorritlo dous annos do por•iodo presi
dencial, a eleição pat•a. preenchimento .da 
vaga se eft'ectuarú. dontl'o em tres mozes do-
pois de aberta.. · 

A1·t. 47. Cada eleitor votará em dous 
terços do numm·o de Deputa.dos do Dis-
tricto. , 

Paragrapho unico. Nos districtos de qua
tro ou cinco Deputado;-;, cada eleitor votará 
em tt·es nomes. 

Art. 48. Nos districtos de tres Deputad.os 
o eleitor podm•ú. accumula.r os seus dous 
votos em um só cu.ndi<lato, escrevendo duas 
vezes na cedula o nome do mesmo. 

Art. 49. Nos districtos de quatro ou cinco 
o eleitor poderá accumular os seus tres vo
tos em um só ca.ndidato, escrevendo tres 
vezes na cedula o respectivo nome. 

§ 1. 0 Nestes districtos, o eleitor poderá· 
tambem accamular dous votos em um só 
candidato, nos tm•mos do artigo anterior~ 

§ .2.0 No caso do eleitor escrever em uma 
cedula um só nome, uma só vez, só um voto 
será contado ao nome escripto. · 

§ 3.0 Si a cedula contiver maior numero · 
de votos do que aquelles de que o eleitor 
pódo dispor, serão -apurados sómonte, do 
cima pa.ra baixo e na ordem da collocação, 
os nomes escriptos at·j se completar o nu
mero legal, desprczando-so os excedentes. 

Art. 50. A eleição ser;1 pot• escrutínio se
creto; mas é permittido ao oleitor votar a 
doscobCt'to. 
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ANNl\ES DA CAl\tAnA 

Pa.rn.g~aphico unico . . O voto . . descoberto 
será datlo ;;_ uprdsent~tndo o eleitor duas ce
dülas, ·que assignar~ perante a m~sa eleito 
ral; ~uma das quaes será depositada na urna. 
o · a outra: ficará cni · seu poJór, depois de 
da.ta:daÍ:>· e :rubricadí1s ~Lmbas pelos mesario.r. 

Sala das sessões, 10 de <tgosto de 1903·.
C{llogercts . - W. Bra~. - Brmumlo J1fon
te_i1·o. - JMio Lttiz Alves. - Cctrnei1·o de Re
zende. 

proeur~~do1~ sc.ccional ou por qmüquer elos 
menlbl'OS da me:;;majunta~ -. 

§ 7.° Funccionar<L como secretario desta. 
junta. o adjur.to do proc!Jrador, .. qu~ Iav_rará 
as a.cta.s em livro pL~oprw, u qual ficara sob 
sua. guarda. 

Art.5:3_. A divisão do mnnicipio em secções 
obedcccl'<L a.o numeeo de eleitores alistados, 
não podendo nenhuma deU as ex:cedm· de 800. 

A1·t. 54. Os cdificios para funccionamento 
das mesas eleitoraes não poücrKo, sob pena 

• de nullidadc do processo, ·. ~e1· situa.dos í'óra. 
_Ao capitulo VH: Substitua·so: do pcrimetro da séde do municipio ou dc1 de 

. Do processo eleitor.:tl: cada uma de suas subdivhõos judiciarias, 
Art. 51. A eleição se fttrá por secções de creadas pelas actua.es constituições esta

município, perante mesas encarregadas üo I duaes. 
recebimento das cedulas e mais trabalhos do § l. o Serão preferidos para o :Processo 
processo eleitoral. · eleitoral os eclificios publicas, e na falta 

Art. 52. No dia 10 de janeiro do primeiro destes serão:es~olhido~ os ed.ifi~ios particula.
anno de cada leaisla.tul·a na sala do o-overno res, que fica.rao eqmparados a.quelles para 
municipal, aomeió·'dia, ~eunidos 0 

6
lo SUp· todos OS e1fel~OS d~ direito.. . 

-plente uo substituto do juiz federal, como ~ 2.o _!.. des1gn:1çao de etllficws, uma vez 
presidente sem voto, o adjunto âo procurador f~tta., na.o podeea ser alterada dura:nte a 1~
da Republica, os cinco membros mais vota- gislatura, sulyo o cuso do fo~ça ~aro r, devi
dos do· governo municip:;t!, e os cinco cida- dai~ ente compe?vada_ por v1st.orta, deve~do 
dãos immoditttos ém votos ao menos votado entao a nova des1~na.çao a~t~ceder de 15 duts, 
daquelles, observado o disposto nó paragrar pelo rnen .. os, n:o .d1.a da eleiç.a~.. . _ 
pho seguinte, :procederão á, divisão do mu- Art._ 5C>. Dividl.do o mumc~pw em.secçoes, 
nicipio em socções, á designação de edificios e!ll or~em numOl~ICn.. success1va e fett~ a de
em que tenham de funccionar as mesas e á stgoa.çao dos edrficws, em acto continuo t\ 
eleição destas. junta procellcrá á. . eleição das mesas e lei-

·§ 1 o N E t d d . torn.es, votando cada uni de seus membros, 
do · ·. ~ ·. os s a ?8. ~n e ~ouvor_ mombros por meio de ceduh abert11 e assignada, em 
muAlcie.~no . mu,mCip.tl. elmto~ .P~r }odo 0 dous nomes escolhidos dentre os el~itotes da 
. . . Pl __ e outiOs elmt~s .P0I dt.stnctos, a l'espoctiva secção conforme o aktamento 

cl~ssi~ca_ça? destes e dos Jmmod~atos será feit< ~ ' ' ' 
fe1tt.~ md1stmc~u.mente cntl·e uns c out1·os, §)i .o Serão declara.dos membros effectivos 
~~~do~6c c~•m·~ VIsta ~óm~nte_ o Immm·o do vo- d.as mesas o 1 o, 2o,· 3~, 5o e 6o mais votados, 

q o ~d •. um tive~ vbttd~. _ e supplentes o 4°, 7° e 8·•, decidindo, porém, 
§ ~· Na() ba.vcndp 1nnncduti.os ~m voLos, a sorte em caso de empate de votos. 

ou. nao <!S h::xvend~ em num9ro de ~ mneo, fun· § 2. o As mesas eleitoraes, constituidas por 
ccio~a~·ao meir~b1•os effoctrvos do govm·no esLa. fó1·mu., :presid.irã.o a todas as eleições 
mun~Cl~al er~ ~~mm·o co~·rcspoudeute <WS para :o preenchimento de vagas que se abri-
que ialta.l'cin. l'Om no período de cada legislatura. 

_§ 3.o Para o ctrcito da classific:t(·ão dos Art. 56. Da acta. da reunião du.ju11ta sorão 
lllf:}mb1·os Uostajunta, n.s · juntt~.s t~puradoras ox:trahfdas tres cópias, das quaes uma serú. 
~t\s· eleições mtinicipMs romcti;or·ão, no p1·azo no dia irnmodiu.to affixa(la. por edital e re~ 
de cipc9 ~ias, u.o 1° supplente do juiz fe- produzida. pela impr·ema, si houver, rcmet
d~I·al Üe c_n,qa município Cópia <1UÍ.herd;ica da. tida OUtL•a. <J.O pl'O:~Ídonto ua junta apura.do1•a 
acta. <1<~ t:l-P~l·ação da eleição r·enovndora de do distl'icto e outra ao juiz t'ederal. 
to~o !J gpverno Il)únicip~l. · . Art. 57. Dentro em tres dias, após a re-

§ 4. o . A- cpnv()cn.Ção 4os membros da junta. união da junLa, o · seu presidente, por otncios 
de. que trii.ta. esty artigo scri1 feih po1· ou cartas registPadu.s pelo . corl'oio, cornmu
cql~al dp 1 o ~l1}lPlejlte. . nicàrá a cada um dos mcsarios cU'ectivos c 

:~ 5.~ P ~o supplqnte ~q jui~ fpdcra.l será suppleotes a sua. eleição e u. desig·na.ção do 
substi~1~!_gb çnn súas''faltas q impcdirnontos odificio em que funccionará. a respocthin. 
:pélq~ 4eina.j s supplCiit(}S na. l'OSpcctiVtl. 01' mesa eleitoral. 
deí1f: · · · · . · - · ·· · Art. 58. O Jo supplcnte o, m~ sua. fL~lta ou 

§ 6. 0 8~01° ~uppJeni;e do jiJiZ f e(lcral até impedimento, o seu substituto, na mesma 
ireí3 di():s o.-q!,os da eleição não t:ivor con v o- occa.sião, enviará a ca.d<l. mesa oloi toral os 
m\do a -junt~, ·· estt1 · eonvqc<~ção dcvm·á se~ livros liecossapios parti a. eleição, po1• stJ)ré
féitu. pelos SJUS substitutos, púlO :Üljunto do Via:monto abGl't'oS 1 . IiUffiOI'i1tlOS 1 l'Ubl'[Ca.dos' O 
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·e ___ r __ l_ccr_t·-a.do __ .:;: , ___ e cóp-~::t _ a.u thc_?tica. do a.1ist_n.-l tor_, -_tomará _o~3U voto ?in so- pt~.r_ a_d_ o or_otc_r<-·L 
mcnto da. rc:>pncttva sec~:n.o, pn.ra o que, o tttulo oxhtbiJ.o,o cnvmudo-o com a epú.uJ..:t 
a0:te~ dt~d'eunjã.o da junta,, tcrá.rG(iU crido ao á .i unt;.ta.pnmdo adodistricto. 
jn_Iz_ doalista.n~ento qu_e lhe sojtt ~Iaclo, poe _ § 7. " o etc i Gores canes que tenha dcposi
c<;>pta autltcuttca, o ~l1stamen t<? ~lc ttorat re- tado na urna , ana uLt ou co.(ubs, assi
~;strado. em eartorw do escrtnto encarro- gna1·á o livl'o de ptcsonça, do maneira.. que 
e•tdo deste tralnl~o. . . a ca.da. linha. dn. folha, corrcs!)onda. um só 

Pat•a.gra.phoy~uco. Quando a.té c1nc? dws nome, a qual será tambmn poe ePle nnme
a~tcs da. eletça~, flualq_uer mc:;a e~e~to1·al rad<t em ordem succe.s~iva antes de lançar 
nay houver 1·ecelnd~ us Itvros c a copia do sua. assigna.tul'a.. 
nl1~t_amonto, podQl'i:L qaal_q uct• mos~wío r c- ~ 8 " i" , , 1 .. 1. . ., -. ·O' t- ... , -- .• 
qutslta.r aquelbs ~o PI'CSltlcntc Lla.Junta c a ::-> • E '\ Cutc :t ~t a:s ~ 1 .b ,n.a . lll.t , ~o;,,ou:10~11, 
có•)ia ao esceiv'lo do rcrristeo oleíLonl do numc dü clettor no lt\10 de p1e::k-IIÇ.L, ~ob 

Àrt. 5\). so~Q_PC qué"'s~ ~. ivcr, depr~c~~ucl' ~1u~~qu?1~ prote;to, ~en~u )cun;~uo~· ;~H~o. com~ 
a flUttlqucr eiC!Çi.LO, em vrrLuJe dest;tt lot, o ~~~;c n te 't.quolle IJ IH .. 11M> ludc t Ü\ZCI o pcs 
Iosupplenl.c, com t~ntocodon c ia rmnc;L inl'c:J- ScJtJmoul.c. 
J•iot• a d~z di:.ts, convidará por edital c pela § 0." Sob P.! a mc.'i: t dos k;~1nlltus estcu·ão 
imprensa, si a houvm·, os olciGores do muni- deposi,tadus o.; livros do acta c de prescrwa 
cipio a dar.em o seu voto, declarando o u:a, dos elcitore:;;, IJ om como unn Ul'IHL fechada 
logitl' e ho1'a. da el.ciçã.o c o numero dos no- á chave, a, qual, ::~.ntcs d;t chaimtda, será 
mes que podcr.'io 1igurn.r em cada cedul~t. a.iJc1·ta o mostt·ada pelo peosidentc tW elei-

Art. 60. No dia e no edificio dosign:.tdo::; tomdo pa.l'a. quo vcriticgre ostal' vasia.. 
para a eleiçi o, reunidos os memheos d:1. mesa Art. 62. Enccreada. a. chamada, o presi· 
eleitoral, (~,.::; 10 hot'as da manhã, clogor?i.o dente i'<.trú. lavra.t· um termo de oncenamento 
dentre si, á pluntlida.de de vot:.Js, o seu pre- em segui<.h ;t assignatur·::t do ultimo eleitor, 
~identc. Este designará o scct'ehrio, o cn- no qutd. sorti declaré~d~) o numet'o do elcito1·os 
carregado da chamada. dos cloitot·os, o de que tiverem compat'ccido o votado c tlos qm1 
examinar os titulas re:ipecti vos o o do vnei.- nfí.o o houverem feitiO. Este tct·mo ser: L da.
ficar a l'('gul.ttridado dos onvulucrns das co t r.úlo c assign:1l10 po,os mes<n·i.oso fisca.()s. 
dula-> · § l. n O oloitor quo comparecer !lo pois do 

Art. 61 . .Pcoc:;dor-sc-ha, <t doiç~iio ~,;cmpre onc:er1·ada, a. cht1.ma.da o ;~ntos do se corncça.t• 
que comparecer, <W i11enos, um dos men1- a lavru.L' 0 t ~ rmo d:J encel'ra,monto no ' livro 
hros da mesa. ou supplcn tes até ás 1l horas de prcscnçtL, s.Jrá allmittíd.o u. vot::tr. 
do dia mâ1•cado pa.Pa clla.. Nes te caso, o ~ 2 .u Lana.do 0 termo (le oncel'ramentq 
mesario peesentc convidará dous do~ eleito- 80 · f'anl <L a.put·:.tçã.o pelo modo seguinte : 
rcs da secção o com ollcs elegerá os outl'os, aber·tt:~, a . ut•n :_~ pelo presidente, conhrá. osto __ 
que funccionarão a Lé o fim dos tt•aba.lhoS. 
I;; i at1! ás 11 horas nenlwm mc~étl'io cumpa- as cedula~ rccabidas ; c, depois de annuncü11~ 
rccer; não ht4vet•ú. eleição. o numero dclltLS, conformo a ospec~o; as em-

mar:aJ•;i, do ac ~ ord.o com o:; rotnlos, reco
§ 1. 0 Si compttl·eccm dou:~ mesa.1·ios, c:tda lltcndo·as immod.ia.Lamo_ nt.c <~ urna .. A' pro-

um coovitla.rú. uru dos oloitorc.-:; e os quatl'u d · 
ol_cgorão 0 qui_n_to,quo será. oscolhido á sorto, pol'Cfio qll[J o pt•osidontc ).)l"oce or (L lmtur~ 
· t do c:~d;L codultt, deve passal-a a,os flscacs ~ 

Sl huuvcr empa. e de votos. mesai·ios pttl'J. 11 veeifica,çã.o tlo . .; nome~ poi•. 
~ 2. o Si comparceoL·ern tros ou quntl'o, clle lid:JS em vo'l alttt. 

elegerão <lou.J 011 um pat·a. nccupal'cm os lo-
gare:·.l vagos. § 3. 11 O voto sol'ácxprcsso em codula. col-

§ 3, 0 o r·e~into om quo e8Livc1· a mostL locad:.L om cuvoluct•o l'oehado c sem ·distiri~ 
olcHora.l scr(t. scpal'i1do do 1·ci':lto d.a. s:th.L l)(H' cl,ivo ü.lgum, po!lontlo snr impr·csst~ o 1loyond~ 
um gr·adil, proxinw da.qltol!a, para quo soja t1·azm· no rotulo a indicação da. eleição dé 
possivél aos clcitvrcs fiscalizi1rom n, eleição. que tt·aLttr · - · · 

§ 4.~ Insta.tltLdi1 a. mesa, tet•i1, começo :1 li:mbor:t ooo se ache intoit•amontD fecllacla 
clw .. maua dos elaitm·os peh1 ordem em que a,Jgurn3- c:H.lula, set'tL, não 9bsta.ntq, t~.p~e-adu.;, 
ostivorom seus nome:.; na rospocU,·a cópia uo A Ctlclnta, quo nü.o tl'Ouxcr- 1·otulo _ será 
alistamento·. ttWlhcm itput'<1lla, oxcopto no C:i1SO do se pr•o: 
· § ~5;1) N;.L falta. 1ln. cúpia, os c!cHot•o::; vo- coller· <L clei(,~ão par·a. mais do um c:.11'go e de 
~í11~ão com u simpl.os cxlliblç<lo dos seus tí· Ci.Ldr.t eleitor· votM com rrrais do urnn cednla • . 
1.ülos; _ dcvidarncn r.o lcga.liz ;do:,;. § 4." Stwã.o <.~puea.da.B em sop~~etvJo <~s c r~:. 

§ (j,o o oleitül'· não porLH'tL S31' <.~llmitLipo üula.:; que coutivcront alter·ações por faltt.t, 
·a. votat• som previa. oxhibiçã .1 do seu &Hulo ; ttU.!.;'mento ou snppros))âo do sol.H'cnor11o on · 
mus, oxhibido osto, não lhe soPá. re .msadv o 1.1ppcUid.o do cidu.dtí.u voliL~cio, do modo quo 
yotopela mcS.~t. Si. a mesa ti vee razõe~ f11n- não se poss<t vo1·ificae (!IIC so refere visível• ,. 
ui:td~spa,i•a . SÚJ?Oitar dtt itlontidadO UO Clf;Í- rnonte U. ínLliVÍrlllO dctcrminu,rJo, , 
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§ 5. 0 As· ccdulas apuradas · em separado 
serão rubricadas pela mesa eremottid;:ts {t 

junta apuradoca d:.~ s~de do districto. 
§ ().o Não serão <tpuradas as cedulas: 
a) quanu.o contiverem nome riscado para_ 

ser :mbstituido por outro ou nã:J; 
b) ·quando, proccdenlo-sc a mú:; de uma 

el··içKo CJtljunctarnente, contiveram decVtra
ção contearia ;1 do rotnlo ou ni'i.o lwnvoe ín-
dicac,~:-i.o no envolucro; . 

c) quando se cncontea,r mais do nma den
ti'O de 1tm sú onvolncr·o, •iltnl' cst ·j:.lm nscri
pta.s om papeis sep:tt'ado~, quer um:.L de! las 
no prupriu en voluceo. 

Art. m. Cunduida a votaçã.o o dop:Jis de 
l::1.Vl'<Ldo o termo tlo onceen1.monto no livro 
do presença, a mesa daré.'L aos · cn,ndid<1f.os e 
aos fiscaos boletim datado o assig·nadt'l por 
ella., dcchu•a.ndo o ntunol\) do clei.topcs que 
tiverem comp:~rocido e votado o o numero 
dos que deixarem de o ützor; o, concluída a 
apuração dos votos, immediatamontl.\ lhes 
cntregar<L ouCro. ttLmbem datado e assignado 
por ella, contendo a votação quo houver 
obtido cada um dos candidatos. 

§ l. o Os candidatos o JlscLLes passarão re
cibo de ambos os boletim;, no ú.cto da en
trega de c-aua. um dcll·.·s, do que :':le fa.rrt mon
ção na act.a., bem como si se recusaeem a 
pa.s.;:ar os ditos recibos. · 

§ 2. o Tcrminn,da a apuração e entregue o 
boletim, o presidento peoclama.rá em voz 
alta o result:.Ldo da. clniçTí.o, pPocedcndo a 
qnalquw vcrilicaç~ão, si alguma. reclamaçã.o 
:l'ôr apresentada. por· mesn.rio, eleitor, fiscal 
ou candida.to, e far<L lavrar no livro proprio 
:L acta do cloiçfí.o, <L qua.l scrà assignacla. pelos 
mosarius. liscaes o c:in.lida.tos. 

§ 3."0 A- oloiçã.o comuça1·:~ o tm'minat•(L no 
mosmu dia. 

Art. 04. Poucd ser fiscal o cidadão bt'a.zi
leiro quo tenha as condições do elegibilidade, 
embora. nã.o esteja ttli:;tn.(lo eleitor; sendo, po
rém, eleitor, ainda que de outro município, o 
sou voto será. apurado na secção junto á qual 
estiver, cx:m•ce1ido seus dieoitos do 1isca.l, mo· 
dia,ute pt'évüt cxhibi<;~ão do titnl.o, dovkh-
men te loga.liz:vlo. · 

Art OG. A nomen,ç\fí,o do fisca;l scn•1L feiLa em 
officio diPigido ú. mesa. olnitm~a.l, tlatrúlo o a.~· 
~ignado. pelo candidato ou scn pPoem•adoP, 
mdeponclonte tlc roconhocimen1;o do firmns, 
podendo ser cntroguo <í.q uollo l'unccionario 
em qualquer phaso em rtue so <.tch•.tr o pro
cesso eLoito1•al. 

§ l.n O mesmo <li.reito é conferido aos 
eleitot'es desde que formem um grupo de 

_ dez, pelo menos. 
§ 2. 0 A mesa, em caso nenhum, potl.oNt 

recusar os fiscn.es. 
•.• Ar·t. 66. Os elcit;ores em cuja socç\?io lJOn· 
ver recusa, de fiscal ou em ctnn nã.o se l'eli n i e 

a mesa eleitoi'al, nos termos dos arts.GO o 61, 
poderão votar n·~ sessão mais proxima., sendo 
os votos tomados . em sepaeculo, ficando re 
ti<los os titnlos, para serem. rcmêttidos á. 
junta apuradora do distrieto. 

Art. 67. Da ada da eleiçã.o constar{L: 
a) o dia, loga.r o hora da. eleição ; .··· .. 
11) o numero de eleitores comparecidos e o 

de faltosos ; 
c) o numero do codulas receiJirlas e apu

r·ada.s pcu·a. cada eleiç~ã.o ; 
d) os nomes doi cidadáos vobcLs, com o 

1H1mero de votos obtidos ; 
e) o IJUI1lei'O <las ce<lnlas apuradas em so

para.d:) com n. dcclitra<:ã.o dos m.oti vos, os 
nomes elos vohclos c os do::~ cl01toros que 
dellas forem portadores; n OS llOlllOS dos mcsariJS e dos fiscaes que 
ni'i.o a,ssignarom a, acta o os destes quo o 
lizorem; 

.r;) todas as oc,currencin.s quo se derem no 
p1·ucesso da olefção. 
· Art. 08. Fin~la a eleição e lavrada a acta, 
será esta immediatttmente transc1·ipta no 
livl'o de notas de tab:Jllião, de qualquer es
crivão dojudicial ou de escrivão ad hoc, no
meado e juramentado pelil. mesa, os qua~s 
d<trã.o certidão da mesm:.t acta aos can,ü
datos o Jiscaos que a pedirem. 

§ 1. 1 A transcripção da acta por escrtvao 
ad hoc sorá feit::l. em livro especial, aberto, 
numerado,ruhricado e encerrado pelo 1° sup
plontc do substituto do jniz socciom.l, re- . 
mettido {L mesa eleitoral, com os livros de 
a.cta e do presença de que trata o art. ôl. 

§ 2. o A distt'ibuiç~ão dos h~boUiães e escri
vães incumho au n.Lludido supplcnto, o qnn 
tur:t publico pm· oflital e pela tmpt·onstL, si a 
houver, eom antecedencia de lO dias, pelo 
menos, do da clniçYo. 

~ 3." A,. tt·a.nsoripl;~ão da acta. sor(L assignada 
pelos mombros da mesa c pelo.:~ fiscaes quo · 
o quizMem. 

Al·t. 69. Qualqum' eleitot• da sccc:ã.o, fiscal 
ou ea.ndiclaLo, podor<'L offcrecot• protestos os
cr•iptos ctuiu.1to ao processo eloitora.l, pas
sa.ndo :~ mesa recibo ao p.l'otestante. Os pro~ 
testos, depois do l'ubricar.los por ellu, e do 
con1.ra-p1.·otcstados ou não, constá'rão d.a. acta 
e sr.1rão appensos om original. {L cópia da 
mesma acta. quo fo1' rcmettida, á junta a.pu.; 
r:1dora do districto. . 

Art. 70. Si a me:~a recuzar o protesto, po
derá este ser l;wrado em livro do notas de 
tabellião, dentro em 24 horas após a. eleiÇão. 

Art. 7L. A mesa fará extrahir, no mesmo 
dia, qnn,1;ro cópias, di1 ach . da eleição o das 
assignaturas dos eleitores no livro ele pro· 
sonça,, as quars, c.lcpois do t~ssignadas pelos 
mosarios o concertadas por tabellião ou es
crivão ad-hoc a que se refere oarL 68,serão 
envia.dn.s, sob .rng1stl'o ·posta.!, no prazo do 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:30- Página 37 de 52 

tresdin.s : uma ao Senado ; uma á. Cn.mara 
dos Deputados ; umn. ao presidente da junta 
apuradora do distl'icto e uma. D.O presiclcn t;e 
da junta apurarlor:L da capital do Estado ou 
do Districto Federal. 

Para,grapho unico. Serão dispensadas as 
cópias para a junta, apuradora dos Est·tdos 
e paPa o Senado, si se teatar ap:mas de olei
çã.o para, Dcp1ttados ; o dispensadas as cópias 
para. a Cam<1l'::t dos Deputn,dos o junta, apu
rrtdora dos districf.os, quando não se tratar 
do eleiçil.o prtra Dopnt:t1los. 

Art. 72. A mesa oLoitol•al funceionad ~.;oba 
dirccção do prosidcnto,rt quem ctirnpre,dn :\c
cordo com os mcsarios, re:'lolver as questões 
quo so api.•esont<trom, regular a policia no 
.recinto da assemlJléa, prender os que com
mettorom cl'imc, úzer lavrar o ro;;;poctivo 
auto, romott.entlo immodiatamcnte, com o 
mesmo n.nto, o d.elinquento á autoridade 
competente. Não são peemittidu,s discussões 
prolongadas entre os eleitores o entre os. pt·o· 
prios mcsarios. 

Art. 7:3. E' pro h i bida, a presença de força 
publ.tca dentro do editicio em quo se pr'o
ceder êL eleiç,ão, salvo ê:t requisição· da mesa 
para conduzir êt ê.tutoridade competente o 
delinquente preso :i. ordem dt1 presidente. 

Art. 7'L N;'io ha incompai;ibilidade para. 
os membros da junta municipal, mesa oloi
tora.l ou junta apuradora entre si. 

Art. 75. Não é nuUidade a falta <ie assi
gnatura. de m.esarios ou fiscêtl na act<t, desde 
quo s; dcalare nolla, mesmo com a nota
em tompJ-o .motivo por quo deixou d.o o 
fazer um ou outeo. 

Art. 76. Os livros c mais pê1peis concer
nentes êl clciçã.o sorã.o romottid.os, dentro do 
prazo do cinco dia.s, pel.os presidon1.os ou 
secretarias das mesas clnito1·ao.'> ao pr·imoil'o 
supplontc (lo substituto do jui~ scccionn.l,quo 
os manterá. sob StN gua,rda. 

Art. 77. A jnnta dn quo trai;n. o arl;. 52 
sol'<t composta., no Disteicto Fcdcra.l, polo 
juiz do secção, pl'Ocm•aüur sccciona.l c mom
IJros do Conselho Municipal. 

Sala cla.s sessões, lO lle a.godto de 190:3.
Calogel'as.-'·Venceslatt Bru:;.- Cm·11ci1'0 dtJ 

Re:;crule.-Jorio Lw>:: ill"e.o;,--llernw·do Jlfuli· 
toi1'0. 

Ao capitulo vm. Substitua-se : 
Da. apuração : 
Art. 06. A apuraçã.o geral da. olciqão do 

Deputados ser;l feita, na. sédo dos I·cspoctivos 
districtos e}Qitoraes e a de Senadores, Presi
dente e. Vice·Presidentc üa Repul>lica na 
Capital d.os ·Estados. 
P~~ragra.pho unico. No Distric~o Federal 

todas as eleições sceã.o a.pnt•;.tdas por 11ma 
sôjnntn .. 

Vol. TV 

Art.· 97. A junta, apuradora sol'á composta: 
I. Na sédc dos districtos, excepto o da 

eapita.l elos E::;tados e os do Districto Federal, 
pelos membros da junta, de quo tmüt o 
:trt. 152 

H, Nc~ capital dos Estado:~, pelo jniz da. 
secção, C0ll10 presidente, pelo prOCUL':.Ldül' da 
secção c pelos vereadores e imme·Ha.tos ê.L 
flUO se refere o art. 152 

lU. No Distrieto Federa.!, pnlo juiz da s~:
eçfio, como prosidcntn, e pelus rnnmht·os do 
Conselho M1mi.cip:d. 

Art. !JS. A juni;u. só podor<t funccion:u· cum 
n. peesonça do sete do seus membros- pelo 
monos.· 

Al't. 09. O presillcntc da. junta convocí.tl'li, 
por officio os respectivos membros e annun
ciará. por edit:l.l, com antecedcncia do cinco 
dias, o dií.t, logar c hora. em c1uo olla ini- · 
cittrCL os seus traba.lho.;_;. 

ArG. 100. O presidente será. substituído pelos 
seus substitutos legaos c, na falta destes, 
pelo membro da. junta eleito por esta. 

Art. 101. A apura.ção começará. :30 dias ele
pois da. oloi~::ão. 

Art. 102. A junta funccionará dura.nte 15 
(lias seguidos e só pocle~(L encerrar os seus 
trabalhos a.ntos daqucllc peazo si lho tiverem 
sido presentes todas as autllenticas da elei
ção. 

Art. 103. Funccionará. como secretario d:t 
junh, na. ca.pital llos l~statlos e no Districto 
Federal, o escrivão do juizo socciona.l, e nos 
demais distl'ictos o oscl'iviio do 1° ofiicio da 
comarca. da séde ou seu substituto legal. 

Art. 10 L As sessõe~ d.a junta sorã.o pu
blica:-; o snus tl':t.balho,q po<lot·i-io StW fisca.
liztMlos p:~los candidato:-~ ou s.ms liscaos, no
mca,dos em qualeJ.uor termo elo pt•ocesso d:t. 
:.Lpuraç\ão. 

AL·I;. 105. A :\put•:tc~ü.o sú set•ú. fai.t:t poln.s 
cópia,s authontic:ts d:ts a.cta,H eleil.oracs ro
mottidas pelas respccf;ivas mosu,s o, na f'alf;a 
doal;rts, pelos b:)lo&ins ou cm·l;idõos authcnti
cns a.pl'esonbdos pelo:; carulülatos. 

Art. lOG. Consi<leL•a-so cópia. authentica, a 
quo osti.V01' devidamente conf'l:rl'ida, e concor· 
tada. pelo escrivão que fiz;or :.t tt·a.nscripc;ã.o 
ll:t n.cút, c bolotim il.ni;hcntico c>- !J.Uil tiver :ts 
firmas dos mcsarios di.eoctamonto reconheci
das por nol.ario publico. 

Ar I;. 107. A jun l;a limit,ar-so-ha a. sommai' 
os votos obr.id.us pelos candidatos, não po
dendo ontr·:.n' n:t apreciaçi'í,o de nullidacles 
da olc-üção ou do inelogi billdado dos cidadãos 
votados. 

Art. 108. A disposição do artigo anterior 
não irnpode que a ,junta deixe do apurar os 
vol;os const:.mtes de cópias não authon
tl.ca.s. 
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'i .':f;~:·§ :_ ·:·.·; ?' •· : ··, ~: ·• -- - -.?~T~~:-~~-' .:·:··.·o· :~- - ,~1~·~1\:1!5- -~1 :;cA~r;1Plf:-:·· 

;, •· .~: ·-..: .; : . ·r'· .. ... ~ - ! :--~ : • -- ~-
.;·Neste .câsó fará ajunta consbir· Ja acta 

_· a· s'tiâ: decisão e' remetter~ ao poder verificii~ 
.dor às actas_.não apui•adas . . ·. . 

' 'Art~ 109. No-càso . de duplicata, a junta 
observat~as seguintes disposições: · · 
I. · Preferirá a authentica da eleição reali~ 

zada. no logar pré.viarnent~ designado. 
.- IL Si am~a;s as · eleiçõ~s forem feita.s no 
mesmo local- .preferirá; · a quê tiver sido 
feita perante a inesa · legalmente tionieada. 

· ~II. 'Faltando· á 'junta' base p:tr'a vcidtic.ir 
as hypotheses pra.vístas · no.~ ·immoros an tê
ri ores, deixará de apurar as · duplicatas, 
·mtmcionando em··acta 'a occurrencia e re-
mottendo os -papeis da duplic11tá a.o poder 
verificador. 

·Art. I 10. Serão apurados os votos dados ao 
candidato ~om o nomo com que se houver 
apresQntado op. 9om 'o q!J.C foL' notoriamente 
c.:mhecido. 

Art. 111. Dos tra.b:tJhos <la junta. la.vr<l.r-se
ha. uma acta diariamente, contendo o resul-
tado veriftcado· até então. · · · 

Art. ·112.· Finda a aj;>ura,ção, lavrae:s~~ha. 
uma acta · ·gcràl,' co~tenao· t()da;~ · a.~··occiu·~ 
rericia.s e a aptira<;ã.o ftrial, q úe será imme.-
díatamente public(ida por editál. .· · -

'Art. 113. Nesse' edital convidar-se-hão os 
infe'+;essàdos 'à' apresêrita:rern : suas contes~ 

· 'taÇõesâ!Iegitiffiid:ctflB:o·u vâ.líd:ide das eleiÇões, 
por ·- si· ou pór ·proêúrá.dor · legalmóri'té ' éon; 
sti.tuido. · 

Art. 114. 48 hol'às depois de afHxado o 
edital e ' de finda; â: apuração' g·eral; reunir~ 
se-ha no-vam·e·nte â junta e;si ninguem com-· 
parecer 'pe:11ante elle 'para otferecer con~es
ta.ção, ·será l:.tvrado um termo. cónsignando o 
facto ~ expedidos• diplomas aos eleitos O I ·.• 

Pa.ragra.pho · unicb. Considera -se diploma a 
cópia ·authenticí1 da acta. e ' . termo ·de que 
tratam- os· arts. '112 e· 114, assigoa.dos peLa 
ma.iOI•ia. dos memlJros da junta. 

.t\rt. 115. Co1npar9cendo a.nte a jun~a 
alg11m contestante, se lhe da1·á vista em cat'· 
torio; . si ' ~'pedír, qós papeis . que serviram 
para. a aput·~ç~o, depois ({e. rubric'+dos pelo 
escrivã.o, lavrando·so de tudo ·a respectiva 
acta. · · · 
·, .. § . 1.? Essa. vista ~erá por cinco dias, _s~ fôr 

um, só o contestante; e··por . 10 ·dias; eoni-
liil,i,nl''á tàdbs, si fôr ma.is ·do uti:i. ' · · · · · 
'·§·2,.° Ffn'do o p1;a.zó 'dà vista, rounir-se-ha 

novamente a ju'ntapai·a receber a coiites-
taç~o. . · '· · · · · ·. . ,. ' 

. ~ § ·3~? Nfio se apre~enta.ndo o contestante fi() 
prazo <lo § -2~, IàVt~ar:sc-ll:.l. termo ··da.·occul'..; 
rt3~Çià '~ ·· expedir·-se·}la o '·diploma na fórma 
dcrârt. '114 parágrapho tinico. . · ·· · 
· ~ , 4.~Apr~~e11tada ~ ~~!ltcsta.ção, sorá ru
br19.1da,; ·assLn1 .co1no os documentos que a 
i~~~r~ir.~m, ·P.~l~ · Pf~siJ,erit~ ~:~ j~~~a,, qu.(l 
dara ·recibo ao contestante·. · · · · · 

· § 5. ~La yrar-se-ha ern seg~ida · urr1a Mkt, 
~In q\lq se mencionarão o ·· nome do éontes
~ante~ ·. os mott\~os. d<.t ·.contestação e .. os. do-
cumentos que a instruirem . . · . 

§ (). 0 Dessa acta e da de apuração final 
tiratt-se-·ha cópia, assignada pela junt.a, para 
servir de diplôrtla. aos c lei tos~ · · · · · .· 
· Art. 116~ ()presidente fa.rá extrahir cópi<.t 

de tódas as actas dasrouniões, as quaes · po
derão ser impressas~ subscriptas pelos gw:u
bros da junta, oa. ren1ctcrá ·ao p:)der vePifi
cador, acompanhada da. coutcstu.ção, llo
cumontos que a instrnil•0m, 'das cópiu.s d} 
acta:s não apul'adas, m!.'iim como das a,uthen
ticas que o contestante requerer. · 

Paragrapho unico. Trata.ndo-se do eleição 
pa.'l·a Deputàdo3 o Senadore$, a l'emessa da 
cópia de acbs não apul'adas será feita á. 
á. se~retai'ia. da Carc.ara dos Deputados. 

Art. 1l7. Não se ·coosiderai'á contestado 
o diploma, ,desde que a contestação não seja 
ap~·esent;tda perante a junta, salvo prova 
completa d:B recusa desta em recebel-n. ou de 
força maior devidamente provada. 
· Art. ll8. Só neste caso se adm:ittirá. que a 
contestat;ão seja opposta perante o pJdee 
verificador. 

Art. ll9. Da mesma forma. n[o serio to
ma.d~s em· C()nsidoração, aiuua que apresen· 
ta.da.~ e1U ten1pô util, sob · prctcxtç> algum c 
por qualquel' 'niodo pelo poder verificador
~S · çon~~stações va:~as, quo n:to especifica. rem 
08 motivos de nullida.de_ do elciç[o, de diplo
rna ou de inelegibilidade om c(uo . se funde o 
contostante para. excluir o diplomado. 

ArL120. Não podet•ão tcr·ontt·ada na se
creta.l'ia do qua.Jquc1' das casas do Congresso 
liv1•os c papeis elcitora.es quo nã.o tonham 
sido enviados pelo Correio uo ~:Jtado anue 
teve lugar a eleição; o, quumlo venham por 
particula.re§, oi!tes pl'Ccisurn pr~var · IL . iuen
tidado uo pes .. ,oa. e exhibir olllcios as$ignados 
pelasjunlius, constituindo-o.; port~'dot•es dos 
mesmos. 

Ai.·t. · 121. Não são compri:lhon.Üdos nesto 
artigo os documentos e p:tpeis quo serTirom 
de l.~al)e ás contestações funda.montadas pot• 
qii~lquer candidato perante~ - · Commissão de 
poüHr~s da Cap1ara ou do Senado. 

Sala das sessões, lO de ·:~gosto do 19'83. -
Calogeras.-. '\Venceslau Braz. - Carnei?"o de 
Rezende. ~ Jo{to Luiz Alve.o;, - Bernardo 
1\fon/.ewo. · 

Ao. ç,apit(llO IX. S.ubstitua..:.se: , 
Capituio VII- D_a ·. ologibilid~de: 
Art~ 7-8. São condiçõe.:; do clogibilida.do: 
L Pat•a. o Congre3so .Nacional: 
1 a estar, na posse dq3 UireitQs do çidadão 

bi·aziléiÍ'o e s.n· alista.vcl,coino Qléi.to~; . . . . 
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2a, para a, Camara dos Deputados, ter mais 
de quatru t\nnos de citladão bra.zileiro e, 
para o Senado, mais do seis annos c ·. ser 
maior de 35 annos de idade. 

H. Para Presidente o Vice-Presidente da. 
Republica,: 

P, ser brazileiro nato: 
2a, eslia,r no exercício dos dircHos poli-

litico.~; · 
3", ser maior de :35 annos. 
Capitulo VII-Da inclegibHidado: 
Art. 79. A inelegibilidade import<:t a nu l

lidado dos votos que rccalüeem sobre as pes
soas que nella incidam, para o effc~ito de 
se considerar eleito o immeJ.iato em· votos 
(sn.lvo o disposto no art. 85). 

A1•t. 80. São inelegíveis para o Congresso 
Nacional: 

6°, os . cidt\dãos que sejam uirectorcs ou 
presidentes de banco, co'mpanbi:t ou em preza 
que goze ·dos· seguintes favo1•es do goyoruo 
do • Estado: · 
' a) gLtrantia üc juros ou qualquer outri1 
subvenção: 

b) isenção ou Tmlnc<:ão do impostos ou ta
x<ts estaüoa.os ; 
· c) privilegio de zona. ou de navegaçã.o; 

d) concessão de tm·ras devolutas ou pl·ivi
legio pa.ra explm•a.1· as l'iq \lezas minm·;.tus 
neilas cxistent~s. 

Ill. Na:s eircumscripç.õm; onLle c~erçam as 
~mas funcções-as autoridades polieiaes. 

Art. 81. As e:wsas do inelegibilida(ie p1·e· 
vistas nos §§ 1° 9 " 3° 4° o 6° do n 1· ~§ l 0 

2°, 3o, 4° e' 5o '(L;' n: li e no n. '1u' do a.1·~ 
tigo antecoJonto vigoram até quatt>o mozes 
tiepois de ees~:.Ldo o exercicio da funcçã.o pu
blica. I. Em todo o territorio da Rcpublica : 

1°, o Presidentg e Vice-Presidente da Repu- Art. 82. São inelegíveis pat·a o cargo de 
blíca, os Governadores e Presidentes, Vice- Presidente ela Republíca: · 
Governadores e· Vice-Presidentes dos Esta~ 
dos ; lo, os que não ti verem os req ui~itc s do 

2°, os ministros do Presidente da Repu- ar~~. 7~·~~s\~l~nte ct.I_J·o mandato expil.·.a ·, 
blica e os directores de suas secretarias e do 
Thesouro Federal ; 3o, o Vico-Prcs~pente que exercer a. Pro-

so, os ajudaritcs-generaes do exercito~ d:.t sidencia no ultimo anno ~o poriodo presi~ 
armada ; - clencíaJ anterior ; · · · · 

4o,' os magistrados fedoeae.:; e osrepresen- . 4o, as lJdsso~s !U()l}Cion~u~~ n~ art. 80 I, 
tantos do ministcrio publico da Uriifio; · ns~~J: ~3. 4sã~ /ri~~ki;~i~ n~ar~- ~- ~a.~go do 

.5o, os prestdentes ou directores de banco, Vice PresBente: 
companhia. ou emprezaquc gose dos seguin- lo, osque riãó tiverem os requisitos do 
tes favores do Governo FederaL: · ·· · ·· 
voriç)ã~a,5anti~ de juro~ ou ~ual~uer sub~ ~r~~.7~ p~.~~{dente e Vice-Prosiqcnto cujos 

manda tos ex pir•am ; · · · 
b ) privil.ogio p'1.ra emissão de notas ao 3(), as pos:;oas a que se l'cfero 0 artigo 

portador, com lastro em ouro ou não; antecedente, n. 4. 
c ) isenção ou reducção de impostos ou Art. 84. Não podem ser eleitos Presidente 

taxas federaes, constantes de lei ou co o- ou v. ·lcc-Pl•esidonte. (la. Republi.c. a o.; pat•un t;es tracto; · · 
) · ·1 · d d - consa.nguineos o amos, nos lo e 2° gráos, do 

d . prLyi egto ·c zona ou 0 navegaçao ; Presidente ou Vico-Pro~idente quo ::;e ach[~r 
e) contractos de t:triras Otl concessão do om exet•c.ício no· momento da eleição ou que 

terrenos. ó tnnha (leixaJo até sois mezes antos. 
6o, os empregados administrativos fc- Art. 85 . 0 immoclía.r.o,emvotos ao inolegi-

deraes demissiveís independentemente t~e vel só podm•á 80r reconhecido eleito si obti· 
sentenç·a. ver um qua.1•to dos votos por este obtidos. 

II. Nos respectivos Estados, equiparado a. No caso contr·a.rio - fa.r-se-lla nova elekão, 
estes o Distrícto Federal : · pai•a a qual consi1lera-se prorog(Lda a íilole-

10, ós magistrados e .membt•os do ministe- gilidade definida nessa lei. · · 
rio publico· estadoaes ; ' · Oa.pitqlo IX-Pa incomr>atibilidade : 

2(), 03 commandantes de districto mili- Art. 86. O manJato legislativo é incom-
tar ; patí \'Cl com o exercício !le qualquer fun-

3o, os funccionaríos investidos do com- cção publica que não acai•rete inelegibilída.de, 
mando de forças de tárra. ~ maf', de polic~a para o ofl'eito de se considerar f!omo re· 
ou milicia; · . . . · ·. riuneia do mandato- semelha.!1to exercício 

4°, os oíficiaes (ios éoe_pos de policitl. ou depois de recoqhecHo e omp.Jssado o DaptF _ 
milícia;····· . · . . ·1 tado ou Senado1•. .. . . · · 

do~~s 0dJ~{~~f~il~río1nd~~~J~~ê~'riri\:std~ çã~r~~8l~t~~ ~n t~~~[io~e~~~a~~e~If.f0~~ -

sentença; · · I missõ·C36 diplomatica.s,' cornmíssões ou com-
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\ mandos militares, desde que preceda· licença 
. da, Ca.mara a quo pertencer o representante 
·:da Nação e nos casos de guerra ou naquelles 

em que a honra e a. integridade da U11ião se 
achem empenhadas. 

Capitulo X -Das nullida<les: 
A,rt. 88. As eleições só podem ser annul

ladas nos casos ·expressamente previstos 
neste cn,pitulo. 

Art. 89. As inobscrvaneias da p1'esente lei 
que não sã.o definUas como CêLUm, de nulli
dado da cleiçã.o sujcita.dio comt11do os in
·reactores ás penalida:des nclla csta.tuidas. 

Art. 90. Sã.o nullas as eleições : 
1°, quando feitas em loga;r diverso do 

designado pelo poder competcn te ; 
· 2°, quando feitas perante mesas e consti

tuídas por modo diverso do prescripto em 
lei · 

3ó, quando l'ealizada.s em dia diverso do 
legalmente <lesignado ; 

4°, quando começar antes ou depois da 
hora marcada em lei ; 

5o, quando houver l'ecusa de fiscaes ; 
. Go, quando se fizer por alistamento que 
não estejct legalmente concluído ; 
· 7o, quando haja prova de fraude. 

Sala das sessões, 10 de agosto <lel903,_,.. 
Caloge1·as.- vVencestau Braz.- Ca1·neiro de 
Rezende.--JMf.o Luiz Atves.-,.-Bernetrdo Mon
teiro~ · 

terior, no Districto Fodera.l, dentro do prâzo 
de · cinco dias, para mantlarem procede1' á 
nova eleição •. 

Paragrapho unico. No caso do morte oceor~ 
rida no intervallo das sessões, a communi
cação serú. feita pelo . presidente da Camara 
ondese der a vaga, desde que ella chegue 
ao seü conhecimento. 

Ar~. 94. Recebida a communicu.ção, o pro· 
sidcntc do Esta(lo ou o Min~stro do lntol'ior 
mat·cará a cleiçãt> no pl'azo maximo de 15 
dias, o, não o fazendo, o presidento da Ca.
mara onue se tiveJ· clttdo a Vi1ga llesignar~L o 
dia dn. eleição, ln'ovideneia.ndo par<.~ que ella, 
s:~ rcn.lize. 

Art. 95. O prazo para cffcctuar-se o pre
enchimento de vag<\ não pôde exceder de 
dous mezes, e, uma vez dot :Jrmina.do o dia 
da. eleição, não p_oderá mais ser transferi<lo. 

Salü, das sessõ~s, lO de agosto de 1903.
Calogerc1s.-1Ve::cesldo B1·az.- Jor.io Lttiz Al- . 
ves.- Carneiro de Rezende.- Ber·nw·do .ilfon
tei1·o. 

Aos capítulos XI e XII. Substituam-se: 
Disposições penaes: 
Art. 122. Além · dos definidos no ·Codigo 

Penal serão considerados crimes contra o 
livre exercício dos direitos políticos os actos 
mencionados nos artigos seguintes. 

Art. 123. Deixar qualquer cidadão inves-
Ao capitulo X. Substitua-se : tido ou chamado a oxer~er as attl'ibuições 
Das vagas: defini<las na presente lei, de cumprir restri

ctamente os deveres que lhe são impostos e 
_ Art. 91 •. Importa, renuncia do man<lato de nss pt·azos prescriptos, sem causa justi-
Deputa.do ou Senador : ficada. . 
. · 1°, a . acccitaç:ão do ca.1•go de presidente ou Pona-Suspensiio dos <lireitos políticos por 
dírectqr do banco, companhia. ou empreza dous a qua'tro annos. 
mencionadas no art. 80; Al•t. 124. Deixar o cida.dã.o eleito para 
. 2o' n. acceitação de Cl tia.lquer funcção pu- fazer parto das com missões . eleitoracs de 
blica, federal ou estadoal, remunerada, sa,lvo satifazet• as detm·mina.ções da lei no peazo 
o dtsposto no art. 87; . 
· . 3o, a colehração uo contractos com 0 Poder· estabelecido, quer no tocante ao serviço quo 
Executivo da União ou dos Estados ; lho é cxigi<lo, quor no que diz respeito ás 

4o, a ausencia para fóra do p<Liz, sem garantias que deve dispensar aos eleitores, 
-pri.'\via. licença da rc:;pectiva. ca.mal•a, si sem motivo jusWicado. 
esta, estiver funcci.onando . ou, si. em ferias, Pena-Suspensão dos direitos políticos p.or 

_::som participação de molostia gra.ve, com- dom; a qua.tro annos. 
~ provada por attostados medicos, seguida de Art. 125. Deixar qualquer dos membros dt~ 
-,pedido de~ licença; mesa, eleitoral de ruhrícar a cópia da a.cta. 

5°, a falta de cómparecimento a toda uma da eleíçTLo tirada pelo nscal quando isso lhe 
sessão ordinaeia, sem participação de mo- í'or exigida. 

':-}estia. grave comprovada por attestados me· Pena.-Dous .a seis mczes de prisão. 
·,·dícos. Art. 126. A fr'aude, de qualquer natureza, 

•· Ar·t. 92. O Deputauo ou Scnad.or, depois praticada pela. mesa oleítot·al Oll pela. junta 
; (ie legalmente rooonhlJcido, pode r·enunciar apuradora., será punida. 
o mandato em qualquer tempo. Penn.-Seís mczes a um anno de prisão. 

Art. 9:3. Em qua.1r1uer caso do vaga, vct•i- Pa.ra.gra.pho uníco.Serão isentos dessa penlt 
-ftca.da pJla respectiva Camara, o- setl p1•csi- os mcrJtlJl'OS da junta apuradora. ou me~Sa. 
-· dente fa.r.á. a. communicação ao presi,lente do l cleitot•al, qu~ contra a, f1·aude protosta.t•cm 
.Esta.do onde olla. se dcw n ao Mínístl'O do ln- no :wto. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:30- Página 41 de 52 

Art. 127. O cidadão que usar de documento 
falso para ser incluído no alistamento. 

Pena-Prh;ão pot' dous a, qu;.Lteo mezes. 
Art . . 1?28 _ O cidéulão, r1ue, em virtude da::; 

disposições da prosénte lei, for condemnado 
na pena de suspensão dos direitos poli"ticos, 
não poderá, emquanto durarem os cffcitos 
da pena, votar nem ser votado em qua.lq uer 
eleição do Estado 011 município. 

Art. 129. Será punido com as penas de 
seis mczes a um anno de prisão, e suspensão 
de direitos l)Oliticos por tr,.~s <:L seis aonos, o 
mesario que subtrahit•, accrossonü~r ou alto
par ccdttlaseleitoraes, ou ler nome ou nomes 
ri!forentos dos que forem cscriptos. 

Art. 130. Sendo f'<.tl.sa a donunci<.t de <.ma.l
:phtthcti:lmo dada contra. o ttlistando, scdio 
punido:-; os denunciantes. 

Penas-Suspensão dos dit·oitos po!Wcus por 
seis Jnezos a um anno o multa de 500$ eon
vor:3ivel em prisão simplo3, segundo <.t logi:-:l· 
lação vigente. 

Art. 131. Aos que causarem dolosamontc 
a .nullitlade dos alistamentos d.ecl'otada pelo 
Supremo Tribunal Foder:..~l, serã.o por este 
impostas as seguiutes. 

Penas-Suspensão de dieoitos políticos por 
um a dous annos e multa do 500$ a 1:000$000. 

Art. 132. Aos membros faltosos sem ca,usa 
devidamente ,just-ificada, das ,juntas e mesas 
eleitorttcs e juntas apuradoras, ser<."t im-
posta a . 

Pena-Multa de 200$ a 500$000. 

Art. 133. A' ,junta apuradora que se re
cusar a rocebor a contestação a qualquer di
ploma, nos prazo3 de:~ta lei, ser;l imposta, rc
partidameme pelos seus mombroi3 que não 
forem vencidos, a 

Pena-Multa de 2:000$ a 4:000$000. 

h.'!·t. 134. Ao~ pl'esidentes das ,junl;as apu
rado1·as de eleições municipaes que não re
mettorem ao lu suppfenLe do sulJstituto do 
juiz federal, pos prazos desta lei, a cüpia da 
acta da apuração, será ímposl.<t a 

Pcoa-Mttlta de 200$ a 500$00 1. 

Paragrapho unico. Appliear-se-hu pena 
igua.l aus suppleotes do substituto do Juiz 
fedcr·al que não remetl;or-em, nos p1·azos desta 
lei, ao juiz federa.l · e ;i,s ,juntas apuradoras. 
do clísl.ricto eleitoral, cópia das acttts do di· 
visão em secções, du. designação dos locacs e 
elos nomes tlos mns<~rius. 

Art.- 135. As muU.a.s de <1ue trata a pre
sente lei serão impostas, mediante denuncia 
elo q_w1lquer ínterciJsado, pelo juii f'ed.eralt~o 
l~sii.~do ou do Dís1.ríc1;o Federal, eorn recurso 
para o Snp1•emo Tribuna.!, o por osto a.ojni~ 
!'(1tlc.wal. 

Ar L 1:1õ .. Gabe aeção exeç.u ti v a, par:_~ a co~ 
brança. dtt muHa, para. o qúe serão expedi
das :t,s · respect.i vas. cort.idões do. imposi(,'ão, ás 
delegadas fisca,es e Li, Reccbcdoria do Distri-
cto Federal. · · · - -

Sala, das sessões, lO de <tgosto do 190:3. -
Calogel·as.- W. B1·a::;. -Uarnei1·o de Re::ende. 
-Joc7o Luiz 1llves. -B. Jlfontei1·o. 

Ao capitulo XIII: 
Disposições geraes: 
Art. 137. Todos os livros necessarios para. 

o alü;ta.mento serão unifo1·rucs para toda a 
Republica e foi·necidos pela Secretaria du 
Intoriol', á custa, da. União. 

§ 1". No regulamento que l'or expedido 
para a execução dcsLa loi o Govct·nu deter-
mlnari.L o modelo dcssos livro::;. · 

§ 2". A remessa dos livros i:lDr<."L fôi ta ;ws 
jtlizes de direito, por intermcdio das Delega· 
eias Fiscacs nos Estados, e no Districto Fo· 
dcraJ, clirectanlelttc pela secreta.1·ia <Los pre
tores. 

Art. 138. Os livros para. a oleição serão 
fornecidos pela Unilio, que os remettcrá pela 
fOrma prescript<.t no arUgo anterior. 

Paragr<tpho unico. Na í'aHa desta remessa,, 
em tompo opportuno, as camaras munici
paes fornecerão os livros neccssarios . ás 
secções oleitoraes dos respectivo;5 municípios, 
com direito de haver da União o pagamento 
da:; despezas que para isso Jizerom. 

Art. 139. As juntas apuradoras deverão 
requisitar, por tel~geamma ou pelo Correio, 
independentemente de quacsqner taxas, a 
remessa das cópias autllenticí.los das actas 
eleUoraos. 

Art. 140. Finda. cada eleição, o supplente 
do juiz fedel·a.t requisitará das mesas eleito
mos a remess<t do:~ Livros que tiverem ser 
vido para a rnosm:1 eleição, <iWtDdo essa re 
mossa. não tenha. sido feita no prazo do ar
tigo. 

Art. !41. Os.telegrammas em quo lor•om 
transmiLtidos; no mesmo dia o no irnmodiu,to 
á eleição, o~ resultado$ numcricos <.la mrJsmu., 
po1• qualq um· · membro da mesa, fl.scaos ou 
canJidatos, serão expedidos gJ·atuítamcntct. 

Art. 142. Os documentos e requel'imontos 
par·a fins eleitoracs são isentos de sollo e de , 
quacsquor direítos,si1lvo a estampilha espe-
cial a que se refere o art. 13. · · 

013 reconhecimentos de firma sc1·ão tctm· · 
bem gn~tuitos. 

§ 1 . o O produ c to da. venda das ostampi
líltts a que se rcrcrc o ar·t. 1:3 scr;J, distl'i
bnjdo em ca.da. comarca,, entre o juiz · o o es
crivão, cabendo um terço áquclle o dous a.., 
este, dP.scontarla ;.t, po1·ccntagom de 5 % . df!-.H _ 
vüta ;j, eollectoría. · · · ' 
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: ,·i§ 2. 0 0 pagainonto desses emolumentos· se 
· toi~nará -~1fcctivo - ~til vista .• de certidão pás

·;- ~àd<J, pel<). escrivão e . ·:ru~ricada pélo juiz,- dá 
qual con:3te te1• sidO feitã a inseri pção Jiil.al 
e remettida. a cópia do alishmento ao Juiz"o 
.F.'edEn·al, ._ junt~n~?,:se. :~ certi<t~o o ·reei hó dó 
registro d~: re~~:SS.~ pe}Q,,Q9r:ç-eio... . ._. .. . , _ · 

§ .. 3. 0 • Ne·s~a- cept,i4ãQ. _ser~ dcc};t:r~4o . q Il,U-:
mero de eidauãos que tiverem requerido seu 
alistamento na respectiva comarca ou .pre-
toria. . . . , .. 

Art. 143. Os escrivães do .Juizô Fedêi·al 
percebêrão; a titulo ·ae -gratificácãó cxtraor
diriâria l)elo -serviço eleitoral, as _ sommas 
constantes d.a tabella infra, pagas mediantq 
attestado do jUiz federal de que e::~tá termi~ 
na4a ~m seu ca.rto~io a. inscripção dos elei
tores do Estado e remettidas as Cópia.s á Se· 
creta~ia ... do Interior •. 

A tabêllà é a seguinte : 

Em Minas Geraes .... : ~ ...• : ..• 
Nô Rio Grande do Sul, S. Paulo, 

Rio de Janeiro, Bahia e Per-
·. rtambuc.o. •:•. · - ~ •.•.•...• • ..... , .•.. 
No.Districto Federal, Ceará, Ma

ranhão e f>ar'á •. • o~ ~ •• -••••••• 

Nos ·demais Estados •. o•• ••••• -•• 

1:000$000 

700$000 

SOO$OOÓ. 
300$000 

. i AtL, 14<1. o ser:Viço _êiêitor.at prerer~ a 
q ri,à;lq uer . outro, sendo considerado · feriadó o 
dià da eleiç-ã.o. . _. - : · . . . _ : : . 

AI't . . 145 .. As ínesas _da Camara .e .do Senado 
toem . competencüi. .· ... par~ .. . se dirigirem . ~ps 
governil,do,r~s . ~--·- pr~~~4,81J te.~ _.. 9os. . \ -~~tltq~, 
mais autor-Idades . federaes .9U . C1':i~~dua~S, SQ· 
lieltárido qúà,e,s"qúer ._ 1in(or,t1laçõos .. _ ou do
cumentos referentes" á màteria eleitor-al. 

.. ~rt •. l46. E' considera4o cqnstt•angimei:ito 
il'leg~F sàl vq _o ca~o . de .. ~agr~n~c ·. de!i~tP~ . a 
pí:is~o .d,e m,e1ll~r.os qíts IJ?.esàs . eleltora~s, 

_ dasJ~.n~~s xp.upí~1p~e~ 9 ~e .apuração, de~d.~ 
q~~~~tfls ~-~~pJa~ . ~pnst1~mda~, até . terfl.l~" 
nárem os respectivos trabalhos; c bem assrtn 
a. p_r_isã;o d~ cleitpr·. d.esd~ . ; Hi~co dias anles, 
até cinco dias dep01s da cle1ça_o. _. . .. __ _ _ _ _ . 

· Art~ , 147 ~ sw. iriàftaííçâvei$ os ç~iínés . <.Ietl~ 
ni.ilos nesta; lei e; promovida flú.~ puniç~ão 
pór .acÇãó do irliriisterioj>ublJco, s~Q<l,o per;:, 
Jriittida i\, · in.tervenÇ~o do pre,jlidicado . ~o mó 

c auxillâr .d,á . jÚ.~\iÇa publicá~ nos termos dàs 
Iéís Pi'àc~siuies;v!gontes. . . .. , > •· . 

~rt.l48. Os JUtzes locac3 encarrogaUos do 
alísta.mcntc, ·e osjulr,cs í'odm•tú"ls communl-

,_ carão ás . collcctorias o dele~u.clas _ fiscaos, _o 
no .. Diatricto _ l~edoral, • á Reccmodoria,, o · nli· 
niéi'O Ae eleitores 1oscrlpt9S. 

"-._-.. _ --~~~~t)~9,7I--bfJ:fJt~gõe~- .t~~?~J!!~~~s~il&t~~ 
m..~~t'ô di,q~~ · se Jir~~ed~rá -.do co,!lt\?J'lll tdQ.ao 

. com éf:!ta :Im; ·-ficarao an.nulhM.1os os nll•ttv 
. mon tos a.n terlot'cl5 ~ · 

Art. 150 ~ Para o prirneii·o âastamerito ó 
perrnittido . a qu[\lquer cidadão . o exercic~o 
doS direitoS de fiscn.lização e de "recurso CÓffi" 
rílet~idos por e~ ta lei . aos eloitores: .. .. . . 

Art. _151 ~ _ . Os -._ p1•azos _ menciqn;tdos _· nestct: 
lé( sqr,ão modific~dos p~1'a o primeiro alistá
fuentô, pela_ fóriD.a . segpi?te : 

I. Audierlcias rispeciaes . de .recêbirriarint'ó 
d~ rectnerimen to de alisüiinerito sei·ão dadas 
de 1 de fev'ereii·o a 31 de março de 1904 
(àrt. 15). 

II·. Prazo para contestações, de 1 a; 30 de 
abril . (art~ .20); _ _ _ . . 

UI. Prazo par à despacho _ dos requel'i
mcntos, desde l do maio ate 30 de junho 
(art. 22). , _ _ . . _-._ _ · 

. IV •. 4-udieri_cias especili.es p<tra pu~licação 
dos despáchos, de-I a .5 de julho (art. ~2) • . 
. V. Prazo para o edital dos alistados e não 
alistados, até 20. de j~lho . (àrt. 23). . 

VJ~ Pr~w:wp~ra iriscripÇâo dos eleitora§ nos 
livros proprios; até 20 de setembro (art. 2~). 

VII. Prazo dos recursos, até 31 de julho 
(art. 33); · __ - _ . __ _ _ .. · _ . 

VIII. Vista a.o recorrente e recorrido, até 
15 de agosto (art. 35). 

IX. Remessa. dos recursos; até 3i de agosto 
(art. 36). _ , . . , < . ·• _. ___ · _- .. · ·.- ·. 

· X. _Julgamento dos recizrsos, iniciado . â 
1 de setemb:ro atél5 de.novembl'O (art. 37). 

XL.R.emesaa dasJistas dos . nomes .. dos re
cor.rentes incluidos,_, pela junta do recursos, 
até 3L de dezembro de 1904 (art. 38). · . 

XH. Registro definitivo, nas comarcas. ou 
preto_rias, dos alistac}.os _mediante recursos e 
remessas. ~a8 Ç(lpi~s ao JuizO Fedet~_al, até lO 
do _fevereirod~ 1()0,5 (art. 26). _- . ._ . 

. f(IU,. InscripÇão eínliyrq proprio Il() Juizo 
Fêderàl dos alistamentos das comai·cas ou 
pretorias, at~ _10 de junhõ . ~e 1905 (ar,t. 30). 
, _XIV. Remessa . das cópias vindas das co
márcas' ou preto rias á. Secretaria do In ter i o r, 
até 30 dejutlho de 1?05 (~rt. 30)~ ' 
, . ~V. Pública.ção -rio Diario. 0/ficíal, ·até 30 
de setembro de 19Q5•(art. 80). 
. Art •. ·1s2. A .priineirá. .l'evisão do álista
mento assini concluído terú. iniciá <\ 1 do fó..:. 
verCiro de 1907 ~ 

_ :k~t.~. IE~· . - .Os, ,é~rivªês _ dosjui.Z~s f~dÇr~es 
]_)Ç~C()~er.ao . ~e • gr~tificação . _ pe~o . ~r á.~ alho . P,o 
pr1metro alJs,t~plent,q as s~ga.ultes _ q~a.ntui.s, 
pa.gas na. fórma antnriormcn.te prescrípta : 

Em Mioa.sGeraes ••.. ~.......... 4:000*000 
Nos Estados do Ri_o Grande do Sul, 

S. Paulo, Rio de Janeiro, Bahia 
o Pornambuco .•• ; o • ~ •• ; • • • • • • 3 :OOb$000 

No J)~stl.tfoto f1'oderal, Gon.r:t, Ma.· 
· l'aniJlLo o PQ.t'á................ 2:000$000 

Naa domuJs Usiu.dos, ... ,., • , , •• , , 1 :000$00:) 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:30- Página 43 de 52 

--- :--· -. -'"--· ··. ·. 

SESSAO .• El\1 ·11 Drt···Â.(-;Úsio DE 1ÚÔ3 ·223 

Art . . 154. Fie :~ o' Governo ~ a ,i toriz<tdo . a 
mudú,t· as sêtles dos actlláes districtos etei~ 
tora6s. · .... . · 

Art . .155; Saorevógadas a; ·· loin. 35; de 
1892, leis eleitoraes posteriores o mais ~li:spo-
sições em conteario. ._. .. . . .. . · . 

Ar_t. 156. Q Govq1'no Federal expedirá os 
necessarios regulamentos. _c . i nstrucçõos, _e 
foemularios para a boa execução desta lei. 

Sala, das sessões, i O de agosto de l 903. -
Calo geras. -· vVenceslâo Bnc-::. ~ J o(7o Luiz 
Al-ves. - Berna·rclo Jliontei1·o. - Cto-neiro de 
Rezende. 

Onde convier : 
Ü:3eleitores municlpacs ultimo,meote qua

lificados no Districto Federal de conformi
dade coin a lei n. 9:in, de 29 tle dezembro 
passado, serão · iocluidos no n.listamcnto 
geral independente uo nova qualificação, 
sendo-lhes expellidos o::; titulos de accordo 
com a nova lei. 

Sala das sessões, lO de agosto de 1903. -
Augustó de VasconécZlos .-Sá FrcinJ. . 

Ao capitulo 1 o, art. 2°. Acci·escente-se 
depois das palavrtts-mtLiores de 21 annos
as seguintes: «que souberem lere escrever 
o~>; e _ s.u~pr_imam-se . as __ palavi':üi--.,-art . . 70, 
d~ ConstLtmção da Republica § l0 :__:__são ci
dadãos brazileiros ct:c., até .ó fim. 

Art.. 3. o Suppririla.-se por dcsnecessârici 

não pouon:do eni nenhuma d.êllas · exccdôr _de 
300 . .. 

Art. ·Além das secções da, séde do .mu .. 
n1.eipio havere~ tantas quantas exigir 6 riú~ 
me.ro de ~leitores nas sétlos do cada uma ·dn,s 
subdivisões ju.licciarias, ct•e;J.das pelas ac-
tuacs constituições es tadoaes. · 

Supprima-se o art. 34. 

s. R. -Sala du.s sessÕes, <lo dgosto do 
1903. -Lindolpho Caetano. 

Sub-emendasás_em,endas do St. Caloge,·as 
e outros 

Ao art. 5.0 Substitua-se pelo seguinte: 
. O ~listamorito . dos êlcitórcs será .organi: 
zado em cada muriicipio e no Distrícto Fe:. 
doral pelo primeiro supplente do substituto 
do juiz ft3dceaL 

Ao art. 14. Em voz de-comilrca· ou pr~~ 
toria-diga-se : município c no Distrícto 
Federal. 

Ao§ 2° do ilrt.24~ Bril vez:,a comà.rcá»--; 
diga-se: o muoicipjo o o Districtó Federal~ 

SubsLitua-se---a totalidade dos eloitores .da 
cpmàrcít ~pelo seguinte : · <t totalidade dos 
l'CS pocti vos elo i tores. 

Ao art. 27. Substitua-se-comarca-por : o n. ~- .. . .. . 
s.j~.-Sala das sessões, 

-Línrlolpho Caetano. 
agosto dol903~ municpio. -

Emenda ao $Ubstitutivo d'~ Commisscto 
Especial 

At·t. 8. 0 Substitua-se pelo seguinte: 
O ciJa.dão q_ue quizer alistar-se . ol'óitor 

aprosentar1i (t Gommissão u seu 1•equeri~ 
monto, escripto, data~o e a,ssignado, com 
lottra c .· firma reconhe~.tdas por ta.bellíãó, dó 
qual conste idade,profls:3iJ,o, estado .e filia<}ão~ 
o logar de sua rcsidoncia, juntando os do
cumentos exigidos por este~ lei. 

Accrosceniie-se on4c convier o seguinte: 
Art. O alistamento eleitoral sorá illÍ· 

ciado em cada comarca; muúicípio . ou prc
t~n·ia no dia 1 de fevereiro do cada annõ. 

Supprima.-se o n. 2 do § 1° do art. 81). o 
mais como está no substitutivo. 

S. R.-Sala das sessões, 11 do agosto de 
1903.-Lmdolpho Oaetaiw. 

CapituloVI-Das eleições : 
>,A;C.CJ.'OScentem·SO onde convier OS seguintes 

art1gos: . ·· ..... . ·.·. · · . . · ·•. _ .. ··., .• .. -· ... · .. · · ..... •-
'Art; A divisão do ínünici:pio e~ sêcÇõ.és 

obedecerá ao . numeL'o do clel to1·es alistú,dos, 

:Ao'§ i D do art .. . :30 . . Stibstitua:sc-d~s co
mu,rcas--por : dos mtinicipius. 

Ao ;1rt. 32 . . Súbstitua-se pQlo seguiüte. : 
Da dcci.são do . j~Iiz supplentc sobró ·_ in_~ 

clusão, não ir.iclusãó o oxclúsão de eleitores 
hrLver·á rec.ur·so vólún~ario, cóhl e1l"eito .devo~ 
lutivo sómeotc, para ó juiz ·federal da res-
pectiva sec<~ão. . . . .. · . . . . , 

Pltragrapho unico. Onde hoúver mas de 
umu. . secção, o recurso será para o juiz . da 
prlrneíra.. 

Ao a!·&~ ~3;~. Accrcsqente~so on<Í.e Íliz~ri~o 
Inclusão - o seguinte: c óxdusãó inuevidá. 

Supprimaí:n~se~no i tom 2": as pâla.vras
on oxclusão indevida. 

Ao art. 34. Supprima-se. 

4o· art. 36. Supprima.-se o parágrapho . · 
um co. 

~~ a,rt. 37. Subs~!tu;~is.o. P.elo segu~rite; . , 
'Iodos os recursos serão docididos n,té 31 

de júlho. · · · · · 
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ANNAES DA .CAMAHA 

Paragrapho unieo. O não julgamento den
tro desse prazo importa o provimento do 
recurso, sem prejuízo das penas impostas 
em•Iei~, 

Ao art. 38. Substitua-se pelo seguinte: 
O jlliz federal dará audiencia,s especiaes 

para publicação das decisões proferidas, que 
serão mencionadas no protocollo. 

Para.grapho unico. A medida que forem 
decididos os recursos, serão os respectivos 
autos devolvidos pelo correio, sob registro, 
aojüiz a quo, o quaJ mandará archivat-os no 
cartorio comper,coto, devendo o e:;crivã.o do 
,juizo federal remetter até :n de agostoaos 
juizes rt quo a lista, dos r.1cursos providos, 
devidà.mcnte rubricada e as::Jignada pelo juiz 
federal. 

Ao aL·t. 39. U.:m vez de- da comar·c:.t
diga-se : do municipio c do Districb) Fe
deral. 

AQ_-ª.rt. 40. Em vez de - comarca ou pre-
tm·ia, no art. e §§ 1° o 2°- digtt-se : 
municipio ou Districto Fedm·al. 
Supprima~se a segunda parte do§ 2°. 

Ao art. 151 n. XII. Em vez do- comar
cas oU. pretorias - diga-se : municípios ou 
Districto Fetlera.L. 

Onde convim• = 
Arl;. I-I;werá om. cada mumCipro tres 

supplentes do su·bstituto do juiz róder;_~l e 
um ajudante do llrocurador seccional, no· 
meados pelo Presidente da RopulJUca dentl'c 
os cidadãos classificados em numero corres
pondente ao dobro dos logares a preencher, 
por concut·so, perante uma junta composta., 
em . cada ·Estado c no Districto Federal, do 
juiz federal, do juiz substituto e do procura
dor -soccional. 

§ 1. o .O ·concurso consistirá na apresenta
ç~ão, por ·parto dos candidatos, de documen
tos que provem a cap:~cidade, a idoneidade 
moral e rclovancía de' serviços publico:;, 
sendo a clas~ificação · feita por maioria de 
votos e escrutínio secreto. 

§2. 0 Os supplcntes e ajudante assim no
mearlos sú pnrdom os seus lagares em vir
tude de sentença, demissão a, JlOdido, auson
cia. pot• 1hais de seis mezes ou iocompatibilí· 
dado doclar•ada em lei. 

Qu:1lquot• cidadiio poclel'lL, nestes !lou' ul
- ti mos • casos. reclatntLl' do juiz soccion:tl a 
i~:. declaração do vaea,nci;vdo. cargo, cabendo da 
•2, desisão ·• recut•so p:.tra o. Supremo Tri bunat 
):?Fed~ral. ·• •· .·. 
~~- · § 3.o No caso do vaga do supplente, tm.•á 
('· accesso o immedütto até o ultimo, precn· 

chendo-so na fórma da presente ·lei o logar 
ou logarea q uc em virtude ue acct:sso ficarem 
vagos. 

§ 4. o O primeiro supplen te será substi · 
tuido, em suas fu.ltas o impedimentos, pelo 
21') c 3° successi vamen te. 

Al't. O ajudante do procurador seccio~ 
n~ü s:;r;i ouvido, por prazo· nunca máior de 
48 llor·as, em todos os requerimentos de alis· 
i;amento e justificações :pa.ra fim eleitoral 
produzidas perante o juiz supplente c os pro
curauorcs seccionn.es, por igual prazo, nos 
recursos e nas ,justific<.tçõ~s perante o juiz 
JSaeral, e perceberão de ca.da reCFIOrimento 
oebre que forouvido ou acto quo praticar, o 
ümolumento elo 1$000. 

Salu, elas scssõos, ll de agosto de 1003.
IIcn,J'ir]_UC Uor[JtJS. 

Emendai oo projeclo n .. 285 C 
'w 

Oucle convim: 

A1·t. Nas olc.iç~õos foum·aes, esbdoa,es o 
muuicipa.es sénnonto serão <.~dnüttidos a 
\roi;n.r os cidadfLos brazileil·u::; maiores de 21 
aonos que se Misttu·em na, fo1·nut da pl·e-
scntc lei. . 

A1·t. A p1·ov;_~ da profissão sel'(L feita.: 
a) por certidão de pagamento do rcspocti vo 
imposto nos dons tLnnos antm·lores ao i.tlish
nwnto; b) por attestado do Quttlquer autori
dade policial ou judici:wla. do município ou, 
DO C<t.SO de l'CCUSa, pül' ju$tificação J.cgat
mcn1íe processadtt o julgada; c) por cert;idão 
do oxcl·cicio do emprego, cargo, officio ou 
commlssiio, romur:tEn·ados, de c:u·u.ctm· fo
deru.l, csttt,dou.l ou municipal ; d) por cCl·ti
dão do i;itulo ou gráo scientifico ; ~) por cer
tidão de lX~tcni;o do posto nülitar, de liül'l'tt 
O Jl!a,l' j n por eo1•tidão de que O alista.ndo 
possue propried<tde immovel, a.policc::; d<L di· 
vida publica, :wções de bancos ou compa" 
n hias, l'ogidu.s pelas leis das socicda.dos ;:tuo
oynms, inscriplius em sou no'mc ou no do 
sua Jnulhm· desde dous annos untes do a.lis
t,Lmento. 

Art. Os cidadãos elcgiveis só podem 
ser eleitos Senadora.; ou Deputados pclós 
Estados ou dístrictos : 

1°) em quo tiverem seu domicilio, prova
do pelo ti.tulo de eloitoi', desde dous annos 
antes da cleiç:ão ; 

2°) em quo seus paes eram residentes ao 
tempo d.o seu m~sci'monto ; -

8°) em que possuirom bens do ru,i;~;, cnjo 
titulo tcnllu. sido tPansci'ipto no registro 
compotenf;o uous annos antes da; cleit;ão ; 

4n) em qtLc ten llam sido o lei to, l)U r a. logis· 
1a.tur•;ts a,ntcriorcs ou tenh,_un exercido fun
eções elec·Ci.vas ·; 
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5°) em que estive_rm~ _sujeitos e houverem I Deputado Anizio de Abre11, poe cons:dm·<tL' 
p<Lgo alguma contrtbmçao pe.'3SOctl nos dons I que, com(tlln.ntoaninvvlo do ínten<:ües pa
annos antcrior~s c~ ~tciçã.o. _ . trioticas e puras, comcç:;wa. entl'etanto, por 

Art. Os ctdadaos que, sem causa ,lllStl- nm processo que 8C lhe a.!irrura.va um S<Lcl'i-
ficada, a juizo d::t. jun ti1 ai:m·~Ldoe?', com r~- flcio ~le :: _in~ipios muii.o '\·c~p : ·.H·.t v eis, pot·· 
curso pal'a o Supremo Tr1ltunall•edel'al, dCI- que ~aotn·mctpio ~ con~W.ucion ;u1s. 
xarem de votar n<ts · eleições foderaes, por Enl;~mclc que no l'Cgimen do sullhL•'io uni
seis ann:_,s consecut.ivos, não podnl'ã.o por ver:::;al, dentro dessó direito consa~r·ado 110 
igual prazo ser eleitos p<n·a e<tJ'go a.Jgum pacto Cundamcntal. da Republica.-t"~ quo ~o 
ou recouer qualquer nomeação do caracter torna possível qualq um· lugisla.ç:~i.o cldto1·a.l. 
federal. Totla lei, l;odo regula.mcnto que, como :nc-

Paragrapho uni co. Exccptw1m-so : Llida g<Hantidorn, contra a, f'raurlo, col'c:·m· o 
a) os que durante esse pérlodo exercerem ::~uffragio univers<.tl, tol'nar-se-hia um acto 

nob)e~t:~x~~c~~~r~~~~~~~.,~~ ~~~~i1~l~s~xbi·cercm ;L~?~a~~r do principio consagtwto n<t Consti-
no pu,iz eargo, empeogo ou commissi1o, do 0 holll'ado Dcputitdo doixuu-so irupressio
caractm· iempot·a,L'io, fói'<t de seu domicilio· nat· eom a PL'üOCCIIpat,:fi.G cxktot\lin<u'Ül tlo 
politico. <JIIIII'OI ' , put· meio de um eodi~o tle ,lisposi-

Art. Quando :t imposiçãu de mnHct f/ícs, pôl' t;oemo ;L l"l'andc\ ou. aos a.l'l.i!kios 
f d. l · d 1 elcil;oraos, quu ao ot·adot• pal'oee :ifi.o, put• 
or provoca a, por t enunct~~ 0 qua, qttUL' <.tssim rlizce, f:onsl;ituciona.<!S elll l;odos ut> 

oloitor. rcvcrtel'á. smt impurtanchb orn Stm 
lH·ovoito ou do estabelccimunto publico quo systCJ.na.s ulcitol'a.o.~ •. llâ.o h;wcndu atti ltqjc 
fur indicado mt dénuncia. um soque :pudc.vsc vtvct· sem quo M!ssc lugar 

Art. A impo!-:iição de multa, prescreve üs fraudes c ao:~ a.L·tificios de toüa. n<.bttn•cz<.t. 
d lt O projecto <tprescntado impunha. l<ws con-

no :prazo de seis mozos da da,ta [L fa a quo diçõcs para. a inscripçãu cleitol'<tl, ctno, pôde-
a determinar. se dizer, faria com ·que inson::>ivclmento se 

Sala, das ses~õe . .,;, ll de agosto do 1903.- a,üoptasse o t·rgimou con~it:wio, que · não l! 
Hem·ique Bm·ges. aquello que a. Con~tituií;.ão consagl'a. 

Por isso o oe:~dur, fiel LW pf'incipio que 
Emenda ao sHústitutivo n. 107 do p1·o_jectCi ttpronJ.ou quando C8tudanto de Direito Roma-

n. 285 c, (lc 1902 no-do que não fJ <t lei que raz o direito 111a:-{ 

Ao aet. 
seguinte: 

o direito que inspir·a <~ loi-compl·oJJ cndell· <~ 
:35. Substitua-se o i.J,d. :35 pelo necessidade em que estavtL de reagi e contm os 

pt'oco::;sos ad.o ptado.~ poJ.o projocto u no sen
tido de garétn ti r a realida,do do sull'ra;giu 
unjversal, consignatlo nu. Consl;il;uição. Art. 35. Os cditicios designados pu,ra 

funccionamento das sccç:õcs deverão ser 
sempre situados d.ontro do perímetro da 
séde do município ou U.a do cada uma do 
suas subdivisões juc.liciarias, croatlas pelas 
actuaos constituições estadotte::i, pt•oferindo
so odificios publicos. 

Nilo tem que indag;tr a,qui- JlOl'quc sorlíl, 
simplesmente discouct· som um fim pl'atico 
- üa questão de saber si o J·cgimon do censo 
convém mais do quo o do su!l'rn.gio universal: 
o que se tem de ::;abct• ü, deniit•o do :;ull:'ragio 
uni vors<Ll que a Constituição consagri.L, qual 

S. R.-Sala das sessões, 11 de agosto tle é a mol.bor loi eleitoral pttr<L rcalizat,~ão do 
l903.-lle1·menegildo de lJioJ•aes. mosmo rogimen. 

O Sr. Germano 1-lasslocher 
entra na discussão do assumpto referente á. 
reforma eleitoral quu,ndo já. e:Jttt Casa, so 
acha fatigada do tanGo ouvir dlscot'l'cr sobre 
esta materia.l~ntretanto, uasiGuac;ão em qno 
sa encontrt~. como membro que l'oi c Cltte ó 
da Commissão l~speeial, incumbida clu dn.t• 
parecgr sobre os varios ~uh:~tituti vos apre
sentados, não póde doixar• de vir, fiel ao 
compromisso ·tomado pol' t;oúos aqtlellos quo 
colla.boraram n:1 con('ect:iio do projecto em 
discussão, explicar tts tli ver'gcacias e1n que. 
se oneontt•a. com o~ seus honra,do-; r:oJlegas. 

Act•editu. quo foi ta.l v o~ quom dcsd~} Jogo 
em 'mttis pr·ol'un<la divorgoucia, :~o collocou 
com o illust1•ado autor do projecto, o St'. 

Yol, lV 

Pen:~a que o rnclhor que se pedia fazer 
era. I'otocar ligeiJ·arnente a lei n. :35, ou, ern 
uliiimo caso, mantel-a, pol'quo niio faz côro 
com os que entendem que essa lei f'avoreec 
todas ad f'ra,udes c todo:; o~ artificios ele i. to; 
l'acs. 

Tem upi11Ui.o, pelo estudo flllC vom do fazm· 
de:;:-;u, Lei., fJIIO dia (l hua, digna, do applau.~os, 
aHcnd.lJ :t to tlêts as neec:~sitladns, !H'I'. Vl~ !;utlos 
os easos, pune tod1.1s os ;tttont;utm:; eo11k,,, a 
maniiesf;u,<,:ão do voto, c JH'ecísi~ scP exo
cutada, o que ntti l10jc não se J'et-, l)()ÍS quo 
nuneu, se vi.11. e~tc ou a,rtneUe lH'Ot ~ o;:;~;~<lu ou 
punido pOJ' lmvuL' irJCOI'I.'ido .11:1, sa.ncr;íiu dü 
qmdquer disposiçit(r < dtJI:i!'!<.L foi. 

Pu.l'<t o ora.do1· a, lei. n. 3.) ~mtisl[tda. plonu,
meute os rech:,rnos da ()I>inào naeiorml o as 

2\i 
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suas proprias aspirações, !)l nolln. se e3Ú1be
leces3e como condiçã.o óbrigatoria o voto a 

·· descoberto. 

Aclláesta questão já. tão deba,tib.c.i, tã.o a,gi
ta.da; no seio da Cam<1rr.t-si' a lei p<ile mo
ralizar osimlividuos ou modificar os costu
-mes-que nã.o ,demanda, m cüs quo sobre ella 
se diga quah1uer cousa.Entretanto, poodeca 
que indis f~utivolm:mtc mesmo os adverrarios 
do voto a descoberto recouhecem nelle uma 
verdadeira escoln. do civlsmo, porque obriga 
o individuo a ter a -cora, ,~·em tle suas opi
niões. Nem é admissivel em uma · sociedallo 
culta, onde o homem reclama o direito ele 
concorreracGivamente pn.ra a solução de todos 
os problemas da vida nacional, que elle não 

· tenha. a coragem precisa pa1•a em voz alta 
dizer o modo por que entendo devem serre
solvidos esses problemas. Acha que o voto a 
descoberto, sem ter em vista moP;t,lizar, que 
não será prJpr·iamente esse o objectivo da 
lei, morali;3ará, entretanto, a olei(ão, obri
gando por um lado o individuo a manifesi,ar 
francamente o modo por que intcr·vem nas 
questões, e por outro lado tomando muito 
maisfacil: a fi:3calizaçã.o do voto e muito mais 
cli~cil a fra:udc. 

Exempli fica detidamente a m~noira de . se 
exercer o voto a deseoberto c, após mostrn.r 
o que tem sido o reconhecimento de poderes, 
verdadeü·o exemplo,para educação nacional, 
d'a importancia do voto sccrei;o, diz que o::;f,e 
systema implantará o meio do prova con t1•a 
a fraude e forçará o reconhecimento do 
Deputado legitimamento eleito. 

Respondendo aapa1•tes,diz que está ::;cienti
ficamente demonstrado, e a respeito não ha 
m~is duas opiniões. Ningüem será capaz tle 
obter de uma, massa populal' quo ella. diga, o 
que quer : ella póde tet· muit·~ eapacitl:.tde 
mas precisa ser dirígüla, o por i::ISI> foi que 
nn.s ultimas eloiçõ·es da. Allcmanha, os so
cialistas conseguiram estrondoS(\ victm·ia 
parEJ. os seus adeptos, não obstante a pressão 
offl.cial e dos donos de fabricàs que, inclusive, 
podiam sor eleitos em fac o da ultima re-

. forma. 

. . Adifferenqa entronós e"' AUcma,nlm é que 
alli a sociedade, a massa é illustrada e, por· 
tanto, ha mais solidariedacle nos partidos po· 
liticos e nas idéas. 

No Bráziltu.mbom ha um certo .nuclco quo 
dJrige a sociedade e, port.anto, é mais ou 
menos como naqnelle paiz;. . . . 

•... Nãoha systoma que obste ·absolutamente 
·a fL•atu.l.e, ·· mas o ·voto a ·.âe:scobe.d;o ·minora. 
niuito os abusos e difficulta incontostavol· 
mente a frMlde.. · · ·· · 

O projecto Anizio é ostupendamcmtesevero, 
a começar p3lo alistamento; muito incom
modo pa,ra o eleitol', <~té ~ts mesa,s funccio
nando sómentP nassédesdos municípios. 

Isto import·trá numtt exploração do eleitor, 
porque nom toclos poderão ter meios de con-
duccio. · · 

O ora~lot' propõe. e f'~tz quustio ca,pital do 
voto a descoberto. 

Sobre o alistamçnto, n~a·ótém a lei n. 35. 

Fará o possh'el'para .que so acceito a idéa, 
do seu coil<>ga Se. Julio dos Sa,ntos sobro a 
capacidade eleitoral, provada pelo attestado 
do juiz, do modo a tornar o a!istamento 
como um simples registro. 

Não podemos, porém, i.nsistir na interven
ção do poJcr judiciarío : . é contrario aos 
nos:ms pi(incipios constitucionaes. 

A Con:;tituição determinou-lhe os poderes 
e oó:3 não póclemos n.ugmental-o.s, sob pena 
de infl'ingir a mesma Constituição. 

Acha., pois, que a idéa de pndcrem os jui
zes dos-Estu.dos jt~lgai' d:ts condições dos elei
tores é pra,Llcamente a.proveit~vel: sua sen
l;onç:a será respeitada om todo. o Brasil~ isto 
fiwilitar(vo alistamento ao eleitor em qual
quer parte do paiz em que se achar, desde 
que prove (que o é em outra parte. 

As mesas eleitorn.es podem ser . tambem as 
d<t lei n .. 35; só o poder municip::tl é quo 
deve intervir. O pessoal nomeado pelo Go.:. 
verno Federal seda ogcolhido naturalmente 
de accordo· com os chefe~ pu li. ticos e asdim 
fcrimnos a federação. 

Nós temos os municípios, que r~presonl.am 
a maneira de sontit· 'do local e nem todos es
tão de aecordo .com os governos dos EsGados; 
assim, é racional que so lhes entregue o alis
t:~mento, e não fica.r·ã.o scnhorqs absolntos 
pol'(lllO ha asjuntas de recurso para corrigir 
qualquer abuso. 

Na lei .Saraiva havja o mesmo .processo, 
com a justificação feita perante o Jui'z para; 
a iuclusã.o na lista eleitoral . 

Voltando ao ponto <lo partida, do que foi 
obl'iga,do a. se afastat', diz quo o sou pensa~ 
monto principal é rogulal' no paiz o su:trra· 
gio, oppondo·se a todas idG>as que offendam 
a Constituição o aos excessos do incompa.ti~ 
bilidades. 

Não comprehemle que se incompatibilise, 
.por exemplo, o ma.gistrado de um Esl;ado de 
ser . eleito por outro, onde . não tem juris
dicção. 

No Rio Graoclo do Sul, os magistL·ados são 
elegi veis o. us autorhlc~des policÜto~ tar.ube~ 
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na nossa lei, ontt·etanto, estií consiO'riadaesta. 
prohibição. . . · · !:> 

Sustenta _m_ais que · não se devia igun.l
mente prolubJr o.:; governadores dos Est<.Ldos 
de serem eleitos em t~Hlo o paiz. Que in
fluencia poderiam ter sobre os outros que 
não o que dirige~ ' 

. Verifica-se _a tenden?i<_l.. do autor d() pro~ 
Jocto_ para mcompattiHLldades sem jn::,ti
ficaçao. _ 

_Relemhra o ci.Lso de 1viina.s, onde a Camara 
nao reconhec_ell o eandilla,to diplomado, por
que, _n:~ qualidade do.í'epresentantc do poder 
m~mc1pal, exerceu provisoriamente as fuo
cçoes de collector das rendas estadoaes. 

. Não se devem encontra,r n•t l(}i tlisposições 
destas, para ev:ltar situa,ç:õos desta ordem. 

- Impugnou tamhem no s::üo cht Commissão 
a_ incompatibilid-ade das autorida,des poli
cmes. Privar um individuo, como um iu
spector de quarteirão, que qtnsi nã,o tem au-
toridade, por que~ · 

Co~bato~l ainda a .. incompt~r.ibiliLL<.~dc de 
fuJ?ccwnarw;; eséa,doacs c f'cdoraes clornis::.i
veiS ad ntttttm indupeudon temente de son
t_m_ça. Não. co~prehondo a, I·a,zão dosb dispo· 
Sltlvo, pr·mc1pa.lmente em um recrimon 
domocratico. o 

Os cago:~ do incompatibilidauo, é sua opi
nião que devem ser muito restl'icéos. 

227 

Vão a imprimir as seguintes 

RI~DAC~~ÕES 

N. 93 C -- HJ03 

Redacçao· fin~tl do proje~to n. 93, deste anno, 
que cwtortza o Prestdente ela Republica a 
despencle1· pelo JlEnisterio ela Indust1·ia 
Viaçr.to e Ob1:a.s Publicas, fa.:;endo pan1.. iss~ 
as necessarws operações de credito, ate a 
q~wn_tia de .200 :000,~ , inclusive os 50:000$ 
cons?._r;naclos no art. 22, 11.. X, da lei 
n. 957, de 29 ele dezembl'o de 1902 com. a 
E:.t;posiç(tO Inte1:nacionol de Appw·~llws a 
Atcool, promovtcla pela Sociedade Naciona~ 
de Agric:ttllw·a, sob os auspicios do Go
vcnw, a 1·calizw·-se nesta C(!pilal, e dà ot~~ 
tn!s pl'ovidencíw; 

O Congr'esso Nacional resolve : 

1\rt. 1. 0 E' o Prosiclent.o d<.L RepubUcí1 au· 
tor1zado a. despender pelo Ministei•io da In·· 
dustr~n., VüLção c O l.Jra.s Publicas, fazendo 
para 1sso :.ts neco.:;s~l.rÜt:'l opcranões de ceedito 
atú a. <JUi.\.ntia do; 200:000$: inclusive o~ 
50:000$. c.onsig•tados no art. 22, n. X, da. 
lei n. 957, do 29 de dczembeo de 1902 com 
a Exposição Int!3rmteional de . Apoar~llws 'R 
AlcooL promovJda pela Sociedade ·Nacional 
d.e Agriculr.m•u., sob o~ auspicios do Governo 
a qual doyorc't. realizE.r-so nesta. Capital~ ' 

§ l . o As despcz<.t.S a.~ltoriza.d<.ts compre
hendom : 

r.t) o :d.ugucl. o a. a(hpr,:ti.o tlo eüifiei.u ou 
Ali. vertido uo que <L' hora estava finda diz edifícios om que se l'Oit,lü~ar "·Exposição, 0, 

que tinlm aintlit outra.s considera~:õos a. n~zcl', om gcl'<tl, :1s que fol'úm rola ti V<tS á iosl.a.l
uma. dollas sobre 0 v~l.o a L~c::;cobor·to, quo lt~çilo c funt.:clouttmouto ela. 1nesma. o do Con
consL<lera umn. nccessula.de 1ndoelioa.vol no gmsso Indusi;l'ial que sn 1·eur.lir eonconütan-
momento, si for cercado de outL·us 1neclldas. l;omcnte ; · 
No. :-leu l'egimon, pensa que ello :;or(t um lJ) a <tuquisiçuo dos apparollws pne Jorcm 
frew, tan l;o pi.Ll't~ os ll.l.l:üflca.cloecs elo oleieão J~tl~ado.:; J:occ~sal'_ios ao bo~n ex i Gu du. Expo
ltL fóra, como pa1•a, as . nos:~as vm·ificaçõos· de ::ilÇi tO e CU.JiJS f<tbrLcc~o l;cs nao coiJCUl'l'crem ao 
p~d~re:-.~ aq_1ri · m~ C amara. Deanto desta :pu- l!Cl'tamcn ou não quizcrem fazol-o por couti.lo 
bl~c1dacib e dos meius quo e.~ttLbelecemo:; em pl'Opri.u. ; 
lm pal'<.t sermos conf'ttndidos em todos os c) i.t publicac,:ão dos h·ab.db.os d<'· Exposição 
momentos, quando quizermos J';.tlseru· as c do Congl·csso; 
ole~ções, o voto uescoberto, fornecendo os . á) n. puhLic:wfi:o d:.~s men1o1·ias que, por de
m~ws pa1·a tornar bem pn.tentc . a incorre- hhcr·aça.o do Cong1·esso lndtLsküd, forem 
cga,o de nossa contluc&a, fará comqtic sej :.~mos julgadas i1nporiiu,ntos o utois par<~ o I'esul
~n.o c;~c~upuluso;; quitnto queremos que 0 soja tado pra.tieo du. propaganua: 
a multldao para a qual osta.mos fazendo c) os promios a srm.rm disi.l·i.bui.dus com o$ 
esta lei. cxpositm·eg; 

• /) qniWSCLunr dispnnúios que a Socicdadfl 
E' pos~ivol que posteriormente, quando os Naciomtl do tt.gricuHrn·n. julg,,,r lnuispensa

varios prujecGos voltarem c't Cumrnissão se veis-com uppi'i.Wa.ção do Governo. 
peonuncie novamente sobrQ varios outros § 2. 0 Provalcceorn favor elos nppJ,relhos u. 
pon_iios deste magno assumpto. (1\Juilo vem.; alcootu, isenç~o co~cQclid~ pelo art. 2a., 
mu~to bem.) In. VH, J.el;f;ra b,. d.n, l.m n. 953, de 29 do üez-
. , . . · . . .. _ . ·. . . .· emb1·o do 190:2. cornprohcnden(lo a. isonçã.o 

h cu. a tllseus.~<I.O t'iÜtt~da. pela hol·a. . Í<Lm beJJJ GO u 1 o dos d.il'oi r,o;:: d.o uxpodion t;e, no 
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cu,so do pu,ru,g1·apb.o unico dcss:.~ disposiçao, 
qua.ndo os apparelhos, depois de expostos, 
sej:1111 iotroduzUos no eommercio, ticando o 
GÓvorno com a f<v~uld;~de de dispensar os ou· 
tros 50 o; o s.i o julgar conveuiente. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
vigor. · 

Sal·a das Commissõcs, ll de agosto de 1903. 
-Domingos Gtdrnarr.ies.-Viriat'1 JJfasca1·e- I 
nkas. 1 

I 
N. 152 A-190.3 I 

Redacçtto final do projecto n. 152, deste cmno, 
que autol'iza o Presidente da Bep1.tblica a 
abrir cw JJlinisterio da lndustria, V:'aça'o e 
Oút·as i>ttúlicas o c1·edito de 166:141$755 
para attender ao paga1nento da garantia de 
juros de 6 ° /o á eom1wnhia En[;cn./w Uent1·al 
de Quissama 

O CongrüSNO Nacional rc·Nolve: 
A1·t. 1.° Fica o Presidente da Republica 

autol'izado a, a.bril· ao Ministcrio d .. .dndustria, 
Viaç~ão c Obras Publicas o credito oxtraor
dfoario de 166:141$755 pa,ra attcnder ao pa· 
g<1mento da garantia do juros de 6 % sobr•c 
o capital de 1.500:000$, concedida <t Com· 
panhia Engenho Ccntr·al do Quissamã. sendo 
81:464$340 para o exercício de 1902 c 
84:677$415 para o corrente, até 9 de de
zembro, quando cess<1 a (Hta gar::tnt.ia. 

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

Sala d<1s Commissões, 11 do <1gosto do 1903. 
- Dominr;os Guimanies .- 1/idato Jllasca
?'eJtlws. 

N .· 155 A-1903 

Reclacção finat do .1,1·ojectv n. 116, de 1902, 
que autoriza o 1 'residente ela Bep~tblica a 
üentat· llos dil·eitos de importaçl.io o ma
terial irnportw.Lo pela Intenelencia llfunicipal 
tle .1'01·to Aleg1·e, pw·a abastecimento de 
aoua, bern como o material metaU.:co desti
nado d 1·êde de esyotos e itluminaçr.io ele
ctl·ica da mesma cidc(de 

O Congre.sso N acionai resolve: 
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica 

autorizado a isentar ·do$ direitos de impor
taç~ão o material que for importado pela In
tendencia Municipal de Porto Alegro,capit.<1l 
do gstado do IUo Gran<.le do Sul, p<1ra aba.s
tecimento do agua, bem como o ú1<1torial 
motallico. destinado á, rêdc de esgotos e o 
que for necessario para o sot•viço de illumi
nação olectrica da mesma cid<1de. 

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

Sala das Comm.issões, 11 de agosto do 
1903. -Doniingúes Guimm'ü'es.- Vú·ir.tlo :J!<ts

. cctt-e11 h as, 

CA::\IAHA 

N. 165-1903 

Rcdúcça:o final do p1·ojecto n. 1!Jt, de 1903, 
qtte autori~n o P1·esidente da Rcpuúlica a 
concede1·, ca§O ntio lu~ja inconver~iente par-a 
o Sl.!l'Viço militm·, ao alj'eres l'aulino .!ul{o 
de Almeida Nuro, dous annos de licença, 
com vencimentos, para ir a Ew·opa con
strui?· e e:t.~pe1·irnenta1· á stta custa, o a.ppe· 
relho de stta invençtío denominado - Lvco
moçr.io aerea pm· meio ele a.::; as. 

O Congresso Na.cional resolve: 
Art. l . o Fica o Presidente da Ropublica 

autorizado, caso não lmja inconveniente pa,ra 
o serviço militar, a conceJ.er dous anno.~ de 
licença, com vencimontol, ao alferes Pa,uli
no Julio üe Almeida Nuro, p::tt'<.L ÍL' à Europ<~ 
const1·uir .13 cxporim011tar, á su:1 cust;_t, o 
appa.1·clho: de sua invenção, donominado
Locomoçà~:~ a. e roa por meio rlc <tzas. 

ArL 2. 0 Revogam-se <13 disposições em 
contrario. 

S;_Lla da,s Com missões, ll de <tgosto de 190:-l. 
- lJomingo:s Guinuwa:iJs. - Yiriato Mascare
nhas. 

N. lôG-HJOa 

Rellacçc'to final do Jll'ojecto n. 154, lle 1902, 
q1w tnttoriza o 1 '1·esiclenta ela Republica a 
mo,liflca?' a clattsttla .:~sa do decreto 
n. 3 .812, f.le 17 clrJ outnb1·o de l!JDO, ,·da
tivo d concesstio f'eita d Uom.panhict Feuea e 
Ftuvial. tlo Tocantins e .41'C([)Llllya, cessio
na?·ia rla Estnula de Ferro ele Alcobaça li 
/'raia dct Bainha 

O Congresso Nacional resolvo: 
Art. l,o Fim~ o Presidente di.~ RopulJlica 

autoriza~lo a modifica,r <1 ch:.usula :J8" do 
decreto 11. :3.812, de 17 de outubl'O do l!JOO, 
substit,uindo-a pela seguinte: 

A Companhia Ferrea o Fiuvia,I do Tocao· 
tins e Art~guaya, cessionttria. da, Estra,l!a de 
Forro de Alcobaça á, P:t·aia da Rainha, po
derá, attendendo ús difficulda.tc-;; e ao alto 
valor du,s ob1·as nas sncções encachoeirttdas, 
construir estr·atla:s fei.'t'eas nn·1·ginaes ou 
ost·t·adas communs para substituir a m~vo
gação, ou mesmo si a oxtensão do trecho fot• 
pcquen<1 fazer a, bahlcação úo modo molho·1· 
e mais seguro. 

As estr<Ldas de ferro quo forem construida,s 
devempro~ncher todas as condições technicas 
de trabu.lhos dessa natureza, c entmrão no 
regimen · actual ou no definitivo que for fl
X<1do pat'a a Estl'ada de l?erro dll Alcoba,ç:a á 
Praü~ da H.<1inhu,. 

Todos os outros trabt~llws serão provlsodos 
e não poderão nesse regimen .exceder 11.0 
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prazo cple for estipulado pelo Governo. find.o 
o qual entettrü, em · inteiro vigor a cl:1nsula 
38° ·do decreto n. 3.81?, de 17 do outubro 
de 190:J. 

E' marcado o prazo de tres annos para 
começo d~ Lodos os trabalhos, conform1l os es
tudos que deverão ostu.1· feitos e a.pprova.dos 
pelo Governo. · · 

O capit:d empregado nas olJrase em outras 
installLL<;ões necessarii.LS à ncl."'\'cgaç~5,o não 
poderá. ::;m' a.ugmenta.do com as quantiasdes
pcndidas ou gastas nas obms provisorias. 

Art. :~.o Revogam-se ~ts tlísposições em 
_contrario. 

Sala da.~ Com missões, l L de agosto de I 003. 
-Domín,r1os Guinwn7es. --!Iermencr;i!do de 
Jlloraes. 

Vão '-L irnpt•itnü· os seguintes 

PRO.TEC'l'OS 

N. s B - wo:~ 

Pm·ecer soln-e a emenda off'ereciclct na :Ja llis· 
cussao do JH"o}ecto n. 8 A, deste anno, que 
concede á Sociedr.1de Ope1·aric" de 8. .Tosd, 
em Oto·o Preto, pr.wa manulençr.7o de suas 
mtlas e cw·sos, o uso dn prop}·io nacional 
oncle f'uncdonott a Delegncia Fiscal ; e clâ 
o·utras provif.le1!ciHs, con~ o pr;wecer da Com
m.iss1To de 01·çmnento 

A Commissão de Orçttmento acceita a 
emenda supra oiferecidt\ ao pro,jecto n. 8 A, 
pehts mesmas razõos por que adoptou o 
mencionado projocto. 

Sala das Commissõos, ll de ttgosto do 
1903. - Fraucisco VeirJa, peesidcnto c: re
l:ttor.-- Laur·iudo i'illa. ·- Co1·nelio da Ji'on
secrt.- F1·cwci.~co 81i.-D. Ct~m,dsto. , voncido, 
-Urbano 8a11l0.'{, 

EmendL, a que se rc('el'e o pa1·ecer .~up1·a 

E para o mesmo fim á Sociodade Prote
ctora da Infancia Desvalida da Fortaleza 
( Ceará ) 1) pt·oprio na.cional que serviu 
outr'ora de deposito do artigos boUicos. 

Sala das ~essões, 31 de julho do 190:3.
Ellum'flo StuAart. 

N. lO A-1903 

l'a1'1JCe1· solwe a emenda do Senado ao pro)ecto 
n. 10, deste anno, que ttutoriza o l'ode1· E'x
eeuti"'o n t~btir ao Ministm·io da Fazenda o 
e1·edito de 27:592$972, SH]IJllem.entar á 
verba 20, elo art. 2.'3, da lei n. 8.'34, de 30 
de dezemln·o de 1001 

A Commtssão de Orçamento esbt do pleno 
accordo em quo seja. approvudu. a cmondn. do 

Sena.do ao peo.jedo drsta. Ca.mara, n. 5. cl.:.•sto 
i.\0!1()". 

Sala, da.s Commissõos, li de agosto de 100:{. 
-Francisco Veiga, presideote.-U·1·/JaHo ,S'un
tos, relator.- hwla Ramos.- Francisco Sá. 
~Davitl Campista- J,auri11Clu L 'ilta.- Cot
netio rü~ Fonseca. 

Emendct do Seno.do ao p?·ojecto n. 10, de 1903, 
.da Cr.lmam dos Dcpttlaclos (n. 360 de J!J02) 

Onde se diz- o credito de 27:592$972, sup
plcmentar ú. vcrbu. 20, etc., a.tú 30 lle de
zembro d.e 1001,- substitua-se pelo seguinte: 
-o cradito oxtraordinario de 27:592$972 pa,ra 
occorrcr ao pagamento dl1 commissão do 2 % 
n.os vendcdol·cs particulares do osta.mpilhas 
no exer·cicio de 1902 ; o mais como ost<i .. 

Scn[tdo Fedm·al, 20 do julho de 1003. -
JosJ Gmnes Pinlwi1·o Macharlo, Vice-Pl'CSiden
te do Senado. - Joaliim d'O Catunr.la, lo Se
cretario. - Henrique da Sil11a Coutinho, 4° 
Secretario, servind:> <le 2°. - Antonio Aze
;·edo, serviodo de 3° Secretario. - B1·a:.ilio. 
FeiTei?·a da Ltt::;, sorvi~do de 4° Secretario. 

P1·ojecto n. 10, de 1903, da Camcwa dos 
Deputculos, que autoriza o Poder E :J:ecttli·tJo 
a abl"i1· ao .Ministerio da Fa~enda o c>·e· 
tlilo de 27:592$97 2, sttpplementm· r.i ve1·óa 
20, do m·t. 23, da lui n. 8.'34, lle 30 de lle
zentúro de 1001. 

O Congresso Nacional msolvc : 
Adigo uni co. Fic:t o Poder gxecu Li v o au

torizado a. a.l1ril• ao Ministorio da Fazenda. o 
creclito de 27:592$972, supplcmontar á verba. 
20, do ar r.. 2:.l, tla lei n. 8:34, do 30 ün llczmn
hro do l 90 L, ra.zo ndo ·~s. neco:::sa.I•ias opm·a.
ções,o rcvogad;LS as disposições em contt·a.rio. 

Camara. dos Deputados, RO de junho do 
1903. - F. rle l'aula O. Guimaníes, Presi
dente. - J1fo.noel de Atenew· Gui'I1U.Wiies' la 
Secretario. - Thomaz l'ompeu J>into Accioly, 
2° Socrehrio. 

N. 12 A- 1003 

Parecer soln·e a emenda do Senado ao Jn'rdecto 
n. 12, rleste anrw, que autm·iza o i'orler 
h'xecutivo a o.bl'ir f.W Ministel'io da Jii.u:enda 
o credito de 3:000$, Sl.l;jJJJ{ementar li vel'Óa 
6a., elo 01·çarnento de .1901 ' 

A Commi~são do Orqamen to ú de pa1•ocer 
que S<:lj:.t approvada a, emenda, constante do 
Parecer do Sena.do,n. 40, de 19J3. A emenda 
consi~to em quo se mucloa classifiml.çã.o dada 
ao crod.ito, a. quo se rerorc a proposição n. 4, 
deste a.noo, de suppl.emoni;a.r para. extraor-
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dínario, visto como o exercício respectivo já. 
se acha encerrado. Dando parecer favora,
vclâ. approvação desta, emend.~1, a Commis
são, comtvdo, não altera su~t opinião exter
nada no Parecer• n. 52,destc nnno, publie<ulo 
no Dic(rio do Conpresso, n. 41, de 8 de julho 
ultimo, segundo o qual, i.ratando-so de paga
mento de material, cujas conb,s dcm:tnd<.~m 
cx<.tmo m<.üs demorado, seria preferi V<'l sup
nlemantar á verba de - Exerciclos Findos
do exercido correntg, o que melhor ~e eon
fornm em qualquer hypothese com o nosso 
systema financeiro. 

Sala das Commissões, ll de agosto do 1903. 
Pnmcisco Vei!Ja, Presidente.-Urbano Santos, 
relator. - Pattta Ramos.- Francisco Sâ.
Davicl Cmnpista.-Law·indo J)itla .-Corndlio 
da Fonseca. 

Pro.fecto da Cwnara dos Deputcalos, n. 12, de 
1903, que autoriza o ])orlar E:t;ecuUvo, a 
r.!b1·ir ao 11finiste1·io da Fazenda o crecl.to de 
3:000$, sttpple'mentar á r;etba 6a,do art.23, 
da lei n. 831, de 30 de dezembro de 1901 

(Vide project.o n. 362, de 1902) 

. O Congresso Nacional resolve : 

Artigo unico. Fica o Poler Executivo au
torizado a abeir :10 Ministerio da Fazenda o 
credito de 3:000.~, s:tpplementar á verb::t 6a, 
do art. 23, da Lei n. 834, de 30 de dezembro 
de 1!-JOl, faúm'lo as noces::HLI'ias operaçõ3s, e 
revogadas as disposições em contraeio. 

Camara dos Deputados,30 de junho de 1903. 
-F. de Paula O. Guinwt·tres, prosidente.
Manoel de Alencar Guimarites, lo secreta1·io. 
-Thomaz Pompeu Pinto Accioly, 2, secre· 
tario. 

Emenda do Senrzdo aJ projecto n. 12,de 1903, 
da Camara dos Deputados (n.362 ele 1902) 

Onde se diz-o credito de 3:000$, otc., 
até 30 de dezembeo de lDOl-diga·S3-o cre
dito extraordinario da3:00) ·~ p:1ra occorrer ao 
pagamento da"3 de.3p3Zl~ f13it.·1-3 com o mate
rial para o Thesouro l<'ederal no exl}rcicio de 
1902 ; o mais como esttt. 

SBnado Federal, em 30 do julho d.o 10;):3.
José Gomes. Pinh~iro Hachado, vice-pro
sidente.-.Toaldm d'O. Catunda, 1° socl'etario. 
-Hem·ique da Sitva Coutinho, 4;1 ~ecl'etado 
sJrvindo de 2 1

• -Antonio· .:'lz'otedo,s&vinJo 'do 
3° sccretario.-Brazilio Fetreita da Luz,r;er-
vin:do de 4 ° secretario. ·· 

N. 14 2 A - l 90~ 

Rerlacçiío lWYa 3" discussr1o do substitul-~1JO 
o(f"ei'ecido na 2:1 rli~r.;Hs...:((o do projucton.244, 
de, 1902, dete1·müumclo qac os of!iciacs da 
Briyad~t Pol·iciul do Distric:lo Federal pel·
l!en/.o a patente, quando comlemn(ldo:.;, em 
rwocesso cri·111c, n essa pm1a o n a mais de 
dous annos de pti . .:;rTo, e danrlo out;·as pro1Ji
dcncias 

O Congresso Nacion~l ro:~0lve: 

Art. l. o Os officiae.s tÜL 13eigada Policial 
do Disi rlc·Go Fodeeal perderão a patente, 
quando condemnados, em processo cri mo, 
a essa pena ou a mais de doús nnnos de 
prisão. 

Art. 2.° Compete ao Governo reformar o::; 
ditos olficiaos com o soldo proporcional <.to 
tempo <te serviço oíloctivo, nos casos do 
n,rt. 674 o scL;undo as f'órmtt-3 dos a1'ts. G75 e 
(;()8 do J·ecreto n. 4.272, de ll clc dezembro 
d.e 1901. 

Pnragmpho uni co. N~~s hypothoscs, porém, 
do art. 674,· para'.{r.J,pho unico, lettras b. c 
o e, dependerá a rofórma do sentença profe
rida em processo crime (Codigo Penal Mi.litat· 
art. 147). 

Art. 3. 0 Appiicar-so-lu~ o Uodlgo Penal 
Militar :ws processos submettido:-; á juris
dicr;ão do~ conselhos da Bt•igada Policial. 

Ar&. 4." Revogam-se as disposiçõc~ om 
contrario. 

Sala du.s Commissõos, 11 do agosto dtl 1903. 
-fJw·unlws Jlrmlertertrn, presiuonte.- Aze
vedo Jlarques .- 8::tuvwn L1f1o. -1'CJi,,:eiro.. de 
S'ci.- L11-iz Domin[Jites. 

N. 151 A-19a3 

R,edlwçtJ,o pm·r.( 3 11 discussrro rla emenrla des
tacada, de w..:c01·do com o al"t, 132 tlo 
Ref!inwnto b1.tm·no, nc1, 2a. discusslío _do 
p;·ojecto n. 251 A, de 1002 (do ~enatlo), 
que manr.la contiHuar a fazer !JI'aluttmnenle 
a impressão rla Rev·~sta da Socierlade de 
de · l'rledicina e Cinwg·!a na Imp;·ensa Na
ciona~ 

O Congresso N<wional resolve: 

Articro unico. O Governo abrir;1 o crecJito 
necoss~rio par:t continuar a f'a.zcr gratuita.
mente a impl'essã.o <1<1 H.evista <1:1, So
ciddadc do Medicina e Cü·u1·gia na Imp1·onsa. 
Nac~ional. 

Sala das Commissõus, 11 do agosl;o do 
H>0:3. -Jt'1·ancisco Veir;a, pt·csitlcnte.-U~·!Jano 
,'-,'antas.- Pauta Uamos.- Francisco Sú.
/Jo:oid Campist(/,.-Laurírulo P·:· tta. -Cornetio 
ela Fonseca, 
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X. 151 B- 1902 

Reclucçr.Io JiW'U 3" discussr.1o riu · emenda desta
cada, de occordo COin o ro·l. 132, do Ner;i· 
mcn/.o InlCI'IW, n~.! ~a discusst{O do Jin!jcclo 
n. 251 ./t, de JUO:.! (do Senado), que ·nwnrfn 
con/.inuor 11 ji.tze1· gral z til tonent. r~ a ÚiiJn·essún 
lla Neuislrl rio Cluú rlc. J•:n!JUrt!wriu, 1w bn· 
jli'CliSa 1Yaci01wt 

O Congresso Nacional resolvo: 
Art. nnico. O Governo aln'irli. o ct'ctlit·J 

nocui=S<tl'io }Xtr<~ continual' a fazer gt'atuif.rt
mcn~e a impl'cssão ela H.cvi,.:ta do Club de 
Eng-enharia,, n· .~ lrnprons : ~ ~;•.ciunal. 

Sala das Com missões, ll tlo a.gosto tlt· 19U:l. 
-/<'rancisr.:o Vâ.!Ja.-r:rlwno Smtos.-Pauüt 
Ramos.-Francisco Sá.-.Dctvid Cumpisla .
Lrwrinrlo J>i/.fa.-('ernelio ria Fonst~ca. 

N. 105 B -l~JQ:: 

Rerlacç17o {W?'a not:a rliscu:~sc7o, riu accoJ·rJO 
com o w·t. 132 do Re!Jiuu;;,/.o iJ ;fenw, ria 
emc11da U.JIJii'OVada Ha ::Jl' d:st 'tt:: sLio rln ]Ji"O

jccln 11. 14;'), rlc 't!JO'!, aHlori<;wulo o /'re
sidente ria Hqmutica a isenüo· dos rliru·::tos 
dr,; impol'laçiío o mrdt:J'ÜI! rJW! ji)r 1:mpnJ·larlo 
pela I11tenrlencia J11ttniciJJc.~f. tle Novr.t l•h
lnwyo, cidade do Rslwlo do Hio rle Jwwiro, 
JWI'a aúaslecimenlo de aflua , bem como o 
mo.le1·iol mdoltico destinado ri 1·êdu de 
CSfJOtos e o que (ü;· neccssario }JCO'CI, o se;·vit,:o 
de i(l'ltmi1wçrTo el!Jclrica da mos;ila cidade. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1 o. Fbi.~ o Prosiücnte da Rcpublica 

a.utol'imdo a iscn t,;1r dos-direitos do impoi't,a
çãe o material que for importado pela rn
tcn<lcncia Municipal de Nuv<~ Filmrgu, ci
da~e <lo Es~ado do Hio de Janc~ir·o, pal'a 
ab:tstecirncnto de agu<L, bem cumo o ma.te
rial mcl.allico dos1;in:uJo á r···,lo do osgof;us n 
o quo f'or nocossariu pal';t, o sPrvir.~o lle 
illurninaçã.u elnctl'ica da mestna. cicl;.~dH. 

Ar·t. 2. o H.rwogarn-sr: as !li:-;posic;iJcs 11m 
cont.rado. 

Su.h~ du.s Commi$sõcs, ll de agosto do 19Cn. 
- Domingos Guinuwar:s. - WI'Íi.!lO Jl:ltl.~Ca
?:enlws. 

N. 155 C - l 903 

Rerlacçtío pa1·a nrwa di.w;uss{ío, rle accoJ·do 
com o art. 1.9:2 elo Re!JÍ'inento iotr:nw, ela 
cmentlo. rtpp1·ovwút, na /):• discas.~;río r.lo pro-

. jooto 1~. J.Jr;, drJ I002, rutlm·i.:.mulo () J>rc· 
sidenle da Uepuúlir;a u r;mu::urler isrmr.:(ío 1Los 
rli1·eitos dr: impo1'laçr.7n JWI'rt o material que 
jij1· importado fJeto Go1Je1·1w rlo I 'Í tttthy, r1a:·o. 
o ser·viço rle r1.1Jaster:imcnlo de fl[/~tu du ('r.t
pitut .rlo 11wsnw Estwlo. 

O Cun -il'c;;.;so NaeionaJ l'Oi:lul vo : 
Are. I • 11 l!'icl~ o Pi·csidcn to da. Ropnblica. 

a.utorizado a. eoncodcr· ísonc;.ão <los díl'eitos 

2i1J ' 

'de impDrtaç~ão pa.l' ;~ o material que fõt• im
pur-i;: tclu pelo 1 iovel'nu do fliauh)', Jlltl'tt o 
Slll'Vl1;o de ;~ba.st;ccimcn.!;u do aguada. Capii;al 
do rnesrnu Es t lLI1o. 

Al'G. 2. o H.oYoganl so as dispusi~~õns em 
contt'al'io. 

S;tla das CuinlllÍSSões, li de agostu tle 1903. 
- DominfJOs fh!ii1W1'l'ít~s.- Fú·it~/o Musca
rt.'idws. 

N. 13:-í D- 1903 

H··dttC('''o , ,r1.rr'- 'iiOva di .~ r .' llssi'fo, de ucco1·do 
com. " nr/_ 1.'3:! ih Ht:tjÍJil• :nlo Inl,;1·no, da 
r'irtenr.la r!Jlf';·ovurla 1U'- ':;a. rlisl'u~·s(!,J r{o prn
j r_:c lo n. J.1:J, de J:W:.!, cmloriznnclo o /'re
sidente da Ue}ntiJ!.'ca a isenlur rios direi/os 
de im.portaçú'o o ·malc6at Jlreciso parrt ubrt .~
lecimento du ag~.ta ri. círlwle clr_: Belt:m, no g,_ 
lar/o r{n / 1u.ni 

O Congl'csso N';t,c:ion:Ll rnsuh·o : 
Ar·t. 1.° F'i , ~a. u Peo.:üüento da, Ropublica. 

autoriza.do n. i.-;enl.at• <1os direitus dt~ impot·
l;; .~ç:ão o m;~tm·i;d pPoci.5o pn.r·;~ o abasteci
mento do a.gna ;i, cid:lllü de l~:llúm, r.o Es
t.;Lrlo do Pat·;L 

Ad. 2.u l{.uvoga.m-sn ;t8 disposic,:iio::; om 
cuntr<.LT'!O. 

Saht tl:.l.s Commissõos, li clu agosto tlo 1903. 
- Dontingos Guimarr.íes .- Viríato ,lfusc:a .. 
renlws. 

N. 104 - 190:3 

Estr!Uelcce a Ji:JJW!irlarlt~ JJtO'rt os CI'Í111.e.'{ tlu que 
ll'(llr.( o t~rl. /fll r In ( 'orlig·J I 1r'Jtal 

(Vida prnj!.!do 11. :3'.)1, do WIJ2, do ~•)IHl.dn) 

A Commisfo;ão d1~ Legi-da~~ã.o, ('un..,t. ituir.~:to 
e .lu;;tiç:t, l!iL C;~lllíL!'.l, (~ dtl llli'OC\1' C(ILI~ SI!J'~ 
:tdopLado lllH'll,Íflef.IJ n. 301, do a.nno pa.ssa1lo, 
vin1lo elo Snnado. I~' ovidontn :1 su:t Htili
ua.dc; (~ JrlOSillO Íl11lÍSpC11Si1\'Ul O SUII tlisposi
ti v o. Corn eJl'cito, o Uo1ligo Penal, no u.l't. l 07, 
qua.lilicuu o delicto consistente em tcn~cLr, 
cliecdu.rncnto o pot· fiwtos, mwüu•, po1· meios 
víolcn l;os, a consi;U.uiçlão política da Rcpu
bliea, ou iL f'órrrw. !lo governo c::;l.ltiJcJceida. e 
osta.tuiu a. ponu. úc !Janiintmlo. Vuiu, posto
t•iot·mon l;o, a. Constituic;ú.u c no aPt. 7!-, § :·m, 
d.oclu.t·ou abolid. :~ :L pen<.L do lmnímenlo. !Je 
m~.~du r1uo fieo11 snrn pon;dírla.d.c~ iLILIWlle do
Jiclio. J<: {'a,ctus I'CCdnto.'l j;l d.BifliJilStl'CLI'íLIII 11 

inconvcmieneia, do t·.d ~ii. tlliLI)i,o. O pr·nj lCI.o, 
pot·tant;o, xu.Lisl'at. n. uma necJssillauo in
<di<.Lvcl. 

Salit, da,; Commís.;õos, 11 do agosli•J de 100:3, 
-J>cw<:mhos MontartB(JI'O.- A.:(}tJO(tO Jlll.l.l'(jttc:H, 

t•ela!.Ol' .-Lui~ Dom.inques.-/i,'slGIJam LolJo.-
1'ei.w>. ira de .se~. · 
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N. 391 - 1902 fallidas, b<wlmeol Luiz Toixeiea de Barros Ju-
(Do Senarlo) n ior, no pel'ÍJLlO de 25 de agosto a :~ 1 de de

zembro do UJO~. 
O Congecsso NacLon;Ll 1locrct:t: Art. 2. o Revogam-se as clisposiç:ões om 

ccml.rario. 
Al't. l.'!-Nos cl'im ·:~s tlc que tr<th o art. 107 . _ 

du Codigo Penal, promulgcLdJ pelo decreto Sala cl~ts Cu~n~mss~es, _ll do ago3to de 1903. 
n. 8n, de li de outubro de 1890, scr:t appli- -1-r_~tnczsc~ 1 e·:f~a, l cesidento.~l~h·úa~o San
cnclu. aos c;~llOÇil.S a, p:m'~ do reclusiT.o por d _•z I ta:<;• h.olat?I. --;-1 a~tta RmJws:-f'rm.wzsco, de 
a vinte [tnnos. · Srt.-lJmnrl ( .rm1ptsta.-f.mtrnvlu Ptllo.-C.o;·-

Art. ~!." Na ser{llllll:t Jl[ll'i .e do ad. 107 elo net:n da Fo'i'lseca. 
ret'cri1lo Codi.'.!o, onde se diz --eo-1·étB -- di~a-sc-ecHI.utotY·s. ~ R:-~,uJ:úçr7o o que .~e ;·efcre o pw·ece;· supta 

Al't. :-L--· ltevuva,m-se :l ::~ 1li:\po ~; ic~·ues ern 
conLl'::t.l'ÍI). 

Senado For.lcl'al, 18 dn dozombr·o de lf!02. 
José G(,mes Pinheito Jlachorlo, \'ice-Presi· 
dentt~ de> Senado.-AibeJ·to .To ·;d Gouçc{tw;s, 
1 ·•Socl·etario.-f leneroso Poncc, 2" Sccreta.l'io. 
-11 en1·ique ela Silva Uoutinho, servindo de 
3° Secretario.- Jose de AlmtJic(a Bat'1·eto 
4° Socreta.I'io interino. · ' 

N. 167- 190:-~ 

Autoriza o l'orlet g,·e~.:utiiJo a((b1"ÍJ' ao Minis-
1.:-rio rftt. .fHstiçn e J.VefjuCÍ()S Inf-eriores o 
r;rc:rlito extraonlinal"io de 1:690$:12:2, para 
Jlagamcnto (la fJrati(tcaçcio dmJit.ll! r.w cu~·ador 
rias 'lilllSsas ('al/ÍI{u.~, /)((1'/un·e! /,t!Í:: 'l'!Jimeira 
rltJ Dm"l'os !11nio~· 

Em mensagem de 13 dn julho ultimo, u 
Sr. Pro:~idcnl,e da RcpulJlica pediu o credito 
e l :SOii$451, p:tr•a oecol'!'Cl' au pagamento
ela gTatiflcaqiT.o ao cul'I1UOL' das massas fal 
Jid:tx nesta Capital, bacha.reL' Luiz Tnixoít'iL 
do Ban·os .Juniul', no por·iodo de W de W.!.'OSI.o 
:l 31 Jo dozomb1·o elu anno ptssado. 

A gJ.•a.l.ilicac{ã.o do quo se tPn.ta, foi inst.i
tllid:t pelo art. 1811 da, lei n. 859, do H\ dn 
agosto do:;sc anno, ma~ eomo c::t:t lei sú 
fosso pnldiea1la no Dia1·io 0/ficial ele 22 do 
mosrno rnc7., é cla.ro q110, em liwc do 11. 1 do 
art. !'•do deerotu n. fí7.2,do !2dcju1ho de 
1~90,.s6 n 25 ont.Pou em execução aqui uo 
D1sCrteto FederaL Sondo, porém, assim, só 
ta.mbem deste ultimo dia pó!lc sor contada a 
gratificação quo olla estabeleceu. Pol' isso a 
Commissí1.o de Or•çamento pediu u.o Mi~is
torio da Justíç:a, o Negocio:-; Intel'iot~cs o com
potente calcmlo, foito nossa conf'ormidatlc, o, 
dn :.wcoedo com a. resposta, suhmotte :1. con· 
t;icloraçã.n d:1 Cama.ra u seguinte pt•njoeto: 

O Congresso NaciiJnal doere ta: 
Art. I .n Fica, o Poticr Exeentivo nntot·i .. 

zarlo a aiJI'íl' tLO Minist.crio d<L .Justiça. o No
gocios Inl;orioros o cPcdito cxti•:;t,Ol•dina.l'io Jo 
1 :(;;90$:~2:'~. p:11.'a. occorPm· n.o p:tgamcnto ela 
gt•:tt\1\c::L(;fio devida ao euradoJ' 1l:1$ m:~ssa.s 

St•s. meml,lt'OS do Congt•es;o Na.ciona.l -
Tottlto :1. llonea. de submeUcl' á voss1. apro
r.ia.~.~ :t.o, afim de ctue vos dignois de resoh·m· 
solwo o assumpto. a inclusa exposição que 
me l'oi nprcsentad~l. pelo Ministro da. Justic}:.t 
e Negodos rntcriol'es, no sentido de soli
cibr·sn do Congresso Nacional o credito 
cspcctal do l :800$451, p[Lra pagamento ao 
cut·adõr das m!l.s:~as fallidas na Capital F'e
dcral, lJ:1cltarol Lui;~, Teixeira do Barl'OS 
.Tunior, da gl'atifi.ca.çã.o relativa ao perio(lo 
de 16 de <.~gosto a 3 L <te dezembro do anno 
passado. -

Rio do .Janeiro. 13 de julho de l!J03.
Francisco de Paula Rodrigues Alves. 

Sr. Presidente da Rcpublica.-A lei n. 859, 
de 16 de <tgosto de lD02, fixou no art. 1:30, 
para o cll!'adol' das massas fallida.s na. Ca.· 
pitu.l Fed.eral, al6m dn.s cnstas polos actos 
que pra.ti~asso, a. gratificaÇ\ã.o annua.l elo 
4:800$000. 

gSSa gJ•atifiCil.f,~U0 1 po1'(\Jn 1 iÍ. Vi:-:;(,;~ Uil. llil.f,a. 
d:L rof<widaloi. n;l.o podia, toe sido incl11hla 
no oJ·ç~arnonto elo oxoJ•cí.cio do IH02, c f.on<fo 
:tgor:L U l'BSpoctivo S6l'VOJI(iUILI'ÍO, UUC)IiLI'Of 
Lui:r. 'l'oixeirn fio Bai'I'O,"' .Junior, rncla.mado o 
pa,ga.monto da, gru.tlflc:tl3í.o rola.tiva, a.ó }>O
J•íodo d.e 16 1le agosto a 31 do dczcmiH'o do 
anno passa.d.o, torna.-sc ncctJssario SJlici ta1' 
do Con~t·osi:lo Naciona.l a, concessão llo credito 
especial de 1:806$451, para :i roalizaçã.o ·do 
mosrno pagamonto, por isso· quo a a.lludilla 
lei · n. 859 não autorizou o Poder gxecut.ivo 
a u.bJ•il• credito para tal fim. 

Submctto, pois, o assumpt.o ú. voss·,, ap1·e· 
ciação, atlm do quo vos digneis rcsolvce 
como f'or mais a.certado. · 
Rio de .lanoit•o, 1:3 de julho dn 191l:~.-
J . .J. ,":J'oabJ·a. 

O Sr. P.k"e&'idente-gstan :lo ade:m-
1;a,d:t a, ho1•a, designo para amanhã. a sen()'ini.o 
Ol'llom do dh\: o 

1~ pa~t,o (u.ii!'l 2 1/2 horas, ou antos): 
Vn1;n.ção do parocew n. 87, de 190:3, concr,. 

dnndo ao Oe:pnt:ulo:pPlo gst:1·lo<lo Pianhy ,loiT.o 
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de Souza . Gayoso e Almcndra licença pa.ra 
retira.e-se desb capital (discussão unicu.) ; 

Votaç~ã.o do parecer n. 88, de 1903, sobro a 
indicação do Sl'. Oliveira Va.l!aclão, pat'<t 
que a. Com missão compot~mte cmitta pa1·oecr', 
interpt·e t;wdo as disposições do art. 7•J, § G", 
capit.ulo V, üa. lei !139, de 29 de dezembr·o 

·ue 1902, a }Woposito tlo fllnccionamento de 
mes<t-3 pal'<t a p1·oxím J oloi<;lo d.e Dnpntados 
pe:o 2•) district.o (Üt CapitalFederal (discuss:Io 
unica; 

Diseussi'i.o unica do prujcdo 1}. 394, de 
HJJ2, autorizando o Poder J~xecur.ivo a con
tar, para. os .cffeito~ de n.posentn.dol'ia, ao 
Dr .. Joaquim Cand.ido da Costa Sona, lente 
catltedratico da. Escola. de Minas de nuro 
Preto, o tempo em q11o leccionou g-ra.t1tita
mente as cadeiras de physic:t, chimica, mi
nm'alogia e geologia fl <Lo ~~ ; n·.:;o anncxo <i 
mesma escola. ; 

3n. discussão <lo projccto n. 124, tle l U03, 
considm·ando valido para o ciTciGu lcga.t da. 
promo,;ão o tomp.o dccorPido do ll <hl m: ~rl,'O 
a 2:~ de junho de 18D l, em que o <tlfei'Os do 
oxet·cito Olympio de Abreu Lim<.~ oxercen o 
ca.r•go de ajudan~e de ordens do goverua.dor 
do S. Paulo; 

3a. discussã.o do projocto n. I::ll, do 1903, 
abt·indo o credito necossa,t•io p:.u·a. pa.ga.-

monto a D. B:übina Maria. Neto da. Costa, 
do meio soldo a qutl tom direito, cJmo mã.e 
do alf ,ros do exercito José Neto Simões d:~ 
Costa ~ 

3''· discm:~ão do projccto n. 03, do 190 I, u.u
toriz;mdo o Governo a <tln·ü· ao l\Iini.-:>tul'io da. 
Guerra o credito cxtraot•dina.t·io tl.c :3: !)16$900, 
par-a. occorrer ao pagamento tlos vr,nci rocn tos 
do mestre da. ex.tincta. oflicina de correciros 
do Arsenal do Guorr·a do Rio Gr·andc do Sul 
Orozimbo da Silva Marques, cujos serviços 
forJ.m aproveitados na Intendencia d<.t 
Guerra.; 

Continuação da ;{a. discussão do p:·ojccto 
n. 't{ B, do 1903, que manda. app!icar a.os 
terrenos ou proprios municipaes quo rcsul
t:trom lle sobra ou cxcossJ:~ sobr·o os alinha· 
montos do ruas, avenida.s, pt·aça.s, etc., o 
dispositivo do aet. 15, § 0", Loat.ea <\ <la. lei 
n. o5, de 20 do sctombro de 189.~ ; 

Segunda. p<.Ll'te (ás"!- 1/2 horas, ou antes): 
Continuação d:.t discussão unica do pr:ljecto 

n. -~8:> C, de 190~. adlliti v o de.-; tacado em 
:~"· t1iscussfLo tlo peojccto n. ~85 A, do mesmo 
<mno, corno;-; sub3tiGutivos n. l07, de l903, 
da Co:nmiss;l.o .E::!pccia.l, o outros a. olle ofl'e
recidos (Roi'orma. eL?itoraL). 

Lc van t:l. -- so a. :)OSs;\o ás 4 hot'<ts e l5 mi
nutos dtt tardo. 

5S11 SESSÃO EM 12 DE AGOSTO DE 1903 

/'rt•sifl,•;~r·io. ti o.~ RN. /'t111lrt G lliNIII.i'(ÍI~S ( J>J•esirlunl(!), 0/-ív,_·il'r( 1-'i{JUcit·crlu ( 1" Vir'e· 
/'1·esúlt!1l/e) e l'tt.ttln Guii,WJ'rre.~ ( /'l'esitlente ) 

Ao moi.o-dia pt•ocede-:m :i. cha.maclít a <tuo Bapl;ist:L, Ga.l.vã.o Ba.ptista., Silva. Castro, 
rospondom os Srs. Pauta. Guima.rãos, Ol1- L~tLH'indo Pi.U·1, Hcnr•ique Borgos, Ma.IH'icio 
veir:t F'iguoiredo, Alencar GLümt~rães, Tho- de Abreu, Ct~orlos Toixoira. Brantlã.o, BJrrnrdo 
ma.z Accioly, Joaquim Pil·os, Eugenio Tou- Montcü·0, João Luiz, Ribeiro Junqueira., 
ri.nho, Antero Botelho, Augusto de · Vascon· Davitl Campista, Bueno de P.tiva, Leonel 
cellos, Sá Peixoto, Enóas Ma.rtirls, Aurelio Filho, Bcwnardos (lc Fitrin., Henl'iq no Sa.llos, 
Amorim, Hosa.nnah do O li voi ra, Ro,;orio do Sabino B<1rro:So, Carvalho Brito, ManoJl. Fu 1-
Mil•ítrHln., Rodrigues l''erna.ndes, Anizio de gencio, No.-5ueira., Linclolph0 Caetano, \Von
Abrou, Gonc,:a.lo Souto, Ta.varus de Ly!'il, CJSI.tto Braz, l~odolplw Pa,ixio, Mor·eir;t da. 
Eloy de Souza, l<'onsoca c StLVít, Pm·ei ra. Reis Silva, .Jo.:luino C;u•doso, Bet•r.w.rdo 1le Ca.mpos, 
Paula e Silva, vVa.lft•edo Leal, Toixcir·a du Oonlinguo.:~ de 8a;;tr.>, Francisco Romeiro, 
Stí., Celso de SouzJ., Bricio Ji'illlo, .Jnã.o Vicit'i1, At•nolpho Azevedo, Fomanrlo Pr•cstc~,Am:tt•itl. 
Mitlaquias Gon~rt.Lves, Corrwlio du. F'onsJea., Ce~a.t·, Lci!.o ll.o S'.)uzn., P.1nlino C:trlos, Can
Angl.l1o Noto, Folisbello Froiro, Olívci.t•a. dido Rol!Pigucs, {-Im·mcnegildo do Moea.es 
Valladã.o, Domingos Guima.rãos, Pa.ru.nhos Filho, .Joaquim Teix lira. BC'andii·n. Bornardo 
Montenogr,J, Roddgucs Saldanha,, Borna.rdo Antoni.o, VLmenh:.t Lins, L<'r·a.ncisco Tolen tino, 
Hortn., Mor!r.il•:t Gomes, S:í. li'rnit•o, .Jofí.o P:wh RtLmos, Abrlon Rnpl;ish, Soare.-:; dos 

Vnl. I\' :JO 
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Santos, Juvenal MHlet', Vespasit~no de Albu· secção do Amazonas, um anno de licença. 
queeque o Diogo Fortuna. com ordena•. io, para. tratamento de saude.-

Abre-se a sessão. Inteirada, enviando-se um dos autogra.phos 

E' liua. e posta. em discussão a acta. 

O S1~. Teixeira de Sã -Sr. P1'e· 
sidente, si o discurso hontom proferido pelo 
illustre Deputado do Districto Federal, o 
Sr. Mello Mattos, e pu blic<~do hoj<~ no Dia1·io 
do Conwcsso, ti vosso a notu. do não revisto 
pelo orador, ou não terb tanta necessidade 
do reclamar a respeito do um aparte que dei 
ao mesmo discurso. 

Quando S. Ex. se reforia <ts muitas modi
ficações e alterações q ne tem soJfr·idu o ro
gimen municipal e trazia para exemplo a 
reforma d() Acto AdtliciMwt á. lei ele 1 de 
outubro do 18.28, disse cu: «Foi uma lei con
stitucional.» lahiu no Di(o:ío do Cong1·esso 
e;{actamente o contrario, isto ê: «Foi uma 
lei inconstitucional.» 

Queria ou djzee quo o caso da reforma do 
Acto Arli.liciond, de algum modo não se pre
stava a um símile com as outras alterações, 
pois que a lei de l de outubro de 18.28, com
prehendenflo perfeitarnente a disposição da 
Constituição c1uo enLã.o vigorava, c serdntlo 
de lei regulamentar de~t:.t~ não podia. ser 
alterada sinào por uma reforma constitu
cional. 

A disposição dr~ Constituiçiio do antigo re
gimen, a re~,peito das municipalidade;:;, era 
q ua.si a mesma que a. da actual Con:5tituiç~i(u 
republicana, que se diz vaga.; alli se dizia
Governo e economia. muni<.:ip:tl-; a Consti
tuição republicana-economia municipal, ou 
dos negocias peculi<tres do municipio. 

Si não me engano . é lsto; disposições 
qua.si iguacs: nunca vi duas idéa.s mai::; pre
cisamente expol:ltas, e por isso é que a re
forma da lei de l de outub1•o, quo ueu ex
ecu(,:ão á Constituição, não podia ser feittL 
sinão por uma lei constitucional ; e neste 
sentido foi o meu aparte. 

Em soguitla é approvada a acta. da sessão 
antecedeu te. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar f';uimnrães 
(1o Sec>·ellwio) pr.;ccüe á leitm·,L do snguinto 

Oillcio: 

DoMinistorio da Justiça · c Negocias loto· 
riores, de 10 do corrente, ti·ansmitJ;indo de
vidamente sancionados, dous dos U:utogr·a
phos, da Rr!solu(;ão do Cungres.-:;o Nacional, 
autoL•iza.mlo o Poder Exocuti v o a conceder· 
n;o lJr·. João Lopes Pereira., ,juiz fcderu.l Di\ 

ao SoJnJ.o. · 

Requerimentos: 
De Americo do . Azevedo Marques, 2° te. 

nente da armada, pedindo o cancellamento 
da divida quo foi obrigado a contrahir p::n-n, 
com a Fazenda Nacional, após o n:wfra .. i.dO 
do brigue Pi1·ojri.-A's Cornmissõcs do Mc~l'i- · 
nha, e Guerra o do Orçamento. 

Do vigario Irineu Octavio de Salle3 e 
Silva o ontros, pedindo umc.t sub,·onção para 
a Casa do C<~ridade do Assü .- A' Com missão 
de Orçamento. 

Do escl'ivão U.o Juizo F'odoral,. no Estado 
do Rio Gran ~ o do Norte, .Joaquim José do 
Rego Barros, pedind•J aposentadoria. - A' 
Commissão:de Fazenda e Indu:;trias. 

De Adelu:~de Rita dJs Santos Dias, pedindo 
uma pensão.- A' CommL:;'3ão de Pensõas c 
Contas. 

O !!Jr. Augus!.o de Vascon
cellos -8r. Pre.;;identc, a maneir·a. por 
quo se vê no Dia?'io do CMl{j}·esso rcdigiuo 
um dos topico> do discueso do meu honrado 
culiega de bancada, o S1·. Dt·. Mello Mattos, 
em relação á.cmQnda que funuamentuu sobre 
o parecee da C.Jmmi..;~ão de Legislação e 
Ju~tiça., a r·esp;lito da.s mesa.s do Conselho 
Municipal, indica que a junta eleitoral desta. 
cidade, croada pela lei n. 93D, provocou um 
conJlido com o Conselho Municipal u, respeito 
dá cornpetoncic:~ pa1·a Ol'ga.nização das mesmas 
me::~as. 

Penso, S1·. Prcsídontc, rtuo nã.o foi isto 
que dis~c aqui o honrado colloga; c que não 
cea estt it ~ua inten~~ão. 

O sou discurso acha-se com a noi,a de não 
ser por cllo revisw, e ó quanto basta. para 
justificar esta duvida. 

O Sn.. SÁ l?n.EIR.E- Mesmo porc1ue niio 
houve conllicto. · 

0 Sn., AUGUSTO JJE VASCONCI~LLOS -- 0 
topico é o seguinte' : 

«E' conhecido o des~tecôrdo havido cntt>e a 
junta f'ederal, constituída. em virtude da 
lei n. 039 e o Conselho Munieípal eleito' e 
,jtí. empossa.do de :mas f11ncçã.es ne;-;b cidade. 
Cada qual pt•et:.mdia so1• a aui,or·iclade com
petente par·a designação ua.rf mesas (lUO 
haviam de fu ncciona.r Oi~ eleição.» 

Ni'ío f',Ji isto, Sr·. PNJsídcntc, o que se 
pas~uu ; nfio hu11vc tal p!·otcnção de ca.da. 
um destes podnres de so ,j11Jga.r cumpnt;enlie ; 
o juiz federal exerceu a-s :sua.s a.tll'ibui'iõeil 
ma,rca.tlí.\.S na. lei 11. o:m a.·~r' o momento em 
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que ~ts devia exercer, pcrf.3itêtlU'.mtc de ac
cordo com a lei. 

A jtmttt eleitomlreccbcu os livros qne llle 
ecmettcu o l\1inistro tlo íntct'ior 30 dias antes 
elo dia m<wca.lo pa,t'<t n. el,~içií.o e om cmnpri
IUetlto de uma d.as di~po~kõcs lla lei, do:;.lo 
logiJ Linlt:t a. ,junt:.t do cuidar d:ts ;ütl·ibuiç~õ:~s 
que a lei lho conferi:t p:.tru. <t l't>êtliza<,~:\o da 
eleição e que foram in icia.das pelo recebi
monto do::; livros, romoGtitlo::; pelo Ministro 
do Interior, sua abcrtut'a, rnbl'ica, etc. 

A mo.:;ma Lei determina. que .'20 llias antes 
da eloiçio :t juub tt·~~to do organiur as 
mesas eleitcm~os~ 

.Assim no dia 26 o jniz s ·lccional ont(mdeu, 
pe1'fcitamcntc dD accôrdo corn a lei, culn
pdudo o sou rigoroso df)VOr,.qu~ ora. o dia. 
de reunir <t junta pat·a t'i.Lzcr a convocac;ão 
dos elcitorc.:;, dosignar• as mesas, vbto como 
a eleição estavam u·cada pam o di;~ lG •.. 

O Sn.. SA. FrumtE-E as mesas j;i, ostavam 
an tcrio.rmen te nome:1.d::ts. 

0 SR.· AL;GUSTO llE · VASCONCELWS- ••• do 
mez seguinte. 
A~sim prol:cdou, S3ndo puhlica.do o so~1 

ellittü no dia, :a. 
Até c:;to mo1nent:J evidcntemcnée as at

tPihui~:õcs eram du. junb, por isso que a lei 
dctormin<L que as attl'lbuiç:õcs da jnnta cos
sa.m só com a IJOssc do Conselho Municipal e 
até 0~so dia nã.o tinha o Conselho tomado 
po::;Se. 

No dia 27, ú.s 2 horas, tomou pos.-w n Con
selho Municipal o o odital da junta já osta\'a 
publicado. 

Em obctlionci<L ao ~ Oo do aré. 7°, da, lei 
n. o:~a. o Constll!lO Muuicip;Ll ont.cudell quo 
c.;;tava.m ternlintL•las as runcções tüt jluJt:L C' 

pot• stn vez publicou um<L con voca<,:ã.o pu.ra 
a formaç:"io uas me.~ as. 

E' corto,pois, dciLnte do exposto, do.; dados 
ofl'm·ceidus, quo o ,juiz sncciowd niio est'thu· 
lCCClL nem pl'OVOCOU COllflicto algU!Il, Clllll· 
pdul'igoro.~amcnto o sou dever do mn.gis
trado, d.o accu1·do eom a lei <1110 rege a. 
ma teria. 

parados as crnonrhs o11'crecidas aos projectus 
n~. 23l A, do 1902, l-15. do ID02, .2:l7, ![O 
1900, e 244, de 190.'2, rl.\lativa e:>ta, ao co1•po 
do bomb3i ·os, em cujo ra.vor amp!i<t as dis
posições do substitntiv<~ ap1·oson tado ao 
mu:~mo pt·ojcct.o. 

:"i<L<I<L tonlw a oppor :i. deei::Jã.o daria .. po • 
V. l·:x., mesmo porque ella. o.-.;tü, calca.d<t no 
Regimento. 

E' Vül'tiltdo quo at1~ o pPoscnte or<t Sl\ ilod· 
tacavu., ora nilo so uest~tca.va, <t enwnth on 
proposição ampli~trFio a disposiç:ão a objecto 
do igual natllt'OZ<.t .ou i1 outt·os inLli\·iduo;. 

Em todo C<1SO V. Ex,, com a declinação 
que foz, acaba dL} tt•açar a rot;~ que proter.Hlo 
soguit' c esta cunLlucta, longe do ser ccnsu
ravcl, só pôde m:wocer u.pplttu . .;o.-;. 

O Sn.. PitBSIDENTJ~ - A !\h:la tem scmpe;, 
obscl'vado es.:;c artig,J regimental. 

O St~. BltlCro FrLIJo-\"ão duviLlo da affir~ 
m<.v:ão üo V. Ex. Não tcmho ulernonto3 pat·a 
dnvidtL1'. Apun<Ls ucc~ar·ci flliO ol'a. se tem 
dc:>tac<tdu, ur .~ não. 

Fico certo que, sognndo a decla.ra•;ão de 
V. Ex., do t.tgot·~t em do<.m tn se fará.. 

i\h::;, tudo quo tonho dito ü como inGl'.J
ducção ao quo prdcndo salientat·. 

Uc a.c<;oi·do com tt dôcla.t•a,.~ã.o tlc V. Ex., 
vi hoje pub!icados no Diw·io llo Con!;resso 
dous pl'ojoctos jú. votados c destacados, fOI'· 
mando outros projectos a~ omondas aproscn· 
tadas, on n·el.ttnto, vel'ifico quo nã.o figura 
ahi, entro a:-; oui.t·;~s. a emonda rof'orentc ao 
cor·po do IJom l>ch·os. Ella nlio est<i. consu b
st.anciadtL em pr·ojecto. 

Foi is:-;o que me c;msott oxtranhcz·•· o (l por 
i::;so 'llw rogistro o facto. l'ó11o bom sor que 
a ~~onunbstio ai nd;~ nilo tenha. ela.IJo1·ado o 
pareeu1·. glll to lu ca.so, c.Jll10 os outros 
vicl'a,m vuiJJic~:ulus o esto nií.o, f'11i levado a. 
f'n.zu1· est~LY olJ;crvaç:tíes. 

0 SJt. Plt.1~51DJ·:l\TJ·~-Da·.-~a pí.Ll'iL u. :~a.d .is· 
cus~:iu a Commissiio ro.;pcctiva f'uz a. re· 
Jacçã.o. Logo que lioj:t a.p1·esont,ada ;.i. Mosu. o 
pt•ojecto so,·á publi.ca,do. 

O SR.. SÁ FJ.u:m.1~-Como costum<L sempre . 
procedor. 

ORI>I~~·[ DO IHA 

O S•·. I--residente- Não havendo 
numero legal pm•a. se pl'occder {lS vota1;õcs 
das ma.torias consta.ntc.~ da or.lem do dia, 
pa.;3Sí.t.-sc á matcl'ia c n rHseu.;sã.o. 

0 Sn.. AUGUS'l'O DE VASCONCEr,WS- Ne.;;tas 
conllições entendi que era do meu dever· tl'a
~or estas Iigcir·as consiJ.cm,çõos a os te topico 
!lo discurso elo mou íllustre colloga, par·a. que 
não ;-lo supponha. que, do f'acto, twuvo algum 
conflieto provocado polo juiz seccional desta 
cidu.dc. 

O S•·· 8J•iclo Filho- Ouvi hon
tom V. gx, dcclamt', a.:J abrir• :1 :.;e:~;;fiu, que, 
do a.ccordo Cl)lU o :u·t. 1:1~ do H.Bgimnnto In
tur·nv, pu.ssa\'tt u, dostMiU', nrn pPojectos se· 

g• u.n rmnciada, a. di:;cussão u 11 ica do pr·o
jceto n. :~!J.l, de l!J02, u,ut1Jriz!~·1do o Poder 
H:xecmtívo a contal', para os offoito . .; do ;~po· 
senta.doría, a,o Dr, Joaquim Candhlo d:t Costa. 
Sen:L, lcn te ca.thcdr·a.Lico d:l, l~seola do Minas 
tlo OuL'J Pi'Ctf), o tompo orn qun I.occíonott 
r~r·u,l,uitf..l,llWOtO <~;-) CiLClUÍt'J.H do physíc:t, Clti· 
ITlÍC:t, IIIÍ UCI't~log:i::L O goolugia O elo . CUl'~O 
íLn OOXO <Í lrlCSJrlí1 OSCiJiíL; 
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Ninguem pedindo a pala. vra é encerraàa '" 
discussão e adladu. a votação. 

E' annunciada a 3a discussão do projecto 
n. 124, de JDO:l, considerando va,lido. para o 
eJfoito legal da promoção, o tompo decorrido 
do ll de março tt 2:3 de junho de 1891, em 
q_ue o alfores do exercito Olympio do Abreu 
J ,i ma exerceu o cargo de ajudan :.e de o retens 
do governador de S. Pauto; 

Ninguem pedindo a palavra G enecr1'ada 
a discussão c :tdiada. a votação. 

E' annunciada a :3a discussão do projecto 
n. 131, de 190:3, abrindo o credito neêess;n·io 
par . .1. pa.ga.monl;o a D. Balbina M::n·üt. Neto 
da Co~f;a, do meio-soldo a quo tem direito, 
como mãe do alferes do exercito .José Noto 
Simões da Costa. 

Ninguom pedindo a palavra, é encerrada a 
discus.,ão e adiada a votação. 

.fi~' annunciada a 3a dü;cussão do projecto 
n. 93, de 1901, auto1·izando o Governo a 
abril· ao. M~nisterio da . Guena o credito 
extmordmarw de 3:916$960, pa1·a occol'I'et' 
ao pagamento dos vencimentos do mest1·e da 
extincta. officina. do eonoeh·o~ do A1·sonal 
de ~uerra do Rio Granàe do Sul Orozimbo 
da.Sltva Marques, c1tjo.s serviços foram apl·o
vmtados na Intondoncm da Guena. 

~ingucg1 pedi!ldo a palavra., é encerrada 
a cl!scussao e auw.da. a votação. 

E' annunda!la a continuação dit 3n. discussão 
do l?rojccto n. 4:{ B, de 1903, que man.la. 
:Lpphcar ao~ tol'l'ono~ on pt·opl'io:-: mnnici
])aos quo resulta1·om de ~obra ou excessos 
Hobro os a.linltrtmentoH dn l'Uas, :wenidas, 
pmças, etc., o. tlispositivo do :u·t. 15, § so, 
l.ott1·a 11, da lm n . 85, dn 20 d 1\ Hei.em bt•o 
1le 18ft:•. 

O 8t•. J•r·e"'hl<:~nte-Tom a. p:tlavl·:t 
o SI·. S;t Pr:eire. 

O ~··· Sú. l.~•·elre-Inicia. a disem;sã.o 
tlo. pro.JOGI.o <Lua proi,ondo reorganiza L' o Dis
tri.do J.i':}d~n·al, ~inda. solJ a impressão do 
br!lllan tts~L~o d1scur•so hontom profeddo 
pelo s:m dtsttncto collega de representação, o 
Sr. Mello Mat&os. · 

Cornprehondo a Camal'a. o sou constran r.ri. 
monto; vindo cuntradictat• as consüleraçÕoH 
adduzida~:~ pelo a.lludido Deputado. · 

Vonce, p~t·ém, ess.e .constra~ginwnl;o, po1·
que ello 1mo se or1gma na força do:-:; ar•r•u
me~tos de qun S .l~x. so serviu, om doteza.""do 
pt·o.)ecto, mas na super·iorülade uo ora.du1· a .. 
cujos l,alcn1;o . ..; c m·wlir;ão ronJ.1 l!mnon:l,go~. 

Não quor I'cprodu:dr os :trgumontos enun
ciados n:~ d iscnssií.u antm·ior 1h~sí>n pt·o,jc.•cl;o. 

Acredita que, então, deixou provado, argu; 
·montando com os textos claros o inilludivei 
da Constituição Federal, referentes <t ma. teria• 
o eom as legislações estrangeiras, quo o mu · 
nicipio é a baso do systema republicano. 

Recorda que era essa a doutrina. ovangc
lizada pelos a.rdoroso::; prop:1gandistas do re
girnC'n repubiicano. 

Nosta memora.vcl c1mpanha do dcfeza dos 
direitos do Distrícto Federal, em que, de 
longA. data, ostá. ompenhatlo, ol';t, se tem 
visto só, ora., amparado por di:3tincl;os col
legas. 

Já. lhe consta, c a nova surprohondeu-o 
u.gradavelmontJ, que o illustre Deputado 
vom trazer, em defesa d:\ autonomia dn. Ca
pital d~ l.{.opublica, n.s luzes do seu talento,. 
o pt•estJgJO de uma palavra íl.ntorizad<t. 

Pass:_L a outra ordem do con.~idet>ações, 
porque na .discussão do projccto, paroco quo 
se foge ao. ponto capitaL 

Hoje, quõ o direito mmlnrno estabelece cer
ta.s vantagens e privilegias p<tra o Estado, na 
alienação de sou p~ttrimonio, não tom razão 
de sm• a amplitude d·~ autorização que BC 
pt·otcmdc tt•,msformar em loi. 

A intuiçào do direito, actmtlmcnte, con
forme opinião de autoridades que cHa, des
afia todos os coJigos do mundo a refOl'ma
rem suas disposições, no sentido de ser ga
rantida a pl'opricdade patrimonial dos Es
tados, c é, ne::;te momento em que se sente 
om tod:t pa1·te a neces::;idade de tal reforma., 
que o Congresso autoriza um fnncciona1·io 
demissível a. vnndor bem~ do patrimonio 
municipal, sununariamonte! 

O l<:stado não póde sot· equiparado ao l):n·
ticnlar, o a. alicna.çã.o <lo SOIIS b'lns devo SPI' 

g<trn.n t.ida :c;üveroamcn to. 
E' admil·:Lvcl, pois, quo so confira a.o Pt·o· 

feito compotcncia paPa vonller ou pet>mu
L:n·, í·mlt.~{Wiufrm.fr~'lr~entr; rte outros (onnali
rlades, o:.; terrenos ou predios a.Jquiridos ou 
desapl'OJH•iados quo nã.o tenha.m sido aprovei
l•ados pnra lougra<loln'u publico nas avn
nidas, praças ou ruas. 

· Ba:;ta attcndor-se á. fórma, da. autol'izaçã.o 
contiua nesl.a disposição do a1·L 2° do 
projocto om doiJate, pttra. se acredil.ar que 
clle não passa.r•;.i. em ~P· discussão n<t Camara. 
dos Dopui;ados. 

O art. I 5, lol.ti·a~ a, h o o, da lo i n. 85, de 
20 de setomhro de IS!J2, estn.tuo as severas 
forl!lalidades a. que o Conselho Municipal de
verta a.ttendor, pa.l'a. realí za.r a vend<t ou 
pormut;~ dos bens pa.trimoníaos do Distrieto 
Federal · 

A díspo::~ição litl:t, port~lll. dispons;t os::a.s 
f'ormrtlida.d.ns nos :tetos não do Cunsellw ma.s 
1to Prdi..1iliu, a. quNn t" <l<~rht a, compet:~nci;~ 
~1110, pela. loi tln IK!}:!, por•toncia iliJIIOlJn ! 1•:' 
l'ilio eonvoninntn ·t- J•:xa.minttdíL, t~ lngisla.r,úu 
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estl'angeiP~L n~;o nos d<i exemplo de i.!:tuo.l des
prcodimeotu pelas garantias flUO devem 
cercar a a.licna~·ã.o do patr·imonio eommunal. 

Em üwe Llcssc desprendimento por taes 
garantlas,<'. eontr<t elle t'• q 110 a ropr<~scntaç;'w 
1lo Di:-;tl•icl;o Federal se lcv:Lnta; mas seu oh
jedivo, como j:í. uecla.rq:,, n:'w 6 impr~dir que 
o SL'. Prof'oito continuo stut obra de melhora
lllCIJI.o c cmbellczamento da citladc. 

Ni'í.o tenuo esse ob,joctivo, 1na.s sentindo q11e 
(•. mi;:;tot· corca.t· os direitos dos ila.bitantos 
dcsLa. eida.dc do ga.r<mGias q11c o Collgt'esso 
nã.o póde nem dove concnlcar, a I'Cpt'esenta
c;.ho de.'3te Districto, por seu intcrmcdio, rc
solvnu apresentar ::to pru,iecto omondas con
cill::t lu rias. 

A pl'imoü·::L des~;ts emendas elimin[L u pa.
r<.L;~;t·aphu uni co do ;,,rt. 1 o 1lu projneto, q IH~ 
est:L :Ls::>iJn cuncebido : 

<(0 allg'lllüfl!.O IJII dilllÍI111ll,'fliJ dn \'OilCÍIUCU
tos (~ :t, ct·e<~çào on t.L :-:;uppt·essào do ernpt'«:i;O~ 
~ul'iiU l'dt.os, moüiantc prO!)OSG<L fulldauwn
ta<la, por p:1l'l.o do Pt:üi'eir.o.». 

A suppressão uess<.L dispo:-:;i~~ão se impõe; 
basta loe o aet. l", de que ella ÜLt, pa.rl,e c 
contl'a o qual não <tprosont<L omcnd:~. para 
:-:c vcl' quo esse paragt'apho 11 nico só p1ide 
1igurar como um meio do atacar a. . org.Lni
zat;ão munirip;~L do Distrid1 Fodoral. 

A redacção do art. 1° ú a seguinte: 
~< At·t. 1. o E' oxpt·essu.mente vod;tdo ao Con

selho Municipa.l insm'ÍL' nos seus or1;;uncnLo:; 
quacS,jUOL' disposil;ivos não reforenl,cs a lixa.
ç~ão <La. tlespez<L e d<~ receita o :í. areueada.ç:iio 
do:-;ta». 

A simples lcitut·a. tlcste dispo;:;itivo, tJUO a. 
bancada. du Districto ;wceita, mo . ..;tt·a. quo <L 
disposiçii.o do prn·:.L!fl'ii.pho unieo é irl'i
tanto. 

A seguntla emenda m;wJa L:wtbcm :->uppt·i
mil' ([O i1l'L 2° U. pal:LVI'it-t'SJIGCitu.:s. 

Prote1tde com isto cvib.Lr q11c o Collselllo 
possa a.Jien:u suas a.ttribui<;õo:.;. 

A oul;ra. ontcndrt so rol'uw {ts dispo::;içõcs 
das loUras c r.t e o(' üo itr•t. :~o. 

Intliscul;ivclmontc ossa:-; dispnsi<,~iíus iLt'
ma.m o Pr-efeito tio po<lOL' do supcL'intcnd.m· 
o l'<}SOlvnt•, orn rwmo cliL mtmicirmli<lade, l;od:,,s 
as quostüos, tollo!:i os rwgncios litigiosos da 
mc::;mu. municipa.lidauo. 

Isso não é raz.oa.rel. 
Aprcscnl;;1emenda no sf.mti<lo de scrum 

dados ao PI"ofcito, pelo Consollto, os podm·es 
que lho são conrm·ido;:~ pel;L lcttm 1l do art.:Jo, 
estt~belecendo quo <t venda <los bens da mu
nicipali<ladu será. feita em hast.a puiJlica, 
a.visadit com 30 dias de antecodoncia e dando 
outras provi<lenei<LS de todo ponto do vist~l 
aecoi l.r1, v ois. 

Tr•:.wa-se dob:d.n c o or·adcn• Jcmonsi,l'a, que 
Clil fiOUOS OS C<lfiOS tL }JaSiiiL publica L~ IlOCt)SSil.
l'i<l, nas alicniJ,çõos de f>en.;; do Estado. 

2:.17 

Julga. que huuvelt1xo do attribui<;õcs que 
se investem no Prefeito e cita a lett.ra. h do 
::trt. :3". <I uo I hc d:í, compotencia p~tra de li bo
rar sobre a . ac~oí taçã? üc doit,;ões, leg;~dos, 
lteranç::ts e IJdOl-commLssos, bem como sobre 
êt respectiva a.ppticaçã.o. 

Não lhe paroeo noees~ario, p~tra, se lev:trcm 
a olfcito a.s obms pl'ujoctadas n inicia.<l<L::l, que 
o P1·creit.o tenha essa compoteneia.. Por· isso 
a.prcsenta. emcnd<L suppl'ossiv:t desse llispo!-3i
tivo. 

Traz aind<L outra omend::t ao 8 :l·• do 
art. 3". 

E,:;te paragrapho diz : 
«Fica o Pú3fuito au torit,ado a rc<~.lizar. no 

p:tiz. OU f'(lL'iL clolto, llS üpet•aç·ues do Cl'CUÍLO 
neeclsso.rii~s. at,;, ''· UOO. ()(lO esterlillos,pa.t't.L oe
coiTOJ' üs <lü::>poza,.; com o s:tnoamonto e em· 
holl.uzamcnto diL Cai) i tal Fcdet'a.l. » 

Não sorü. o oJ·ad1'1' quem sn im;tJt•ja contt·n. 
<t itlé:t <.lo <htt' ;Lo Ui::;(.t·kl;o Fodot·;tf us clenwll
tos pal'a melllor<LL' ;~ cidade. Tom <luvUas, 
por•ém, qnanto Li. logil.imi<b.do 1La. autoriza
t;ão contidtL n;L di::!po.sição citatla. Não lhe 
parccn quo o Congros:;o possa dar oss::t auto
rização. 

Dccla.ra q11o não é con~t·ario ao nmpt•estimo 
pu.ra melhot·amen t.os desta, Capital; essa 
autorização, por·úm, devo ser· dada ao Con
selho Municip:d o n:"w ;w Proleito, que é 
au toriüado í'udel'al. O empr·osl.imo, si f'or· 
feito assim, não tOL'é.Í. gara.nthL". por·quc o 
Prct'cito não ]ll·,tJo te!' smnelhan te attribukã.o, 
nem con::;entintento do Cunscllw. Si <ts~;im 
nã.v fut•, u Congre~su pi)tlCr<L, :.Lmanhã. a.uto
t·iz.t.L' qna.lqum· dil·oct•Jl' tlo sccrotad<L aro
aliz<tt' elnpl'Cstimos. 

Aelta que, da eomlJilla!,~ilo da lui em debate 
~~qm a de n. o::n, l'osuli.:Lm :r. eon vicçã.o c a. 
))J'OV:t du quo os cidiLUi-LOs do Disf;J'ido Fotlr~l'itl 
lic<tlll som gat·arni:ts d1• pl'opl'iodado. Um 
twopl'iot;wio quo tivm· o ;:;cu JH'e<liu damnili
cadu pel<:t demoli<.~5.o de 11111 que lhe fiquo 
<:on LigLw ou pruximo, n:'w encon t1•:.L mL !.oi 
apoio par;.t uma indomdizaçãu, que sm·ia. 
jt1sl;a., de . .;de <iUC a municlptdidauc st; l'C
eusa.s;-;u i.L ropa.t'i.LJ' o 1la.mno cttuSl.tÜu. 

Mais: estas J'Cf'orma:; du.s leis quo regem o 
Districto Federal J'cwcm até um prirwipiu 
olcment<.u· de direito civil, porque prescinde 
do consentimento da mulher, r~mbor·a ha,j<:L 
communhão tlc IJons, qwmdo o m<tt'i<lo quizcr 
<tlimmr bons om ütvor da municipi.~lidi1de, 
por venda. ou duaç~ão. 

g é jstu o que se tlef'cn<lo, o que se di" quo 
é con::,i;ituciom.tl c que a.mpa.ra. os dircito:3 do 
ciuadii,o ! 

P<1l'a as tmnsac(,:Õe8 com a municipn.lidade, 
que devei' iam sc1· as mais exigon r,es pos
sivuis. são disponsa.dns cxigencia~ que são 
cupita.e.3 q ua!lllo so trat<L de lirans:.w<;ões 
particulares. 
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E' inacrcditavcll I Onde convier : 
O individuo quo quizer dar prejl1izo a Art. Poderá o Conselho : 

t?da sua succes~ã? n~o tem mn.is q_ue nego- ~ -:o, aut~riz~tr? Prefeito em ?asos cspeciacs 
Ciar com a mumclpalldade. e do mantfesto Interesso publico a resolve1\ 

E' um escandalo l sobl'O urgentes desapropriações e acquisiçõos 
O orado1· tem esperança de que o Senado de immoveis necessJ.rios á. abertura, recti

da Republica rejeite esse ataque á liberdade ficação e alargamento de praças e l'Uas, con
. c ao direito dos cidadãos; não dando a sua tinua.ndo em vigor para os outros casos o 
approvação a semelhante lei. dhposto no art. 15 § go da, lei de 1892. 

O Conselho Municipal não é unn corpo- Paragra.pho unico. Para que possa ter 
ração meramente administrativa, como pon- logar a autorização constante do artigo an
sam muitos ; o orador tem lido publi.cistas e teceJ.ente, é indispensa.vel que o _Prefeito a 
políticos noto.veis que desmentem e~ta as- solicite certifican<lo em mensagem a impo!·
serção, reduzindo a ás suas justas pro- tancia ma.xima a despender com as dosa
porções. No prop1·lo elomen1;o ltistorico da propria.ções e a acquisição dos ímmoveis. 
votação d<t Constituição so onqontra, clara- 2°, autorizar o Prefeito a vender os ter
mente, o pensamento do legislador querendo renos, peedios adquiridos ou desapropriados, 
quo o Distl'icto FeLleral fosse governado pelo que não tenham sido aproveitados para. 
Conselho Municipal. logradouro publico, nu.s avenidas, praças ou 

A Camara. faz mal votando lei:), sem o ruas, me'dianto hasta publimt peéviamontc 
exame meliicu~oso que foi· .~ para desejar e anouncia-~a pela imprensa e por . editaes 
dando margem a que a municipalldad .~ se afli:\ados nos logarcs mai::~ publicos pol' 
veja assobm·tada com demandas, que co- espaço de tempo não inferior a 30 din.s. 
meçam já a se1· movidas. A lei que se quel' Pai'agrapho unico. A permuta dos bons 
votar é um. verdadeiro luxo de a.ttribuiçõcs indicados no a.rtig.J a:p.terioe poderá ser <W
sem van"agens pratica,s. toriza.da pelo Conselho, que deverá conhecer 

O 01·aclor faz ainda considerações no sen- por meio do avaliação do preço do_;; im
tido de p1·ovar a autonomia do Districto moveis que constituem o objecto de troca. 
Federal o tm·mina sn.lientandó que os bene
ficios e mclhüi'.:unentos que e.:;tão sondo ex
ecutados na cidade sã.o devidos, em gr:tnde 
parte, aos habitantes, ao povo llest,;~ Capitu.l, 
que não se toem nogatlo a pagar até im
postos illoga.es. Isto resume um longo elogio 
ao povo do Distrlcl.o que o orador representa 
c para. o qual pede as garanti<\s e o.;; di-

Elimine-se a lettra h do art. 3°. 

Ficam revogados os seguintes artigos da 
lei n. 939, de 29 de dezembro de 19u2 :-
16-a segunda parte do a1't, 17, que começa 
pelas palavrn.s :--o juiz etc., art. 22. 

rcito.i quo a Constituição lhe garante. (ilfuito Eliminem-se do art. 26 as paléWra.s-o da. 
bG1n ; muito bem, O orador é comprimen- outorga da mulher-em deante. 
tado.) 

Vêm á Me.sa., sãu liJas, apoiadas e postas 
conjunctamonte em discussão, as seguintes 

EMENDAS 

Ao 1n·ojecto n. 43 B, de 1903 

Ao § 3° do art. go : 
Em vez de- Fica o Prefeito autorizado, 

diga-se : O Conselho Municipal poderá au-
torizar. . . 

Sala das sessões, 12 de agosi;o de 1903.-
Sá Freire.- 1htgusto ele Vasconcellos.- Ame
rico de Albttquerque. 

Art. Ficam em pleno vigor os arts. 9 e 
lô inclusive da lei n. 85, de 20 de ~etembro de 
1892, na. parte que não estiverem expressa
mente revogadas pela presente lei. 

Sali1 das sessões, 12 do agosto de 1903.
Sá Freire.-Amer·•co de Albu.guetqtte.-Au
gusto ele Vasconcellos.- Beredia de Sá.-
Correia Dutr·a. 

Fica a discussão adiada pela, hora.·. 
Compa1•ecem ma.is os St•s. Pa.ssos 1\'Ii· 

randa, Carlos de Novaes, Antonio Bastos, 
Luiz Domingues, Chrlstino Cruz, R:tymundo 
Arthur, Bezcrril l?ontenelle, Virgílio Brigi
dó, Thomaz Cavalcanti, Frederico B_orgcs, _ 

Elimine-se o parJ.grapho unico do art. 1° Sergio Saboya, Abdon MHanez, Ermirio Cou
do substitutivo da Commissão de Justiça, tinho, Perei.ra de Lyl'a, EsmeraldLno Ban
-boje projecto n. 43 B, de 1903. deim, Moreira. Alves, Rodrigues Doria, Jovi

Eliniine-se o art. 2o. 
niano de Carvalho, Leovigildo Filgueir<l.s, 
O<tstro Rebello, To~tn., Balcão Vianna, Felix:. 
Gn.spar, Satyro Dias, Augusto de Freitas) 

El~miuern~SIJ as lottl'Y,S c, tl o{do art. 3. 0 lJosé Monjardim, Galdino Loroto 1 Hcrcdia. d(} 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:32- Página 7 de 27 

:-:.ESS:\0 Ei\1 12 DE A(iOSTO l>E lD0:1 2:1ü 

S;i,, Conêa, Dutra., Americo de Albuqnorque, I se comprohondcm os chefes dos corpos de 
Loul'Cn<:·o Ba.ptista, .Julio Santo::;, Ct•uvollo sa.1ulo o cil'urgiuns. 
c:av<~!~an,ti, F~:·:~.ncisco Ve!~a, V!r.ia~o M<:sea~ S<tltt da.s sessões, 12 de t."gosLo do 1003.
lCnltqs, hsce~,w L.obo, José Um~tfct.ClO:. A tu_l Sá Frm:,·e.- Amuico de AlbttqHerrpw.-lfc
pho Dutea, ~·ra.nctsco B~rna.rdlno, .Toao Lmz 1·cúia de 8á. - Ang~&sto ele Vasconcellos. 
Alves, Canullo Soares Ftlho, Ca.logcr:ts, Pa-
dua H.ezciHle, V<1lois de Castl'O, Fm·roil·a Accrescente-sc ao n. 2., do artigo 62 : 
Br;tg<~, JOSl) Lobo. Alvaro do Carntlho, Azo- nest:t disposiç~:lu nü.o estã.o comproltcndidos 
vedo 1\-Ia.l·ques, Rodolpho Mil'and:l., Costa. os o!Iid<w::> da, Gua.rda. Naciun~ü. 
NcLto, Aqui no Ribeiro;· Benedicto de Souz:1, 
Linllolpho Sen·.~. Ba.rbosa, Lima, Germano Sala da.s sossõos, 12 de agosto Llc 1903.-
Ha.s:;luchci>, X.:tviOl' <lo Vallo . .Tamcs Da1·cy c Amcrico de rllbuque1·que. 
Ct~111pos Ct.n:,icl'. 

Deixam de compa.recer com c:1.usa. parti
cipada, os Srs. : Julio do Mello, \Vandorloy 
de Mendonça,, Ra.ymt1ndo Nery, Arthur Le
mos, José Euznbio, Ul'ltano Santos, Gncdclha, 
Mouri'i.o, Dias Vieira, .Toão Gayoso, João Lo
pr,s, Trindado,Soar-es Nci\ra, E::;tacio Coimbra, 
p,.deo Ptwmnnbu~o, ElpLrlio Figueiredo, Rn.~·
mundo de Miranda, Noiva, 1ült.Jn, Vor·gno 
do Alm:m, Pinto Danl.a.s, Tolcntino dos San
tos. IVIa.rcolino Moura, Ficlelis Alvos, Heli
sar·io de Souza,Bezamat,Percira. Lima, Pttll
tino üc Souzt, Penido Filho, Ada!bol'to Fer
raz, Antonio Zacal'ias,Ca.rlos Ottoni, A rthut· 
Torres, Eüuardo Pimentel, Ologario 1\·faciel, 
Candido do Abreu, C<.trlus Ct.tvalc:1nti, Vic-

. torino Monteiro, Cassiano do Na.scimonto o 
Alfr•cdo Varella. 

E sem cans:1 os St'S.: Indio do Beazil, Fran
cisco Stt, Eduardo Studart, Affonso Costa, 
,Tosé Marcellino, Arthur Orlando, Ep:Lmi.
nondas Gr•<.tcindo, Euzcbio de Andrade, AI'l'o
xeLtas Galvão, Roddgw•s Lima, Eduardo Ra
mo::;, Mello Mattos, !~rico Coelho, GasLão da 
Cunha., Ca1·neiro de Rezende, Lamounior· Go
dofreclo, Galeão Cm·valhal, Rebouças de Car
valho, Costa Junior, Eloy Cha.ves, Francisco 
Malta, Elisou Guilherme, Marçal Escobal', 
Angelo Pinheiro, Domingos :Mascarenhas e 
Homem do Carvalho. 

Ao substitutivo Calogm·as : 

Ar.t. 13. Supprima-so. 

Sala das scssõc~, 12 do ;;tgo:~to de 19J3.-
SUva CGstro. 

Ondo convier: 

At't. 4. 0 Snpprima.-se- sob a l)l'Osidencia 
do JH'inwit·o-o accroscento-se: 

§ l." Os membros da junta. elegerão dcntl'O 
si o pl'nsidcntc. 

§ :~." :-5:\o consitlerctdos supplentos ele cada 
um dnstos f'unccional'io&" o::; seus ro::lpectivos 
substil.ut.os, n<t ordem do sua collocação. 

§ 3. 0 O prcsiclcnte da. junta, em seu impe
dimon ~o. sm·ct sub.::>tituido pelo mais velho 
dos membros presentes. 

Art. 7. 0 Supprima-::;e o§ 3°. 

Art. 8. 0 Em vez de: O cidadãoquequizor 
alistar-se fará perante a commiss:lo- diga
se: O cidadão quo quizer a,listar-se enviará 
á commissão. 

§ 1. o •••••• <:t de sab:;r ler e eserevor -
Com a lottra o assignatura. do requerimento 
reconhecidas por tabellião ou escrivão do 
juizo do paz. 

_ Art. 13, § 1. 0 Substitua-se: sob a presi
Passa-se á. segunda parto da ordem do dia. · dcncia. do primeiro por-sob 11 presidencia do 
E' annunciada a continuação da dbcussão que for eleito. 

unica do projecw n. 285 C, de 1902, additivo § 2,o Substitua-se: ao juiz seccional- por: 
destacado em 3a discussão do pro,jecto ao prosidonto eleito. 
n . .285 A, do mesmo anno, com os substi-
tutivos n. 107, de 19:)3, da Commissão Es- A t 3- s b t•t 1 · t A · t 11 r· ·d ( t' • • o. u ~ 1 ua-se pe o segmn e : s 
pecml, c ou ros <.t 0 e ol ereet os Reforma mesas eleiLoraes deverão funccionar de pro-
Eleitoral ) · fercucía. em edificios publicas. 

Veem (~ Mesa, são lidas, apoiadas c posta,s 
conjnnctamente em discussãG, as seguintes 

EMENDAS 

Ao proJecto n. 107, de 1.903 

Nas incompatibilidades estabelecida.s, do 
Qfliict~os do::; ~orpos de policü~ c IUilicüt, não 

Art. 41. Diga-se: 9 horas em voz do 11. 

A1·t. 43. Supprimam-se os §§ 1° e 3°-e 
accressen te-se: 

§ 
din.. 

A elei<,\U.o devere~, terminar no mesmo 
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Art. 60, 1. 0 Substitua-se por: estar na 
posse dos dil'eitos de cidadão b•·azileiro e ser 
e lei to1• no Estado. 

Sala das sessões, 12 de ago::~to de I 903. 
-Galv(io Baptista. 

Sub-emendas ás ement:lil3 do S:. Calogera 
e outros : 

Ao § 1.0 do art. 30 : 
Accresentem-se á palavra, Interior as se· 

guintes , que ficarão int,ercaladas no pe
riodo : e os governos estadual e municipal. 

Aos arts. 48, 49 e § 1 o somente : suppri· 
ma.m-se. 

Sala das sessõos, 1 .~ de agosto de 1903.
Henrir;uc Borges. 

Onde convi01· : 
Arli. O pl'imoirü supplente do substiwto 

do juiz foJeL'al tio cada município fará tran
sceever por conta da União a presente lei, 
em sua integra, por tres vezes consecutivas, 
no jornal que se publicar na séde de suas 
circumscripções, ou, na falta, no que se pu
blicar mais proximo della, preferido sem
pre o que der o expediente do governo mu-

. nicipal. 
Sala das sessões, 12 de agosto de 1903.

Hem·ique Bm·ges. 

O Sr. IIeredia de Sã diz que 
entre todas as reformas do que se tem 
occupado ultimamente a Camara a eleitoral 
é, sem duvida, a da mais alta relevancia. 

Expurgar da lei n . 35 todos os vicios e de
feitos, procural' dotar a nação do. uma lei 
que garanta o meio de escolher livremente 
os seus representantes, substituir mesmo o 
actual systema. eleitoral é não só uma me
dida de alta importancia, como tambem, até 
ce1·to ponto, <le saneamento politico. 

Faz ver que, si a Republica é o governo do 
povo pelo povo, si o .regimen democratico é 
aquQlle em que deve imperar a vontade so
berana da Nação, cumpre fazer uma lei que 
gara,n ta todos estes principios contra os ar· ti
tlcios e as fraudes. 

Refere-se ao étlistamento como o ponto 
mais imporb.nte, não como quer o projecto, 
porque seria afctstar grande parte <la popula· 
çã.o <las urnas, mas simplificando-o com a 
exigencia do reconlucirneoto da firma do 
alistando pelo nota rio publico. 

Pensa que uma das medid:1s mais garanti
dora do cxorcicio do voto e mais moraliza
dora do systerna representativo, porque 
não só evitaria a fraude o os ::trtificios, como 
até tral'ia o e:;;timulo ao eleitorado, seria o 
voto a descoberto, pelo qual o orador tem o 
mais devotado enthusiasmo. 

Argumenta no sentido de desfazer a m(t 
impressão com que tem sido acolhido o voto 
<t descoberto, fttzeodo ver quo os funccio
narios publicos e os do}Jendentos não consti
tut-m a ma.iorüt do eleitorado ; osta com
põe-se justamente dos independentes que so 
abstoem dc 'concorrer <~s ul'nas, pot•que sabom 
quo os ::;c ui) voto3 serão apura,dos para os 
candidatos das mesas. 

Voltando ao ponto de pa1•tida, entende que 
o alistamento, expurgado do tolos os vicios 
e defeitos, devo ser a base da reforma olei~ 
toral. 

O orador, em ma.teria eleitoral, tem opi
nião um tanto extravagante e, si não fosso o 
receio de feri1• a Constituição, iria até o 
ponto de dar, no reconhccimentJ de poder.:s, 
recurso para o Supremo Trlbunat Irederal. 

Conclue fazendo ver que procurou cum 
prir o seu dever da melboe fórma possível, 
externando as sul1S opiniões com lealdade e 
sincerid~de. (llftdto bem; mttito bem. O onrdw 
é comp1·imentado.) 

O Sr. Bernardo IIorta espi· 
rimenta, ao assumil· :.t tribuna, dons sen
timentos: um do pezctl', vindo occupar om 
hora tão adiamada a attençã.o de seus illus
ti·es collegas; outro, de satisfação, no cum
primento do . dever de representante da 
Nação, contribuindo par.1 que, dentw em 
bl'eve, se tenha uma lei eleit01·al quo consi
dera in dispensa vel na actual situa·~·ão em 
quo ::;e encontra o pa.iz. 

Não tem a pretcnção de occupar a atten· 
ção da Camar<1 para mostrar a vantagem 
deste ou daquelle systema eleitoral ; encara 
a questão tendo em vista a experiencia e a 
pratica adquiridas na sua vida politica. 

Analysa o projecto da Commissão e sente
se orgulhoso de ver inclui do em uma do suas 
disposições a idéa quo sempre sustentou -de 
se arra,ncar das mLmicipalidades todas as 
suas attrlbuiçõ<Js politicas- quo desejava 
fossem entregues a. um poder extranho, pre
ferindo para i~S? o judicial'io. 

Poderit~ alongar-:,e na defesa da lei Jl. 35, 
ella bem o merece, embor·a não lhe desco
nheça os defe1tos eapitaes como os que se 
derivam do alistamento. Não ê que a lei 
n. :35, não seja explícita, exigindo o requo
rimento eom a a8signatura do proprio pu
nho do eleitor, mas em verdade, é que esta 
salutar disposiç~ão não tem sido cumprida. 

Poderia tambem defender o projocw do 
digno 1·cpresentante de Mihas, o S1·. Fmn
cisco Bernardino, não o faz, porque no mu 
modo de' encarar os textos constitucionaes, 
o orado1· não encontra ditliculd:.tdos na accci
tação do projecto do Sr. Anizio de Abreu, 
entregando o alistarnento ao presidente dQ· 
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goYerno municipal, :1.0 juiz de llil·oito e ao Vumn á me.'i;l,, s;"1o lidas, apoiadas e posLas 
Í 0 ~llPlll,!llG8 llo juiz st~el'.ional. eonjunci,;~menLo 0111 tliSCIISS:lo, as sogainG•.·~ 
v~w expcndm a su~t opiniào sobre esta j11n-

t:1, qnctem dn.do maege11t n. 1;i'i.o lal'ga dis-
~· ussão. 

.~1.o jil'O.fr.'c:to il. JIJ/, 1!103 O or:ulor citá-o art. :H th Constituição rtuo 
~~onefldc ao Con~l'csso Nal'iona.L no ~ .?2 , a I 
í'aculda,Jc de ruguLar ru con liçõe:; e o pl'o- :\.o :1.1't. 5o, onclc conYiül'. Accreseeni;e-se: 
cesso d:J, nLuição pa.1·a. o~ ,·;_u·gns felnra.es om :\'ão 0:\'sti.ndo sui) plen LI\ do substlt1tL0 tlu 
todo c p 1iz e. n:• § ::l l, a, de « (u~~~ utit' :ts leis juiz secdunal. sct'Ü, pl'•)cnehh!u 'J loga,t· pe lo 
ot·!!aniea:-:: pa1·a ;1, exe,_~uç?í.o •·omplcttt rla, I o .iniz do l" di,:;f; t•ictLL 

Con .titui(-ãu>). S:th da,:; s L~.;õos. 1:2 de a:·osto der wo::.-
A lei ~~leitor·al <i lui or:ganier~. Sttbst:wcla.l Bei·Jwrdo Iloi'/ (( . 

rlo r .•gilll<m, e ~em cll<t a. Cnn~Littti<,:ão não 
poJot·ü. te:· cxecn,;:iLo. H:t aiuda o al't. ::5, Ao al'G. 7o. onde convier·: 
~ l", qne diz q11<:~ ~in · ~umho ao Cullg'l'csso, 
nms JI Ü.O p1·iv;J,ti v:tllJOill;o», d l.lrdo, pot• t,;,w tu. Dig:~·se: <.~ dou .s lHCZC·i )) o r rito << <Juatro 
a. e11tcodel' q 1tc a. outr·os podo1·c:-; n;teion ae::; mczcs >>. 
eo mp~tern tambem c::;:-;as attl·ibuiçilt~::;, [H'<j- S:tl:1, d;1,s sessu ;~:' , 1~ de ~1.gostu de IDU3.-
vhlorrciar sob ·e ncco:Ssidade:; de cat'<tctet· J'o- !Jernrtnlu lloi·tu. 
dera!. O Ol':tdor cit:t •J:-:: cummctli;;u·ios do· 
Sr .. João 11arb<tlho o do SGLt ill11St1·c collcg·a, 
u Sr. Milr;orl, .~olJre a. Constitlü,:il'J, pat'<t re
fnt .. r a opinião dos r1110 entendem que o 
art. :)5, em :·aut peimP-iea pa.rt l, S!J t·ofet·c 
uu ica.rnente ao Poder: Exocuti v o. Logo, :,;i a, 
lei(~ sub . .;li:wcia.l, si é ueganicn., compete aos 

.\.o ;l,l'L 8''. on tlc conviel': 
A,·eeescentc-se ent.t•n as p;~bvl'as: «o sua 

l't\(liiUJ'iJulmto <·sce ipto >> o << d .hdu e assi
g-na•lo )) a,:; seguintes: ou o cnsiar;í. com a, 
lc t.·; ,, o iit·rn·1, t'cconilccid ~t'l por t;.tbuUiJ.o on 
eSCl'iv;-w. 

goYCI'nos do.; l~starl•'s hmhem providenciar S:Ll:~ tia~ se.ssõe . .;, l'? de ~i.gosi.o de l903.-
pa.l'a que tenha a, doviJa. execw}i.o. !Jci ·;wnlo !loJ·ta. 

Lê :ti ndtt ·~ op .nião do Sr·. Clovis BcviltL-
CJ.Itn. :-;oiJeO os commentarios do Se. João Ru·
b:dho e t,t·oclws de um :.Ll'tigo pulJlict.tdo ulti
In<uuonte no .Jornal dr, Cumnu:rcio, d;n·it lo <L 
pt~rma. do actual l'C[Jl'C:.;cn tantc dos l~:>tLLuos 
Unido.-:; junto ao govcr·no 1l:L lnglatei't':t o, 

Au §I . 0 , p:Lrte I, do ;Ll'G. 8. 0 , ou Oll(le 
C1Jnvicr. Acel'c.-·cente-sc: 

i>uio ti tnlo un eei'J;id;'ío !lo iíer sid1J ali~r. n. 
d'} oleitot· em J:S!J2. 

.;oec.Jrrenolu-su do lã.o valiosos sub;idio,. Sal:t d ;t~ S '':-::si)r.~, 12 de ago3&o de 1!)03.-
at;t•c.; i t,a, tn r· f,.lllfi<Lm rmtado o seu Tnotlo . de Bu1·nw·dn Hortu . 

;\o~ 1. 0 , p:.tl'to H, do n,rl;. su. !Wminu-se. 
vur·, em relat~i:'to ü eonSGitr.tcion:.tlid:tJ.e cl<LS 
mesas cluitol'tLcs <:um os ne.~ mombt·o:;-juiz 
de clirc1 t;o, pro,iélun :;e Jo g""'·er·no muni cip:d 
0 [o supplentc Llo juiz secciowd. S<Lla. tias ':ii~Ssões, l:! ele a.gust0 de lDO:J.-

0 ot·ador apresenta. e jusWica v::wi:Ls Benumln li Mia· 
·emenda:·; q no lhe p:1r·eceet11 nova8, por. illC não 
teve occa.t;ião, Hem tempo du ler as quo f'o
r·n.m llr;Jttum apr-e:,lcntaú<ts. 

Estabelece Juas desta:; cmcnd<~s o Jieoito 
U.e, nas eleições de Pt·csitlontc e Vice·Pl'c.;i-

.:\.o;::: 1. 0
, p;trLo III, do art.. 8°, ~\cct·o::;cen- · 

to-se: 
Ou po1· C(WI.i.iã.o :miíhontica. da a~sociaç:ão 

cttw tonlt[Ll'O,!.;iStt•:tdo o sou est:tf;ul.o. 

dente, vot:tl' o eleitor ont!c estiver. na. de Se- Sali.t fla.~ se~:iius, 12 rlo a.gosl;o de IOU:3.-
nn.dm·, em q ualquel' ponto do Estada ondo :;c Burnarrlo !forliL 

. achar, e n<1 de Deputado, no <l.istricto, dnsüc 

.que cxhibi1 o ~eu tit.alo e es&u acomp<who o 
l.ll'UCeSSO at.é a. ji.tl1téL,C[UC 0XUIUÍI1:H'<i iL SUlL le· 
gitimida.de, podendo, inclusive, inutilizar o 
voto. 

Conclue, apó~ oxempllfiear c rnostra.r a 
eonvoniencüL do vot;o cumula.tíYo que m;tn
Gem em sua irltcgridade, fazendo ver Clue, 
ctt.mnto D.o m~Li:l, ostá. de accor·do com o pro
jccto, de;:;de q uc n. refurma eleitoral se i m
põu e é umtL felicidade p:.tt·a o pn.iz. (Muito 
bem·; mHito lmrn. O otarlor ,: ui.Wi:lo cmn,Jri
_?Jtelltado ·.) 

Vol. 1\' 

Ao§ Il, du al'l;. 8°. Entlog·at'lic: 
<<Llvr.;S quo scrvii·n.rn pl.l'<~ o tra.ln!lto do · 

<tlist;wJcul,o, com os dücumcntos, rccl<tm:t
çõcs e req uut'i monto.:; r1 uo ll!cs fora.rn pt·eson · 
tos.» 

Diga-se: 
Docttmcntos, reclam<tçi!cs c J•oqnct·imcnto

f1UC lhe scrvil'<tll1 pwa u trabn.llw de a.lisí;:ts 
menta. · 

Sala dtts sessões, 1.2 <Lc agos~o de UJO:i .-· 
Benwi'Clu Jlorta. 

i!i 
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Ao § l i) elo art. 13 : 
Em logar de « quatro mczes » diga.-se : 

« dous mezos ),} . 
· Sala. das sessões, 12 de agosto de 1!)02.

Bel'iWJ'do Horta. 

Aos§§ 6·1 c 7° do art. 14: Elimine-so. 
Sal<.t das scs:3õcs, 12 de agosto de 1903.

BenzaJ·do lfa>·[(t.. 

Ao art . .25, onde cor1vicr: 
§ O peesidente da commissão muoíci:•al, 

nã.o recebendo os livros de 1.i1lões do tiLt~los 
a.té 30 dias depois do pra,zo marcado pelo 
:wt. 24, os rechLmar<L em ofllcio sob re
gistro pelo Correio. 

·s~Llr.~. das sessões. 12 do êt..:·osto de 1903.-
Bernanlo Ho;·ta. · · 

Ao art. :31. 
SulJstitua-:;e pelos arts. 48 c 49 (excepto 

os§§ ~o c 3°), e 50 com seu p::tragrapho uni
. co, ri ; ~ sub ·emenda do Sr. Ca1ogera,s. 

Sala, das sessões. !:2 do ~.~osto do l 903.-
Be;·;wrdo !Im·k. · ·-

Ao art. 36. 
Acct·csccmte-s~ entre «mnmclpiO,» c «prc

fcrindo-so»: ou de sens üLstrictos; 

§ 3 . o Si com parecer nm mesa rio ou ·sup-· 
plcute, este convjdar(l, i1 dous elcibrcs par<L 
constituição da mesa. até o . fim dos trab ~ühos_ 

§ 1. o Si comparecerem dous mesn.rios, oü.. 
um mcs11rio c um supplcuto, ou dous sup 
plentes, votarão ca.tl.a um em um nome de
signando a. sorte o me.sa.rio. 

§ 5. 0 O recinto em que csti\'cr a mesa. 
eleitoral sQrà separado do rJsto da s·~hL por 
urn gl'c~,dil prüximo tl.aquclltt, par<.t que soja .. 
pos:;ivel a.os clcitvros fisc<.tlizn.rem n otoição .. 

Sa.hL elas sossõe3, 12 de a.gosb de 190:3.-· 
Bernardo Horta. 

Ao art. 4:3 : 
Substitu<.t-sc o artigo o §§ l 0 , 2° e 3° pelos 

§§ 4°, 7° c go do ttrt. 61 ch sub emenda do · 
~r. CaJogeras. 

13a.Ja das sessões, 12 de agosto de 1903.
Bernarclo IIoJ·tcl ,·' 

Ao art. 46: ·• 
SubsGitua.-se os§§ l 0 • -~ 0 e :=lo potos §§ 2'J~ . 

3o, 4°, 5o o 6° do art. 6~ e 6.3 c dous para
graphos d[~ su h-emenda do Se. Caloget·as. 

S .\la das sessõos, 12 ele <.tgosto de l 903.-
BeJ'n(wdo !Iortcr.. · 

Ao art .. 48 : 
Sttbstitu<.t-so pelo art. 67 d~t sub-emon~ln.. 

Sala das sessõ3S, 12 de n,gosto de l 903. - do Sr. Cabgeras. 
Bermmlo Jio,·ta. Sa.l<.t das sessõe:3 , 12 de a.gosto de 1903.-· 

Ao a.rt. 38. Diga-so : 
Art. Sessenta dias anGc.:; de pl'occdcr-se a 

qualquer eleição, a junta revisora, da ca
pital remctter:t aos presidenl.es das ,juntas 
mun.cipa.os don~ livrJs, um para. a n.sHigna
tnra, dos eleitores que comparecerem e vo
tarem o outt·o para o lançamento das acf;as 
dos tra.halll·>s eleitora.es. 

§ 1. 0 Sob requisiçã.o, com a.ntece(lencia de, 
pelo menos, noventa di.ts, n. junt ~ revisora 
envia Pá rn:üs um livro pat'a. transcripção da 
acta por escl'ivü.o o.d-hoc, :.i junt:~ municip:.tl 
que a tenha fui&o. 

§ .2. 0 E~scs livros f'ornocidos })elas doleg<l· 
citts fisc:te:;, S)b a requisição do juiz secc~o
na.l, serü.o ahcl'tos e encerrados pelos mem
bros dtt ,junta rcvisura. numct\ulas c rub1·i· 
c:.td<.:t8 pclajnnta municipaJ. 

§ D. •· - r) 2° do art. :JS. 
Sala das scssõ(!S, 12 do agosto de 1903. -

Bernardo 'J[o;·tLY.. 

Ao a.rt. 41-Accl'e,:;cente-se: 
§ 1. 0 Proceder-se-ha á eleição seinpre quo 

comp .1recer, ao menos, um dos membros d<.t 
mos:~ ou supplentes até :.is 11 hol'<.ts tio dia 
marcado pa.ra, ella. 

§ 2 .o Si a.té ós ll homs nenhum rnesario 
ousupplonte comp:trecer não haverá. eleição. 

Bernardo Ror ta. 

Ao art. 49. Diga-se : 
J\ rt. Finda a eleição c l<:wrada. a act<t,. 

sorá est<t immediat<.tmento tt·an.~cripta. no 
livro d'o notas do tabclliã.o, de qualquor es
crivão do judicial on do osct•ivão cul-hoc, o:~. 
quaes darão certidão d<.t mesma act<.t aos can
didatos o fiscn,cs que a. pedit•cm. 

§ 1. 0 A transcrit:çij,o dtt ~ctn, por escrivão 
acl-hoc será f1~it tL em livro cspQcial, <.tbcrto, . 
numel'ado, l'ubricado e oncm•J•a.do pela.· junta 
municipal, rcmottido t't mesa. clcitoL'aL com 
os livi·os de act<.t e de J)t•oscnça do qu.J tratn .. 
o art. 38 . . 

§ 2. 0 A tl.istl'ibuição dos ta,IJOlliãm; c es
crivães incumbe n,opr-osidcntc da,junt.tt mn-· 
nicipal, o que fl.r~L publico p:Jr editar e 
peltL imprensa, si a houver, com antece
dencüt de lO dias, pelo menos, do da eleição. 

§ 3. 0 Niio comparecendo o des.gmtdo, a .. 
mesa cleitoml. nommtrá um escrivão acl-hoc. 

§ 4. 0 Não tendo recebido olivro con~tante 
do§ l 0 ,a mesa pr3parm·â um com os requi-
sitos do da. junta municip~Ll. . 

§ 5. o A tram;c1•ipção da <.tctn. ser~~ n.ssign<.tda . 
pelos membros da mesa. c pelos inter- · 
es:>sa.dos que o quizerem. 

Sala das sessõc.~, 12 de agosto uo 1903.-
Bemm·do H otta. 
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Aos arts. 50 e 50 A. Diga.-se: 
Art. A mescL fin<í. cxtrahir, no mesmo 

di11, trcs cópias das actas de organizac,,ã.o, de 
elciçito e das as:;ignatur;ts elos cleitor·es no 
liv1'0 de peesença., as flltaes, llcpoi::l do assi
gnadas pelo::; mcsarios c encerradas l)OL' 
1.ahalliãJ ou escrivão on cscriv;to /.!(l-hoc, 
serão enviadas. sob registro po:;~al no prazo 
do l.res dias, u111a ao Senado, nnn ~L Cama1·a 
dos Dcp!IÜtdos. outt·a. ao pi·cslrlcnte d tL junta 
aput·a.dora. da. capital do Est;<Ltl0 ou d; Dis
tl'icto Fetleral. 

;::; 1. o Si a elcic:·:'io f'ur paeci:tl sot·ü dispcn
::Ja.da uma cópia, oll paea o Senado ou para a 
Camar;t dos Deputados. 

§ 2. 0 No caso de I'Ccusa. pot' p;.Lrtc (lO 
-agente cln Cot'l' ;io, tio J'ügistro dos papei::; 
eleitor.\OS, ou occuHal'-sn paPa imp (~t lit· quo 
sej:L cumpl'ido dcnteo do praso legal o dh-;
positinJ do artigo, pJclot·ã.o as mesas elci
toraes onYial-us á junt<t apul'wlot·;,, pot· 
portadorl's de confia.n~~:a, aos rp1acs serão 
da.dos re(:ibos pe!o pt•csiücntu da. mesma 
junb. 

§ 3. o Ao agente do Co Prelo que cahir em 
r1ualquer das ütlt.as provistas om artigos 
desta lei serão i mpd3hs Illul Las clr~ l: 000,), 
além da res!)onsabilübvlo criminal orn que 
incoerer. 

Art. O al't. 74 da sub-emClllla. do Sr. 
Ca.logcra.s. 

Art. O art. 75 idom . 
.Art. Os livros c mais papeis concer-

nentes á eleição SQrão remettido . .;, denü·o do 
prazo Jc cinc:> . di11s, pelos sect·ctal'io:-:; tias 
mesas cleitol'ae.> ao scct'<J1;:Ll'lo da. junta mu
nicip:d, que os ted Sl)b :ma .. gu:uda no edi
ficio do g'•JVct·no munlcip:LI. 

Pa.l':.t,grapho unieo. O sccrühl'io ü:t. junta 
mnnici1Ja.l fit·m;.u•á. l'ecibJ explicat.i Yo. 

Sala das sessões, 1.~ do :tg Jsto r lo 100:3.
Ben1w·cto i[o;-tu. 

1~0 art. 5G : 
Snbsl.itua.-se, com oxcopç{i.o d1Js ~s :2°. 3°, 

8" O fJ 0
, pelos arts. 105, lQô O 107, aC:Cl'CS

e::mj;anJ.0-80 a esto : 
«Devendo mencionar as du vidt~ç; 'illC for·om 

levantadas sobro a ot·ganizaçiio de qualqtiOl' 
mosa olcitoral, fazendo cxpt·oss·L rncnçã.o dos 
votos nolla obtidos p!)lo.':! uand.idn.tos. » 

108, 109, 110. 117 o 118, da. :;ub-cmond<L 
do Sr. Calugct·as. 

Sala. das sessõc ~, 12 de agosto d.c 1903.
Benuwclo Horta. 

Ao art. 5i-Eliminc-se. 
Su.la das sessõe;;, 12 de <tgosto de t903 .

Hêrnm·do !Io1·ta. 

Ao capitulo IX. : 
~ubstiGna-:>e, cum excc.pçiio do para.gra.plto 

u~1co do art. Li5 polos capitulo3 VIl, Vlll e 
IX da. sub-emenda. üo Sl'. Catogcras. 

Sala. chs sessões, 12 d ;~ ago.::;to do ta03.-
llenwrdo !hrtu. ·· 

A o ~•.r ~ . 83 : 
Acc ·o~ccnto-.sc entro as palavras «os mu

nicípios» o «0111 qtre» o scgnintc : 
e na.s tio.-3 cli::;tddo.~ dJ lll<d .~ de uma ,,0. 

cç:ão o lei tora I. · 
Sala da;: sosEões, 12 de agosto do 1003.

Bernardo H o riu. 

On,Io eonvicr : 
Arl;. O eleitor tct·a. n direito do ,-ol;o em 

Clllttlqi!Ol' SOC<,~ão olCÍI.Ol'~ll: 
(() d<t Rcpublica n:1. olcjç:U:o do Pre~iriento 

o Vko-Pecsidonto Ja Repltblica.; 
b) ele Estado rn do Seaa:!o1·, qua.ntlo nollc 

alii:ibdo ; 
c) üo disteicto oleitoeal, ou do Esta.tlu do 

um só .districtu, na. de Doputa.Jo::;, quanclo 
nelln <Llls ·.ado. 

Pat·ageapho unióo. Em qualc1uce des-;o.s 
casos o vot;o será Wlll<tdo em separado c o 
titulo l'Ctido p3la mcs:~. SQJ'<L re~úettido. sob 
registro post:tl, a.o prcrirlont:\ "da junta elo 
revii:ião ou de alistamontD que o tenha. ox
pochdo. 

Sala das SJ~sõ :Js, t ~ do agost.o c lu 100J.
Bernardo liorlu. 

Onde convieP: 
Art. A ."!" ou ctullqunt· nul-<t vi::t d.o 

LHulu cio Litnlo de oleitot·, pustcl'i Jl' <L 03;a. 
além da.~ ducl;u•a.c)ÕOs dn primiti\"a, t;ot·<~ ;~ Llo 
f!liC fui pago o valo1· <lo 'J80JO. 

Pae<tgr·apho unico. Kss;L impot·tanda :;;or;i, 
(li ~,o·idiüa 0111 p:u-t.cs igu:l.0:-1 polo sccr'eéttl'io uo 
guvcrnu Jllllnkip:Ll e pelo tabolriü.o tle nola:i 
'llle roglst.t·o os alistamentos. 

S<Ll<L ÜéLS sos:;üos, 12 d.~ ag-<J::;to do 100.3.-
nenumLo llol·tu. -

Ou do con vi01·: · 
At>L 0:, CJ.ncli1l;Ltos cliplomatlos conte.s-

tt~.tlos sot'ão roconlwcidos depois (lG o teecm 
sido tod.o;3 os nf1.0 contc:;t<Ld.os, rlll!)l' no Se
nttllo, quur ll<L Cnmara. 

Stda. du.s sessõc.-;, 12 do a.~·osto de 19!):_L
!Jcl·nw·do Bo/"ltl, 

Fica a cliscnssü.o a.di:v.la pela hora. 

O St•. Presiden.te-I~st:l.ndo ade:.J.n
tada. a hora doslgn o,p:tm ama.n 1t i ,a S3gu in te 
ordem do dia: 

1u. pat"te ([Lté :2.1/2 horas ou ar.t:Js): 
Votação do pa.eeccer n. 87, •le 190:3, conce· 

clcndo ao DJputado pelo E;tado 1lo Piauhy 
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João de Souza Gayoso o Almcndr~L )icena- Exectitivo a ::tbl'ir ao :Jiinistcl'io da Faznnd'-1, 
par::t. 1·otir.,r-se desta Capital (diseu;~são o creclito ele 3:0008, supplemcntar <.L Yerh:t lj<>, 
unica ; do orr_;a.mcnto de HJOl ; 

votaçi:to do parecer n .88,do 1903,sobro a in- Dü;cus;::ão uuiea do projecto n. 155 B, d!'· 
t.licc.tção elo Sr. Oljveira Valladào, para Clue a 1!)03. rcd<tcç;"w pêtr'lt no,·a ·uiscussão, do ~c
Conunissi\o compotento cmitt;a p<Lrccel'.intor- col'do com o ML I:l2 do Regimento Interno, 
1Jl'ctn,ndo :1s di-;posiç:õesdo :wL.7'',~ li0 ,capitulo da. cmond::t. ;~pprOY:),di.t n:1 :3a discus;;ão tlo 
'V, d<L lei n. 93~J. do 20 de J.czcmbro üc l!JU2, Jll'ojl•cto JL 14:"1, de 19u2,:.tutol'izando o Prcsi
::t. pl'oposito do f'unciona.men1;o de mesas \lcnr.c ela. ltepublic::ta isentar dos clieeitos de 
_pae;L a. prox.ím<1. eleição de Dc~pntadus para irnportaçã.o o materi:~ l que for in1portn,d1> 
o~~·' rlistricto rh Capital Federal (discussão 1 olcL Inwntloneia ~lunic;pal Jc Nova FL'i
~ mica); hu1·go, cid:Ldc du Estado do Rio de .hneü:o, 

RcchLc<:ào do lH'(ljccto n. :104, lk 1902, aeio- pll.t'<t :tlJi.LStocitth.'llto de agn;L, b<}m como o 
::.'lzando •> Pndor Executivo a cont,m·.par·a os m:Ltcrial met:Lllwo dcst1ou.do tL rê.lo do es
·Jll'eHos de <:tpnsontadol'in.au JJ1·.Joaq 11im Can- gotos o o quo fo1· necc::;:;~t,l'io para o scr-d,:·o 
~tido rJa. CosLí.L Senna., lente cathodt·a.tlco U.:.l \lu illunüntu~ão dect;ric:~ ci.<L me:~ma eidade; 
EscoLa de :\finas do Ouro Preto. o í.empo Discussi'to tlnic;.t do pl'•jecto n. 1;)5 C, de 
01n q11C leccionou gratnitammnc a.s c:~deü·a,-.; lQn::, 1·edacção l)::tra nuva cliscns ão, ttc n.c
dc ph.vsica,, ,·.hirnica., minmalogia o geulo- cZml.o com o m•i,. 1:38 do Regimento Interno, 
gü~ o do curso :tnnoxo á me.:;ma escola (3a d:t umcmda. :tppt'oV<~da n:L ::n discu~são do 
disc11ssã.o ; })l'ojccto n. 145, de l\ 102, autol'izando o Peo-

Vot:aç·ão do ptoj1~cto n. 124, r]o HXl:3, consi- sidenr.G·d:L HepuJJlica iL conc, ~dm· .senç,ão do::-: 
d.era,ndo valido, p:~rtL o olroHo legal ela Pl'c- dit'ei7;os rlc import,;v;:io pn.ra. o m:1turüLi que 
muçilo, o tempo dccr·r-riclo de ll de mc:tl't;·o íot' irnJ?ort;:u[o pnlo go.vr.rno do Pi:wlty, pa1·;~ 
n. 2::; üo jnn1lo de. 1891. em que o a.l(m~s do o set'Vlço de ;tb •,:-;teClmcnto do ;·;gu;.t (la, c:l
exercito Olympio de Abl'eu Lima oxcrcou n piGat do mesmo E.-:;tw.lo; 
ca.rgo do ajudante do ot·dens do governauc>I' Discu~~ào :rnictt do projr~ cto n. 155 D, 1ie 
de S. l':Lulo (::)tt di~cussão) wo::. rodacção par<:~ nova discus;-;ão, de ac-

Vutaçfio do pt' ojccto n. 131. de . 19(:};3, accu1·rlo com u art. l>l2 do ncgimento In
~Lbrinclo o ct•. dito necoss:n•io par:.t o paga- terno, dtL ü!ncnd~L appi·ovn.<L:.L na. :~a di~cns~ã.o 
menta a lJ. Hu.lbina Nbl'iu. Neto da. Cosb, I do pt•ujec:to n. 1,13, de 1902, anLorizando u 
do .moio ~oldu a. que l.cm ti irrito, eorno mã.e Pt·csidenr.e (1 ,•, Ropublici~ a, isentar üos di
do alful 'u: ; do exo1·cito José Ncw Sim1"íes da r·üitus do impor·taqão o m:üol'la.l proci::~o para 
Cost•L (:-i'L discus:;fLo); . o ;dnstecimento de agn:.1, i.t cülad.e de Bcl,~m. 

Votaç-ilo do rn'l)jodo n. !!:~. de 1001, a.uw- l'li' l·:stado do Pa.t·<1: 
l'i:.w,ndu o Govonw n. ;1,bl'ir i.tO lllini:'l1.ol'io da, Di.scu::;.;;fw unie<L do pr·ojccto n. 1G·!, do l!):(), 

· ~ruerru o Cl'edi l;o uxl,l'<:Wl'(linario de:;:!) i6.SUüo, <Lil&ol'izando o Podm· Executivo a concelLee 
p<U'il, Ol!cul't'Cl' ao pagamonr.o elo::; venci- mn i .. Ln no do licença,, com ordcna1lo, :w tele
monto::; •lu mcstt·c da oxtíncta oflicinn .. d. <~ gt·,.tphbb do -1" cl:t.sso cb. H.cpartiçiio · Geru.t 
~~Ol'l'OCil'üS d., Ar.:ional ile Guel'l'a, do Riu tlUS Telegr.:~pho~, .João B:.1.ptista, CutL'im Ar.;.
,_.irandê do Sul. Or<1zirnbo da. Silva. i\I:~l'qnes. nlti., pa.1':L tr:~ün• de SlltL su.uüc, onJe !he con
~ujos se.rviçu' i'ora.m appt•oveitallos na. Jnton- v·cr·; 
<.knciõl. da. Guel'J'a. P' i.liscussiiu); 3~~ il.iseussi'o !11) projecto n. 1421\, de 100:; 

Disen . ..;sãu unic:t. do p:.n·occr n . f) B, do wo:~. sub::-:~ttuti.\'0 l.tO p.'ojocto n. 2Ll4·, de I 00~. ele~ 
:-:obt•e a. emun1la ull'erccida, n:L 3:• dh;eussão tci·minando que os utiJci:Les da. Br·ig:tda, Poli
do projccto n. 8 A, (leste anno, que conccdt1 cíal do Distr·1cto Fcdc:al perderão· a, ]mtontc, 
<'L Sociedade Operaria ue S •. José, em 0111'0 <f!W.ndo cunclomnados, em procos.~:o crime a, 
Preto, pam nw.rwtençüo d9 suas uul<~.:J e e~s;L.pemt OLI a mais de ~uus ~tnnos t.c p1:i
cursos, o uso do pr·otH'IO na.c10nat onde f une- s:w. e dandu out.1·ns JH'ondcnmas · 
üionou ~t Dolcga.cia. Fiscal; c (lil.ndo outra.s ;~n. cliscnssft.o do projecto n. 151 'A, de 190:3 
.pl·ovidonci:J.S, com par·ecol' da CoJnmb:são do t· :~d:tf~(:ão paru. <:L 3a tliscus~ão da emencl:t des: 
Orç:<:tmcnto; üt<~u.da, de accot·do com o :.Lrt. l:3:Z <lo Re!ii-

Discus:sã.ú unica. do :p:l.t·ccc1· n. lO A, tlo monto Intm·no, na, 2" diseuss1'io do projoc.to 
190:3, sobro o. cmcnó. a. do Senado u.o IWojocl;o n. 251 A, de 1\JO~ (do S;:nutdo), quo ma.mht 
11. 10, deste anno, tJIIO au l,or-iz:t o Poder coatinuctt' :t fhzel' gmtui t.amonte a impressão 
Exor:u~ivo a, a.bri'l· í.LÜ Ministol'io da. li'ii,ZOndu. d<L Rcvistu de~ Sociedade cre Modiein1L o Ci-
o eecdHo de ~7:592$\·JU, supplementu.r à rur·giu nu. lmvrensa Nu.e~onn.l ; • 
vol'ba ?O:t, do art. 23, de lei n. 834, de :30 de :;n. disc:ussão tlo projocio n. 151 B, U.c 1903, 
dezcmbJ.·o; r·cduc<;ilo par:L a, :.;n discussão ela emcnd:1, 

. , Dü;cu;-.;são unicn. do parccc1· n. lB A, de uestacad<t, de at:cm•do eom o ul't. 1:12 do n.e
t903, sob1.·e a. cmenl:~ do . Som~d~ ao Pl'ojccto girne!lto Intc1'nn, na .-t~~ d i.seussão do proojecto 

11. 12, deste anno, quo a1ltorJza. o Poder n. 2:.JI ~\, de 1902 (dn Senado), quo manda 
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1 il DE AGOSTO DE l ~)();'·) 

(;ontinuae ;1 fazer graLilit<.tmentc a impressão 
d;J. Revista do Club de Engenha.riil Dil Im
pren:srL Naciona,i; 

tarom da. sohe:t nu excessos sobro os <tlillltll
rnentus do ruas, <ncnid:ts, praças, etc., o 
diSlJOSitiYo <lu art. !5, ~ 8°, lettt·a 1:, da lei 
n. 80. ele .?O de setembro de 1:-iD2. :30- discussi'i.o do pl'ojccto n. 160, do W03, 

muurizantlo o Podel' Executivo <.L abl'it' ao 2" parte (::ts 2 1/:2 llol'as ou :u1tc•s) : 
Ministel'io das Relaçõu . .; ExLel'iOl'OS O::! ct·e- Continnaçi'\.o da. iliscu~sin nn ir~a dn lH'uject·j 
ditos do JOO: 0000, p ;.pcl, e Llu 45:0008, out'o, n. 285 C, de l\Ji\2. adLliti\·o dc:~I<LC<Ltlo om ~P 
<~qucllo :mpploment;.Lr ;i, rubl'Í('·L ::L\ e esto . ü di::;cu:;são do pt'njoc:tu n. 283 :\,<lo mo:,;rno 
l'nbriea. 7", do <~l't. 8° da. lei 11. !J57, de :w ;tnnu, eom os sub.~LHutiHJS n. lU7. do 1D.J3, 
tle dozcml)J'o ele 1902; li<L Comnlis:Ji\o l<:spoci.d, o out1.·o::: a ollo ottc-
·c,)ntinu:~çü.o rl;t. :: .. cliscus~;iu elo pi·ojncto r·eci los (l~ofut•nw. 1•: oituml). 

n. 43 B, dn 190:1, rgw ma11da appl.ic:u· ao:; Levantit·:::e a St'S:)ito :is -l ll•Jt'a. e 1:-) minutos 
terrenos ou peoll!'ios municipaes quo resul- rl<~ t:wclo. 

25'' SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE 1903 

/' i'nirlo,ll'irt rlu:; 8rs. P.·!l',;,, f; ·!í.ítWi'r!r:s (l'r~_·sirlelílC), . \lt.!tlcw· G tdn!r/J'ti,_·,; I J·• S,_·crclario) 
1: ]'t!lf[(r, (;,,,·tilrt.r•TL:s (l'rcârh•t,le) 

Au nnio·di:.L JH'Ocodo-. .;;o á c-h:un:vb :•, quo j O S•·· ~lencai~ Gnhnru·l'les 
l'üspondom os St·.;;. Paula Guirn::u:~.-~s, Akn-. (1° 8t'Ci'ekn··:'o) p:·u:ctle <'L leitut'<L üo seguinte 
c;G' Guim:.t.I·fí.o-;, Ttwm<.tz. \Va.nllc~dey 1le ~L}D-
tlonç~a. Jo;1-pti n Pires. Etlgenio Toul'inlw, EX.PEDII•:NTE 
.Antoco But J!hl), Ser·g-io Sai)O,\'a. Uunç~;üo 
Souto, Tcixoi.l'<L de S<í.. Et·mieio Cont.Ltho, Ofllt:ios : 
Celso de S JllZit, Hriciu F'illtu, \f:dtLil'' Lts lJí) SI'. l'' S:· ~t'Cta.rio (lt.J StJtHI.d 1 , de tZ d.o 
Günçal vos, l~tu.uiJil) de Antle:dc· .. \.t'l'oclwLL~ 
G:tlv;i.o, Li'oli;bcllo F't'.lire. [~oJmin!!o~ Citti- cot·J·ente. eot!lll1il!licn.ndo que o ~.~u;l.'lo ado .. 
111ad'í.es, Rod,·i.:·IICS Linn. p tf'i.Lnl!Ó:l l\Ion- piuu o nu . .,;:t dM, L en viu11 ;i -:tlte<; L<J p 'l~si
i;oncgt•o, l~.'•dt·ig-tw . .:; S:ü.l;tnl!:l, r; 1~ 1 ·na.t·Ju! fut·- ·lell•li<d <L PL'•JP 1Jsk:i'Lu desta C wru·;~, .-wi.<Jt'Í-
1,u, \hH·eiJ';.t <Jnm·H, 1 l'JI'r·l h ,J 1 ~ S:i . .João Ha.- z·uttlu "· :tln~!'ti!I'<.L d .1 e,·o I i l;u e:dt':t•r:'tlitt:Lt'io 

. do ·1:2:lu;:.; p tl'<L pt·~~lllit) de viag·t·Jil ao :du1nno 
pttsi;:t, <Ldv~Lu U Lptist 1, Si!P C.tst;:·o, L·Jll- d;tl;',Lt~lll h !tllb :\le;lit.:iltiL da. ll:dtt:t. ,\nr.nniu 

~~~~~~·;~-~~~{ ~J:;i~1 ~;.1~:, 1~~:t.~~;~:;i,~~:it~:)~t.l..:1 ' 1 ~~~i'1 \\'.~~\';.~;,:.i~J<: do I,J'.t.rl'' V<ill,,lat·r• . .;, f'ul'llndu 0111 l~Jte.-
H.ibcil'l) .Tnnquuie:L, D,t\riei l_: ~mpist t., BtLHlll lrHoir·:t:la. . . 
do Paiva., IWI'Il:t.l'rl H de! 1:' tJ·r;t. lfonr·iu ILCJ IJtJ rnCSIJlü :-JI\11Itor·, du rg'll'tl d:tl 'l, commu· 
S.Llles, .::~r·v;1,1lltJ Bt•il;l;o, .\[:l.IIOt:l Fttlg-1311 ,:.iu, 1 nic~;~rrdo.qlln o ~~~nvlr) :uLopr.'!'' !'-. n_·H-i:l, 1hG:1 

:
Nugueir.J,, Li.ndolpb J C:.t-eti.l.l!O, \\"r•11en.~.~hl j 

1 

eUVI<Jl.l a.. s:t.JJCI;w it. l'dS:JL.w,::tr, t.I111.'Ji~.l, .'.l(Btu 
Bt'U.t,, Mot·cir·a. ela Sitv:L, .Je.min.J Cu.t•d 1:-;u, i:a,n<1l'a,, aiH'Indo o Cl'dd.J!,o u.:t.r·;~·Jt.' flnat'J•J d.c 
l.·:e·rn·. ardu d.!~ Cnmpus, Do. n.lii.lglt.·es de.· ca.:.,;t; 1 •0 ,·15·1:5l'j~78·1 ... _pa.L'<L ur~c ~I'L'rl.L' :i,-.; elu;p lZ. u; et.JtniJ, 
Fr:~nei-:;cn B.otTHlir·o, Rob·mc;a~ ele C:t.rr .U1r1, recun·~m·ttcç:a.o tlo p:LVtll_wn U !O loy.J no HJ:::-
Arn1Jiplto A;~;ovddu, F'er·n:Lnrl.o Pt"ostcs, Arna.- plf.al Colltt·,ü do l~'WJ'e!lio.- l.nt \ll':.~<l:L. 
t•;.t.l Cr~sat•, F'cPeeir:t drng-a., Leite de Soti:~,:t., Ou mesmo :-ienltor, de igual úLta, t.r•an;o;mit
Pa.ulino C;~ ri·>-~, Al v:J.ro tlc CaL·\·;.ttJw, AZO\":- tindo 11111 d.o.~ :tutog-r-:tpho.':l d::l. ro:;oiru~i'í> do 
do Mu.r•rpt lS, Hl.~;:n:~oeJ.o Antonio. Aq r i.no Ri- t)tingr·esso NtteionaL, ~mnccion:trl.:t, pelo Sr. 
hcit~o. Pau lu. R<Lmos, Abd.on Bapl.ista., .J11 vo· Pr;n:-;id.t.HJ r.e d.a IV:public:~,, :.LIItul'iZ<tndo <k 
nv,l Miller·. Grn·mano I-Ia~slueher. Yc.;pasboo tr·;l,nsf'ct•0neia \la. citl.LCle do J.Uo Pat·do pe1ra a 
de Aibur1uer·,1ue e Homom <.L e C:nval h o. do Pül:'to Ale :re Ju. Escola .. Prnpu.r·u.tot'ia o de 

Abre·se :L ses.':l5.o. Ta. !tica .. - lnt.oirnJa, arr~hive-sc o auto
·gntplw. 

E' IiJ.a o St~rn tl.oh·.r~I;'J appt•o\·:d<t a ada du. Do mosr 1w sonllor, t.lc igna.l. Úi.ttu, commtl· 
so;,:~ã,o u.ntecnJ.ente. nic<.Lndo que o Senado u.pprovou o no.-:;su liu.tu. 

Passa·se a.o expediente. enviou ;:L :-Jancção JWesirlcncia.l q, proposição 
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desta Camara autorizando o Presidente da I que versa sobro a transl'erencia, do uso de 
Repub.lica a, ·abril.·pe. lo_ Ministerio d~ Faze. n<.la. um. propriu nacional si.t~ado em Oueo Prct·o···· 
o cred1to e~traordmarw de 2:883$~00 lJara Antes do votado dcfimtrvamento c:~se pro
dal' execuçao _á scnt.cnç·a quo condcmnou a jecto, foi a elle apresentada a cmeP-da qúc 
Fazcn~la Nac~wnal a pagar a D . . Eugenia agora se discute. Compareceu à reunião da 
Torreao Corroa de Ara.ujo, os vencimentos Commissão em que foi ostud<:Lda a emenda 
q~e o ~el! ~finado marido, juiz de direito em e teve ensejo de manifestar-se, não sobre o 
tilspoptblhdado, .ba.ch~rel Lindolpho IIisbelto caso pa1•ticula.r só mente a quo se refere a. 
Corr·ea de ArauJo, de1xou de receber. -Intci- emenda, mas sobre a dou t,rina constitucional, 
:rada. . . . ·- a ~~cu ver incJrrecta, quo projccto o emenda. 

. Do 1Ilmstcrw d<t Jnstiça c Negocios In to- parecem consagrar. . 
no_r?s:.. do ll do corrente, s disfazonuo are- - Comprohendo-sc assim que a sua diver
qm~Iç:ao desta .ca.rnara., no oíTicio n. 70, de 8 gencia não envolvo nenhuma dcsa.pprova
de Julho proxuno }Ja~mdo.- A quem fez a ção visa.ndo especialmente a emenda, que 
J'cquisiçao. A' Commi::;são de Orçamento. a. Camara certamente approvará como ap

Reguerime11tos : 
Do engenheiro Viconte Pulla. pedinJo a 

concessão para si ou emprcz'.t que o1·ganizn.r. 
para ex_ploração submarina . de quae:lquer 
portos, I'los, lagoas e maeés do Brazil, me
diante as base::; que estalJelece.-A's Com
-missões de Obras · Pulllicns e Colonizaç-ão e 
de Orçamento. 

Do Dr. Carlos Borges J:vionteiro, procura-
dor di1 RcpulJlica, n~~ s8e,~·ão do Districto Fc

. dera!, pedindo sois n1ezcs do licença. com 
todos os vencimeoto;;J, para. tratamento de 
sua saudc .-A' Commissã.o de PetiçíJcs e Po
deres. 

ORDK\.J . DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numero leg::tl para ~c procerler ;i,:-; vow,(;~ões 
tias matcrü~s constantcil da ordem do di<t, 
passa-se (t ma teria. em dis~ussio. 

PRI!tiEIRA PAH.TI'; D.\ UH.lJEilf DO DL\ 

'E' annunciadn. :~ cliEcussã.o unic::, tlo p:n•e ~cr 
n. 8 H, de 1!)03, sobre a emenda. offerncida. 
na 3a. discussão do projccto n. 8 A, deste 
anno, que concctlc á. Soci.edadc Opei•m•üt de 
S .. José, em Om•o Prel,o, pa.1·a m:11lutcnção 
de suas aulas c cur:-~os, o us.J do proprio na.
ciona.l onde funecionou a Delcg;~cía Fi:;cal; e 
dando outras provideneias, com pn.reccl' da 
Commissão d.o Orçamento. 

provou c proje.cto, mas vcrs:L Uo sómentc 
sobre uma, questão de princi})ios, quo aliás · 
abrange iguaLmente o })rojecto e a. emenda. 

fUío impugna, poi;, o pal'ecer, que não po
deria ::.:cr divm·so do quo foi-dada a votaçã.~' 
anterior d_Q projecto; explica sómente o seu 
voto di~cordante. 

BJm- s~be o or~J.tlot· qtu esta questão do 
principio~ o de dot1tl'inas nem sernpl'e me
rece as honl'as do prinwiro pl:wo, quando se 
trata do desenvolvimento p1·:.~tico do r0gi
mcn c da. sua accommodação ás necessidades 
occasiona:;s da vida politiea. ~Ias comojá se 
tem olJsBr\·a.do que t~ cara.ctoeistica. parla
mentar dos políticos novos~ um certo at'erro 
ingenuo aos princípios, será rolovaJa ao 
ot.'~Jor a sua a.ttitude no assumpto. Ma.nila a 
emenda tran::;fet•ir o uso d3 proprio nacional 
situ~1.do no Ceará a uma associação p:tr · 
.ticular; ora, essa t1•ansfoi'Cncia de uso im
porl.a. no r•cconhocimento legal de que a 
União não pt'cci~a de tal peoprio p:1ra. os 
~ervic;os quo lhe incumbem. As::;im sendo, 
suppo;r, o oradul' quo tal pr&.~prio 1cvcria, 
nos ter·mos oxpro.-;sos do parc.t:;r:.~pho unico 
do a1•t. 64 da. Constituiç~ão, passa.e ao do
lldnio do E~t:vlo 0111 cu.jo tcrl'itor·io cs:.t.í. si
tmLdo. Es~n f:Íl'(;UJUstancia nã.u . impediria 
ali:í.s (lUC o Est.ado cedesse o uso c até o do
rninio do proprio :,i. associaç:ão que o solicita 
paru. fins patrioticos. Tor-se-hia, porém, a 
vant:1gem de fazer respeitada a. di:-5posiç:ão 
legaL O o1·ador não ignor<~. <LS intof'prcta
çôcs variadas e por vezes ínconcebiveis de 
que bm sido vlctima e:3SC texto eon.~titucío
na.l. 

O Sr. President.(~-Tcm a palavra Ua, ;1 respeito, diversos avisos do Governo 
o Sr. David Campista. · e umas cxtra.ordinarias razões de -veto op

O . S.r. David Cantpi!!;tn. diz 
c1ue deve á. Camura um<~ ]JI•eve cxplicacão 
do votó divm·gente que deu na. Commissão 
de Orc;amento rolatívamentst.í. crnónlu. em 
discussão. 

Por mo ti v o . de ausencia justificada. nã.o 
lhe foi .· pJssivel discutir · c assignar o pare· 
ccr r0ferente ao projecto do Sr. Calogeras~ 

posto auma lei sobre o assumpto. Dir-se-lJia. 
quepondm:osas razões do Estado inspir11m a 
tori.um da. disp.si\;:ã.o legal·, que seria desp:J
jar ainda mais a União empobrecida si uma 
t•esistencia systematica não f'os;.;e opposta {~ 
interp1•et'"M.~ão litteral. que favorece os Es
tado..;. · J.teceia-s~ ··· consumir inutllmon te urn 
vastu patrimonío nacional, . q.ue ·reputamos 
valiosíssimo exactamente .pela. circumstan-
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·~ia de desconheeermos quasi ))01' completo o 
·seu valor aci.u~ü. A quanto mont:l. o va.lor 
dos pt·opt>íos d(.l quo a Uni:1o não pi'ecisa nos 
Estado.s '?-

autoriza o Poder Executivo a abrir ao 1\li
nistct·io d~L Fazend.,L o c.·edito do :; :0008. 
supplcmontat' á ver·ba. Ga, do orçamento 
de lUOl. 

Qual o valol' pl'cciso e ·actual do sacri
:ficio ·que faria. a. federaçã-o cumprindo ex-
. actamen i; e a. Constt Lu ição neste p trticu lar'? 
Ninguem u sabe, a começar pelo proprio Go
verno. 

Entrct::tn to. a julgar pelo q nc o orador co
n1Jece em Mina.s. imagina que o va.lor actnal 
dos. proprios cptc a União não utiliza nos 
Estados não . excedor;t de muito poucas cen· 
tenas de contos. E cumpro notal;·)e que esse 
'·:Jralor tende a uc~appa.recer, graçn~ ao aban
,dono proverbial em que jazem o:;: proprios 
na.cionaos. 

Observa ainda que <.t disposição constitn
donal não representa uma dadi v a. gt'acio~<sa. 
da União, mas t-i:nplesrnoote uma dlsc jmirlh.
ção de bens communs, qué vem de ha. muito 
prometLida n;~ Legislação nadona.l. O a.cto 
addiccional a. w anda v<t fazer. 

O orador c i ta o que diz o Se. nn.r·ba! lto, 
qnc o a.visq de 1835 pt'omettora que no anno 
seguiu te SC\ faria a ·di:)crimin<.~.ção do:'-1 bens 
proviociaes ; o de 1837 m;mduu <V'U'I,rdal? 
essa discl'irninação. Houve ainJtt

0 

avi:ws 
.iguae.s em 1837 e 186L lJm pPojecto da. C •.
ma.ra em 1833 curava. disso. c em 1838 foi 
nomeada uma commissfl.o para tal ·fim. 
Houve ainda. t), lei de 1854. Coutinuav;t a 
co:mmuohã.o qua.ndo se proclamou a. Rcpu
bhca, achanJo-sc tacs hens pro indiviso. 
A Constituição da Republica seguiu ne::;te 
ponto a. tradição imperia.!. g', poi.:;, um 
.dever jur-idico da União crtmpr·il· rigorosu,
mente o preceito constitucional. 

O orador · deixa de hLdo o estudo nuds dc.:.;
·cnvol villo da qucst1o constitucional ; cite 
não seria. nom opportuno, nem cfficaz a.gortl,, 
Tal vez. apmsen l,o um projecto regula.ndu a. 
.mateJ·Ia.. Presentemente llmita-se á. cxpli· 
cação de seu voto, cxplicaçã.o que a. Camal'a 
tei'íÍ. a gon tilcza de acccitar. { J!uil•1 IJIJí'' ; 
Múílo úem,.) · 

Ningucm mais pediJJdo a pa.lavra, é encer
rada. a uíscu~são c a,diada 11 vokt.ção. 

E' a.nnuncíada a d:scu:são unica do pa.I·eeer 
n. lO A, de 1003, sobre a omenda do Scnadu 
ao prujecto n. 10, deste a.nno, que autoeiza 
o Poder Executivo a ab'J•ir ao Ministerío da 
Fazcnd~~ o cr·cdito de 27:;J!J2.$97i:', supple
mcnta.l' (t verbn.2oa., doal't. 23, da lei n. 8:.~4, 
l.le ::10 de demm bro de 1 90 l. 

Nillgucm pcuíndo ;.L palavra, é cncerr·a,~Ja 
a. discussão o adiada. a. votacfi,o. 

:NiRgiiem pcdiEàe a palav1•a, c.': C'1C·1 l' 'trh 
a. discussão e adi[Lda tL votaçito . 

E' annnnciada a discussão uniccL do pro
jecto n. 155 B, dn Hl03, l'C.dacçã.o pam nova 
di::;cnssão, de a.ccordo com o ~n·t. 1::2 do 
Regimento Intct'no. da emenda. <Lpprovad;1. 
na. 3a. discussão du pt'ojcci,o n. 14:5, de l !JOt, 
autol'izando o Prcsiden te da. RopublictL a 
isentar dos diecitos de iiUl)Of'taç:ão o m:tte
ria.l qne fôr ill1l)ortCLdo pela intondencia. Mu
nicipal dn Nova Fl'ibut·go, ciLlacle do Estado 
do Rio de Jancjro, pa.ra abastecimento de 
<tgna, bom co:mo o nntcl'ial mctalli.co desti
Imdo á. rêdc de osgoJ.os c o que for nce;es ;al'iu 
p:wa o set'Y.i1;o do illunün:,.r.·;'í.o clectl'icn. da 
me .. ,ma c:itl;~!lc • 

~iog-uem petiiodo <L pala.vt•a, é 0ncenwl:t <L 
,ljscussã.l) o adiada. a. votaç·ito. 

E' annunciada. a tlis~u~s:[o unicn. dJ pro
jacto n. 155 C, de 190:~, reüt\c,~J.o para nova. 
d l:-;cns~ã.o. cln a.cr.ol'J.v ;::em. o :}.l't. l~:r~ do 
Regimento Iotemo, (Ia \:mcn(lH. a.pprova.da. 
na :3a discussão do projocí~'J n. 145, de 1902, 
a.utorizando o Presideni.o dn, l{cpublica a. 
cun~~cdet• iscnçàu dos direitos de imp~rtaç5.o 
para o materia.l que fot' impol'üvlo pelo 
govcl'no do Püwlty, para o SOI'Viço de a.bas
teeímento de agua da c;tpit;d elo me~mo 
Estado. 

Ningucm pedindo a p;J.lavt·a., ü enc::..tracla n, 
discussão c :~di~tda a ,·otaç~fí.o. 

E' annuncin.·.la a. di~cussftn unica. elo pro
jncto n. 155 D, do 10'1::, rerlacç:-lu paP:L nova 
discnssrí.o, de :·Lccot•tlo com o ru·l,, 132 do 
Rcwímentu fnlm·no, da. ':mon1h a.ppi·ov<vln. 
11a S" discrJ;.;~ão do pt'>Jjeer.o 11. HS. d0 I DO:!, 
a.utol'iwmlo o Pre.:i tcnlc da. lt•:publica a. 
isent:tr elos •lit·oil:os de impori;:Lçií.o o rnu.
tet•i;tl pt•eci:-::o p Ll'a, o a.IJíJ,stecímento ele agua 
ti d1b·lc de Bclc~m, no J~sta.do do Pae<í .. 

Ning11f.m1 pedindo iL pa.lít\'t'n., ~~ e!J(:ePrada a, 
d iseuss:'w o aúJ.ia.da a vut:v;ão. 

lt annuneiarla :L ttiscus~ii.o uníca do pro-
jccl;o n. 102, 1ic 1~02, :.mtoríza.ndo (J Poder 
gxccutivo a conceder um a.nno de licença, 
eiJm or·denado. ao tnlegra.p!Jist :L de .ta classe 
da H.cpíll'tíção r;m·al 1lo:> Tl}!cgraplio . .;, João 
Baptí4a Cokim Ar·:tnlla, para. t1·~!.Ütt' de suu 
sa.udo onde lho convier·. 

Ningucm pedin.Jo a p:.tliJ,Vr<t, é enc:·r·ru.da. a. 
dí~cus;;;iio c adb.Lda a votaçilo. 

E' annunciada. a üicnssã.l) uníc;1 do par·e~ 
ccrn. 1·2 A, de 19o:J, sobre a emenda. do g• annunchd;t a 3a. díscn:;">ii'.o do pr·o,jecto 
:S~nado ao pr·~jecto n. 12, dest~~ <:~noo, (JUC n. 142 A, de 190:3, ::Wh,t,Hn1,iv'J do pL'ojectt> 
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A-:\NAES DA CAl\IAH.A 

n .. 2.4~1. , .d. e ~902, detcr!D .. ina,ndo q._uc. os offi-~ n~bríca 3:t e este á rúbrica 711
, do ar1;,8" ela 

ciaes da Brigada. PollcJ.al do Dtstrwto Fe- lei n. 057, de 30 de dezembro d':l 1902. --
deral peruet·ão a pat~nte, c1uando condem- Ninguem pedido a vtra,YJ'a, é encerrada a. 

'. .., 1 . ~ ~ · ~ P, . q· . )A ' f i1 • . . - ~ , • . . . ... -

mais de U.ons · annos de r>risão, e dando E' ~aonunci .da a. con~irfua.r:ão da ::Ja di::~-
oütras providencias. cuss.1o do projccto n. <13 B, d0 190:3, que 

Ninguem pedindo a pala vea, é encerrada a manda, <. ~pplic<tl' aos terrenus on propPlos 
discussão c <tdiada a votctç:"ão · municipacs que resultarem de sobr<L uu ex-

E' :r.nnunciada <.t 3[\ discussão do projecto cessos sobre os alinhamentos · Lle nms, avo
TI. 151 A de I \-l03, r<>dacç3.o pa.ra. <.L :J:~. dis- nidas, proaças, etc., o llispositivo do <.Ll'li. 15, 
cussi:i.o da. emenda destacada, de n.ccordo cum § 8", lcttea. a, da. lei n. 8;'5, de 20 ue setem
o art. 132 do Regimento Interno. na. .2:~. Jis- 1JT'o de 189~. 
cussãodo projecto n. ?51 A, de 10:)2 (do Se-
nado) que manda contmnc:~r a fu.zer gratui- O Sr. Presidente-Tem a pala.vr·a . 
támcn l;c a irnpres::;ão da Revista da Socieda- o Sr. Folisbello Freire. 
do Medicina c Cirur·gia na Impt>cnsa. Na.
cional. 

Vem ú .Me:m é lida, apohüa e posta con
junctamcnte em di::>c11Ssão a seguimo 

E:.\IENDA 

Ao p;·r(judt.i n . 1;') / .-l,tlc J[J(j.'J 

Em vez üe- par'<L continuar:~ faz ae -
d ig<.L-SC : pal'<L ma.ndar fazm·. 

Sal;~ d.as ::;ussiJos, 1 :J de ~~.gosto rlc l 90~L -
Rodri[JtWs Lima. 

Ningnom pr.dindo ~ l)alttvra. é euccl'l'arln 
a disr·ussi'í.u c a<lütü:.L a. votac;.ão. até que n. 
respectiva. Connnissüo, dG parecer sobec a 
emon(b ofl'erecida. 

E' :.wn : mciad;_~, <t ::a discus :~ão do projectú 
n.15IB, do l~J0:3. r·edacção para 3:1 Ltis
cussãu da crnoJLié.L dr;.;GLLea..Ja, de accol'd() coJn 
o art. n2 do Rciiment.o mtGrno, na. 2" d!s
cussfi,o do pr'ojceto n. :251 A, ele !902 (do Se
nado), que manda. C(Jntinuar a. l:tzor g1·atni
t;1mcnte <L impre:-:sU., da l(r;'li:·sla do Ctub dr. 
Engcolml'ia nn. Impr·cnti<L Noci.onal: 

Vem (t \'Ie~a 6 lidc.L, apoiada. n posta eon
jnncta.mentc em discu:o;sfí.o :.1 seguinte 

L\l"i-:~DA 

;tu ;n·oj,:dú ~"'· 151 IJ, de 100.'3 

Em vez de -· p:~1·a .continuí..lr <~ fazor-di
ga.-se: pitra mantla.r fazm·. 

Sala das Sl•ssões, 13 rlc agoi5to de 1!J03.
Rocl?·ífJUes Liííw. 

Nín~uom pcdintlo a pa,lav~·a, (J -encerr •.da 
a. diseussão .e adíad:.L a voGa(;ão atú qne a 
r•espectiya ;-go}P.tnissã.o dê p11reccr sobre a 
omend;~ - Otl'el!eGlda. -

g• a.rmutiêfária a au. discussão do pl·ojocto 
n. 160, do 190~~. a.utorizando o Pudm• Ex
ecutivo a abrir. ao MmístorJt, das Relaçõcf) 

. Exteriores os crm:Utos de lUO:OOO$, p:tpcl, o 
de 4!5:-000$, ·ouro, a.quclle . supplemontar á. 

O Sr. Felisbello Ft·ei1~e (·)-
81·. Presidente, são muito graot.los as respon
sahilidades ,odu cliscus:-<ão deste suhstitu1;ivo. 

Quando t'ive occasião de inicial' o seu dc
ba.te. cxterhéli pr-opo.:;ições quo furam com
ba.tidas por opiniões muitissimo competon
tos. 

Quando disso peran tu os bon rad.os collcga:: 
que o territurio da cida;de do Rio de J 1.müro 
era exclusivamente do dominiu direc1.o do 
governo munieipttl, c, pur con:;eguLnr.e. ta
xei a. cidade do Riu de Janeil'o· J.e foreit·a, 
não espera-ra. as contestações que se ltwan
ta.ram; o, por isso mesmo que ollls se levan
taram, venho hoje cumprir o dovor do d.e
mon~tr<.tr perante os honrados collegn.s ttquil
lo qnc affit·moi. 

Antes, pol'ém, desta demonstração, V. Ex. 
purmir.til'á que eu estude o analysn o no
t:tvol discnr~o do honrado colloga. Vcpuütdo 
do I lisr.l'ic:r.o F\~dct·itl, o St·. :'.lollu M;ttLos. 

Tcudo ue· coni;c:;t Ll' l!Pinião de um jtu·is
consulto not.tLVel. que poz a rlef,_•::;;1 do Slth
stitutivo nos t·ccnrsus do son ta!Pnto, é c~cíl 
comprr.hcndcr a minlt<.t pusiç:ã,J ,li(Jicil, puis 
son um simples rli/ellante em eHpeetulidadc 
d.ellc. 

0 Sr:.. MELLO ~L\.TTOS - Não apoi.adu ; 
é mu.to competente. 

O Srt~ F'J~LISBELLo Fn.mrm-1\-Ieu int.uitu: 
porém, é apr·cnder c, tendo o m':u hunra,do 
collega emHtid.o propusíf;ões de dil'eí.t.J pu
blico, (lUC não vejo corrobot•adas nos trata
distas. pm,~o a S. Ex. per:mis~ãu não pa.ea 
refuta, r. mHS, pelu menu~, paru apresentar 
minba.s duvidas. 

O nobJ•e cotlcga. di;;::e, estuua.ndo a auto
nomia. municipal, quo a Constituição náu r~ 
definia, c, po1· iSSíJ, S. Ex. taxou essa. e~
pr·cssão de vaga, indecisa, ítlimít;1da., CUJO 
pcns .tmento real não ~<3 p:Jdía bem pol'
coher. 
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A Const.i.tuição por certo .não potlia, dotü·ü·r I !~lema, ind::terminadu. LLIIltt :-:Hna· :~(c, 
o que ú a.utonomi:_í. municipu,l, comu não Yaga, inüetlnidi1, .nu·iad<L, incnrt.t<, poi~ 
definiu o que--~- Estcdo, o quo é 1U11nie ipio, o que as lcgi:3l :~tm·as po1lnm II!Odiflc<~.r a 
que~ impusto; em summa, ~~ Con:3tittli(:lo organizí1ç~;\o municipa,l. c:~ss ;n n annulla:t 

?í r n ~ - · . · "i-1f-1;n ·1.1 •rJ ', r ~:1da. n · snn ;1etus rl<t'l au.:ot·icl;c ·•s 1 · • · 1 1:1PS r :o-
texto. · stt'ingiL' u . .; dir·utt _.:-; de üominio ü,.> nmni-
. O legisla.dol' consW.uinte subentendeu o l'ipio com a, pt·ohibit;·iio (\e a! icna1· boa :.; 
subentendeu l1em que a. signHicação des.:os p:ltl'irnoni<1os, vctla1· o eonLt\l,ltim::ni:o de 
ternws, í1liás tec~lmicos, não podia. see 1nal empee~Liutoa, ote.>> 
entendld:L ; jnl'ídicament;e fttllando, su15en -
tnndcu oJm qnc o legisla.dur ordin:Ll'iu s:tbh _O St: · iVIE:LLo MAT'ros-Pe1:u licon<~:t para 

lemlH'cU' ao tnuu dtstinc: l,u eullt~gc~ qu :.· este· 
peefeitamonte tt cxtonsfw <lo termo antuno- di:;eul':;o o.:;t.ü. el1eiu de omis:;;üu:;; o al tot'<L<,~üe:;. 
mia municip:'.Ll. O:s colleg·;1,S quo mo ouvir~tm _ hão _Lle tet 

O Sn . . TgJxgmA DE SA·-corno uut'rot·<L nu Lado qnu f:d1.a muit<t co11sa o lt<t ai tet• :,c · !ir·:~ 
s,oube. que vim·am nãu soi ch OJ1Llo. 

0 Sr:.. FELII:UELLO F'rumu:-Dbso O meu 0 SP.. . FELJSBI::LLO FH.EIH.E-Aeccito :L OX1Jll-
1wnmdo colleg:l no ::;o n oloqncnk- di:scurs<J c:açã:u: ('ll1 todo u ea.so , eurnu \" .1-:x. se rorm·e 
rara, tl·~f.;nLlee ti. 1.ukll.n. elo gonn·.w fetl~·ral om ,-arios t.eeclws ;1. mcsm;t id ;a. sob1·c• 
sohr-e o município: · •tnt(llll)lllÜL, que eonsirl :1·a Yaga. peço licença 

I 1. . , -. . t . . ·. 
1 

pa1·:t rawr :t 1gnm:1.-; (•onsidcL":u:c)ü,, ni"í.o pa1'a 
. «. l~ ( LLgL,Lemo::s ~(~':~e c :~ 1: on.1: 1111,'t 11~.1- ct·itical', 11m:-> pa L'<.L aprc~rHlcr. -

illCl[Hl, O::.Sa oxplO;:,S,.lQ {ulltiU:-:;tt, ;:,O llOld,, · 
elocLrizante, ma.glca, que tern ~~ l'orr;:.tl O St~. ~lELL() i\lATTtJ :~ -\-. !·:~. ~·~ ]n·ores.':iiJl' 
de nos ompolg<w, ap;üxon;tl:, :_tgil;v .. n;~ matot·ict e i;c;m ;LtC! u~n:J obr:~ qu13 muito u 

Sr. Pecstdont.u, a re~pcn to d1.l gu- re,·omlnt-·nda. Lenllfht ll•lo mlltt,a:,; vezo . .;. 
v_erno. m

1
unicipa.l níl() t~ 1110-~ um:.t l.!wo-~ o Se.. Ftc:r.tsnt::LLo F1~1:un:-S,·. Pt'<~sidento, 

rm tniJ_· <.t.men. t;.~l .'-. L.~Ct~lli~1 ~·.rll·a.l m~l ·ll. to na .c _._"'·ic, ·i"H) da, rni1 tl-lit ilt ·c·· om p -:J. t<~nci<t .p:n.·tL •. -1\ no~S:l, C.;.n,stltu.H,:ao (' 1: eclc~· 1l <LP~!1<.1S CXIUJ'll\.H' opini;~~ü (iltiu r.lj!OÍtdos), mo :tp:tdl'i-
est,lpUl~~r~Jo .. ~C.~I ~ ~ :~ t!!W., ~s. L:::;tí.l.: nlltl eu i :t eommcnt:Ldor·f>s amct·ic:~;tJOs. E' um:L 
dos , ?r,t;ctmz.,u-,sc-I_Jao l'or .. f:n m~L,. Cl_ 111: lüntc pm·:t de dit·ei l,o l'udot·;tl quo f.t'<.~go, é a 
fiqu.e <Ls~ogur acl.t. a ._t.utonoml<~. ll1lllllerp.ll, .(1 1.\ ·1 .. 1 ~1- cl· 0 (''ool"'-

C · t' . - I' l I ,- d J' upt ... o '--•· -' .. L '- J J ,,\-. 

mas a . . uns It~~Iç:ao ' 0~y~a · ll<~:i_ 0, ~: /.._ antonomi<L 11111niei paf ú pdncipio f'unda-
nc _.;1 <w~o,nu_1 ~1. 1 <~ ~uni.CI~~:~l.'. r~ ... m . .li.1. mental Üi!, eopublic:t f'uJ ~J l'cttiv;_L; scnt autu
IJ?Ç.cL~ do:-j tLttubnto.-, ospculfteo~ üu mn- n.m1ia illunicJp:L!. c~lt ~ <~ in,·urnprclwnsivel. 
niClplU.» O.·: livro.,: t,ratadist;as, IJIL<Lnd·J :'U -oeOltp:t i ll du 

Diz a·leanl;(~ o rnc~n l1onrado eo!J,·.~ ; ,,: g:J\'OL'JlO loc::d , clefin ,::•l prl'f'dt.:unentr~ o rpw. 

I, t · 1 _ 1' . . 1 . . . .: - s1~j:L <uttonumia rnunieip.ll, u J'Ji pol' hto qnr~ 
' '- -~~ ;~ .lCI11 C (Ll'O (_e '\' ül' qm.:, .): lliLO , · ... ( • t[~[· dOl' '(I 1 itiiÍ!l( ., 11111Í10 S:LbÍ'l 

existe 11nif'.Jl'rnída1lt~ n:1, 111<Wei1·:t dr: u1·- 1
J 

111;::-~·-' 1.1-, ~ . "· _ c'''. _ . '· · · _ ·-· ~ · · 
· · · .. 1 d J · · .. ·1 rm.·nt1 ~ pec-.. -;et·c•\ ou ,, pt -llw iJ IIu tl:t. ;_wl.unun1t:t 

,~:.tJJIZi.t11' <.t::; __ lll•U1~11~l.llêL .l ::t: ~::i. , ' : 1
1
ili_llU;:;I· l i! Uii kip;tl no ilt'f. . (ji. 

-.,d (\(,l,utlll -lllcl·l- C1l1 que COil::-1;-,LL ,1, •. til· 1 .... 111· ,. 1 1
. 1· 111·;:-1. Lc· ··j .r·' - fJ- •1z ·\1·· .- · t . . . l ( - •,j' d.• I '" ) ' . ,) I ~ I) ·I . - I\ • ' ' ., , • 

· un?~n;;1 . mu.nl~tpa. · ,e , pcn·t:uJ ,; r:'- . 1 ~: 10 «'' Jll'il'leij•Íu ÜiL autun.Jmi;l; ! !4:JVor·no :lll!•J-
mmcce .tl. l.cni.<LJ u 1•_1lmH[Ioc de \uZ 1~ nom rJ local)<'· r:on -;idel'ach cu111o f'und;wwnt;d 
f[IW suo eyguu1· 110 ·'üJO dn .-Oil!-fi'IJ;o;:-o, 11 :1,,; in:;til.uH~tit•s puli ü~:L;-; <h AIIH'I'Í(: .t J•:sk 
o a tr·;_L(JUll;:~(.~': tl~~ p:tl:t\'l'í_LS IJII~\ s~~lnpl'e pr·i-neipio expl'ÍI;.O que us rJt!glwius loe:~c~ iie
lov.:_U1ta lu. . lor·:1•. qu dqu_CI' . ten .a!.t\'i~ d!J 1-n.o d<;eírlídos C! J'llgulados ,;,JI' ;wtorid:Lilo:.:: 
r;e.t~_,:·'.?a, d;~;:;. lc.Js ~-r~a.nt~ :: ':~ ~-lo. ~J~tr~C,"1° Joeaos c r11te us citl1,dàos dn clistl'ict,o:-; p:u~i
Fc 8ld,l, ploJCUl .. LI!ÚJ CJJlh,LLi.t.(,.U.l •.l paAs.,· CUI.í.tl'C:" J.OCIO u d.ir·oitu cb r•e.~ol\· ~L' <Vtllillu flllü 

gorn.>> se I'Cl'er·e rw ''CII intcJ·c:~i:ltJsmn :-:oll'rct· a :tcção 
Diz mais: da legbl_; tl;ura gora.l :Ju e;;t.nd.ual. 

Part.J, ossr. firn as eorpuraçuos munkipac~ 
:-;fi.11 c.:;ütbele :idas o ~c in vr!stum de tlí r•oitu:; 
c prJder.·o::; de governo snb'JrdirlíJ.dus ;í, geral 
au~.oridadc tlo J·:~t;J.LlcJ, qaü é cxc:tu::;iva. om 
SIIU. esphCL'iL~> 

<~A legis:ai.trt•:t nã.o Jic.Jrle dostrui!-a, 
por causa rJ,, í.Ll'i;. Gí da. Coni.itituiçãn 
Ferieral, mas póÜ<l amplia.r- ou l'CSI-ríngil' 
as_ Slli1~ facul.lados, ot•g;uliztH' as :·ma~ 
func<,~ões nu. fól'rW.t q tle lhe pm·eeor co o
vcníentc.»' 

O wu pens;unonto ~~ q11o <:L phrasc-auto
tornit~ rnuniciptl-:)ignitic<t que os nog .cios 

• • • · · • ,,, · · -· • · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · lucal'S de\rcm ser decididos pelas <tutorid:.tdes 
<'1. Du sor·te qtw, ern fitce dos principioc; locacs o que o cidadào qiH3 tutelar' otllst,:ictu · 

do diroitu eonstir.uciumtl o allminís&ra- t,om o dit·eit J do de terminaL' c . l'egula.r ;;cus 
tLYu, •J. u,utonomiu mnnícipttl ú um pro- nt)gocios. 
Vd. JV 
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~"<--·Eisa:li, :Sl· .• Presidente, ben1 ~laramentel ·crevcu _-_ um estimadissimo -livro sobre -ahis
··definiâo -pelostratadistas americanos o que é toria dos Estados Unidos, mas multo inferior 
::atitonomiarnunicipü: é um principio basico ;to !le Forcestcr, · porque este tinha est udos 
.1lo_s._g.O_v--:eJ11Q_$ dciQQcrata~? como o nosso. ·_ do direito muito superiores ... 
~·----- Ora, · consido1'a1· a_ expres~ão au onomm _ _ - , , •. . , . _ r d ; - - ·, 
mun.cipa.l.:.;...;.vagn, o indecisc.t; cvnsideral-a um - O S~. MELT;;~ MArr~os Na?. :1~1 ma;~ 
problema jndetet·~in~c!_o é ahcv,r pelo ap~rte~ a V. Ex_., pm_q_u~ a. (~l scu~sao de1.~ 

.Ifundo a nossa CJn;tltuwao. · ter cetta oydem, uuvll o he1 Cttlado e depo1.~ 
~ . . responderei. 

O SR. AzEVEDO MARQUES- Então a nossa O SR. F'ELBBELLO .FREIRE- V. Ex. me 
'Constituição não estü. de accordo com Black ~ di'L muito honra em apartear-me. Eu não 
·. o SR. FELISBELLO FREIRE_ Estou fazendo estou . contcstn,ndo as opiniões de. V. Ex .

1
,. es

·observaç~ües sobre a opinião do meu homa,do I tou S?m~nte, apresentan~o. du.v~ª_as be _)Idas 
· ~collega , 0 Sr. Mello Mattos, e, como elle disse nn. l~It~·I· L u,c l1om~.ns, _cu:ps o~mwes dectde~ 
c1ue autonomia municipal é uma . oxpl'eS~ão os JUloado:s ameuca11os e ouentam o Con 

~ vaga, um problema indeterminado, citei a gresso · ~ 
,opiniáo doscompetentes pal'<t determinar que 9 SR. :'1EIJLo MATTOS- As bibliotheca.s 
-autonomia munieipal- é uma CX})ressão es~.t~- ch:nas de autores que divetgem de 
1)em üetinida, é ~L b:tse dos governos demo- opnvao. . 
<Cratas. 0 SR. FELISm:LLO FREIRE- :Meno8 nesr.e 

0 SR. AZEVEDO ·MARQUES- Mas eu digo 
que a nossa Constituição não está de acc01•do 
com Black, porque ella sulJordina. essa auto
·nomia á acç·ão do Poder Legishttivo Federal. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Tomo em toda 
.n, consiJoração o ap:trto de V. Ex., que é do 
'IDl:\1or va,lur e criterio;por ora, es tou estu
-dando a exten~ão do termo-autonomi11 mu
:nicipal. 

Diz mais o 1nesmo cscriptor: << E' axio
matico que o cxerclcio dos negoc1os pura
mente locaes, pert.ence ao povo a - que ellcs 

·:se refeecm, não só porque se trata. do seus 
proprius interessos,como pol'qne olle melhor 
compL·ehencle e (~ mais competente para tor
:na.r e1foct.ivo c.:-se exorcicio» . 

. Es'á . l:ic vendo que o p3nsamcnto do cs
· criptor é considerar a aui,onomia, municipa.l 
·e.)mo um principio de um governo indepen
dente em relação <tos seus pt·oprlo::; negocios. 

Em relação ao aparte que me dá o meu 
mobr-e colleg<L, cu procuratei responder, di...; 
, ze·n(lu que nas corporLtções municipaes ha 
duas funcções : uma quo sn refere á sua ca
pacidade privada e outrtt que se rí~fero <i sua 
-capaCidade publica. 

.. Permittam quo eu apadrinhe a minha opi
·riião com os tratadistas. 

0 Sll. MELLO MATTOS-- Nos tratadistas 
·;v. E:c ach ; ~ <tpoio para . todas as · opiniões, 
como cu :~c hei. 

O Srt. - l<'gusm;LLO FR.EIJÚ:- V. Ex. não 
J·.,pres:mt:L um só commen tador a.moric~no 
~Sobro diroHo publico federal quo dlg<t ó con
:'tt'al'io do que estou lendo. · 

O SR.. MELLo MATTOS- C i te i Bryce •.. 

O SR. FgL!snr~r~Lo FREIRE-- Bryce é histo
l'bdol' notabilissimo, ma3 no trabalho a quo 

~'V.. E:-,:. se refere nã0 commentou. Elle es-

ponto. -' 

O Sn. ·-MELLO MATTOS-- Em todos os pon
tos; achamos auto1•es _p~n·a todas opiniões, e, 
pot·tanto, a. questão-continüa ~em sol11ção. 

0 S-R. FELTSBELLO FREIRE-Senhores, em re
lação ao aparte do meu honrado collega, sobre 
a acção do Congresso nas resoluções do go
verno municipal, facto do qual S. Ex. conclue 
a não existencia da autonomia, respond.o lendo 
o seguinte, que ensina Cuoley. 

«AS corporaçõl!s munlcipaes tcem uma na
tureza dupla e possuem e exercem duas clas
ses de podc:es, uns pertencem á sua. capaci
dade privada e não differem em natureza dos 
puderes exercidos por outras corpoeações, 
emquanto os outros pertencem (~ sua capa
cidade publica e sob este ponto de vista l:lão 
orgãos de guverno. Em v1sta de sua capaci
dade privada as . corporações municipaes po
dem adquirir• propricdad.e pa,ra sous propl'ios 
Iins e beneficio ue seu povo c t'<Jem um di
reito constituciona,l de sGrem protegi<la,s como 
quaJq1rer intlividuo ou corporações pa.rti
culares. 

E nesse limite não soffrem a, ac(ão dos po
deres do Estado. 

Em :sua capacidade publica. as coq)ora_ç:ões -
municipaes são simples orgãos de governo e· 
o Estado póde exercer completa. ac-ção sobre 
ellas,» - -

Diz J3lack : «E' dupla a funcção das cor-po
raç~ões ·mun i cipaes. Em relação <1 p1·imeira 
classe de funcçõcs, a legislatura do Estailo 
exerce acção sobec ellas, podendo ampliar, 
restringir, retirar· . estas ·mos mas . funcções, 
segundo sua ·sabcdoria. Em rel_aç·ão, pot•ém, 
aos seus proprios interessus, só a municipa
lidade é o juiz de suas i'uncções. 

Emquánto as municipaJütades, . diz ainda 
o mesmo e.scriptor, são agentes subordinados 
do governo, e, co mo taes, ·sujeitas )L regula~ 
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rnen tação e· acção da au"t0riclade legislativa 
-do Estado, assimiladas ás - corpol'ações 'pri; 
vudas em relação aos seus direi tos e po
deres. 

Repito: . appcHo pirn. a:3 notc:tbi:idades elo 
dirci.to na Camar~t; minha. opin.ino nada v:de 
(nao apoiados) ... 

-~::::..~~;tr.-;=;-;;===::;::-:::-=-z:-:::-:~~:::-:::t:T~:-:::=+-'-tm-S:r.IJEFTit TA\~niõoi=='é-nqitifiicrr-Y.:-I~;:xx_ ·:- c1u_ Ct' - ~ po m·os governamcn aos invcsticlrls em · . · . :. · i ' - ._ 

uma municipa.lldaüo podem ser aHerados on ccrcoa. <I. acçã.o do Congre . .;so. 
revog;tdos. 0 SR. FEUSBELLO FR!i:IRE~N[o ; cllo tem 

Mas, em relação á :ma ci1p:tciJade privada., ampla acçã.o S~Jbrc a ca.pacidadc publica; 
cllas tecm o direito de SJl' protegiditS contea mas sahir deste tenono para inndir o da. 
;~ jntorvonçü.o logislativt~ ou qualquer outra '~aJXt.eill.~tdí; pl'ivadtt, absolutamente n.-·o o 

•::tnpoliação. póde fazer. 
A intervenção da legislatuPa so'Qre as _eM- O Sa. Az8VEoo :tviARQm~s-Qual o c.eii,erio 

p.ora.çõe.:; municipaes é tambcrn limitadtt pela pa1'a se dizer si o acto é de callacidltde pri
nccessida.de de prescrever os üireitu;:; dt:J vada ou public<~ ?-

terceiras p :lssoas que podem achar-se onvol- 0 Sr-t. FELISDELLO FRE:IRE-L~t ircL 
v lclos no caso.» · 

Êm relação <.ts f~tncções de capaclêb:tde pu
blica, inconte.;ta.velmcmto o Congro:;;::;o' c 
as legi:~latura.s dos Estados exercem a mttis 
<1mpl;1 a.cç:ão sobre o gnve1·no munieipa.l. 
Niio ha. duvida quanto u isto, po!·que é em 
virtude do.;';n. ea.l)acidade publica que o poder 
municipal é D.gente· do governo ; c, si nrw 
11a duvida, é fóra de quostã.o quo se podem 
amplia.1.>, restringir, modificar, rctimr as
funcçõcs do governo municip:.tl. 

UM SR. DEPUTADO- Esta. é a qno:Jtão. 

O SR. F•~LISBELLo FREIRE -Não é, por· 
<1uc o:m relação á cJ.pacidudc pdva.du. do 
.governo mtinicipal,· em relação úsfuncc;õcs 
que elle exerce pela po:,;::;c, qne tem, da suo, 
c<1pacidado privada-: .• 

o SR. TC:IXEIRA. DE s~~- ColUJ p:!SSOJ. ju
rídica. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE- ... COIUO pcs· 
·soa jnddicJ., nenhum outro poder tem eapa
·t:ida.de para. votar resteicções. 

Cooley cih os julgados rebth-o:; a ques
tões idcnticas á que se e:Jtá discutindo na 
Camar<~ do:; Dep11'tados. (lia 1:t!i'ios ·apartes.) 

Senhol'e:j, quo é o tcrritol'io, r1ue é o pa
i.rimonio-uppello para o:; jul'isconsultos da 
~camara-;Ji não CJUS<1 que ellC\. possue em 
vil'tude llclma· ca.pacidaue pri v::~.da 1 (Apoi
rlr.los.) Knós vamos investir o Prefoito da 
'-faculuade do ali cnar o patrimonio ! 

AcabJ de mostear que não p::>demos tet• 
.acção sobre funcções que a municipalidade 
·exerce em virtude desua cap·:tcitlade pl·tvada · 
·C trago o fa;cto d·1, Pensylvn.nia, em caso 
:ldcntico, no <J1B.l houve i.tppel!ação para o 
Supt·emo Tribunal, qnc julgou incon.-:nitucio
nal, como o Supremo Tl'ibunal aqui pód.e 
,Julgar inconstitucional, .. · u;· in vestid.urtt ' no 
Pt•afei to do poder d3 vendo r um acerta pol·
.ç~o do patrimonio . murücipal, po1·quê . esse 
poder~ p::a.t·te iutegrante -da capacidade prb 
vada do governo municip:.t.l da · cidade do Rio 
·de J:tneiro. 

O SR. AzEn:no :MARQUEs-São as l10S
turas? 

O SR. Fu.I:=iBELLO FREIRE-Não são as pos
turAs; apresento um exemplo a V. Ex. no 
substitutivo. 

O su \.Js&ituti vo <wtoriztt o Prefeito a con
trahir um empt'CStimo, autorização com a 
cgtal plenamente concordo, a contrahir um 
cmprcstimo de quat1·o milhões ; natural
monto este emprest.irno tem uma garantia, 
essa g;<,ran tia. ha ele · :Sc1' rcprescn ta da por 
imposto.'l. 

Faz-se o cmprest:mo, Yem o Congl'esso e1il 
futuras legi:::;latuea.s e reluz profuoJ.amente 
'-" cap<:l.cidaclc tributaria do g-overno mu
nicipal. .. 

O Sa. Azr::vEDO ·MARQUES clá um parte. 

0 Srt. FELTSBELLO FREIRE- ... 1lca rt fa
culdade de lança.r impostos intei:amonto re
duz ,da no a.nno seguinte c prejudicada a au
tonomüt municipal. .. 

0 SR. AZEVEDO MATWUES- 0 que dfrro 
é que a. tluorict do a.utol' que V. Ex. - l~a 
nü.o é applicavcl a esh(!ucstã.o. 

O SR.. FE:LISni::LLO FREIRE-Ent1o não me 
fiz comprchendcr. 

Sei cgtc o Congeesso tem acção sobre o go-' 
verno municipal; mas ac<~bo de Inostr•a1' 
iiamb:m1 que e3tc é n:n. campo de <:wçã.o do · 
a-overno municipal, sobro o qu~t.lnem o Con- · 
grcsso, nem n.ingucm bm acçã.o. 

O SR. Az~::vwo MARQUES dtL um aparte. 
0 SR. FELBBELLO FREIRE-Si V. Ex. ost<L 

do <tcc01·do commigo, entfto VMnos ti.'al' 
alguns•··n:mtos do sub.-ititu',iv.o. r.o ,wa~o~· 
interrompe o sett cUsc~tJ's .:; a ped~do o o .sr. l1·e, 
siclente, J)Q.rct se p1•ocade1· a vptaçõ .-JS, uma '1?-_e;:; 
que ha nwnero le_r;alno 1'eCinlo.) '· 

Comparecem mais o~~ Srs. Juliodc Mello, 
Sá Peixoto Attrelio Amorlm, ·> Hosl.nnah .. ele 
Oliveira Passos Miranda, Indio ·uo Brazil; 
Antonio' Bnstos, Luiz ._ .• Domingues, Rodrigqos 
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Ferntl.ndes, ciirlstino Ci·uz, Raymllndo Ar- São successíYamento sem debate approÚL
thne, Anizlo do Abreu, Bezcri'il Fon~enelle, das asRedacções finaos tlosproject.os ns. 93 C, 
Virgília Brigido, Thomaz Cavalcanti, F1·e- 152 A, 153 A, 165 e 166, de 1903, para serem 
derico Bo1•ges, João Lopes, Ed.uarrlo Studa1·t, cnvüulos ao Semu.lo. 

-'-Tavaw::; de Lyra-, nEloy de Souzn., Fonseca e Posto a. votos, é approvado em diseuss~w 
Silva, Paula e Silvét, \Valfee(lo Leal, Ah(lon unic:.t o parecer n. 87, de 1\)03, concedendo 
Milanez. Affonso Cost:L, PGI'eira do Lyr:t, ao Deputa(lo pelo Estado do Pia,ulty .Toão do 
João Vjoir<1, EsmeraluiL1o Ba.n(leira, Cor Souza Gayosu 0 .Almendra licenç:L para l'Cti
nelio da Fonsêca, Arthur Orlando, Angelo rar-se üesta C<.tpit.a.L. 
Neco, Epa.minoncJas Gr<tcindo, Rodrigues Posto a votos, é :.tpprovu,d<J, em disc:Hssü.o 
Doria, Joviniano de Ca:·valllO, Oliveira Val- unic: . o pr~recer n. 88, de 1903, sobre~~ indi

·ladão, Neiva, LGovigildo l?ilgueiras, . Castr._, cação do Sr. Olivei ·:.1. Valladã.o, p :tl'<t que e1 
Reb~llo, To~tn., Bu.lcão Viann~t, Feiix Ga.spa.!', Commissã.o competente emitta pa,recer, ·in
Satyl'O Dias, Augus'.o de Freitas, Edual'do terpretanrJo as disposições do <.u·t. 7°, § 6'', 
Ramo:3, ~arcolino Moura., Galdmo Lorcto, capitulo v, da lei n. 939, üe 29 de dezembrü 
Mello Mttttos, Augusto de Vu.::;cuncellus, Sã de 1902, a proposito do funcciona.mP-nto de 
Freire, Americo de Albuq_uerLJ.ue, Julio me:.;as p:tra aproxima eleiçào de Deput:.tdo;~ 
tSan cos, Henrique Borges, Carlos Teixeira pelo 2o üistricto da, Capit:.tl Federal, opinando 
Brandão, Francisco Veiga, Vil'üLto Masca- qtw na eleiçã.o a que tem de proceder-se para. 
renhas, EstC\':.tm LollO, João Luiz. Leunet IJepLu.a .lQs pelo 2° districtu di:Skt Capital 
Filho, Lamounier Godofee lu, Camillo Soare., devem nwccionar as mesas eleihs nclo Con-
Filho, Cctlogeeas, Sabino Ba.rroso, RoLlolplw selho Mtr'licipal. ~ 
P<tixã.o, Padun. Rezende, Va.lois de <l.Stro, José 
Lol.Jo, Rodolt)ho Miranda, uermenegildo de E' annunciada a votaçTio dc:t ~egninté 

·~ emenda, dos Srs . .r-.-Iell) Mattos e otltrJS: 
:Moraes Filho, Joaquim . Telxeirt~. Brandão. «A' conclusão dn pa.rec'•r accl·e:;cente-s~:-:-
Costa Neto, Lindo! pilo Seer ~. Lamenha Uns. o seus immediato:3 em vot.os, na fúrrüa (lo 
Btiseu Guilherme, Btn·bo.~i.t Lima, X<~vie1· elo 
Valle, Ja,mes Darcy, Diogo Fortuna. e Campos v.er.. 40 0 s'.ms parag['wphos, da lei n · :-35, de: 
Gn.rtier. 2G dejaneil'o de 1892.» 

Deixam de comparocel'. com ca.us<1 partii- O St~. Dricio Filho (pela ordem)
,: cipada, os Srs. Olivei.l'a. F.igneiretlo, Enéas Sr. P1•esidente, si ha. um mumentu em quo o 

M~Lrtind, R t.ymundo Nory, Arthur Lomos, encaminh .men1io da votação se · ttz necos-
• José Eu:Johi.o, Urhano Santo, Gumlelha Mou- sario; é inquestLma.velmente este. 
tãu. D.ias Vieira, João OaYoso, Pereh·a Reis. A C unam c.Jmprehentle bern a imrortan
Tl'it1da.dc>, Soares, roiOl'OÍ.I'ê1 . Al\re:;, Estacio eia. d<L m i.turiu. que VtLb vok~r. As puuca.s pa
CoÍ!nbJ•a, Pedro Pcrna.mbtlc: ;J. B:lpid.io !<'i·· l<tn ;s que vou }Wofcrir, no semido do cnca-

. gueil'ello. H.~~ymundo do Miranda. Neiva, minhat' a vota<}ão, visa.m chamnr :.ti al<t mais 
.Millt,·n. Pinl;t/Oantas, Toluntino dos Sanr.os, a <ütenç?í.o do.; Srs. Depntttdo.-l sobre o ca.so 
Vergnc de Abeeu, FidalL::; Al\res. Beliza.t•.io dH <L rcsol vor. 
Souut, Bezam<tt, Pcrcint Lima. Pautino de Qne ü que :.wa.lmmos do vota!', Se. Presi· 
~ouza. Ponido Filho, Pranci:::;co Berna.t•.dno, tlente?. 1\cabamos d<' vota,· um pal' :\CCl' de 
.loão Luiz Alves, Adalbnrto Fert·a.z, t'>.ntonio Commissão quo não tom :.LbSJlutttmuntl.l força 
Zàclkl'ias. Carlos Ottoni. Artlnw Tor1'e.-;, d11 lei. (Apoiados.) 
Eduu.d • Pimentel, Olcg:.t1·io 'Muciel. Ca.ndirll) E' uma :;imples opinifi,o ela, àommissão de' 
de A b. :m. C<tl'los Cavalc;wl.i, Fe:.tnciscd To- Con,;tituição da propria. Cumar:1. 
lentinu, Yictórino l\lonte.iro. Casú<LIJO do Esta.mo.; do:tn·bc 1;e (l 11 a.s me .. as. uma no-

~·'· ':~àsclrilento o Alfredo Vi.trelta. meada pela. jun 1,u. eLeitoral e oLÚ['i1 eleita 
~:;;; · E setp.cn.usa, o:~ St's. Rogerio do Mii'a.nda, pelo Conselllo.MunLcipal. 
;~· }l'ancisco .Sá, .lot'ú M;u·(;eHino, .rosé Monja.t'~ A indicação tlo Deput;,Ldo Vallaüão citliz 
, . clLm, Coe1'êa. Du~."J.·<L, Erico Cu :lho, Cl'Uvello saber qual das dna::; mesas a Cam;u·a. con::>i- · 
1· Cav<dcanti, · Gastào da, Cunha., Ast;olphJ Du~ deravn, como leg::tl e a Carmtra, V.JI.c.Lnt:lo o 

.tra, . Carneiro de RezeLiclc, Eloy Chaved, pa1·ecer lb Commissão, se pronunciou em 
Francii:lco Mttlttt, Candido Rodrigues, Bene- í'avor da me sa eleita 1)eto Consdho l\Iuni
dieto . de Souza, . Soares· do::; Santos, Març<d cipn.l . 
Escobt1r,. Angelo Pi nheh·o e Domingo Mas- De modo qne, quando n. Camar:1 tivel' que 

!;- carenhas. delibe~ar sobre a~ eleições do 2° dist,ricto, 
acce(tará as mesas do Conselho, si . succeder 

1:. · ·;;()Sr. Presidente - H l.ven.lo nu- que ()s Depntados que se tenha,m de pwnun
:.. ru9r2.1égal, v ao-se procedel' ás votações dn.s cial' então sejam os mesmos que se acham 

~- ~ , materias -· indicada,s na ordem -do düt o das presentes à sessã.o do hoje. .·. -
<ç· q~_ese ach11m sobre a Mesa. Vcj11mos, porém, o que vae suc.ceder. 
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Agor:1 não se tr;.1,ta apenas de_ dizm· q_ual 
1L1s dw1s mesa.s é a. legal ;a qucstuo comphcu,
~\0 c torna-se muito importante; a C:1mara 
vao resolver, si approvm· o addit_ivo do 
Se. Mello rvlt~ttos e seus companheu·oSI de 
1Janc<.1da, que nenhuma das dua,s mesas está 

. em condiçõc•s lcgaes, nem a. mesa t~ome:tdo 
pela junt;~ eleitoral nem a, mos~ elena. pnla 
Conselho :.Vlnnieip<d; vac,alr~m drsso,ade;J,nr,<ti' 
Puo S!) sei'(L considemda legitima, a mcs;:t 
•Jloita pelo~ inJ;endentcs c snpplentes. · 

Ora, si passn.r a, emenda, additiv<.t du Sr. 
Mello .\la,t1;os e outros, que acontecerei.~ 

O Conselho so consm·v;1l'<L inerte, não cle
O'enclo nova.s mcs;.ts ·~ uu pruccdercí. a nova 
~scolhn, de mesal'ios? No st~gundo caso, tcre
:uos esta. extrava.gancia lcg1slatha: 

A Cam<U'<.\ por si só fazr.mdo loi. ,, 
E' pu:-J-livel est·t situaçiLo? Onde o~U cntã0 

;.~ Consti r.uição l A con f'ecção da,s leis n:'Lo é 
mai:-; reaUzadu. com o concurso dos dous l'a
mos do Poder· Legislativo, com u tt•an:;ito 
uelo ExccuCivo par·a sancc.ümtl' ou vclor, 
êon('orme entenda que :;. dclibet·ação cotl."nl
ta. ou não os interesses da Naçiio ? 

0 SR. PRESIDE:\TI~-A. ÜÍSCII~SÚ/l já estü. en
I:Gl'rada .. 

O Sn.. BrücJO Frr.uo-Vê <.t C<tmn.m c1ue es
tando a · discus.:;à.o do JH'Oject'l encJt'l'ac1a, 
como bem d,z a. Mesa, este enca.minha.monto 
da votu.r::-1') so tol'nava indisp HJsavcl. 

Muito mo merecem o talenr.:.lso Sr. :t...Iello 
Mattos, antoe da emenda, e seu::> dignos 
companheiros de bancada; o acata.men lo que 
lhes voto é muito elevado; mm•0ce me,por!!m, 
ai~d;_~ mais a observancia dos princípios 
constitnci orme~. ( tipoiudos.) 

O Poder Legisla,i;ivn n:'í.o ~~. orgão consul
tivo, .como bem pon .lerou o :)1'. Estevam 
Lobo. 

E, si o fosso iria alüm da. pergunta, JJão so 
limitando;~ I·csponder qual d:.Ls duas mesas ü 
a lega: e lnsillll < ~nd.o que se deve csculltel'inna. 
toeceira. 

Para. tal propor sr) tinha um caminho 
tt :;oo·uir: a, olaborn,ç:à.o de um projecto quo 
pas~tossc por todos os turnos constitucio
naos. 

O parecer dos Srs. Estevam Lobo c Tei
xeira de Sá ~~. a meu ver, o que oncara a 
rltwstão pelo seu verdadeiro pl'is~a. Acf!lenda 
do illustre Sr. Mello lviai.tos (\ mmto por1gosa. 
( Jitdlo f;a;n.) ' 

O Sr· . .r\.nizio de Alu•eu (·) (11nra 
cncaminlwr a votaçrTo)-Sr. Peesidento, estou 
disposto a dar o meu voto . · ct emenda. apre
sentada pelo Deputado do Districto Federal 

( ·) Este cliscm·so nüo foi ro\'islo ·. Ll~lo orador, 

Sr. ~Iello'-:.Iattos c seus eompanheil·os de 
ba,ncaiht, ·o darei em poüc~s palavt•as <i. Ca
mara a ra.zão clara e fra.nca do meu voto. 

O quc>tev . ~ em Yista. o Conselho l\lunicipa1! 
qua.nrlo se dirigiu á. c::.~m;tra dos Dcpntadó·~ 
scilicitanclo :.t s11a intervenção no <tS$Urnpto, 
foi ohter desta uma sabida. loga.l par~L a, :':il
tuaç·ão clitftcil e melind1·os:t em que eHe se 
oncontl'a, juntn.mente com o eleitol'aclo da. 
Capit<Ll Federal, no proximo plcíto qne se 
vac travar·. 

A questão, Sr· _ Pr·csitlonte, foi posl;a pBlo 
Consetlro Lca,t e J'mncamentc dcante tli.t. C; ~
mal'll, c 011 respondo, leal e ú·;tncantcnte, :1,0 
Cons8lho ~Iunicip;1l com o 1111~11 voto. 

As mesas que wom do func.:ionat· l1ét::1 
eleições- q uc se vio pr·ococlor ncsLO Di::;telcto 
!.levem se1· e leitas polo Conselho ~lunicipal. 
Tudo quanto atú hoje csttí. feito é nullo 
(apoiw.los), c como, Se. Prcsiden 1.e, tenho de 
ser· parte, te11lto de sol' juiz nesto pleito. 
o nfl.u me quet'O ver na sitnaç:~: . o dolm·os;t em 
qnejú. 11111i.t vez me cncontl'ci itqui, üe achae
mc den.rrt.e de um pl'ocesso deitoral cumpli
cadu e di!Jicil. mercú de duplicatas ol'iunclas 
d.ess:.t vacillaç:lo ni.L inkl'pr·ctação dn. lei, eu, 
:St•. fJrcsideni.e, pt'ocut·o um<t ::;i t;uaçü.o ft·anca 
o dofiniJ.a., qttce pn,ra.;o Conselho, quer para, 
mirn, desde qun tenho ::tqui de . tomar cont<t 

·de sou,;; :.wtos como rept'USDnbnte, quo sou, 
da, N:.tção. 

Pol'téLnto, :)Cln on tt·ar no poni,o de ~mhe1· 
si nó:; tinlw,mos r.om})etoncia pa,t·a, responde1· 
a, est~ peegunta, do Conselho. q ue::;tão que 
:i.li<.Ls j ;i, !'ui proj11lgacln. pela, Commi~sã.u de 
Lcgisla,ção e .Justiça, quando julgou-se com 
di.l·oit.o de respoiicler ;L n.ílullida. consulta, ett, 
Sr. Presidente, vot1), acroeditand.o ostar em 
meu, .ir-:ito eonstitucional de Doputado, pela. 
emenrln, do Sr·. l\1dlo ~I:lttos c de seus com
panheiros tie lJ:uteaoa., ~'Cl'to de que olla vem 
sa.tist'azor :J, uma nec~ssidade publica, c n. 
convenioncüts de t~lta monta; vem pôl' ,tctrno 
:.L uma situação dirricilima em que se ;e~ncon
t;m o Dlstrici;"; vem pôe cob1·o a nn><. sél'ie 
de iere;.rulal·idadcs o abusos que se teem dado 
oos pleitos aqui rea.lizados é quo, snm cst,, 
solução, 'é possi \'O! que se venlt::Lnl du.r no 
pleito quo se vae travar. 

E' est,éL tL raziLo pot· ClUU, Sr .• PI'e:;iden te, ctou 
o meu Yoto ct emomli1 elo illnstr·e Deputa1.lo 
pela Capital l?edol'aJ. 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem.•) 

O §I•. Mello Ma t.tos ( ·) (para en
caminhw· a "Dotaçd'o)-Sr. Pl'esidentcras pon
derações feito.s pelo nobre Deputttdo · pm• 
Pernu,mbuco não tiveram afol'ça de me de
mover du.srttzões que allegueiemsustcntaç~ã.o 
uo.orncnda co.presentu.clu. por mim em compo.
n h ia dos meus -nobres collcgas, de • ba.ncada ; 
não porque f~tlt<~~se cloquenciu. <t S. Ex., mas 
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":'.certámente ' porqtÍe f<iltõu ao -- meu:. esp~rito r.ncnteosi~eus · se~tirilentos~ quanJo . h~nteín 
: éapacid.ad ~ ba':ltants para cornprchend.or suas procurou defend~r a juntêl. fo l eral da. situação-
> p·ropo}:>Osiç>ões~ •• -'·-· ---- -.-. - _ -_ . · emque eHa parecía, ·tcr _fica.do .. em vista das; --
- O.SR. Barcro FILHO dá .üm UJ?.~rtc. palavras com que foi justificada a emend.:i. 

dever di~r {camara >as 'razões do noss:) voto, Eu nãotinb \,nem podia tei.',aintençã.o de at 
-quero dizer poe c1ue per~maneço no propasito tribuir á ju9tn. feclerala minitnrt incorrecção
ern que me uclw, encaminhan_d.o assim a Yo- de conducta, o miolmo proposíto de parcia
taç"tto no sentido da approvaçao da em:mda. lidade po:ítica I)CSse negocio. 

Não é o caso de saber· si a Camara ú cJmpe- Os membros dajunt<i feclcral1nere~em-me 
.tente pttr<t votar a nossa omcnda. A C amara t.oda, a estima, toda a, consideração e o m~tis
já. t.endoapprovado o p:trecer, a, compe ~onda alto conceito, e os meus sentimcnbs pa.i·a 
está firmada ; só rz~sta examinar o lado da. com estajunta n'ão poderi.:tm ::;er sin'ão o de 

~ -qq.estã.o apresen t c~do pelo digno Deputado gratidã.o, s.ialgum outro sentimento pudesse· 
por Pernambu~o, isto é, o pretentermos ella insp'irar-me, além do de admüação pelo 
responder mais do qun se nos havh pergun- cumprimento dos seus deveres, deante da 

· tado. · impat·cittlldade absolutn;, da complcLtt índe-
Pa.ra se perceber que a. quest:ío posta pelo pendoncia c da. orientação séria com que fez. 

meu distiocto c.Jllcga não pi'ocede, basta a nq}p.eaçã.o das mesas que presidiram as 
trazcl-u, par<.t o tnrreoo pratico profissional. cle~çoes do _c1ue sahi com o mandato que me 
Um aivoga.do, cJnsuttado so!n·c um . c~~so fez sentariáqui, com grande hom·a pa.ranüm. 
qualquer, acha que a situaç:=to não é aquella Mas, eu. não posso responder por incJr-

-que se pretende ; por isso, porém, não fica recção <.tl.~uma s <~hída na publicação do meu 
adstricto a, só dizer que o constituinte não discurso. 
tem ra.zão; mas corre-lhe o d.ever de diz o r Tarn bem por incol'recção de :publicação foi 
ainda-'-a solução é e3ta, O mHclicO, si o doente q uc out!·o distincto collega o S1· . Teixeira · de 
diz que ust~~ soffeend') de tal molestia, nã.o ~à fez urna reclamação sobre outi·o ponto do 

·se limita a lhe dizer-não está, mas tem oh ri· ;:;egundo discurso no mesmo diâ proferido por 
gaçã.o de acc:escentar~awamole:stia ê esta mim. S. Ex. sabequcennãopublicariadis-

. outra.. curso meu, sem queprimeü·o submettesse seu 
Portanto, a quest?.i.o posta de modt) tão a.parte á sua a:pprovação do que: não sou. 

elevado, tão nobt·e e el-oquentc . pelo meu ca.paz dis~o já dei peova em discur;;o pro
. distineto coJega, transportada pa.ra o terreno ferido .em uma das ses::;ões passadas no qual 
dtt pratica.,· para - a, singeleza com que se figurava urri apartedoS.J!;x., quesujeitei ; 
costumam resolver ess ::s negocios,em assum- á sua revi:Jão. '·Entendo que · o oxamo do 

c'>ptos de cOnSLtlta VLLlg:~r, tol'fiU.'~\3 SelU impOl'· apa.rte por que:m O dá é dever da -boa cama-
tancia, .toma-se irnpeocedcntf~: radagem oda lealdade com que nos tratamos, 

Nesta questão elo' re:Jolver quaes as mozas Aproveito bmbem o ensejo para agri,~decer 
eleitoraes legiLimas Sr. prc~iclento, devo ao meu illustl•e cóHega, o St•. Sa F1•etro, aspa
declaJ·ae a v. Ex. que,si tiYcsse int-.Jrcssc,· lavras cumque tanto me honrou, inspirada& 
(lUC, se eu faltasse llo partido tomado, · eu na sua genero::lidade, e lamento não ter ouvido 
S:.Jl'Üt polo reconhecimento das mesas · no- o brilhante c eloquentissimo dtscurso que . 

- mea.das pela ,junta federal. pronunciou om respostaao meu. flliuito bem.; 
E poe associLção de idéa.s. apt'oveito a ·nwito bem .. ) · ·· . .. . .· ' 

_ occ:.tsião pa.ri.l. fazer uma explica:ção pessoal Em 73eguiclu. é posta. a votos e approvada a 
.a proposito do um inci.,lente occorrido quan- referida emenda dos Si'S. Mello ·Mattos e 
dose deu a apresentação desta emenda, ' que outros. 
v a. e s2r vóta.da.. · · · ' · . 

· , Hohtem-não compareci tL sa.3são por·mo- . O '!!;r. Germa~o I!asslocb~I~ 
:: tivo de molestía em · pessoa, de minha. fa.-:-:· :(peta o1·dem) roquer_vor1~caçao da, V?t<.tçao. 
:; milia, que . reclam:tva. a miriha. pr•esenca eríi" . Procedendo á vcrttlcaçao, reconhece-se tee 
-~<, ·,casa, é .oincidente a quo me retirodec:.>rreu s1do . a emenda ·a v provada, po1• 87 votos 
"':Cm minlm auscncia, c me obrigu agot>a, a contt•a 20; total 107. 

dizmi ulguma co usa. . . . Posto a votos, éappt·ova(io em 3a. discussão 
.· .. . O resumo, publicado no Dial"io elo Con- o.envütclo (~ .Commissão do H.eU.acçtLo o se·. 
\.· gl'es~o, do discur·socom ~quo fundamentei. esta gnmte · 
,',,:emérida, ·está ·mal.feito, cle .. motlo . ~ emprJs- . PROJECTo 
: :: ~ t~r~me pensamento quenãotive,atti·ilmíndo .· . N· . . 

394 
__ 

1902
. 

':'; :,à,os membros da ·jun t.à fode1-.~1 cornporta..;. 
~· .. ~=:-fl1e!lto mono~ digno. · . . .. ,·.· .· .·· ·······•··· ... · .... ·. ·· ··..•....•. •. O Çongro.~s<J Nacional resolve:. .· ..... · •.. •· ·• . ·' 
\n.< O meuuobre.collega do banca<Ia, o Sr~ A\1~ Art: 1.0 E' o Poder· E:<ecutivo O:utorizu.d() 
~-;;f;gustô (~.e · Vasconceilos~ inteepretou . pot'i'eita~ a _coüta.1', pa.ra os cJfeitos d(\ aposentu;dol'Üt do 
.-;; ·:-: ~ - -=--- ·- ---- - ·-
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do Dr·; _ J_oa.quirn Ca.ndül.o da Costa. Se na,, lento 
cathedratico d.t E::;cola. de :Minas ·. de Ouro 
Preto, o tempo em que leccionou ·.· geatuita
men te n.s cadeiras do physica, chimica. mi-

-u-emlogi~t e geologia-~-e-tl.-0- curso annexo á 
mesma esco!tL. 

Art. 2. 0 Rovogam-sso a:,; disposições em 
contrario. 

1~' annunciada a votação do projcc~o n. 8 A. 
dca~e a.n·no, que . concedo á - Sociedade • Opo
ra.ria. c!._e S .. Jos(, em Ouro Pt•oto, para. ma.~ 
nutonyaodesuas aulas o cursos, o _ uw do, 
prOiH'-tiT-----ftfteional '8ndo--fnnccionou a Dele
gac.a Fiscal; c dando outra,) providoncia.s 
(3r· -discussão). _ _ .. 

E' app:·ovada a SO/uinto o mentir~. do Sr. 
Posto a. votos, é appronulo em 3a dbctEsã.o Eduardo Studa.rt: 

e cnviido ü Commi:Jsio da Redacção o :_;e- «E para. o mesmo !i.m :i S:Jci.etlade Proto~ 
g;uintc cfiOl'a. da In fancia. DcsvaliJa, da. Fuetalozr~. 

(Ce:mi.) o propdo nacional que sot•viuoutr'ora.: . 
de, _eposi r.o d0 artigos bcllico:::. » PROJECTO 

N. 124 -- 1003 E' o projecto n. 8 A, de 1D03, approvado
em ga discussão o enviado ú Commissã.o de-

O Congresso Nacional resolve: Redacção. 
"\.r~. 1 . o Fica considerado válido, para o 1 ' 

effeito legal da p::omoção, o tempn decorl'ido O §r. Preside•~ te-.\. emenda va.e _ 
de 1 L de março a, 2:3 ele junho ele 1901 em_ ,.i_uo l set• d~stacada. do . pro,1~cto, na fúrm'.t do
o alferes tlo exercito Olympio de Abreu Limr~. a~·t. 1~2 do .Rcgununto, pal'a. ter uma 
oxercen o cargo de _ ajutla.nte de ordens do dtscus_sa.o cspecmL 
governador de S. Paulo. E' annnnciacb n, voktç·ão clrt emenda. · rlo-

Art. 2. 0 Revogam-se as dispo;;içõcs em Senado ao projeto n. lO, deste a.nno, que 
c.JntrL~rio. autodza. o Poder Exeuutivo a abrir ao Mi--

Postv a votos, é a,pprovado em 3a discus35:o nistedo clu.Fazunda o credito do ~7:592$972~-
o enviado á sa.ncçã.o o seguinte supplomenta.t· Ct verb~.t .:!Oa, do _ art. 23, da lei. 

.. PROJECTO 

N. Bl -1903 

(lJo Senado) 

O Congresso Nacional resolve: 
Al'Go 1. 0 O Governo a.brirú o credito quo 

fiw nccos~ario parJ, o pagamento _a D. Bal
lJina Ma.l'ià Neto da Cost:_t; do meio soldo a 
que tem direito, como m?i.e do aJJ'eees do 
exercito José Neto Simões dtt Costa, de."de a, 
data do fttllecimento deste, CIJnsequente a 
moles~ias adquiridas em ca.mpa.nha., <tté hoje, 
o dahi em deJ.nto. 

Art. 2. 0 Revogam~se as disposições em 
contrario. _ 

Pos :o a votos,é approva.do em 3(1, discussão 
e enviado :i Commissão de Redacção o se
guinte 

I'ROJECTO 

N. 93-1901 

O Oongl'<~sso Na.ciol1al resolve: 
·Artigo tmico. Fica. o Poder ExccuLivo au~ 

torizado a abrir· ao Ministcrío da Guerra o 
credito extraordinario de 3:916$G90, para oc~ 
cone e ao pagamento _ dos vencimentos do 
mestra da extincta ·officina de cot•recirus ·do 
Arsenal de Guerra do Estado · do Rio Grande. 
do SuLOrozimbo _da Silva Marques, cujos 
scrviços ·. foram aprovojtados .. na __ ·Intcndencia 

. daGue~r:1 ;· fazendo as ne:cssaria$ operações 
. o revogadas ·as disposições em contrario. 

.n. _~34, de 30 do dezembro d.c 1001, (discmsão-
umca.). ; 

Posta a . votos, _é apprJV<tLln. a rol'erida. 
emenda do Senado ao projccto n. lO, de 190:-:, 
da. Camara dos DeputrtLlos (n. 3130, de 1902). 

Onde se diz-o credito do .'27:5~J~$\:Ji.2, sup
plementar á verba 20, etc., até 30 de de
zembro de lDOl,-substitua-;,e pele scguin r.e: 
-o crerlito e:de;wrdinario do 27:002::::;97:.? 
p:tl\L oceorror ao pagamun to d<~ commi~são-
dc 2"/u aos ventledor·es parbic1llnrcs de os
tampilllu.s no ex.erciciu de l !)02 ; u mais como 
cstü .. 

E' o pPoject;o as:üm emendado appr•ovu.do: 
o enviado ü. Commissão tlc Rodaeçfio,ullieia.n
do-se tto Senado do oc .:orrido, 

E; a.nnunciada a votação da emcndt~ do Se· -
nado ao projecto n. 1.2, desce anno, quo uuto
riz:t .o Poder Exocuth·o <L abr-into Ministorio
dê.L F'azendao credito de 3:000,), supplcmen
tal'(L verba. ü", do orçamento de 1001 (discus~ 
são unicn. .) 

E' appro\~ada <1 seguinte emenda do Sonado 
ao pt•o,jecto n. 12, de 1903 du. C:.~mara <los. 
Deputados (n. a6.2 de 1902.) 

Onde se diz- o ,credito de 3:000:~, etc., 
até :30 dJ dezemlrl'O de 1901-diga.-se:-o cre
dito extt·aordinario de 3:000:5 pi.I.L':.t occot·rcr·· 
ao pa:5amento das despczas •l'dta.-; com o ma~ 
terial. pat·a o The.;ouro Feder·al no cxorclcio . 
de 1902 ; o mais como ostd .. 

E' o projccto approvado as.:;im cmrmdado c~. 
enviado A Commi:;são de Redrw;~iio : olliciaudow
se ao Senado do occol'l'ido:· 
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Posto a votos, é [Lppl·ovado em discussão mero l55n. do 1003, que autoriza oPr·esiilen
uui<;:}, condado,;_ Commissão de Rcdacç:ão o t <; da H.opulJllca a . L,entn,r cl.os direitos do 

· s :_~gulnto imp_urtação o material preciso para. o abas
tocünentv de agua á cidade de Belém, no 

PRO.JECTO .Estado . do Pará. 

N r:J5 B ~ cb ·l!JO:: Podin. ter pOllido a. p<11avra durante a dís
CIIs.-;ãu ; podi<~ tol' a.peosont.ado uma ememla 

o Con gl.·csso Na.ciomd 1.0801 ,-e fLLZCIJdo depcmlor o aprovei l<tmento do üwor 
vot:ulo di~ dbtrilmiçào da. a.gua. a toi os os 

.:\.1·t. 1.° Fica o Presidcnb ua llcpuiJlicn. contl'ibnintes com o pagamento em uia, 
a,uturlz:ulo a is•mi;a.r elos dil'citos de impol't.a- quel' aos coneligionarius do governador (lo 
·;;.3.o o m :üe1·ial. que fu1· imp01·tado pr~la. In- ~stado, c1uer aos seus advcrsa.rlos politicos. 
1;cn t_lend<L :i'dunicip rd. de Nova Friburgo, ci- T 1 , _. 1 · , .· . . .. s E. . 
d.adc (1/J Estudo do Rio do .Janeiro, péVi1 abas- . a_ pr L~vH_r:nma :-;:1 1 ~ pa1;1 · · x .. , u~a. 
tccimento de agu<t, bum eomo o materi;ü I I~u:U,tll~.v:<LI:,:-;o 0 ~11 seL_ for rmtl.:t;la ... c_mbur~ 11ao 

meta!Jicu dcsl,inado ;í, rêdo tio (!scrotos e o quu lu~.-:,? <WP1 ovada. Nao_ 0 qllJZ . ft~zer. collo~ 
r · . , , " ,· . .. . , .- . 1 "'·,f . · .. c·:- 0 IJUCL-me mu IJla.no mats o levado, su lfl'<tguor 
;.Or.t':·.c~_.ss.:LLI~P'1l·L~. 8?\\1Ç .. J cc 1'· tunu1·l,•l o Jn;ojet~1;o sem rost~·icções. Tl'ata.va-se de 
.lectt JCtL dt~. 11 csma Cldaae · . ' mn 'melhol'amento digno do ser amparado e 

Ar L 2. o Rm·og •. tm-se ~ts d.í:->posi1;()cs e:n o meu a,mptWo nã.o ü.Lltou. 
GOII trario · . Em. nome:,.·pol'ém , dos principias de ituma-

Po:; to a. votos, A :tp]n'ova.do em disl:ussão ni(hdc v riiw lembrar ao governü.dor pa
~ ll1ica. e envia.c!o á. Commissiio de Recla,cç[o, o ra.ciJse quo infligir o supplicio du. sede a. 
s:)gni 11 te quern ~ ú t.om o ctime de nãu f'cstcjar a. snu. 

~~~lmini:.:; :·,r:.t.ção e protesta. em nume dos seus 
I'JW.Jr;:CTl) 

dit·e1tus é umtt crueldêtdu incomp<ttivol com 
11111 paiz civillsu.do. (Muito Út:m.) 

A Camura vao comprehonder o motivo 
1 tlt~sb.'5 o!J.~ervaçucs <plantio suuber quo, por 

O Cungt·c.~so Nacional res:'jl \'C: n1rt:.1, ír·onia ÜtL sorte, o tli:!. orn qno o jut·cal 
Al't;, L. n Fi~a. 0 Presidente da, RcpulJlic~L O Pa·: ;, doclta. CapiLtd, publicava um tcle

aui,oriz;t<.l..; :·. c:onceJcr isenr;ü.o dos lliceito:; g:·;wnna annuncian<J.J que l'unt cor~uuo o cn
_·lo,impor-tat;'ão pat><t 0 mn.tori:.d que f'0,· im- eanamento de íLgtm <.h. casa de um h;tbitaltf.c 
11 .:J ri;u.du pelo Ouvcrnu <lo Piu.u!Jy. p~Ll'iL IJ S t~ l·- <h cid:tdc. sú po1· ter p!·oto . .;t.ado, depois do 
-d,-.o d J n.bastoeimento de ao·u·t da. ca.pital <i o p:.t.;:ü.I', eun tJ'n. o c.xaggc:y_ da ·taxiL cobra.da, n 
111ê:.;mJ Es;a,do. ~ po1· ::~ .. ~ t· ii,!IV<li'~Ju.t·to pultt1~o do g~vcrnu.üot·, 

N. 153 C.:.._ 1903 

I qna.:1tlo s;;ubm· quo es~c J1;1 m·u. JIISt<tmelüo 
·Al't.. 2 .. o Rcvoga.rn-sc as di:5pn .... it;ü .. ·~ etn <H!uollc ü!tl qun o Congl'esso Nacional vota.n~ 

-~ mtt·a.rio. U1na. jJrovidendi.L em l':I.VOi' do serviço (Le 
u.guu. OJll Helt!.m, SOl'\'iço hoje a cargo do E;:;

Po:{t,o ;:~ vol;os, é :tpprovado om d iscus.~fLO liatiiJ. 
unic:t, o on dado :i Commbsão dn ltcd:.Lcr;:"to, o 

· - . sngui1rt;c Os <tdver·sat·ios devem sm• roJm~idos <\ pão 
c a.gu:L, cLJ a fm•mtt!a. dus !JOliticol-:i ty,·a.nno!:l. 
Mu.;o es;;a. f'or·mula :_~inJa. é uma dclicía, un<.lc 
a pt•i vação <la. aguu. ~~ o castigo aos dosall'e
cGos. S(•.rú. para duvidar cr1.w :.tmanhfí. a. pL·es
s:-w ::obrou com r.ac1•ci:.tnte q uc ousa.J:• razer for
necimentos ao inimigo polir,ieo venha tam-

PROJECTO 

N. l )5 D.;-1003 

o Ct)Og'l'CSSO Nac.ional. rmolvo: 
AT·t. l.'J Fica o Pr·esidente dn, Repi!lJ!ica 

i.tutorír.ado 11 isenti.t.b' uos direitos de illlpor
;açf.i.o o material precis.J piti'a o i.tbu.slioci
mcnto dp a.gui.i. á c:uade üo Udüm, nu Estado 
·do Pttl':í. · 

. :\rt. 2.0 Rerogam..,.sc as di:-;posic,:õe.::; om 
· -C Cdntrui'io. 

. . .. , . . . •• . .. . 

.i~ Sr•. Dricio FHbo (pela o1·dem)~ 
V(ln!w, Sr. Presic.lento,api'esonbt• a. decla
:~aç5.o de que votei a favor do pro,jccto nu-

~':<:.: .:;·, 

~f~: - · 
-~~:f::~· ·- · -· - ' 

bcm snpprimir· o pão'? · 

Antes de termin:n· devo diZcJL' r1uc o cava~ 
lheiL·o att;ingülo pelo a.cto de prepotcncia do 
f'unccíona.río de uma. reparr,ição pubLica, 
S() por<tt•e roclu.mou, depois de pagar c nada 
<le ver, foi um dos organizadores do pri
meü•o sm·viço do supprimon1o de aguu. â. 
populi.:.ção de Belem, :foi um dos . accionístas 
c .·.· prcsideni;e dessa mcsnia empr·eza, 'tgora., 
om plena. Republ.ica, tr,~nsfurmadu. em c1e
mento do pol'seguit:;ão política.. (Muito bem,, 
nwíto bem. O orc1do1· ê comp1·im.ento.do.) 
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SES~=ulO EM 13 DE AGOSTO DI.; H)O:~~ 257 

Posto a votos, é approvn.do em discussão 
;Tmica c enviado <L Commisfio de Redacção 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 162, de 1903 

O Co:lgrcssJ N~tcional re~olvc: 
Artigo.unico. Fie<~ o Podm· Exocutivoauto

·T·iz<Ldo a. conceder um anno de licença, com 
oi·d~:n::.clo, ao tc.Jiegr:;.plüsta de 4~· cln.~se João 
Baptista Coti·im Amntla, para trat<H' de 
sua saudc, onde lhe convier; rcvognd:.~s as 
-disposições em contraeio. 

Posto n votos, é approva.do em ;>,a discussão 
o cnvla<.lo à Commiss[o de Rcd<tcç[o o::;~
guinto 

PH.O.JECTO 

N. 142 A, ele 190:: 

O Congresso Nacionat re::olve: 
Art. 1. 0 Os officiaes da BrigD,da, Policial 

1lo Districto Foioral perderão a patente, 
'Llta,nrlo condemna,do:J, êm processo crime, <~ 
.essa. pena ou a mai:> do dous annos de 
prisão. 

Art. 2.° Compete a•J Governo reformar os 
ditos offtciacs com o soldo proporcionn,l ao 
tornpo de seeviço elfectivo, nos cas.Js do 
:ut. 67 '1 e segundo as fôrmas dos arts. 675 e 
1368 do decr·cto n. 4.272, de ll de dezembro 
. de 1901. 

Para.g-rapho unico. Nas hypol;hese:3,porúm, 
.do art. fi74! pal'agraplto unico, lettr<tS ú, 
e e e, d.epcndcr·á a, r;;f'ul'Jna de sentença, pro
.foriLI.u. om pr·occsso crime (Codip;o Penal .Mi
litar a.rt. 147). 

Art. 3. o App!icar·SC·ha (i} Codtgo Pon:tl 
:Militar aq:; proccs~os submol;tidos á jueiscli
.cç~ão dos conselhos dtt Brigada Policial. 

Art. 4. 0 [tcvogam-sc as di::;posiçõcs em 
con tra1·io. 

O Sr. Calogeras· (pelr.~ 01·dmn) Pcf 
·c1ticr c ohtúm dL~ponstt de impro:;são da Re· 
dacção ílni11 do projcJcb n. 8 13, de 1903, 
pítf'a que seja, immcdiaéamente votad<t. 

Em scguid.rt ú sem debate appr·ova.da <t :{C
guinte 

REDA.CÇ7\Q'>. 

N. 8 C-1903 

Redacçt7o jlilal r.lo pr~jeclo n. 8, deste anno, 
f)Ue concede ú Sociedade Ope1·w·ia ele i)(f:o 
.Jo.~r.J, em Onto flteto, p:wa manutenç!'!.io de 
..SW.tS aull..tS e C({i"80S, O .llSO do j)I'Oj)I'ÍO na· 
cio~1.aZ 01ule funcdono!t a Delur;r.wia Fiscal, 
e dr.i OU[J'I.(S Jíi'ODÍClenCÍt!,S 

OCongt•osso NacionaL·<.lom•ota.: 
A1•t. 1 . o Fiea. eonccdi.do .à Sociedade Ope

'l'arüt de S .. José, em Ouro Pt·eto, para ma
V o!. LV 

nutenção de suas aulas e cursos, o uso do 
proprio nacional on .I. e f'unc.;ionou a. DeloQ';Lcia 
~~~. ~ 

P;wagrapho uni co. Es.sa concessio se tor
nará e1f8ctiva desde jà e d.ur;w<L o1i1quanto 
existir a mencioorvla assocbç~Lo, com os seus 
fins actuaes. 

Art. :! .. o Revogam-:-;e as tlisposiç·l,c::; em 
c.Jntrario. · 

Saltt das Comrnis~iJc . .;,l3 de :\;rosto U.e J.~):J:3. 
- V:'riato Jlir.!sr:w·c;;h.(s.-- !Jc;:;i/e;wgild•, rT0 
JfOI'tU!S. 

E' o p1·ojocto eliviado :.~o Sena.do. 
Pustu a votos c appr·ov;Mlo em 3tt disc~ussão, 

é envla~io <'L Commissiio do Rcd<.wção o .c:;c
guinto 

I'HO.IECTO 

O Congt>os:õo Nacion::Ll rc:>olv.) : 

:\.n. l." Fic<L o Po.lm· Ex8ccttivo :wtol'l.
zado a abl'il' tto Mi11istel'io d~ts R:>laçlíos Exto· 
riol'es os ct•editos do 100:000$, papul. c de 
45:000.~, ouro, aquelle su,pplemenG<tL' :i. ru
bric<t :3a. e este á eubl'ica 7", do :.Lrl.. 8° da. lei 
n. 957, do :30 de dezembro de UJO~. 

Art. 2. 0 Revogam-se as tlispo~:lç~õ.•s um 
contra.rlo . 

O Sr. :E-Ienrique SaBes (peta 
rmlc;tt) t·oquor c uld;(~m dispons:L de impt•es~ü.o 
fÜt Rudacç:Io fin:.tl do pt·ojccl;o n. :J!H, de !Ll02, 
quo de aclw, sol,ro ~L Jnosa, pal'u. ser- imme
dbtarnonto vot:tda. 

Em scgnida. és :m ·l·~ktte :r.ppt'u\·au t a .~Q
gn!n te 

N. lGS- lOO:J 

Rer.bcçtio firwt do p1·ojeclo n . .'391. d,· 1fJO.:!, 
que mtlo1·i:;a o Prosido;lle da UtJ'Q.nl.Jlit:ct a 
contar para os t;:(fiJitos ,Je aposentadoria ~to 
Dr. J.oaquim. Cwu./ído r.lrt Costa Sena, leiile 
cathedralico da Rscof,~ de Jlftn((S du o,o·o 
Pi·eto, o tempo r;m fJ.~W lecr:ionou .fJmll,tita. 
m,mta as cade1:rw; r.lo physica, chímit:a, m.1:
'IWI'alogia 13 (JMfogia I) r.lo Gttl'StJ WW!J.•.'O r_é 

mesma escoh! 

O Congress.o Nu.cional J•csol v o: 

~\l'L. 1. 0 E' o Prosidento <la. RcpuiJiie::t :w
torizttdo u. conta,r pal'a, os effoiGos de a.pos:.m
tn.doriu. do Or. Jor~quim C<Ln,lido .· d:.t Cost:.~ 
Se na., lente catlwdratico da, Escola.- do Mi.nu.s 
de Oul'o P1•oto, o tempo crn qcw locciouou .... 

üJ 
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gra.tuit<tmonte a~eacleiras _do physica, chi
mica, mineralogia e geologu~ o do cul'so an
nexo Ct mesrmt escola .. 

Chamo a <:Lttonção dos meus collegas pu,ra 
este ponto. E' um ponto technico, delicad.o 
e que reclama motlwdo na ex.posição c un~ 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em pouco de attenção. . ·· 
No meu primeiro discurso, publiquei os 

titnlos do direito do pru].Wiedade da C<.tmal'a, 
Safa das Com1~1issõcs, 1:3 ele agosto do lGO:J. quü sfw as tres se:::marias· ... Ellas compre· 

- Viric1lo Mascw•cnhas · - IIeríilC'iter;itd'' de hendem todo o te1·ritorio da cidade. 

eontrario. · 

ll:forccs.- E' o ].Wujecto ·enviado ao· 8emv1u · Mas diz-:;e, allog<.t-se que, llurante 0 soculo 
X. VIL ante::; da Camal'<l. obt~r a sesmaria cha-

0 Sr. Presidente-=- Estão findas macla de sobejos, algumas concGssões foi·am 
as . vota,çõos · feitas dentro- da cida.de a. pa.l'ticula.res, por-

Pa,ssa-so (L ma.toria em cliscus::;ão. quo quando se como~·ou o tombamento, a 
linha de testadtt d<:L doa.ç:ão tl;:~ C:_~mar::t co-

Continüa a 3a. discussão do projecto n . .:f: H, meçava. no morro <h Viu v<.~. p<.ts::>aY<~ sobre 
<L~ 19?.3•, que T?~n.cla.appli~<.tl' "'r'~ tcrTcnos ou o morro de Santo Antonio, • peli.L ruD. de· 
proprws mumCipttes que. resultaiem de sr bra UI·uauayana 0 Germinava no morro da con-· 
ou excessos sob. e os ;Lllnhamontos de ru:.1s. . !2 

'd · s t :J' ·p · ·t· ·o L ,cmçao. 
a:,?m as~ ,pra;:a . .' ? c·: o. uls ~31 n 9 r l 0 Esta era ,~, linlu1. de tostada dn. sesmaria. e, 
art. 15, :s 8, letun. c, dt~ lei 11 • 8;). üe .... J do como tocl'a. a extensão terr-itorial, comprehen- . 
sotcml)r·o llo 1802. dida ent.!'e esta linha e o mn.v pD.recia, não 

continüa. eom i."L prLL<~vi·a o Sr. FelisbcLlo fazer p::t.rtc do patrirnonio terrHorialda Ca-
Frcire. mara, porque <.L linha do testa.ch~ üe sesmaria, 

O Sr. FelisbeHo Freire (conti
ntwnclo).-Sr. Presidente, tlizia ou que as 
COl'l)CÍPações munici-pa.es exercem f'uncções 
de üua.s natureza~: um:.ts que se referem tt 
sua capacidade pr-ivada e outras quc~e l'O
f'et·em á sua. ca,paci1lado publicn .. 

Dlzia. la.mlJem, ~r. Prc::;ideni.c, rtnc (\in.
contestavcl a. intOPVCOÇÜ.O da lcgü:;latura dos 
Esk1,1Jos c do Con:.rrcsso Naclon<tl sobro a.-.: 
funcçõcs municipaes que sáo oxcrcida.s~ om 
vista da. SI I i L capactcL.t.do publica, por isso 
que os Jnunlcipio:; são a.gcntes do Go'\rorno, 
mas ou contesr.:tva, em nome da ~ unanimi• 
datlo üos tratadistas americanos, que o Cun~ 
grc~so Nacional <JU n legisbtura 03tadual 
1mdesse intr-. vil' nas suas funcçõc.3 privadas, 
<~mpliando ou restringindo a stm acção. 

O Est11li.o não tom ~obre a.i cor-po1·aç~üos 
municipaes a.cc{n o nas rcso I uções so bt·c com:: as 
da sua. ca.p<wida.de pr·ivada. E' este o prin
cipio que eu enunciava o t'~ este o principio 
que est;á f'undamenm.do em todos os livros do 
l)ublicisl.as ;~merlc~mos. 

tinha o seu começo no morro da Viuva e· 
ia a.té o morro d<.~ Concciç.ão, a Camu.ra pedill. . 
::1. se~maria de sobejos. 

Por cu.usa disto, e é um facto que cu n.s
si ,çm;.llo, foi quo <L . Camarn, log·o que se iní~ 
ciou o tomba.mento, n~t occasiã.o de com.eç:.u• 
a proceder-se á modic;ão das sé::>m :rüts; nu 
4° dia do sua. exccuçflo, sendo que f'ót·D. da. 
Iin!m ficara grande p:tete cl:l oxtensào tm·rí
tol'ial da cidatle, fúra de seu Lliroito de pt·o
pl·icdade, rcq 11ereu a. sGsm:wia. chn.mnüa de· 
sobejos, isto é, requol'en pn.t'll, s1t:1 doaçfio a 
tc.~t·ra que fic<wn. entro a hnlw. da. sosm::u·ia. c 
o mar. 

E' muil;o po.~ith'o o ou não Pl'flciso lor o 
despacho dn. nutot·ida.üo quo ft~Z a. concessão 
do t'J(ht a tcr1·a comprehenüida cntt•o a linha 
ele t~~i:'tad<L c n mar. 

.J;i. foi pnhlic:ado. 

. Or<.~, a.nalysemos em l'<:tce 

As dnas JWlmitivas concessões ftJl'<tm em 
1867, um soculo antes, porque· nc::;se tompo, 
dizem, foram concedidas sesmarias a par
ticulares, nesse :terreno comprehentlido 
entre a rua de Uruguayam. e o mar. 

desta doutrina !vias IJür quem f,Jra.m ellas concedidas ? Pe .. · 
o substitutivo. 

O sulJ .. titutivo thL ao Prefeito <L compo· 
tcncia do alional' o ::;eu patl'imonio, eompe
tcncia quo se prende á. Cétpacidadc privada. 
doGoverno Muuicipal. E' um <teto inconsti
tucional. 

Fciü~!:l csti.~S conf::ideraÇ!õO."> sohre o . ponto 
tl .J dis~urso do J11GL1 honrado collegn, que 
tomou .J!or b:1:so ~L ttniionomia · municipal. 
p:~s::;o .· a cumpr•il• o dever perante o::.; meus 
collegas do -demon;:.trat• que todo o tcrl'itorio 
da ciüade do H.io ·de .JtLneiro pertence {L Mu
nici.pa.lidado, com excopção de uma linlHt~ 
que indiquei. 

los governadores, que o não o podiam fazer, 
em virtude da legislu.çã.o do tempo. Só a Ca- . 
mara. pod.ia dar essas doações em visttL de 
seu pat.rimonio, ·do diroi~o de propriedade. 

Logo estas concesdões particulares, que fo
r::ün d:.vlas, não são aexpres.,ão elo titulo le
gitimo da propr·iedade e tanto assim é que 
l1l'C:)Cl'ev]a alogí.slaçft.o do tempo que tod~~s
ossas doações de ter!'U.') a particulares foss:.nn 
sn bmottidas (L 0.)roa. Não foram approvud.as, 
e a. Cttmttr<úlo 'Rio de .Janeiro protestou sem
pre contra tL usurp ~ção do se a dieeito pelo 
fa.c to dos governos <1.'1 cidade,· delegados da 
l\Ietropolc, ~larom ~:;sas cpncessões; até que 
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veiu a Carta de I. 713, pruhihindo q no os ~m jogo são razões poderosas pam q uc ett 
go;ernos ns fizessem_. . . . . IIJ?puto o incendio <W proprietario urbano. 

Em f;.tee d~ss ~s fa.ctos, pergunto: e }eg-lt~.:_ _N"IJ.~guom sin~LO olle tinha jntcm se em f.ll.ZCJ.~ --
. -·-·ma-~-- PT01!1'1Ctla:ctcr ··-p1tF~1CTI1al_'(lentfü. aessc d~sa.ppal'ecercm os documento.,; eomproba •o

terrttorw, de:mto dus tttt~lus cicproprwda.do rws da Cam<n'n. sob:'o seu düeito lll.t cxt1m:;ão 
da Cannra, d_eanto c~'l legBlaçao c de todas do urnn logu<.t de tcstad<.t c seis de fundo. 
as .~art:ts rég-ms ? NetO. ·. . ,·, . , Tanto a ~11inlm. int1wpret<tç:ãu ü vo1·d<:t loira 

Lu m~ .col.~~co n~potH? ~o.' bt,t, ~Lmp.les- quo, dcpots do tncendio, u pt'OPPietarl.J Ul'· 
~nen,t~ .. h,1st~pcoen~o!1o.~utl~lt?,_o. ~·~que 1~~ bano lo,·antouyrna qucstã.o juLlicia.l'i;t, oon
,J, pre:::.cJ 1p~a.o e. quL· ,1 Can~u.I\1 lla.u podt,L furmc cunskL uc um cntlicc quo pc<~IJ li ··onça 
lutar contra, a for(·a dos _habi~<11ttes. pat·a p~tblLca1·. ·' <.; 

. A Juta, en~r ,, os proprLOta.rws urbanos d~t Esta rgrostãu ·começou· lorro úopoL:; do in-
cidade uo Rto do Janmro c a C~mar<t col1?-c- condiu, po1'qne ellcs pr.;tcnJütnl, co ~ locar a 
çou proteUandv o tombamento u:.~. :-:: :se ..; ma!'L~ts Camar:.t nêl. posição ·l.Lo ·não ter 1tm só do
P?r um SJ~ulo. ~adas ol~as nu ~e c·.ulo X~ I, ?umcnto p tl' éL ~lemon s tr<Ú' o seu cliroito. por 
su .~:o n,l?,tdo d,o ... ccu.lo_.:XVII fo~,LI~ ~om1J .l:- ~.:>:;v qu~ ll <'L lliHie ele :20 de j 11 llw de 17\)0 80 
das, potem. ma.ls~ pas.-,,tvam IU_cllr.~.s depois tnc .mcilaY:L tudo o <tl'chi\'o da municipali
tlo t~I~bamcnto, fot preso o ouvtdur q11e o üa.do. 
presidl<t, o De. Dhs H.apo~o. e ~eque ~trn.uo, 
só porque cnmp!'ia 0 son dever. Est;~ qne3tão t eve poe fim obter. como 

Naúa, ::;e fez; isso produziu 0 de:iauitno. oiJtivorarn. o ~te corclão üo 12 d.cjullto de HH2. o b cl c · · t 1 1 · O accot·dKo lhe:; gn.t·an tju o 1lir'oi&o pleno á 
s mem ros a. am;_n•n, a VIS ,a, (~ta lmnça. , li'Opl'l8lhd<\ sobr·e o Ü!.rritot'io da eülade. 

tlo govorno ela. l\[etrop.Je cornos _l)Pupf'iL'.ttL· P:u·<.t isto fizct·am o inc<!n ,lio, ma,-:; o GoYcrno 
rio~ ~rba. UúS, não poLlcndo obter victÇ>l'i<t, do. enUi.tJ. o conde de Rozoncle, l)Jl' meio de 
dea1st1ram dm·antc muito telllpo do tomlJcLl' t 
sua p:opf'iurl<Hle tenitoria.l. Elle.3 tinham ec itu.cs, atcn.nç•on restam·<\ e qua::>i o u.t·clü vo, 
visto que uma. a,uf;oridadc da Corôa, o ouvi- r.anto quanto foi possível, pa,ra que no:ise 
dor, a.uGuridu.do onL'i:i.o clloi<~ de attrihuiçõcs pleito a, Cam~n<-1. puJessfi a.prcsenbr· os do-
. · · t cumentos pt•olla.tol'ios do :·>Ctl llil·citu. 
JUtllCHtria.s, ·inha. sido enc~trcel'tv.lo m~ forr.a... . . . __ . . . 
loza ele S:tl\t<L Cruz, scndll sCLH bens seque::>- Vmu o.~~ c?o.t·clao de 181 Z. A )Ll.:3Llç~~ du.-;-
tJ•n.clos. sôrnonto pol' iier qnorldu tomh:tr a, fallccc11 Iniultzmont l. Os mag~slir'i.tüos ~lt
propl'ietladc t'lt·riLorhl da. cidade tlo JUu clclqlle!~ · ·.w~npo,_quo .mcrecorn do IJU .s,t~üos nos, 
.lancil'O. . a.dmu·n.ç•al.), na.o :-:'o por suct s:t.b :dorm. I'Unl') 

Só pol' ::;i o::;te raet.o tf'a.Juz p:n·f'eitamcnto P~E t\U 1. honestidade, ellos,fluc orn cadii. opi· 
u intet•t!!'SO i:logitimo do 1n·upriotD,l'io m·- n~ao. n:dCl'J~ ·~nl <~ sun, pru!nnda cllltltt·a do 
h 1,no, coutr·a. 0 i 1no 1 ·n~.;;0 legitimo dn c;;~, - dtrmto, rn!t•aquo~ora.m, dos~:.tllc<:.m'aln pc· 
!Uill'il.. mn to a pt·epu to1wm do p t•uprw l;:u·w u ·bano, 

Mas nflD 11cou alli. F'ez-sc noYIJ turn:,a.- qw1 lhos a. 'J'<trlcou 11111 <W<'Ol'<l5.u unanimo. 
1nontu, um sor.nlo dupois, no. mcarl11 d.o so- Em face disto, a ();_m1:tt''' r:ncoiTC\~1. p<ll'.t t;' 
éulo X VLII, t;omli<J.IliOnLo q11o :::ú í'ui ~ecutaüo dc.;mulnt;'go do . Paç·o , (:up. <~eet; : 1o o:::t:t 
porque j:i Ol':t, l'C<Lli1l;utu a expul~ão elos .io- ue:-;to.-:> <tuctllllf'nt,u~. qnu uunc ·: lu_t'illll [)llblt
suitas du llra.zil. Si nfi.o J'oL'<L is-;n, 11 5.0 se c;Ltlo3 pot•qtw pt'C.Judieam u d lt'OII,o elo lH'O
tceht ro dizu.du ncs::>a (\pocn,. pr.erlado p:l.rticulm·. E' esl:ét u. pl'i n1cir.1. voz 

A Cnmt\t'<L tombJu as suas sr;smu.rias o qnn vão a pub!ieo. 
ücmarcou-:.1.s; ma.s, qual foi o acto que se A CamcLl'<.t submotteu <1. que:3l;'i:i.o ao clesem
~:~oguiu ;i.quolio tomb<tmenl.e? O incenclio do bar·gador do Paço, ·padindo a nul.li<.hdo do 
:1,rclüvo da Ca.mc~ra. etcc,Jr·dão de i8l2. Foi afl'oct,1 ti. Coeoa. Dis~ 

lJesdo que o propriebrio ut'bano viu que :t culiíu-se, e dessa üiiicu:-;sü:o rae-sc vot· a vor
C;~.mara, depois do uma. . luta de dom; se- dadc do qnc tenlw aJTil'ma lo. Nlnguern 
eu tos, alcançou tomb : ~1· c dolimital' sua. po:;se nos h. eidaclo possue um p:tlmo do terra, 
territui'id, dentro d<1 qual-estavam onera,· excepto na zona. c1ue indiquei. Afl'ecii<L a 
vadas <J.s propricda.dcs t.crritoriae::: dos n.Uos qno.-:>tã.o :L Coroa., c;ta b<l.ixott o alvará. do 
poHticus o milionarios do Rio do .Janeiro; l8'~l. 
qua,ndo o prupr·iet:.tl'io nr1J:1no viu que u. Ca- E' aümiravol, Sr. Presidente, que, em 
mara, o1Jtcvo dn. Coroa autot•iza.çfto de tomba,r questão tã.o limpa o tiío cl:.tra .. como osta., em 
seu p<1.r.rimonio, o roCill'dO üo ljUC lanç~olt mão faeo elo~ documen·tos. tt propl'in. Coroa le
foi incendttl.L' o <H'Chivo da Camu.ra. vaS!'3C, dc•dc J HI:~ tLtú.IS.~l, para. annullat' 

Ntío posso acr'oditaP que esse inccndio osl.o accoL'ciào. Ora, quem não vê ntt mat•cha 
1'os::;o casual, as3im como não tenho provas dos . .;cs acontocinwuto:s a, . co1wier:ão elo pro· 
n~~1.tcrines, uocumcntos po:;itfvos pan~ acl'O- peicta.rio urlmnJ de que cllo nü.o é o pro
dlttw que tenha. sido p1•oposit~~l. Alogica, a, priet<trio t c~gltimo dcJso:; tGl'r'<)nos, o sim <t 
m<.u·clw, do;.; acontocimrntos c o; intcn•c_ssos. Canuuu.? 
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Quem não vü que a Coroa transigiu com 
--e-p~opl:ietarlo_,_iLlJ.~i\1:.~ _<:l _.Q3ntentor da po

litica. e que só depoi~ de nõv<ntnnos -pôJo 
resolvce uma. questão que devia ficu,t• resol
vid<t immcdiatamento? 

Mas, o proprietario ur1Jan .:> ain(la nã.o 
ficou satisfeito com a. resolução, aincla, le
vantou a p:-~. ra. ver ~i olJtinha. alguma c.)USíl., 
o a!fectou a qncsttb ;t Assemblé<t Geral do 
Imperio. Jü. nã.o é a coloni~t : t'· a Nação in-
dcpendcnt.o, quem rqsolvc. . . 

O propriobt·io n<'lJ.tno fez o ruqycrt menLo 
quo a.qni est.á, le,- ~,.ndCJ <L quostao do . sou 
dif'cito pal'<t soe conllJ' Jnada polo Pode1· 
Legisla ti \'0, e êl c~HillllÍ:SSiiO de ConsLituiçKo, 
LCO' iSiaçã.o e Jus ~ i ç <t deu p::trccer cJntea, 
ho~tologa.nuo como lei do, Na<\ tO o al Vc~rá ele 
21 d.c maio ou abt·il de 18~1. 

Deixo (Le ler estes documentos para nã.o 
abus:n• tla attooçi.io dos meus coUegas (nt7o 
apoiaclo.~ ) ; ma.s a s•ta integt•t.t sel'ú. pubti
ca.i.la no me11 discnrso. 

Em fa.ce de tudo isso é cxp ·e3siio da ver
dade di.zee-se qnQ no territo·L'io desf;a cidade, 
h:t qualc1ucr por<;ã.o ele pr.JpeicJa.dc p ~trti
cn l~tl' ~ 

Pó ~le existir prosci-ipção ; nã.o m e colloco 
no teercno do dil'eiGo, l11i1::l no tot·r·cno da. 
historirt. 

Não !ta. Existe uma. unica zonn. qu3 fui 
vcnd.ilh; a.qndl<t a que mo rofod no meu 
pl'imcll'O cliscur·~o. 

Antes de condnü•, peço licença a ·) meu 
no!Jeeamigo, o Sr. Mellu M<Lttos, pr~ra levan
ta.r, em · numc à o 1•'/wninr.mse, um ·pro&esto 
cont.Pa dous trecllos do seu discurso. 

Di::;sc S. Ex.: 
« O Di st;1•icto F'eJel':.tl não tem l',~zã.:> de so 

orgulha.l' do su : ~ gr.111lctu. c pros})Aridad.e 
como ubras exclusiva:; de suas administrações 
cornmuna:}s, como feuctos da. sua. vitaliuadc 
munieipal; o que olle ~ deve-o pr·incíp:d
mcnte au Go·l'erno geral. sob o Imperio c ao 
Governo Fcdei'al, sob :t Repnhlíca. 

A melhor p:Jrçã.o de :1cu dosenvolvim:mto 
esta cilla.dc deve ü. tute:a do governo cJntra.l, 
sob que tcrn vivido . de longa do, ta ; ú. cü·
cumstLtncia de sna escolha para séde do 
gqverno nacional deve o Rio de . .htncit·o a. 
proeminente 8it.uação, na, politica e no pro. 
grosso, q no ga.nhou entre as noss~t~ cidade.-:; 
prineipac>s.» 

que ainda hoje existem ; <t dia dcv t.~mos as 
sábias medil<ts de hygiene publica para evi
tar a gcneraliz:t.çã.o Ü'1 epedcmia. da. morp,l1é<:L __ 
q uc, para. nós, mcdicJs, é admira ve\ que 
n<J fim do seculo X VIl assumisse no Rio de 
Jancil·o a fórma cpidemica. ; a ella de,'emos 
a creaçã.o do Hospital dos Lazaros ; a .clJa 
devemos a. in tcgrid cde do territorio do sut, 
alliando-sr. a.o csp ~rito gcneeow, P<1tt'iotico c 
milita1' do rio-g,·a.nuonso, porqu3 foi a Ca.
ma.ra. do Rio dJ Janeiro que, <.i. custa. do seu 
csCueço, montou oxm·citos pa.rn. dcfcn{ler o 
Brazil da, .inYasã.::> de Zc\>·alos que, Eahindo de 
Bueno ; Aire.;; , ,-ciu até Sant·t. Ca.tharin::t dis
posco a. 1Jatce <lS pOL·kts LlC.3ta cid.a<..le; é a 
e li:L qu :1 devemos a organb:a ção elos exercitas 
ele Bobadella. do Jo~~quim da Silva Paos. 

Foi ainda. a ellu. quo devemos ü.::l medida.s 
tom;~dus,·contra. a profnnda crise eeonomica. 
e tlnancCiL'a do seculo X V rr, ao iniciarem-se 
tt. lavuu'ra da canna. o a indus&t•ltt do alcool, 
qno ::t metr-opolo prohibiu, po1· causa da exis
i.cnciLt ela. companhia de eoJmum·cio que ti
nha o monopolio dos produetos exporta.dos do 
Bt·uzil. 

:\ Camara. do · Rio de Janeiro, no seculo 
X VW. teve de hospedar os bat:1lhões })Ortn
guezos qne aqni -vieram pela primeira vez, 
porque <ttú . C3S$a época. <t metl'opole não ti
nln ma.nüu.clo um só soldado para dcCendcr 
<t. honra c integridade do culonla. 

Pois b3m, a primoira vez qLle viertLlU os 
batallJõos portuguezcs, no fim do · seculo 
XVIIf, f'ol'ttm hospedaüos nas casas paeti
culares dos camaristas,que eram a. nobreza, e 
cst<t hospedagem custou a deshom'ct do u.l
gumas moças bt·azileir.~s! 

Por consequençiu., foi a C:Lmara. úo Ri.o do 
Janeiro que icoLohizou toda <L zona do ~ui, 
de~pertctndolrlO esph•i to do minei;-o a idí.•a. d;L 
mii.wra.ção, dJ StLbará, no tempo de Ar-time 
de Menezes •... 

Lcvani.o, l)Ois, mou protesto, não eJmo 
fluminense. quC1 não tcnlw a. honra uo ser, 
mas como bl'~w.íleiro, co1Jt.en, a. invcrdadc his
torica a vanç:ada .p ;J J.' meu distincto collog~. 

Tonho conduido. (JJuílo bem, i muilo VtJ 'ílL) 

DOCUMENTOS 

A.I.VARA DE 10 DI~ ADRIL DE 1821 

p,,ç,J liconç;t, pot• ma.is que mo mcn•eçit Eu El-ilcy Faço sttlJcr aos cltlC o· pre-
meu nob ·o col.le~p. para diz:.~r q11e isto nilo é sent~ AlnLl'Ú com 1\m;a do Lei virem : 
a expressão da vm•da.tle. quo ern cvnsulta da mes:.t do Dezcmha.rg-o 

A Ca,tuara do LUo de .J;\neil•o ~. na. hístol.'iu. do Paço, a. qtw mnndoi pt•occdor soln·e 
do Brazíl, o,orgão de mais .valot• quo co- os l'OCfUOt'imontos, quo di1•igit•a.m ít Minha 
nheço. · Real Presença o:; otnciflOS da . C;tm:.Lr:,'.., ll 

, A eJla devemos ptwtc do a.tcl•t•a.monto da, alguns mor-a.tlol'CS dm;t:.t c.:n·to, n1c roi }H'c· 
pa.rte do littor<1l desta. cidade; a ol a U.nve- sente que é1•tt jttsWieada, e (tlndad:t em raziio 
mos. a . creac;ão .d~ todos os institut·l~ _?e! c justi(~a.:t (lueixa., qu~ hrp1s e outro~ faziam 
caridade qne oxtstmm ~ntes do seculo XIX c do Accol'd<ta tlc vwf;q · de .Junhq tl.c mil 
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oitocentos e doze, proferido no Juizo üos pr·incipalmontc das Provisõcil . d :3 dozo dLl 

Feito.;; da Minha Corô:1 o Fazenda, p ~Jlo jullto u 1lu vinte c sois do janc~iro de 111il set·.·
qua.lsc julga1'am n1tltos todo:; os :tfora,men- cento~ o vint :J o oito, ülll rluc se diz, que o~ 

_ .. T.Q$_,_que a C~Pnc:tP~l. fizera üos tceronos . com- ofl1ci:ws t'.: .~ Camar·a allog-ara.m, que po;· 
:pPchcndiclcs na. pt•inütivu. So.:;m,tria. · concc~ mm'Cl\ qnu llw~ l'o1·a. COllCl\Llula, i.inham fa
didn, p 2lo Ca.pitão-i\J(lt' Govc:·nadol' Eshcio do culrl~ule p :~ra :~forae ~ts t:Wl'cLõ do:')t:1 cidatlc. 
Sà, em mil quinhentos c ti'iiH ~l. , ('i ampliada c um:.~ leglli~ ao rcdoe, o quo as Cartas cu 
o ::wgmenta.da com mais sei~ lcg11as ~ ~ m Pl'ovisõ:!::>, rtue :1 outol';l'ílt'i~m. Sfl qucillla.
qu:tdm na (~ ra, do mil quinlwntos sussentn, o ra.m no ilt ccnuio, que soJl'rcu o At·chivo d:t. 
sete , pelo Governador Geral )Icm de Sü; o Ca.1nara no anno de mil seiocento:-: o noventa. 
todos os mais, que os Enfil.ouüs, o ,~\r-rcmb.- ~tlérn da, pt•esuntpç·ã.o do diL'ei l.u ;i,eorca da:-; 
tarios da Cann,r: l· flzcr<~, rn depois, pelo unico conilas antigas, que sG suppu :~. f'cit:ls CO!Jt 
fundamen to, de que sendo fi;,IÜ-5 p~ra pastos.. lr.g:lli tlttd.e; ou porque ost;W<tlH'eseriptu c, 
1·ocios, cnltm'as, o logr;:ulolll'0:3 de.:Jti1 C'i.lade, dit•cii;'J de l'oquorm· eontea, o:) rel'ol'illos a r.,_ 
em yeovoito co. mn::1m dos -~~m; p.ovoador·c.s _c ll'a.rncnto, s pch posse <.to m:ds.d.) du~1s S3culus.:·. 
h:oJntadorcs, som (oro. pcns~w. nn outeo tn- om qtw est<tva a Camae;,~ dü os Jazer con1 
lluto, sa,lvo o dizimo <t Dc.1s; a, camar·a, l~n- justo tiLulo, que <J u que d:i. um gc1·al :L Lt~i 
:fi· . teutas, o :mb-enfttcuta.s obr~L1'il.lll contra üi--~ üu L{einu éL u;stas .. ' CoqJorac;ü:;s :-:u1JL'o <t itdtn;-, 
reito, cmpr .. ~zJ. ndo, c arr·u nd:.mtlo o::; :-;oiH'O· nistmç:'Lo do.':> b:1ns do Conselll!J, o coJn j, .,;, 
ditos tee_renus com pe11~Õ~:•s , qtiU n.l'bikt~l'il.IIJ; 1 le,_ pois rLUC não podi.~L jan~ai~ considcra_L>' ' 1 

o cpe 1nrulvcnrlo nnllt·Lark ln::i :ul ~Lvcl no::; 1 nm om uma Uoep.Jraçao pltbft,~ i.L, qne po::: ::: u.> 
:primordiac::; c.>ntt·actos. coh~lmulos c;mti'it '"" 1 c ;l,.tmini::;tL·a. em nome, e em pt·ovctto <lu 
oxprc:::s:ts condiçõc.; elas rncncionatla:-,; :c; c:'lma- tmblico; ott pot•,p11.; so <lDnJm repul;<w taco; 
rias, nfto Y:i!': cs tor·n::tv<1· null os n:t l'aiz mas con tt•act,os bem o I'ü.!.pilaem :~ nte l'eitos, c lo
todos os que s ; ~ lizct'i1lll depois, como üirna- g·ali~:~<lo ... ; em virtude dos alv;~r<.is de <lcz ü' 
n::tdos <lo or·igum ropt'uvada por cllreiLo, o1·- rovm-;•i1·o dt) 111il :·uhcentu::; e c:incocnb e 
denando-se por e:'!tcs fundamentos r;ue u r·,~- qu;tt,ro, do IJUinze üe .Jullto du ntil set~ con';o." 
mrti'a p erdesse o . .; fiiros e r;ue os octuacs pos- e q uar·onli:•. o q Jli~tro, rlqchu·ado;-; pelos rll 
sttidon:s (icas:;em n.:lenrlo os len·tJI(}s cr,iilo vinLe c ~mb de Ont11bl'o de rnil. ~ctcconto:-:: 1• 

seus, conseguindo tlos officiao.; dn, Camar:L f.i. quat·;~nta u ein1·o, n dntc o tl'C.':i do J1dhu d1 • 
tulo::: rcspecth-os, liV!'es rle pcns:io algum:t: mil ~otc,:onto~ e qu:t,rcnta, c cinco, c vinte (: 
propoo1lo-.-c cllc na 1·cf':rida Consulta. quo se l.t·,•:) de .Julllo do 1nil sctcccnto.-.; c s ~~s~c 11b _v 
dovin. m~LDUil' cassar, e unnullar :HJtwlle sn- :-;eis, c d;) v~nte e sob de .Nu\' cmiJI·o de mtl 
brcdito Acc,·>i'í.lão, f:omo p1·o1'ct·ido con J,t'<L a oir,ucontos c qu:d.l'o, prineip:drnenCc pelo du 
l'l1Z~o o dir·cito, ~~com m:tnif'cstu Jfrojnizo da nlil ~utn ,~enl;,)~ o qlt:LI'ont:t, o 1:inco, em _q1w 
Camat·a., o dos ma,is EntitciLt:~::; c At' l'c!ll- cxpl'üS~iLI11UIII;!J ::;e ot·donfllliJl!C !ie:L~::;em Vlgn
datal'ios: por qn:Lntr> :-:c tlü\'Í:Lm cntontlcw l':tnrlu h :!::; eonl.t':Ldn; f'L'i.to~ pela . ..; C:1.1lla . a-;, 
valiosos u::> u.l'oi·arnuntu~ pr·imitiru~. ou n.inda, sen1 o.o; r•;!quisitos da, Lei, e ;;ub.~isl;il:d" 
po1·q,uo a cla.uBula do s : ~1· liHo de pensi1o, a.~ p<!n::;ii •:,, o J'ó1·us :l,illsi:adus. acC1'u . ;ecn~·u:
ou f'11r0, O t H'l'i.~Jl(} <la.:; i>O~tn : ~l'iil:::i er•a, 1'0- do-:.;r~ I};~ llli'lleÍOI1ll:li1 U:JIIStdf.a, IJUL! ;~111•1:•, 
l<Lth·o &,·, a.os uflki<LL'S da, Cttlllai':t, qno Cjllilllllo n:Io IIUll\':J .~.;:!lll t UIIS (!.'~to .-; moti vu::> 
t·eprescnLu.v:un IJS moradol'CS d:~ Cida,[!~, t.ão po11dm•us•J .~ . Si.! rlr:viant :-:ustcntut· e::Je .~ 
para quu IJ Jt _, u,·ossom Sl!lll pagar cou.'a :d- fÚI 'OS pur• pouco gi'iL\'OS, ,s :tiJS po::;.;ui.Joec-;, , .. 
gnrn:.L, 1:01110 pu.t·uc a eolltel'-W ti;~ lcli'iL 1la,s pu!' muito ut!~is :í. eau:;;i1 pl'dJiic:t.; pois f!lll! :'i: 

mosmas Scsrna.l'itL~,e ntu1CtL :,c podia. OIJtendr•r applieav:~m c;:;los L'l~nd.illlcnt;o .,:, CJUC J';tZfJill 
1Las alltcaç:ue;..; que a Cama1•a lwu vo.~so p:~etc da.s l'l·nda,s do Con.-elllo, ás oln·u.s pü
de fi.tzcr dcs.~cs terrenos em vir tudo da bli.eas dcllc; e pelo que t;uc:t.YiL :w ,julg:.~uo no 
r~dministt•ac;ã:o, que ll!o conl'crc a Loi du Accórd:"w do .Juizo ün. C'o1·6:~ a l'~~:q:cilo üus 
Reino, c quo<~ pet·Jnitl;ido :t qun.lfFWl' ::;c?.:;- Enfitoutas, o SulJ-onfHeutas cb. Camu.r·u., Cl'a 
nwir'o; ou porque se deva p:csumil', quo suln·e mancü•:1 inj11Sto quc2, sendo licito aCJS 
clla teve faculdu.de oxprcs.~:.t pari1 ist;o, 1) > ;. sc:mwir·os, depois do empossados, aihcar pu!' 
t~riot·. ús Seí:lmarias, segundo se colida .. do quí.dq ue1· ma,n eÍl'íL os túr'rcn(JS, nfLo pod u.~:-;u 
:·nlenc1o dos pnYos, quo nttnr~a reqiiCL'eram; :t Carnl.l.r·a onfitcJLtietu·, c o . ., ~nfilieut~s sub
é du.s n.utoJ?idadc.':l CllW nunett Vddar-a,m, nc1n empi'azar, n celelw:w qmw;o;quor o1lfiros cun
estorvar:tm taes aroramontus, c de rnuilias t;r·aébs licitos por dírcii.o. e quo vlessern o:; 
~ontlrm!J.(,~õ .~s <bstos, o Olll,r·as rnsolttÇÕ3S dus pos:suidor•os sem. -ti/.Hlo vatü;so t! se1· senlwros 
Sonhoro.~ Ruis Mrms Augusto:: Pm(luc :J~sores, tle amúos os dom.i;tio .~ di;·rJclo e util sem con
expodirJas pelo Con~Dlllo UltranHLt·ino, o .~otidaçri'o jlll'iriico, o o:; pe!'dos:;em som f'u.cto 

HOU, C SCl/11 OS :J.li011ill'Cil1 OS SellhOI'CS du::; ter· 
(·) Par~c~ tet· lllvil\o n.r1ui al~.rnm et·ro drJ cópia 1'000 , quo o:-; houV(JL'ant })01' lterall!]i1, dotes, 

ou de imprensa; a data 1/:t conceFl~ii() da !'!e~ma- parLilhas, C.JiliJn•a:-; c outL·os tiLulos onoro:;os, 
ria 6 lü65. p:.tl'il, imm lr1YCr os preços d<:Mtuolles, d& 
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quem os tinham, com renhido~. c porfiosos feitas com a.~ Solcmnídv.des, que em Direito 
pleitos, de que se originariam prejuizos, dis- se rec1uorr.m, 1·edtc:oindo-se todos a afom· 
sonçõ~s, edi.sturbios prejudici:ws <.to soccgo c mentos perpetuo.> posto 'JUe se achem de facto 

· tranquillidadc publica; convintlo por tão celebrr.alos e;;~ '!;·idas. 
justific<Ldus motivos, que eu prove~so este .'3. o Igualmente ficai'áÕ sendo V<1liosas, 
negocio de prompto e eillca:t; rcmedio, ma.n- legitimas. c procedentes ·Godas as SulJ·cnfi" 
danLlo annullar o rof,~rldo n,ccól'clão do .Juizo t.cnticaçõe.:l, locações, c arrendam~ntos, quo 
dos Feitos da Corôa.; ua.nclo providencias lc- os respectivos Enfiteuta:~, o Sub-Enfiteutas 
gislativas quo tem'linassem esta eoni;cn<la, e tiverem feito 0 celebrado com qna.csquer 
dessem socêgo. c tra.nq ui l Liuado a.o povo: e outr·as pe,;soas, cia ui tas porções rlt:smem
tomando om cnnsiclera.ção este import:~nto br<tda.s dos menciona.~los a.fora.monto:;;, ou 
negocio, e touo o reful'ido na sobredil;a con- pt'asos, para nella.s so edificarem casas, e 
sulta., (~ o qua,nto convém au intcr·esse pu- para for· • ;u•om qninta.s ou chacaras. 1m f'a
blico a ccdczrt o cstahilid.adc dos domínios. e zer·em qnalquer gencro de cultur~t. Ac;mdo, 
do direito ela propl'iodade, ba.se de toda a lo- porém, tollus estes contract;o:-.;, qua,lquor (lllC 
gishçào civil, e de q1u nasc::-m imrnedia.ta.- seja o seu nome, ou mtturr.z:,,, 1·crlu::; -: clos a 
~nonr.o o a,ugmcnto c progi'GSSO ela, il.~Ticul- o.fo;·ameHtos jJerpetuos coií?, os mesmos (rh·os, 
tnr<t, e povo ,çflo; q uerondo de:;de já evital' att pensücs est1:puladus na pessoa de cada wn 
as püt'turba.ções, exco:-:sus, c demazias que dos r;.cltwes possHiclrwes u seHs (?,~,furos succ,Js
tem pca.ticado alguns dos foreiros o ;u'ren- sares; ;~fim de estabclocee-se solida o regular 
tl~tn.l'ius ullucinados com a arbitraria ju- Jmisp1;urlcncia nc:-;i;a, materia, c ovital' os 
r1sprullenda estabelecida no accôrdiTo, que <Lbuso;;-c dcspotismus, que se tem pt·ar,ica.do, 
fez o ohj1·ct.~ das ju~tas rr!prescn ,,aç·õcs, r1uo despej-1,ndo-so os loca.tarios, q 110 se doviam 
subiram <L ~Tinha Real. Pl'csença, c que rcpuütl' pel'pot.uos, por meio de lc.s.ivos pa
COIHínuu.l·i•l.m rmti'O:-> a. pr~üicn.l', se pol' ga1nentos de bomfcüof'ias. 
ma .. :-i tempo nil.o houvesse pmmpt;t c 111- 4. 0 ~Ao querenrl0 os aci;ua.c . ., Entiteul;~ts, 
timi.L dccislio dosto impol't;J,ntó negociu. pt·o- uu AJ·l·ontlatari . .Js consCl'V<:.l'·:-:n n:~ posse ..los 
sogt:Lintl?·So no~> óm bal'gus, u ontl'oS ·j·ccu1·sns reruridos terl'enos por estes Til.utos do a.f'o
ord Lll:JriOs: usaúdo ;1, e~:to,., fin .'; ,t;, duminiu r·a.rnon1.o p,;rpctl.IO, com o ·motivo do lhes 
ümincnt;o que ~Iu compde ~~orn•J Sobc1·anu p~~t·ccorom cxecssivos os Cót'us o~tipula(los,ou 
p;u;L rogula.r u 1.lns meu~ lloi~ ·;:L;-;s:tllus, fir- lH:Jt• rpi:t!tl!lOI' outJ'O, podei-os-hão la.l'gar e 
ma11do-•J, c i'Ognr : ~ndo-o c·m b:1zcs fir·nws c d imi tr.ic ~LUS Offiei:ws da. C<tllliLl' i ~, ou ao::; 
estt.wcis: o unindo o ~ : cn p~L1·ticnh1· in1;o- uutt·os PJ•upl'ir:t:Li'ÍO.~. de quom o:; IHJltV8l'i.Lill, 
ressJ com o do bcrn p1dJlil'o:mt:tb[}leccndv ;w par;l usi:c :~ lkrcmonLc o:.> <Lf'ora.1·em a, tJUüm 
mesmo tornp.J rcgt·ns li:::'·" de Logisla~·ii.o tlc~ quizercrn, c com os fói'u :; que ajtlst~ll'Cm, 
Ent\Ge,JSI} pa.r•:r, augnwntu 1l<t ngi·i•.:ultt:I'~L. u ;.; m que os actuaes pus:mitlul'CS ;;u rcpuwm 
PIJVuaç;io, 11nido eom :L n ~ tn. hilírta!Ln e seg11- 1;1 ' l' diel'ito p;n·:t intentarem em .Juizo rlrta.l
rança. du dit'l'it.u de PI'Opt·il~dailc, t:\u t'Ceurn- 1 qw1r a~ ~ ~:il,u. n.fim de :->n r·cd11Zii: ·m it me~~:; 
mcn1lavcl nn. suc:icda.dc l'.ivil, l:tll1f'ol·m:Lndo- 1):-; ditos fül'os, oviL:tntlo-sn assun novos !lt,t
mc CUJII o pitr'CCf!L' da dita Con:-;utt.:.J, c lll ljllll ~iu~. (! por·trlrh<.viie,._; ;l, este 1'1.\:.;poito: po
f'oi ouvido o Pl·netll'<Ulüi' rl'1 ~Irnlt:t Co1·úa e dm·;iu, Jl•Jl'érn, o~ PJ·upi·ielal'ius ttilninuil-os, 
F:Lzondn.: Sou ~~~!l'Vid1J dol. l~ t·min<tt' u se- se dn SU<l surt livrn nl11ta1le o quizCJ'crn f'azc1· 
~ltin ;,c: a b::n1 cio algum f'onüi·u. 

J .o O Aceordã.o p:·orcn•lclo nu .J~tízu clus ?í. 0 ();; t ·rrcno'", qnc aind;~ e;:;;i;ivorern pot· 
~eil;o .~ . d:~ \Jinlla, Cor,ja, c Fa:~.enda, r~m 20 de a.ror·;u, o crn purlcr· 1lus OfTü:ia.l's d;J, C;~nta.t';L, 
.Jl.tnliO de li-312, no~ Autos, en1ii'O Part•'s, us ijCt'íio d'aqui em diant.c <Lfurados eom a~ 
muntflOl'es c CJfriehe::; d~~ Cn.rn<J,J'a.de.-;ta Co1·tc. ebrc;;nf:.t:::; acima l)I'O:'iCl'Í l't:ts, o na, conl'ol'
:so devo cnt,r:nder• nullo, eassado, c üe ne- mülad.c do :\lva.r;í, de :·~:3 de .Julho 1.10 17G6, 
nhum ofl'cito, comu sú nunea f'us:::e pt'oí'e- e dohnixo 1.l'.ts penas do p:.Lragrapho scgr•Hlo 
ríclo, ponllo-s 1 perpetuo silendo na, causa, dolle, quo sou scl·viüo Ordon:1.1: ~;c pr:•tt1quc 
o gHu.t·dand'J·SC a este fim os AllttJ~ n<L Se- por Lurlas as CiJ,mara,-; do Rcuw Umdo d1} 
creta.ri:1 ua. Mc~a, du Descmbugo do Pac.~o, Portugal, eU() Bl':J,Zil, o Algarvcs. o os c~uc 
para nunc:.1, maif:l se Jir.zcl' uso a.lgum ,lellcs. j:L r~stivercm em pouor de qu<Llquer outl'O 

2. 0 Tudus os :d'orrLmt~ntos dus tcl'renus fi:nfiLeuta, pudcráõ ser :-itlb-empras:.tlios um 
ucsmcmlm.tdos elas mencionn.da.s Sesma.1·ias. l'CH'O pm•petuo, e fateosim, na f'61'ma n.címa 
fcU;ar:; pelos Otncíaos d;J, ·ca.m:t!'a., :t,nl.es e or·donadn .. 
dcpotsúos AI.Var·üs do .'ZG de OnWbl'ú uo 17·15, Pelo rptc: Mando :í. \les:~ do Dcscrn1Ja.r8'o 
e do .'2:3 do .Julho de 176G :üü o prosent.o, se do Paço, Pl'C8i1Lcnto tlu :Meu Iteal Era.l'l1J, 

coten1.Ler;1Õ legil.i.mos, vt~JidiJs o procedentes Regcdor (HJ, .Justic,:a.,c :L tod,.s os Tl'ibunaes, 
com os f'ól'Os, r1uc so acham cstipul<.Ldos, o Ministro::: de .Justiça,, e mais poiisoas~ u. quem 
com o Lv,udemio dn. qmlrentcnv,,. IHL fórma, o conllecinwn1;o dostc al.va.r;t poPtoneor•, o 
drt Lei elo Reino, ~l.indr.1, r1uando não ost.ojum cumpram c gw:n·dem, como ncllo so ennl;(nn, 
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não obsta,nte quaesqucr Loi9, 1m disposh~õcs 
om cuntr<.trjo, que tudas Hei por derogada.s. 
como :;c de c:tda um<1 Fizesse expi·essa e indi
.,;idun.l mcnç~o. E valrmt como CaPta pa.ssada 
pel<.L Ch i.L!lcel lal'ia, po·,;to que pu r ella. não 
-ha de pa.ss<ll'. o IJUC o seu efl'eito h<-lj<.1 de 
dur:w mttis do um anno, sem emh •.rgo da. 
Ordenação em contrar-io. D<vla no Rio de J ~L
neü·o, aos lO de Abril de 1821 .-Rev.-Con,fe 
~lc Palma, Presidente. 

..:UV'<Lr'á con1 força. elo Lei, pela qual Vossa 
l\1c1gcstado Ha. por bem ~-fandae <lnnullar o 
ea.ssar, para que se tenha. por· impt·occdcn te, 
o como se nnnc '· f'or<:l., o a,ccordãu do .Juizo 
dos Feitu:~ cb Corôa, o F'azenda, de 211 de 
Junho de I Rl ~. entt·e pat'tes, os Ollkili.C'S ela, 
Cam~na, c n.lguns mol'<l.tlorcs do::; trt Coei;e : e 
Ordeni1 ctuc sojão va,liosos o-.: at'ol'amoutos 
fettos até agora dos torr-enos tlcsmcmbrauos 
das prtlnoedia.es Scsm a i ·i ;LS pelos Officia,es d;1 
Cama,ra. o quo se l'cduzitm a prasos perpe
tuus e:3tcs, o os areen tbrncn !;us feito;:; pelos 
Enfiteutas , e Suh-Enfitcutas: 11 ::~ t'Ol'Jlla, a·~lma. 
exposta. Para Vossét ~f{tgcs,;<~.dr.. VC'l'. 

Por immoJiata lto"uluç:lu dn Sua ~Ia.·.:e~;
ta.oc de 3 de i\Jarqu dn 1817, toma,:l:~ em 
consulta. da Mos·,, üo Paç~n. do -1 do sutcmbt·u 
de li)J;) . -flr:nwrrlo .Tos,_:dc Sou::a Loúo.lo. o 
fez e:-::Cl'CVCl', llen;·i'}I'C _.[,1rts[ (t•·io de. J.Yot· rr·cg, 
o fez. 

negista,do ;1 H. l5G ,lo ! i\' . ~ - ~ tlllC SOl'\'t~ 
de Rugi-;to dos Dccn~to::; o AI ., -,u·i-:.: n0st-o. Se
crctal', ;.~ ch~ ~lesa do Dn.scmlnl'go du Pu.c-u clu 
Reino du Bt•a,sil. · ' 

l:.io de .J;~ncil'o, ;:, do .\ln.iu dt ~ 1821.-!f.,;~
rit]'W .lnaslaâu t!r; jVoi..'IU'.)'. 

CO~SULTA. SOBI~E 1);.; H.EI,J()I~IU:\II ·: :'\T< ! .~ !JE .\.L· 
GU:'\S DOS :\I UI:.,\ nortES IJJ·:ST.\. Clil .\ fi!-: IJ'lS 
I'ROPI-:.1 ETA RIOS LlE Tl·:l!.IU·:Nt 1.; lli·: LL.\ l : L•.\ 

CA:'IfARA I!A :\IJ·:S.\L\ l!.I~LATlVA:\11~ :-iTI·: A (,ot; r:s
•(\o J)IJS FÚI{US E CO:\TlL\C'l'OS OI·: E:'lfPIJ\'· 
TEUSI~ 1'011. l ~ f.LA CJ-:T.I':Ilii.ADA 

Senhot·cs-l\famt;), vo.s~i.l.' :\lt.oza lt••al, pu1· 
..:\. visos oxpodidus om onze f} doze do so&em
bro de mi.l ui tucentus e clozc, p!.!l;t ~ecrnl~n,
ri;t, do J~st;n,du do::: .Negocias du 1'>1·:.~sil que 
ncsi;,,J :iVIcza sr~ consultn~·so com cfl'eito, o que 
p::l,l'CCCS:-iC sobf'o os dous requrn·ínwnt;os 0111 
tlUB alguns mu1·adm·cs dest,a, Cíuat.lo, proprin· 
ta,rios do t;crrenos doll:l. e seus i;Uburbios di
'l.Crn que concedendo os pri rne iros GovBl'na.· 
do1•cs Sesrn<1l'ii1s p:tr<L ít, Ca1na.r·i.L dos .ribuir 
em paPtes pelo povo sem maí.; qttc o Dizi
mo a. Oous. ou rus:So po!"que a. Cumal'a nito 
ti vosso naq 11ollos seus JH'imoil•os üi<.Ls, com 
•1ue satisllzm: .c a,~ d(lSpôza.iJ ou fosse poJr al
~um. tios lnol•adoJ•os quizosscm vormél'a lihe
l'tditlu.dc f';J.zm·-l/Jt• um rnndimcnto p;ua. clla., 
t!Olll!Womnt;trJI'ttm·so algunq, n. quom oll:~ düu 

tenenos, n. hum dcceneo müdico o regula,do 
pelu que então permittia o ::;eu valor, e <'t 
,iifficuldad.o do seu bcnofldo, no que pl'uce
deu oll ~1. tão genut·usamontc. q uu ao~ qnn 
não q_uizert1rn cumpromcttoe-sc a.o ct:nso 
deu ~om pcttsão os tcnc: nos, u Jtú l Jül' isso 
qne immediato '-L luun l; t~rl'dllO vensíona.
rio, se acluun muitus livt't'S; qlle com 
e~ta, ponsão imposu.~ pelos dwf'es d;~~ t'<\
mil ias passaram os tm·,·cno:; : ~ ::-:ous sue
cessares o sern pot• assim cum diYisões c 
subclivhucs athé :ws pt·c::;c:tl; n~ ; do sot·tc (111o 
l'lUC}U(l,JltO polí.~ falta, de pujtiil:l.t;iiU e r;~ CUl'l.it, 
:1. cid <.1.do, o con:>Dl'V<l.ra,rn üllus us ::;nus r.ee
L'l:t10S eom cll:u:~aras, l\ pa,s~;us p:tdicull.Lt'u-:;, 
;~tet-mndo, rur.e;~ndo, excr·ei t<LrliJu r;udos o:-> 
a.ui;os possessul'ios; Hl<LS log-.1 que <.~ cidadt~ 
.t,wLL ct·eseor pelo <.wgrncn r;u d:L p .~ puta,;·;lo, 
ct, ptellc . ..; pr·()pl'iet;tr·io::; eonlwe ~ 11du ::let· maL~ 
11til <tu publico :L sub<ltvi.-;;io d.J." lct·t·cnu~, 
l'•.!iii'iU'êUU as Sllil.s COl'C<.l.::i, ah:L!1d()n :tl'<LI1l a s 

laVOlll'ilS, C COI11'el'ÍI'í.tlll U ll:30 ÜuilOS <t peSSUi.tS 
'!ll'l nfi.1) lJ'll' su hempilytc,tstlllil::> put• um 
.~n,:Io enJJtl'ad:J t_l<ur·llas, IIH\ p:tg<t::;som u n:=;o, 
pois ~1:un o dit'cüo lhe::; ikon -~<t: vu. pi.!.ssando 
por· llitllt:.l lung<l "Cl'ic de itlltV•S do pa.c" ;t 
tilltos, r ~. lidos. de .. e mu ~os l'onun tJ.';wsi
gidu->, at.ti (!LH.l o,;,;a,; lJU:-5:'1ÚS, ÜüllO!liÍllltllÜO-SC 
pJvu, lH'opuzm·:,,m ltlWI<t acç~ i'Lu em juizo 
cuiHt'a os snpplk:w G<\S, c coJüi'iL a. Carn<tl'a,, n 
o!;tivera.m o Acr:Ol' <tfLO <JUC ::;ulw pol' copi:~, 
pt·uf. ~l'i.lo nm \'inf.n do ju ho do dil.o annu n ~l 
.\It:. ~;:t da t ; or·,j;~ cllt C as:. ~ tl.1. Snp pliear,:ã.u, u q na I 
;_t.t:v·a:tdtJ :t11s su pplie:t.nl;us nn P''"prio ::lüll 
eoJHI':t ;ts ki.-; tln Vo:J::><L ,\ll.eza, pü 1 ~ em 
q·:cnst;ot·no e dnsor·dem lllil g·,·;uhlü ll1lll1CI'U 

i[e !'a mil ia:-; ~i V11ss:t, ,\! .t .~Z<L, eulllu súnitot·, 
•-~ C'li!IO pa.t'. o-; mT 1 !J:'IJ\'01' tle l'Cili•Hliu eontl•:t 
:L i llllll tll~"ll t1~ d, ·s:;J·:~~.~:I,, ~ ~ u 1 Jli) ;_;tllJP liu:-Lo ,. es
JWl':t.·JI et)ll:-i! ' :..:·ltÍI', vi:-;f,ll qtln Í,J\'Ill'iHll iL l'Ol'· 

ttiiiJ, dr ~ Ú•t' lll'<l.'ll•11Lt\ :L V(J.;,;;t,\IL!J;'.<1 l{eal 
nn~'·'' í;t~rnpo. em •fiLe :;e iit •'' pt·t·L 'ildü d<U' 
t:\u l':~ t.a[ gul pn nus se11 . IJI!!l·,.;. Qtlo f'nntbndo
so <J .\e, :ut·(J:'H) ~l : t . s S::.; n1a1·i:v-,; s tiH'<~diLa:-; cutt· 
eetlirlas a•J llOVu pat•osellbLt·.ibo~iJ•twi pot• elln 
:-;Óill UIIIIS, OI! Jlell!'fi.O n.IL\111 do JJiZÍIIlO :OWlll 
;ül;ondu;· iÍ.-i c~ il·cumsfi:tnciil.s e .Ui'·l'unça:-; dos 
telnpus, u ~<) ao f':;;•u. julgon nullos i;odo:~ 
e:::t;es coni,l·;wtu:-;, o d.eu 11S I,Cl'l'Ull•;S aos SUl)
plicad.os, supp011do cunf.ea direito uxpeos:-;;o, 
q LW dl!C!:.tr<t n{io ;.J,U.quh·il' .lGinJuio, nem pos::>l~ 
r) CtJiono, 011 i\l'rond.;~1;:uio, qtlü cllo:~ nc.):.;e 
tet•rcllll t;mn posse, l,ira.n..lo '~ssim Uillí.~ eon
dusi'i.o alhma dos princípios. Porque sonQu 
co11ccdid.u,s as tacs Sei.-;rna.ria;s ao povo, c m~o 
podondo f'azer-so d. fT<H'C111;;~ ont1'<.~ os to ins?ll
U.um, c a. C:1nmra su:t l'UIH'C!)CI1t .. nfic, so n, 
(•sr.a. cornpt~ti:.L a ad.rn.nisl;nt~;ã.o d;os ton•ono~, 
que fot'IJ1iLS:.;crn o c:omnu1m da. Cid<.ul1,, e seJ~J~t 
humu. hm·osh-.. üc diroit;o ncgar-l.ho esta. a,unu
nistl' ,,ç-~i. o (que o mesmo Accordão roconhccc 
mandtuHlo <LU" n clln, se roq_unit';r,m u,s dcd;;ts 
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livres) c estn.belecor lwma comunhão .nega- c~os secundarias, porcpw nestes a aliPmv,·ão, 
tiva a respeito d.o dito lerrono, depois de ter ou outl·o c1ualquer contracto hé vnlioso, comu 
apparecido o-meu-eu-teu-, dc})Ois do efl'citos nec(_}ssarlos do Dominio, o qual per
qual não existindo j<L bons communs comer- mitte. ao senhor da euusn. usar doll<J, ar.l líbi
va.1·am-se com tudo os baldios, que as Leis twn: Que o so11 Titulo aos ditos seus torre- · 
declaram sor- dos Concelhos permittindo-Jhes nos, além de ser canonizado pulos citados· 
o aforai-os, e athé mandando-lhes, que só o §§ 1 e 13 hé tambmn <mtorizado pela; 
faç:'lo ern 1wsta public~qmrapodcwemaugmcn- presc1•ipção, a ·que não de ve ser olhada 
tal' o remlimenl;o. Por todiJs estes pr·incipios comu um direito odioso, pois (~ funchtdo 
destrihuio a. Camara, as Sc.'nna.ria.s })Clus no Direito natm·al como prova Grotiu:,." 
antccessurcs dos Supplic'ani;es, os quaes Dejw·e bel/i elpacis Lib. 2 cap. 4a Pafen
libm·~Llmonte ofl'orccct·;~m ess::t::: ponsõr·:; es ta- llo!li.ns Jus nt.llttrrde o Gen ti um Lib. 4 C [~p. 
l,~o\o!:ondu assim 11111 rendimento, como hy- 1~, e principalmente \Volfus j,rs Ywtu)'l.(l!f 
:pothr.'cado nos pl'edios, ;;, C<:tmara. '" qmtl P. :3 a.p. 7 e::;tabeleciLla. a propriedade dos 
tmn uzado bom dello om bcn::ficio do publico; bons, s<~rla. injusto que aquelle quo possue 
não se pudiam .olles cou1peumetl.or :t css<:t por um titulo, o por- boa fó, uu po·L' horan
consjg! ;u;ão, se podiam, nã•) faz a pensão, ou ças, c'u pm· compra.s,russe ob1·íga.do a. pt·ocluzie 
censo menos Yaliosll. a conf<~.r·cncüt f.los tcl'J'C- os tiLulos primorJiaes d<~ sua acquizic;ão cat·
nos. se 11ão p~diam, e nern podia. n. Ca.mara comidos pcl<~ voracidade dos tempos, ou con
accci ta r css~~ gc.n ·rosa. r.onsigna.\:ão ,mas sem- fundidos peJ<1 negligencia., c umb;)ão dos seu.;; · 
pro Talid;~ i.t distr·ibuição, que fez i.t Cam<.va antecessór0.:;, e por isso não s:; podendo de 
do i-Ol'l'eno. como ddennina a Ül'í.L du Li v. outro mo lo fix<1r a. segurançi1 dos bens, nas
'l'· ~ 1:3 du Titulo ,13, m::; pal;wras-E ús Se .. ~- cuu da. posse, c conservação dellcs, o dieeito 
ll1<t l'ias ftcari'iu JH~ su<t fon;<L sem a. tal obri- da pt•c::;cl'ipção o qual, purb.ntu, f'oerno um&'. 
gaçflo de l'ot·o, ou tr'ibnto-Fieando pois as pt•esumpção c j1n·is, e jure exclu~lva de pro
Sesmarias na sun forç :L nenhuma r<.tzão p!au- va em contrario. Nes!as·circ.umsliltncias estão 
sivcl lia par-:1 serem os $Upplierm tes pri V<tdos os supplican '.es <í. p1·oprieclade de::;:,os tm·renos; 
das terra.-: em cuja. pos::;e, ll)ngissimu. üo mais l'ui- lh .!S tl'n.nsferida, nào j{L pelo simples a.fo
d.c d1.1U;; >.er:ulus cstãu por. seus m<.üores, os ran1entu da. Cam'lra, mas p8Ios <.LYultadus 
q11aes enltivnnuo, cdifk <~odo fit·maell.m a pr·cr.~os üc muüo~ contos de ré;s pol' compras .. 
propricd:~.dc du. me:.,;mn. Cnmara mn toda a por a.eroma.taçiJes e outt•Js contractos one
Se::-r;l;tri;L, t.•n nolles a.tlquirisscm po:os seus ruses , l! t)rttnças, n;tqueUes já. não oxi;)tem O"i 
propt•io;; í'actos u. pt·op.-tocladc · uo terreno, vendt~doros, e não tem elies ue c1nem pos~ 
que l.hc::-: eouhe, ou n. adquir·isse a. mesma C~~- sa.m hn.vcr as stns qní1ntia.s; nas hm·ança::. 
mar;~ pelos tmballio:; de ' Ie~, nenhuma duvida. ent.I·ou o valor dos tcr·ronos a. formar o 
púdc sm·citiu·-sc sobtil o seu Dit>üito. puNllW monl.e divizivel, e o.:; herdeiros n. quem 
a obJ·iga1;il1! onerosa, <t que osponianc.,a.mcn- ellcs romm adjudicado;;, fica.m pl'ivados 
to so oln·igar:un, .ittm<Lis se podori.l. de- ch sua. qnota. lleroJ.itari.a, sem meios 
tnt'iiH'ttl' a. su;t eonuição r1 nc·. nollcs como de pcd ir índcmn izn.ç:ão pelo:-:\ out~·os que 
'LllOl' qnc se· entenda, rg,d:cou o dumi- ou nft:o cxi:;t.em, ou nã.-J tem l1ons p:r.ra. 
nio c ptJS.~e; pois logo q11o a. Ca.mara os indomnizar, c eis a.qui o.) :5llpplicantos, c 
fez a I'Dpu.rtiçã.o das Sosm:u·ias, fitou-lhes suas f'a.milias que tecm o C!q11ivalent.c do :-;eu. 
pol'tcnelmdo o duminio do tol'rcno: ;1, Sl) it dinhcir·u nas ditas torras l1a.vida.s. judicial
Ca.mat'i1 não poüia.]:esOl·var o de uuminio di- lncntQ, o pur contl'acLos a .segur·a.dos p;Jr son
rcdo, nem cmphytouticar, seg-ue-se quo o r.enças expo!!tos a. um pl'ojuizo gravo, c il'
dominio dircctu foi consolidado no ntil e ropara,·ol, se a refel'ida L<:d, c L1.1H'escripçüo 
sendo assim podiam o som dnvid;.~ a.lgum<t nã.o n.pu.dl'inharem o seu bom dil'eito pelo 
venderem, prazar, ou ttl't'Onila.l· esses torre- qual estfto os supplica.dos nn.s circumstancias 
nos, depois de aproveita l-os em tempo, da Ord. do Li v. 4° Tit. 44 § :3" in fio e ~Ma.~ 
corno lté exppcsso 110 ~ 1° da citada ordem 4a sci'<t em todo o caso obrigado a cntl'cgar <~ 
titulo 43 n<Ls pí1lavl'aS ~ Assigne-lhcs um cousa ao Senhor della, de quem a. roccbeu, . 
anno p '>l'D, que as lavrem, ou aproveitem, c e depois que lha cntt·og<.tl', lhe pod.erá do·· 
rcpm·em os ditos bans, ou os vendam, om- mandar-Não succedeu assim; levantaram-se 

.prasom, ou arrendem, a Quem os possa n.p- com as p_ensões que elles mesmos .ajustaram .. 

. Pl'oveitar, ou lavrar-Que os seus contractos e o mais hé,quo até grande parto delles pro
com os arrenúu.íarios não sfto de subcmphy- curaram títulos dos supplicantes, n1Utto de
tcusen, mas daqtwlle . .; que :1 mesma. ot•do- rois de pt•opusta a ca.us<t para levanta,rem-sc 
na.çã.o pormHte, e não lhe pócle negar por- corn estes titulus. Quo por t:.e:'l mutiv.os é 
isso o cumprimento desses contl'actos; pois que os supplicantcs se prostam ante o Au
quo a m·dena.çi.Io cit.a.cla no § Ia, quando ro- gusto Thr·ono de Vussa Alteza. pa1•a quo o~. 
p1:ova. •t posse do levar censo aos terrenos salvo de um preJuízo tão dol)marcado, que se 
.livres trata. dos títulos primordia.es, o não segue a tantos individuas, o famílias qno· 
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-.ficão l'Gduzidos tL miscria e dcsohv;tio por uma 
sentença em quo direitos tCLO patente.; são 
dosprcznclo~, c as leis qnn os prutugom, <~os
conhec•das,c em quo existo um f6cco de t1csoe
dons, de desm:.Lndos, de rivrdidaclcs, c de 
intrigas, que! :::e vão ::;ust·itat· entre os lta· 
lJitaotcs do s :Jte logoas c meia juntos a 
es1,a, Cidade. Se alguns ~Lhuzos se tt\GIH 
introduzido cotee os anondatarios e pi'O
prictarios du tonas, hc provi(lcncia.ndo so-

. bec e;:::os abusos, c ni'lo <.lostruiiHlu o -- ~ ~.
g-rado dii·eito da propriedade que o mal dcn 
ser c~it:ulo.IJ,·· fhzcnclo l!um bemget'<t.!, o con
ciliando t udos os intct•csse:.;, c nã1.1 fnndando 
o bem de alguns sobre <.L desgraça de t.antos; 
c pois a Sontonç-<.~ nã.o passo"tl :ündu em jul
gado, e cstü Slt:::penso o seu offeito pol' Nn
bargu:;, pode Vossa. Altuza 1\o:ll (Lat· hum offi
eaz n ·mcdio <.\ hntos m:l.les rnanlhtHlo Con
sulta.r BOb!'C o rcferiJo pat·a decitliP legisla
ti\'amcn Le humu questão t:\o imporhntü e 
qne não clovi:L s3r- ohjccto ~rum'· Se11 l;cnç ~1 .. 
cujas cloci:;üc3 são slricli j i!ri.~. JJcpuis ma n 
!lon igualmente Vo~·sn. AI teza. pot· A vbo do~
do Outubro do dito anno Expedido püla 
mesma Real Sccre',al'ia. quB se consnlt1~,;c 
com efl'eito unindo aos priuwiros, o s !guinte 
rotlUOl'imonto-» A Vo::;s~L Alteza Real rel)l'C
sontn. c:om o nw ior rcspciGo, e lttunilhaçào o 
Senn.do üa Camarn. desta. Corte. flliC. a.chan
do-sc desdC' a sna CroctçJ.o, Im JltUÜI) ma.i:;: de 
duzentos annus. illt po::isc nuneaíntenompitta, 
omphytenticar por pensões asstls modicns u 
toneno que pur antigas Sesmarias. foi e.Jn
cerlido no Conselho, c mul'ittloecs rh cidade c 
serYiodo- ie:' ost cs rendimcn tos do.:; fij;•os 
la.ndcmio::; par·. suppdr em pa.do aqllcllas 
de.;pezas, a quo pelu seu Ronrlimcotol~ olJri· 
gado em Buncficiu do public·o, :1pptmwe 
agora o Accurcl.o da. Cot>titlfio 11. 1 peof'or·id1, 
na Mesa da Coroa d;1, Casa da Supi•licaç:ão du 
lh'azU, (t,nnnllando, n;"i.o SÓ os aroramonl.o:'-1. 
quo o Senado deste .. tempo irnmcmor·ial cs
ta.nt na }J:tcificu. p\lSS :; ll:J c0necuo ·, dando 
}Jor ltno; e isentos us tr~ t·rono~ il::lsim af'o
l'·i·dos, mas <Ühé julga.ndo bmiJem nuHos os 
;n•rentlamcntos c locaçlím que us Empll,r
tontas üo Scnudo Liltham fllito no todo, ou 
em parto destes tnrronos, mn.ndamlo rp1c fi
ca.s::>em livres os arrenüa.ta.l'ios, uma vez que 
nos mosmus ti\'osscm oclitica.do, estivo.~scm 
JJOSStlindo com o fim do edificar, ou tivessem 
cult<vado, e fossem proprietu,rios das Bem
feitoeias existente:). 

No dilata1lo período d ~1 mais de dous so
culos desde 1565 o 1567, datas das antigas 
S(lSlll<.tt'iu.s em quo funda, o accuruiio até 1790, 
om que como f'a.z ver o documento n. 2, so 
incendiou o Arcllivo elo Senado, ninguom 
hou\'a que n este contestasse o dir·eito de em
l)hyt.cuticar•,snnt.lo um onus,individuo nenhum 
pra.ti.ca.r, sol.~re quem olle rec;d1ia, o impu.-

Yo!- 1\' 

2GS · 

gnou : nenhum dos antigos cLLJli iãcs mcírcs :,, 
qu r~ rn pl'imeit•o foi confia'.l.o o govoPno ilest;;. 
cid•tdc, 1tenltu1n dos Governadores c C<~pitãc~· 
Gencr<to;;, que üepob se lhe sc.~uitam, e ne
nhum dos VLcc·Rey. 'liiC ultimamnnt.o rogc
l'<.LIU este E:~tado tivm·:Lrn que pt•ovidcneiat· 
pot• CllliLiqiiOl' nwrlu que fosse atlt'~ IJ.IIi: o rofc
l'irlo Accurdã.o r:harna-uppt•c:-; ,;o , e arbitl'a
r·io procetlimcnto; c ·- finalmente ncnlwm du :~ 
Ouvidoi'<!S d<.L Canmra., :.t cujo e<trg-u e:;ta.Y<• • 
fi:SI'afizai' Clll COlTOiçJ.o, (jllétOS Cl'illll éL.:i l' Cll 

da.-: do Senado c ctuau.-; us til,ulós em qu<' 
o! las :;o fnn(Llvam. reconhcccT::I.rn com, a.bu
sivos os contracto::l cmphyl,llCni.icos qtto o 
Sc11adu osta.va eelobt·anúo; polo eontr<tl'it • 
Co!'ma.ram ticUcs um t;ll c:oncci.to, c cunsi
Ltel'arn -os em pl'incipio:~ tJ.' eu1:i<.WS o legí
timos fjlW ('111 COl'l'UÍÇ!5.U IIC "i hllll1i', ÜOÍX 'Il'fLO 
'lüi\iLl'am de lll'uVCl' sobt'C a. J,o:t. an·oe<.td a t;;lo 
di' ' tc t•a.mu Llas l'Cnd:ts do Scnad.o. como so 
manif'. :> !.:t }JOio documento n. 3-l•:st.e una-· 
nimerncnte consentimento do puvo pol' uma. . 
tão clilat::ul:L sério üe anno:;, om matef'i;t que 
ali<.í.s lh : ~ ;•.ra. onoeosa, o est~1. a.ptll·ova.çã.o üu 
tant ~.~s Viee;-Rcis, Ci.Jvct·nn.Llot·os e Cot·rogo .. 
dorc:', ~L quem inctuniJia Sltstental' os direi
to:>, lihet·dades u izonçiJcs elo mesmo !JOVO, 
s o mna pt•ov;~ incf'r:~g<wol tlu Scna.do 
teve nn1 lDgitiltiO titnlo pa.m o pt·oeodi
mcnb quo o Aceorúi1.o agot·:.l. lho l'opt·ovu, 
eo1nu opp1•cssivo c aeiJitt-;u·io. Qu:wdu niio 
lwrn·o~:; o 011&1'0 q11o talvez cxi ::Li :;se, ;~e 
se pe1·dcs~e nu incü11dio do Al'ehivu as rnosmi\s 
an liga s Susnw.l'ias, em q no :;;e í'umlrt u "\c
eurdfw, or;t, de soiJojo, pat·n. qno u Sott<~do 
er1 r.ntssu :1. a/iJr'<ll' o Lt!r·renu poe eLiu. con
cedido. 

Fui sum o puro L~ mut'<~tlUt'C:) ti:.L cillt~~lo, os 
quo t•equor<~J'<.t.rn om l51;:-) <.:.o Cilpii.n.o-Mór 
l·>.;t<LCÍo elo S:í., (\ o111 17G7 :~u goverJHLdoe 
.:.:·etwt·al :\rem ele Sü, put·thn i.t Í111.ou ãu elo~ 
que l'Ofjll erurarn f'ui requCI't\l·nlll para. o 
Uuneellto tb Cidade, e tl:·w· pat·:.\. c:td;L hum. 
1,L:.; lllOt'adort•s e1n paf't,ieuhtr·, assim i'iJ u.m 
concedida:-:; as rol"eritlas Sc.-;rrHtl'ias. 

Q11ando :':>a apt·escmtou 0 l'eqllor·imonto ao 
GO\'Cl'nal.lor Geral pelo esc1·iv:"to lJiogo deOli. 
veit·a, declarou csLo ontra.t· nest.;~ ac1;ão por 
não ha Yer. Procurador do C\ ncelho, o que 
que u eorpo do Concelho era, o qut- nqueria. 
Nas dil.as Sesma1·lus cncont-am-sc cxprc.-:;sõe 
a.-,sas claras e terminantes, do r1ue a graça 
era para o Concelho, e não pa.ra os ruora
dut·es em particular e at1~ um Juão Procé,. 
quo tomou po:;se do teneno concedido, foL 
neccssür.to que o Capitão-Mót· Estacio de Sá o 
l'E:VO:ltis::>e da qua.lidêtlle de Procueador da. Ci
dade, pura. que neste acto poJc:ise figtmw. A 
clausul11 daq uolla Sesmu.ria. do nãu ficarem su
jeitos a outro alg-um onus mais, tl.o quo o 
Dizimo a Deus, clausula de que se faz_ 
cargo o Accm·dn.o, em cousa nenhuma se 

34: • 
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oppõcrn a:Js cuntrrLCtos emphytcuticos quo o I aliás de 16 Llc Dezembro de 1727, repro
Scnado sempre celebrou. E~ta clausula gér~tl sentou o Senado <W Senhol' Roi Don João 
em toüus ;~s So:-!marias clir, H.J respeito às Quintu, qun se llw fazitL necossctrío tornar a 
pessuas, a. quem citas :t;i'í.o concedidas, para r ha\·er a si sem mais contenda de justiç::t 
que a lla.d~t ~nétis fiquem ohrig<td::ts, ~inão. :.t 1 a9uc~Ila.s t':rra.s. quo havia aforado dosdo a 
pag;tr o DIZimo a Uens, c\ nune<t disse re- ~ dm;JHUI'<I. ua cerc<.t de Paulo de Cm·valho da 
speito <t urn tceceiro, a quem o lJonatario 1 Sllv:~ do principio della com a parte da Ci
podo livermcnw vender, emphytcutic;LI', da.du at6 Ct diroitura do lim da Ahtgôa da 
a.ITenrlar c concctLer pelo titulo q11c qui~WI', J Sent.inolla indo (l;:~ mesma Cidade para fum. 
exercendo todos aquelles actos, qno sãu con- oxcepi.uando as ma1·gens dos oit,eLros, o 11ue 
soqnoncia, neccssétria do dornlnio, flllC w lho llllc ct·a da, mesrna. sortu preciso t;rna.r logo 
con('ol'iu pelo titulo de Srsnmria. Os Au-! entrega das terras do sitio elo C<tttote, tbi 
gustos PI·cdcccssoro:-l de Vossa Altc:r.:~ Real· resolvido pela Provisão n. G, dé .'20 de Julho 
tão longe estiveram ele reprov:w estes af(,ra- de I 128, quo os <~fot·amentos que a Ca.rnara. 
mentos, quo antes pel.o contr·:crio, mais do tinh<t f'cito não so podiam annulla.r, se não 
uma vez o::; confiema.ra.m, pelo modo -mais pelos meios Ol\Unarios, dos qnaes devi:~ usar 
oxpr·esso c oecisivo. O Rispo qno foi desta o procurador elo Senado. • Além dos pondo
Cillado, D. Ft·. Antonio do Guadclupc com- ra.ilos mot.ivos, que ficam ind.icétdos o Senado 
prou u. utlt Jgnaciu 1\lve:-:, po1' t1·ezentos o tom iunegavolmente a seu favnt· o di1·eito da, 
t.rintíL mil réi::; lnms chão:; junto .u morr..J p1·e~ct·ipçno, du·eito quo não cle:;vanecmn por 

.
d..a Conceiç5.o, para., nellt.·s edificar un.1 1\l-~ modo algum:o~ principias, llL.te se ex. ren· em 
jnbo, e::;tc torl'eno pag:l.va. de f'o. o :w Scn:tüu no Acc,JJ'dãr..:- 11em coiJ Gr·a o mcsmu snppli-
dozesois tostõrs, obteve !icen,;.:l. do Senado e cante, al'lis o mesmo Sen0sdu so pó.Le pre
pagou htwlt:mio, o Scnaclo que viu a obt'a sumir má ft\ pois que os Titulus primor
prinelpiac~a o reconh~:~on quo. o:·:t de utili-~ di aos, qn:mdo nã.o houvc.s:;c~m outyos, C!l.W hc 
dade publiCa, Pomettru-lho o lu1·o. l{ccunou do snppo1· se perdessem qo tncendto, longe ele 
aqnelle Prehdo ~LO S1·. Rny Dom .João Quinto nogaeem o di.t·oito \te omphytcutic;t,r-Jfl'o con
pttl'<.t que llle 1lzes.'e a, graça de llw confir- cedcrn.se,!_mnrlo as expr·e::;~Jões, e clauzubs que 
mar <.t t·omi:)sfio do foro, 'ü ubte'>'n a P1·ovisão tlc mt i.nd icaclos: c não hê novo, antes muito 
n. •1, r:n Con:selho Ult.ramal'ino. de der,c~~oto tl'ivial, que os· Concolhus J.a Gidatle tenhão 
de otHuhro, cnj<-t Pt·ovlsfio traz a t':lausula. d.n tel'l'enos. que c.)ncodam p.or aforameo&os, 
quo suiJsisi;i~·á [tremi ·são do fo ·o. cmqna.nto aug-mentnndo assim as suas Hmda~. que 
a, Cas:1. ~:c1•vn· de Ai,iubo, m<,~s que étpplicando- lmm:-t applicaçã.o (! tddn, em beneficJO do pu
se a outl•o moo fiear(L Sttgeita ~lO foro, que lllc b!ic1.Se om outro tempo o Publico snJl'ri ··hum 
tinha. ~ido impos o. Antonio ~Iar·t.ins Brito, gl'n,vissimo detrimento om sr: tiPsf'alc:•L'Cill 
Juiz e Ouvtdur. qnc foi il'Aifa.ndegét ilo..;ta Ci- po1· este modo as J'nn,ias do Senado, l1uje que 
dado, ubl;ovt} flu Snrw,tlo pJt' :.ti'uJ•amcnto do i.i" stu~' dt~spozas tüm cre:->cido a hum ponr.o 
tres vidas hum te1-rcno no C:tt 1.etc de qua-l consider wel, <} de mais S<!rias consrquen
rcn t:1 o cinco hraça.s de ú·cn to ; rt•cor·reu ao I c ias o tira!' se-lho este:~ rendimontns dos 
Senlwl' Rey D. José. pelo Conselho Ultr<.tma.-ltoros o la.utlomios. o só po1· este pr·incipio, 
r·1no. supplicaüo <.t conflrmaç:í.o deste :tf'or.·a· \quando nflu lwuvossem. ouü·os, confia. o Se
monLO, e f'oi-ll!o conccüina pel<L Pcovhão na,to que Vossa, Alr,cr,<.t Real Se Dignart"t de 
n. 5, de ·:3 do 1hüo de l7G5. onvido: us P l'O- .\tt,onder benignamente á sua. justéL repr·e
curu.dores cltt Rü<Ll F'azen<b. -.A il'mu,nda,de zenta,:ão contra o que decidiu o .referido 
de S. Domingos desta. Cidade p1·otcndondo Accot>Jã.o, quo dando um golpe tr.rrivel ás 
erigir <.t C<tpelht, qttc lwjo po!'.:snc, pcdio :.Lo rend.as cln mesmo Senê~do, vem dr~ mesma. 
Senado o tenono qt1e lho Cl'a prcdso, o que sorto ;t causm· a. m<üor p8rturb:.,;·?i.o e tles
lho passasse cn,rta, do aJor0smento sem f'oeo o ordem on t,rc u~ partkulares dando ol'igeru 
poresr_ru~ht, l11ll,nllou:_lh~ p;~::;.sar o Sen~~~lo com I a. lmm. numero i.nfinito _0-e plt·itos judi.ciaes, 
;:<, condt•,:ao de quo nao se VJCSS<J 0s oa1ficat· a. c1uc lwo di\ su:'crl,ar, nao h<Lvcndo arrenda
Igrc·j<t, tJrnal'ü.ll1 os chãos para, o Senadv, I tal'io quo l)ul' um modico p1·ec:o, que lhe es~ 
r·econeu a It·mandado ao Trono, ·p;1l'a c1uc E~: tipula1·ain c!S emrJhyteuticos, ni'i.o se pretenda. 
lhe confi1·mas~e eskt geaç~~. confirmou·so-lhe levantar com o td'reno quo occupa, e que 
com as eondiçõos decla1'albs naCaeta doSena .. I talvez eustou somma~ con:sid. eraveis, a 
do, como se mostm (b Provi~ão de 17 ele Ju- quem lh'o concedeu por aforamento. Re
nho ele 1791 i.nccrtét na me~m<.t cçm .. jção n. 5, corre, pois, o Senado (t Vossa Alteza Real, 
o porque <.~dita Irmandade se estendeu além supplieando humildemente Queil'a Vossa AI
ch~ Conce~são, c della denunciou João Mon- teza Real Dignm·-so pela Sua Indefectível 
te1ro .celt, obteve deste Senado :.tfo1'a.mento do Justiça. e Régia Piedade de Pôr termo ás 
referido tcl't>cno, c lhe foi confiPm~~do pela, ou- conscquencta~ que nccesf:n.rin.mcntc se devem 

·tra Provisão de 27 do março de 1789 domes- esporar da decisão do refe:ido Accordão 
mo documento n. 5. Em carta do Dezempyo, quando se venha. a con11rma.r, Mandando 
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que no Trilmnal do Desembargo do Paço se na.s tcrTas polo espaço de tl'es annos, fl•itc' 
consulte esta materia para qne nem o Pu- al)!ltlll IH'ovpiin, e phtnkHHlo ;l.lgnns manti
l.Jlico padeça pel;~ Jirninuiç:"ão das Rrndas tto mentu.:, <tS pi!diho n:ndm·, dé1l', doar· c Cazor 
Senado. f;tltando-lhc os fóros. e laudemim;, wtl.o u 'lU<! lturn lltes P<1l'eces~c. cumo con::'<L 
nem os cmphyteut.us, cLue n ~L bo<t fé arrcn- sua pi'<•[wia .. , .. qtw lh:·s ilé livi'O o iscnt;1: s[u 
dararn o que havião comprado a outros vc- as pa.la,·:·a:-; d~ m ·sma Carta do Cu11fi t'maçào. 
nhão a l)Ot'uer, utillsaodo-se os que nada :\ · ri~ r;L pois d;' pond t•m<lo p;tree.:-lllO, quu 
doram pclot~ referidos terrenos. nullilhd·• a.lg11m , :-:t• puder;i, cunsidol'a ·, llClll 

~I<tnllon-sc ao Desembargador .Juiz dos Fei- na ;tcptil.i<;il.•> do::; p ·inwit·· i>]H)\·o;~cLt·es. nem 
tos d;t Cvrtn, e Fazend<~. que 011vindo pot· ·n"s Conir·act;":. quo esto~ ~Hl Ll<~puis et!lebr;t
usf·riptu os Supplieantcs itlf'o1·massd sobr·e t•am: e pon;uu,, p<u·<~cc-nw illle ~:l mSíL algtl
t.ndo co111 o seu p;t.recer, remetceodu os pt·o- ma, se dun!I'ia innov<tl', a nü.o so.t' luun rogn
prios iWlOS, c s<tti::;f,zendo <t tudo o Dcsem- hmrnt;o <lo" f'àros que, segun:Jo cun:'.li.a, ni"'to 
oorgatlor Sebasü[o Luiz Tin,.co da, Silva, deixar·am <L!gnns de SUL' L\X<H'IJitant.cs. (Jantl) 
(lUC entio servia deu ~L informaç;\o seg-uinte: por·t~m aus i'!ll'us r laudcnlio.:, qu1 ~ :1. C<unal':t 
-<~ ?-. ·r .nda-mcl Vossa. A.ltnza. que haja tlc in- i:JÜO\'id<tmr'nte tem püi'C<~IIido, pat·cc:u q no 
t'ot'llHtl' suh1·c n,s repre;:;cntaÇ'i3es dos mo1·:t- dcvn/'ia. ser oV;·íg<td<.t él resLil.uil·as; porc~m, 
Jorc:,; (L• !:< ta cidade. do:':l pPopeie&arius do~ ter- po1· limn : ~ íni.CI'pt·d;.t•:ãl) J'a\·ot·étYOI ;a.\Y('Z , IJIIO 

l'Pno._;: na. mesma e nos seus subltr·bios, o du nào .~ ó P•idl·l':Í. deixar de os repô1·, Jl t éts at/· 
Senado da. Ca nntra que p;·ctcndB so inva.li- ~onet~•lc·•·-~c-lhu c} continuar n:L per·ccpçfl.o 
ucm o Acconlão peufol'ido !lC~tc Juizu da. clt'lk:.:,n:\., \'ltlllf) IÍJL'OS,Illí~S eumo litllll ~l. poll;;ão 
Corôa em 20 de Junho do lS\2 sob1·c os Cóto . .;, \'ulflu l,:"'·i:r. •dl i111pu:>t1J p:Ll'<L nsus publicos 
c tm·I'ono~, ao qno passo a s<~.cisfazoi·-con-

1 
~~ ,·otlllillt;l~ c 1 S<tiH!I'~Lnu na Cuncus~::-Lu Jl•st:1s 

c~detH) : ~ Li. Camar:~ dost<t Cidade poi' Snsm~L- ~~·SIII:t~·i:ts T •\';~ 1':11 \'ist;t l.JondicLtl' não só 
nas <~enas legoas clc teerono, quo cu:.s1;ao I :ws p;·llll·'é''üs l'"\·"a,J.ore;:;, m:ts t<.Lmh·.~m ;~os 
lo t•cspcetivu t tulo, com a. comliçàu de (li!U que dc'i".ll" \ ic•s..-t·IJL "" prilttcil'OS uciliz;wa.m

:lS di ·. í. Pil~ui:5se livro.:: sem ntnro ;_Llgum l'c;ro, 1 :,-o d ,,, l••r!'L J!Oi't'•nt ".:i qne vit:r<~rn p;t:-::sados 
•JtL t.t'ilmGo, qne não fusse o Dízimo ;i, Ü!'clem ec•m. ou d tlz;•n t11; :utnos jé~ nã.:> } Otlcriàu par
de .No:;so Senhor .rcsu::; Christo. impondo-se- í.ieip:.t!' d•.;~ 1u lwlle!icio, pois n;lo l'l':_t crivol 
llll\ pot· pun;,t que l'i.t:tandu ;t e~-;t:1 ou a oul:t'a que :t ' :d:t cxi:>ti:'iscm l.m'l'cno::; cluvolutos, 
~dguma. clas m•ti~ eondi< ,r~íQs tical'ia. privada pai':t r:o ll1e ; ropa1·tir; estes poil:l não perco
~.lu tcwreno, que se !lte concedia, con10 !; mlo hen1 o Lcnc.fkio, qnn JXH'cnberào u:-:; J·l'imei
üo nsl;;t da; Ca.1'ta. de Conftnnação- Que o i,ct·- l'O.:>. m:t::; ., ó1n a porcubcr, o 11uc n~zlll1.<t ela,,; 
!'r·no roi eunccdiüo á Camm·<t para l't~p:.tl't.i t' pen~ i:ic:::; 1Lue :-v1ucllcs pa.gam, :t.Ltonden tlo aos 
pt-los povu;tdoros, mostra-se U<t Cat'I.<L do Iins pata, que cllas siu appiícaJa;:;, c as:-;im 
Confil'lll~u}í.o, e da pena que ~L mesma C~t- Ylilll (te t!(•t·r.o mudu n. VCI'i licar-:;c <t Iut nçilo 
ruam se impot,; r1110 a. Camu.ra tt'<Lnsgrec!.iu do SoiJ<!t·;uw, o que pot· out1·o algurn se não 
lwm;t ths cond1çõu;:; impondo l'ôro n:ts 1nosm;Ls podh l!uns("g'ltit'- Pol'i.anto, p~.r·ec ,. me que 
tm'l'iL·, n<lo se pócl' ncgae: t·csta. pJiS cx;t.- os pl'itne L·us vovo;l(lt)t'es, qnc se lhes tluon; 
min:.tt• :sc: primo, sr, poe esto l'a•.:to fict_:u Logu •Jlln túc, .:Ti.o nmyhytlwntas. c 'JHO legitima.
pt·ivalL.t do terreno, e, por tlLnto, inhiiJida. men te po•l t ~t•l d~u· o mesmo ern cmpl1ytousis, 
de o t•ep:n·tir; secundo, se impondo o f<.ir·o qno :~ c ·tmal'<L pol' li11rna in!Cl'JH' ·t<1c;ãu f<t
lical'fw unUas estas Sesmal'ias, <~ll~ts est .s vor:tvc:i não só não Llcvet·a ropur os foros c 
(latas, ou lJCqtien<~s Sesmari;):::J que repa.rtio. laud< ~ miu', ' l"n tem pel'cubidu, mu.s podet·á 
Quanto <to pl'imciro ponto pa1·ecc-mü que cuuttnn:u· [t pcecciJer os Coros, nüo eumo 
não lkon prtVétda, pois ,,c;,-b, ser' oudda., e Cot·os, nn.'> cumu lwma pensão volunktt'ia., 
Pl'Oiel'il'-se Sentenç~1. ql)e jul.!.!',I.SSC <t Cummi- on impo.,~u p:J.t•:• o bmn p111Jn eo : C:lto o meu 
naçúo, ou haver nova H.ezolu<)io do Sollorano pal'('COl', o f(LW n:Jo ubsr.anto Voss<.L AI r.cza 
do que n~w consta, ; quanto ao segundo pet•- Real J lCi. t~r·rninar(t o ClUC for jiiSi.o - E dan
suado-rno que fica.1ão yaJidas n.s d<~t~ts, o que do-sü (1~ rndu vist11 ao DezombargauOI' Pro
os possu1dures legitimamcul;e adc1uiril'am cm•;ulot· (ÜL Iteal Curô;.t e Fazend<t t·cspundeu 
não ~·ó domínio uttl, m<ts tn,mbom o dil·ccto, (( Presc indi ndo da incohorencitL, o pren~n-. 
e que nunca, foram nem são emphyteu1;as : ç~ão com o:-; suppl.icados por si, c em nome do 
esta. hé. quanto a mim, a sentença. do§ 3° do povo dc~t:~ Cid<tdc se deliberaram a prepor a 
titulo 43 do livro IV da Ord., são as sun,s ror- Ac<:i'Lo , de que se trata no Proee:~so ,j11ncto 
,m11os pa.l<wras -- E pond.o-sc mais tributo ou con1.ra os primeiros Supplicantes. 0::; otricin.es 
l"ô1·o algum, Hn,vondo ta t imposiç5.o por non- da, Camm·:L desr.a. mosma cidade, c contra. os 
lmm~t, c de nenhum vigor, e a.s Sesmarias outros supplicante:.; o~ wul'adol'C:3 di1 dita. 
ficaram em snn, forr:a sc·m i:\ tal obrigac:ão de Cidade, us qu;~os Jw.vcmlo tlus lU<!ncionados 
t'oeo, ou tributo. Posto pois como no vrinci· omeiaes •la Cama.r·;~ por Tit.ulotLe aforamento, 
pio, que os primeiros povoo,dores não são o pu1· ccl'Uts p~nsõe.;; nnnuacs diversas por-

, ernpliytheutas, segue-se, que tendo rezidido ç0e ·' t!(\ +.crr:Ls dn~ Sc-:nta.l·ia::; conced.idl.\s n.os 
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· povoadores, e futuros mora.dorct~ da rofel'iua referidos aforamentos, nos quaes apenas se 
Cidade, clle::> mesmos depois as arrondt~ram aliena, o domínio ntil, rezervamlo-se o diro
da sua mi:to, o subcmphyLhcutiearam a outros ct;o, o que hé as:-;im conrormc as disposiçõc~ 
com pom;õc-S exorbitantes, quando ellas do Diroito pela, lJorn solida regra- C·H·i J'lt(.< 
tinhio sido concedidas Ot'iglnalmcntc som liCt:, ·non r ;slr:st, 'luod 1ít,inu.s cst 1iOn licero
Titulo, tt Licio sem teibuto, ou pensão mais On seja tão bem pot'q11c, não sendo conccrli
qnc <L d.o Dízimo; pedindo por concluzão, da das a.s üitas Sesmaria:; aos ditos povoadores 
mesma Acçilo, niiu ;~ü quo se julgassem c morrulorcs desta Cidade singularmente. 
nullos os :~ohrelito':l anonda,mcntos, o sub· mas sim ao Cons!Jiho della em comrnum par;~ 
cmphyt.hcutica.çüe:;, mas CJll! íossern con- Rucios o Pastos dos Gado~. pormittindo-sc, 
demn<~dos a abriL· mito das mencionad :s unic:tmcntc, que eada llurn do Puvo podossc· 
}Jorçõcs de tcn~ts, :-:;em que se digna::;sc dc1·riba.r e ro<,,ar os mattos maninhos, e fazm' 
dcncl'minadamontc alguma:; della«, qwl plantaç·õc:>, para quo sem ma,ttos ficassem c~ 
toca,ssc a qualque1· dolles; hé todn.YÜL mani- 1,crrenos com muitas hcrva.gcns pal'a o:-:: 
fr~starnontc improceden-te por ~i. mc.':ima a ditos gados, podendo assim utilizar-so 
~cntenç:a. p1·orcridn, no dito Processo ,c no .Juizo J.a.s suas lavouras e novidade.:\ comtan
dosF ; ~ito;ü:LCol'ôaeFnend:~daCasada.SIIp- to quo n:To impc-ii::s·m pastar os gado::: 
})licaçiio do Br:tzil, a qu:d, deferindo a, Acçào a.s d1tas horvageos como se mcwiJr.stu. das 
proposta c~>ntlemnou 1111ns c out1'os supplican- funmtes palavras das refur·idas Sesmarif1s. 
tos na. forma pOLlid:t, e declarada na mo:;;ma, Hé manifesto !J.Ue ~em h~wr3r ê.t pretendüb 
scntcn<,:a que de\'C suiJie por CÚlJia.-D[:;se nulidado for~un feitos os dites aCura.monto3 
que M impr-ocedente a, üita, s~~ntonça, o~b~n- pelo Conscl.!10 u. c::tda hum <los rnoradorc~ 
do a.liás pcndcnt.c po1· omb<trgos opp;Jstos na desta. Cidade, praticando o mesrno qno nos 
Ch:tncellt~da, 1°, porque cc~sa o runda.mento Consellws c Cam::trns dos nossos lleinos d.c· 
•'a nullidu.U.c dos 1'.3f'cl'idos af'oramnntos de- Portugal, e rios Algarvos se pl'atic:wa na
l'ivacl:.t d~t clauzula. (;Orn qut~ e;:;tas Sesmarias quello· mesmo tempJ com 011f.rus serno!han
fiJram concedidas s :~m l'ot·o. ou tl·il.Htl,l) te;:; afor·amcntos dos bons dos seus respeeti
:1lgmn, m<lis do que o o:zLmo :1. Deus, 011 vos Concelhos, c suas Sesmarias d'c maneira. 
seja porque sendo bem vistos os In.-;tmmcn- que se fizeram ind.ispen:;a.veis as providon
tos, o diploma·:1 J.as mo;:;mas Sesmarias h1~\ cias dadas nos Alvar;is de dez de Fcvcrelru 
.manifesto do seu cunlc.-to qne cs :.a izenç:ü.J do lG51, de 15 de Julho elo 1744. d.cclararlo~ 
de qu:dqucr foro. ou T.ributo, hé rcb.tiva. só · depois pelos ontro:; do 26 de Outubro do 1745. 
mente á. c.;ncessão pl'itnitiva. das ditas Scs- c de 23 de .Julho do 1706, tendo-se determi
mariu.s pwi1 que a Corôa, o os Sobet·anos nado n'·sto ultimo dn 26 ue Outubro de In"J, 
deste Reino, em cuju ~Jumo f'ut':\nt concedi- que t.otla, a, pcS:iÔíL de « qn dquer qua!ida(k 

,ti;6dn.s, nfw os VtOí!::;em j:1rnais a pJrcobor, a o condlc;ão C[l.!C possuir b0ns de terras de 
titulo da. r,;fel'idtL eouc•ess5.o pl'imttivn d:.ts Scsmn.rias, matta:;, baldios, ou qualquer ou
dit<1S Sesm ~ri·:,s, pa.t':1 que a Corôa., c osSo- tr· ~~ propr·iodt.tdc, ·pcl'tenccrlto.-:l aos Cunselho:'i 
beranos dostos Reino.,;, om cujJ Nome fvr<Lm do quem ft .'i houvesse por dat::.s ou :do
concedidas não os viessem jamais a percobt)I' mmen tus das Camams, ainda. que feito~ 
a ti!iulo da rcfel'ida Concessão, ::;og-undo n. :·.em as flOlemnidades da. Lol, o confil'mu,
lcttra, c espírito tla. Orrl. do Liv. 4° Ti.t. :Jo çÕ!.!S Minha~. fiquem conservados na posm 
§ 13°, citad::t n;•, mencionada. Sentonç~a.: não dus Lli t;os bens sGm emb:tJ'gu de os havc
comprcllend.endo de mod.o algum <h izcnr;ão l'em seú1 Titulo legitimo, e com . nulichde 
de quaesquer outros t't'ibuto.-; t e1Ti LOrüws tÜ'i3 aforamentos peli.l. falta de ruq uizitos 
que ]JOl' diverso 1Hulo se houvesse <lo que deviam pr·oceder para, cl!o:'l, fica.ndu 
impor, como por exemplo a Docima, a porém, obrig~~dos a pag::tl' dus mesmos 
Ciza., etc., nem tão pouco aq11cllas cs- lmns (que assim ti verem) as pnnsões on toro:~ 
tipula.ções, encargos, e obrigaçõus, que que agom llws forem arbitrados aos mesmo~ 
por alguns dos Contractos estabelecido:~ Conselhos de quc.•m houveram as ditas-pro
em direito se colubrassem cn tro torcei- priedu.ue.-3, cujo aeb1trio sm·:i fo1to pelos 
ras pes>Jôas à cc1·ca de algumas pol'ções de louvado::; ... oLc ... » Jicantlo, por ~on.-;rlClUOncia. 
terras das mesmas Sesmarias foram conce- cou:irma.dos e Appl'ovados desdo ontão, todo::. 
did:.ts·com a. O):press<t cbu.)ub do Regimento cs1.es controverLitlos at'or~~mtm.os, c pol' 
encorpora<,to nella,s, de que os sob1·odttos consequencia logitimos cmpbTthrmtas, os. 
p:.Jvoadores e mor·atloros desta Cidade sómon- que tinhão os mesmos af'uru.mcn tos parn. 
te as podorião vender, c alienar depois de celelJra.~em depois quacsquer d~s Contracto:-; 
rezidirem nollas u.o menos tros a.rmos, vindo estab Jecidos om Direito com tcrcoiras pes-

. por consequencia a sar em· to que so olles as sôas, como bem lhes convíessa o a tê mesmo 
. podião vender, e alienar absolu&arnentc de· os de subemphytcuticação, se o Conselho, (';, 
pois de passado aquellc espaço, melhor u.s os Officiaes dellc, expressa ou tacitamente os 
lloderíão alienar pa1·cia.lmente por meio dos tivessem permittido. Nem contra isto dótlc; 
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u1Jstar o f'unda.mcnto quo cquivoc<~da.monto 
cJC produziu n~~ menciona.d<.~ Son tença, ele que 
:w tempo em qt1o foram eonccclidas esta,; 
Sesmarias, não lt:wi<-~ ainda o osG<dJc!ncimcnt.u 
da Corpor<:t<,~r"LO d:t Camar:1. desta Ciclatlo; pois 
[lé manil'esh e evid~nb <t cqui voca<;ão dcsl<t 
;~<J:1eeçíTo, ,~,t(~ me:;mo á vist:~, da letea, e con 
~es:,o <las SolJPcdil;as Se.3ma.rias ; j;~ porqtre 
rn la cunccd id<t por Estacio de S(t, no anno 
do l5G5 ::;e diz (LUe os mul':L.lorcs rb;l;tt li· 
tia.f1o lhe ro,1ucrer·am que ú6.,scn1 tOt'l'<.ts par·a 
H,·JcLo do C!JJ1C~Ilho. e p:n·;_t p<.tstos ele gados ; 
:dl.o lw.vendo Cida.dc a!gurn<t outt·c nós, sem 
:t<.Lvor· nc!t<t C:tm<tt'<~ C3t:liJ deeiüa. t:um o SOl!.) 
\::Jornpcton~.c:3 OHicbcs, j;i, porqnc isto mos:no 
"c dá. pot' cctto oa otL~t·a Sesm:tria,cunceJld<t 
pol' ))lellt do Sá no t~nno de l5(j7, em qtie fui 
confit'lll<.Hla. tào bom <.~nt;ecelicntc, quando so 
diz: << S<tib:un cp:Llltus nsto Instl'lllnunr.o do 
~ .. :onfit•ma.<:i'i.o do ltocio do Coneelllo tb LUo dn 
.:;a.nciro, 'l'ermo desta eiácdu... üiZOilLlo-su 
c.nais abaixo cptc «l.tppê~receu ltum C':iCL'<LVinlw 
de Diogo uc Olivoil'a,,escríviio da cro;WJ'LL desta 
,_~iétc1dc, c poe cltc foi n:n'cs8nbdo o :wto de 
::t.present.al;ã.o do lwma Jmtiç:ã.o, que o::; pavoa
dores c mor<tdores (lcsla cidade fizeram a.o 
Sr. govcenador Mem de S;t, pelo qu;d cscr·:.t
vinho me foi dito llllC o d.itu 1Jiogo do Oli
',coira sc~t< Senhor lllO p8dl~'·• e requeria lhe 
üzos.sc csto Instrumento tln, Cttrh rlo Sesma-
1'Í:;,, l)Ot'qua.nLo ao PL'O::H'ntc n5.o lw.vh Peo
c~ut'<.tdor do Conselho ... » o quo 1.udo f'a,z co
nltecol', quo havia Canuu'<t o Procill'a·.Jor do 
Consdlw, ainrla. que naquc!l:L occu.sião nãu 
lwuve.:;sc ta.lvcz impoiirnento, ou etu;;cncia, 
pois que tanto llltVlLL Camal'a Clllü nar1uolltl 
mosmu acto ligm·•tv:~ o E~cl'ivã.o dolla.,,j;í. lllOit
cion~~do, Diogo de Olivoir::t. net falta do Pl'O
.:.rrrí.Luoe por pitrtc do qmtl se foz a aprosen· 
-i;ação rla mJucionada poti<:ilo. (Jnanto mais 
quo aintla qu~· •. ndo nào c.::;tivesse a::;üm contit·· 
mn.dos, o Approvauos os llltos a.roeMnontus 
pela úisp<Jsiçã.o U.u reCorido Alvar•;í, e:u cou 
sccgiOncia. Jo sceo:n os toPr·onos af'oradus por·
toncontcs :ws Rocius do C;Jnccllto, 1\cando 
1wns, c outl'üs pur este peincipio con;;m·v<tJo 
TlU. pos::;c dcLh.;,lnsG<tl'ia quo para •tssirn sn jul
gasse a manif'esr,a pm . .;eeipr;ã.o tlo muit.1J mais 
iÍe duwnto . .; annos durivn.il:L das posses con
::inuas, o nunca interl'ompida, em que pot· 
1,odo esGe espaço se acha. a Ca.ma.ra, du con
l:t:!der estes at'orn.montus até ao tempo em 
flllC se pro, oz LL presente Acç<t'J; c isto sem 
contradição dos Autol'OS, c ê.l. ü~cJ niio só <los 
Onvldorus da. Ca.m:u·a., q 110 em Correiçtí.o 
.tinhão feito varios Provimentos tt hem dos 
mesmos afora.rr_cntos, mas tão bom do..; Go
:vornadoeus e Vice-Roi~, e o mu.is hú, que 
-até mesmo á face do Consellw Ultl\Lmarino, 
•:: d.os Procuradores da. Corôa, o da Fuzonda, 
onde com a.ucliencia. destes forn.m confirmêt
uos mui t·Js clcst;'J:-; me;; mos <:~fot'<.tmen tos, com 

lté ma.nif'o~to dos doeum ~ntos ago1'<.t j11otos: 
não polendo conccber·-:;;e eomo se guat'!Llri:L 
hum ta.l silencio, e tolm·~tncia. em todas est<~S 
t•ernr·ti(;ões, e pe:o pU\·o, o mo;·:ulot·es desta. 
Cid:tdo, se ni'w houn:-s1; luun titnlo lcgn.L qne 
autul'iz:~,ssn a. co:tccssã.o cius ro!':~ridos al'o!'a.
rnentos. Pl'.JCcde bto l'Ul1l lllll i tu rnaior razi:io 
l't}!lctindo-sc 110r luuna p:ll'te no contesto da 
P1·ovizii.o do 20 do.la.noit·u do l7:!8n,rrot•;tjlznk~ 
!JII:tndo diz quo ns OlliciLLC'> dest·t. t~esm'<L C;J,
ntêtl'tL ha.vi:-LO r·ept'CZl~llt~Ldo ern C~tt'kt. d<~ lD 
do agosto tlo anno n.ntuc1}dentn que pui' hÚcL 
<<MCI'Ct) a. cites concerlid<v·; tinllã.o jnt·isd ic(,~5.u 
p:LI'<L <tf'ot'<ttem tndus acs t·•t't'as des1.a Cid:t,lc, 
c llllrna lug1u :w l't~dol', de ct1jos foros o l;tll
durnius se c0tnpuntla :L maiot• pal'Le ü:t ;;u~t 
t•cnda>) IJorn como igiL:tlm.ente no eon Gt~sto 
de~ uutra. Peovis:-lo de !2 11!.; m<LI'~;o da.qttclle 
mesmo anno (ta.mbcm :~,gora junct:t) rptanrlo 
Jc~nc.!.!:~ a l'Csch:'lo, flll!l os rnoncion:Ldus Offi
ct:tr;::l d:t, Ctltlitt';~ pcuüio rl';dguns <lus rol'c
nd .. J-: <tfoeêtmenLo::; l)Ot' onl.r·o::; motivos, di
zendo qtw sómunte pot• m ·ios or·din:~t·íos, ele 
q WJ o Pt·ocm·:tdm· <la C ,,lllal'a tlc~via. IIZ:.tr. 
s:•. pJder·<-LO t•o;-;eindil': o que 1,udo induz<~ 
l'u.cul.darle, qnc tinhã.o os mesmus Otricia,os 
(la. C<Ll1llll'<L par·:~, concetL;t' o.-; ditos aror;L
ru~:ntos: o I·ctlotindo·se pCIL' outl'a parte na. 
prezumpt,:cio de Direit"l, rgu~ Jw. scmpr·c a fa
vor lh:-3 cousas <tnti,!.l·<.t.,, o.s qu;~os cotbidol·am 
rik c 1·ecte i'•Jit:ts por oss:1 mo.sm;~ pt•;•,::;tun
pç·ftu, om<iUL\.11 to n<io se pl'nva leg;~Imcut.e o 
Cdn t.l'ar io. Todas ost:v;; I'azõc.~. c rolle
xõus f.1,zern cessae intoir;unentc o fund<.t
mcnto da m:i fé quo n;t, soiH'ü,lil,it Sonr.cn(~i.'l. 
se objr;cta contl';t ~L mcmdon<td.a pl'c:Jcl'i
pçfw, pol'que a.lém ri:L exciuziv.1. d'o..;s;t m<t 
f't~. quu es~:.L~ drm-; Pro\rizi:íe::l do u.nno üe 17~8 
ufr.~r.)ccm, 116 eviden to. r111L1 ;tcuntecentlo e1n 
~iJ de jttlllU ün 1790, u ill~enlliO elas Ca,sa~ du, 
C<.tm:un. dc.~L<l. Cid:uli!. em quo !'oi quoima.Jo 
intell'<Ltllül1tc o A1·clti\'o d:t ·lllCSitttL C:tll1M<l, 
eom l.oclus o:·; livro:,;, Pa.peis c Ui plomas p .. 'l'
tcnc!nto.~ :i nw3ma C:tnut·a, Jicon oll:L na inl
po;;sibiliü;ule du a.presc11t:l1' os quo erão con
ecrnenLes a í<teulüttdo do eoncotlcl' este::; é.tfo
l'amcu tos, rle que ntt pt•i moirtl. ri:t.s ditas l1 l'O
vi::;<)es se fitz mcnçii.o, n <Jua.c . ..;r.p!Cl' our.1•os, 
qtv lwuvcsl'\Clll soiJt·e o;-;te ubjucto: scnt.lo 
1nuito p:ua. notar que sômontc rlepohtl.c 
h:tvct' o t•et'el'iüo incenrLio. o do estcLL' cunsl.i
tuida PJl' cllet aquel!:t impossiiJiLidtLdo, se 
d.ellberal'LW1 o . ..; Supplicadus a. p1:op.Jl' a pl'e· 
sento .Acçã.o no anno snbsequcnte tio 1796, 
querendo <tssim com jact,m\L ue ltnns e d'ou
Gros Su.pplicetntcs fazel'em-sr; plenos Sonltorcs 
gratuili Linente dos tcrt·onos conteavoYtidus, 
que pelos mo 3m os Su pplican tos, o po L' seus 
a.nt,c-pos~ui•Jol'os, lltos !orilo apenas conce
didos por Titulas d1: n.rorn.mento;;, ou üe al'
ren<.la.mento::l, como infelizmente se julgou 
n:.t mencion;td:.t Scnicnç~n.: ao mesmo tempo 
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,1uo muitos dus segundos SupplicMJtes os ha- Santa C!'uz pelo Decreto <le:Z6 de ,julho do 
,·itto <td(1uirido por Titul.os onol'vzos, j{L de :wno pa.~sado: os quaes arrendamentos são 
tlispendiusas cornpPas, j(L <le partilhas que so vulga,rmen to denominados <duramentos nes-
1;ornam de nenhum efl'eito por forç·:t Ja re- te paiz: e tudo isto em oedem a. evitar po1· 
fol'irla Sent~nç~a. Ne~tas !1il'cllmstancl::l.s este meio pozitivo não só a portmbac~i1o 
hé nia.nil'osLo quo ella exige d<t Tudefecti- geJ·al, e o-s inconvenientes, qu :~ rczulta.rião 
Yel .Justi1;a do Sna. .Alteza !{cal h uma. Pro- do~ cfl'eito:> da mcncionad:t Sentenç<1 }\ ana.ly
vitloncia oxtr;Wl'•liturüt por motlo Logis- sa.cL~ cunsolidando ao mosrno tcmpu os direi
lati v o (.~ssim cJmo pC!l' igual mudo s.-• pro- tos c interesses tios Pro;n'icta.rios dess11s por
videocinu no .Alvar;i. de :zn d:: Outubru de çõc:) de Lenenus subemp1lytheutica.dos, ou ar-
174.5, já analisado) om o1·dum a eYinr 11ilo rendados; ma.s tão bom as violencias qu ~mui
só os prujuisos q110 de::;t '· SCIJtcn;;:a se wgnom t.as vezes se tem pratica,clo com os a-::tuac:; 
aos rendim~Hltos da. Cam:u·;,, qr .. c ~e fazem lucadol'ü.), e poS::>Lüdor·es dos ditos torrnnos, 
il)(lispom;lvcis por bem do Pul>Jic,,, a. que os qu~~üS t rmdo ncllcs feito c .;n!'Jidel'll.vci~:· 
süo a.pplicados, mas tão IJe:n o~ q nos:' se- bcmí'citol'ias reduzind.o-os a C.:sas; ou :.t Qnin
gnom i.gu:ümente al)s ~"' Snppllcanr.o3, mo- tas; n Clmc<1ras, por isso que para esse fim 
rauores d<'SG~~ Cidade, qu e são em geande lhes l'orii.o concedidos pol' locação (qnD se de-· 
:pt~rto o::; Pt'OJ.Jl'iol.arios dos reí'cl'iclus t orTenos, veria entender perpetua, constitninclo o Con· 
em que se acltilu hoje situacl,IS os predius tracto clHmt:tdo em Dircito-Suporficiario-) 
ul'b tnos, c rusL.tcos d;L mosméL Cidade, c SJlU tem sido despejadas · ]H'ecipitadamcnte com 
SLlburbio:~ : occca;.;ionando-so na. falta cle::;t<1 as suas fa.mil.ia::; ::tli estabelociuas, a, pretexto 
Pt·ovidenci<1 hum a perLm·ln,çã.u íl aa::;.i gcr'Hl, o llc serem lllé pagas e.::sa.::l bemftJitoriu.s por 
hunHt multiplicidade de litlglus muito fatal. avaliações, nas quaes sofl'eom qmu'ii sempre 
D~ve-se por tanto Consultm· a Sua, Alteza hum grande prnjui:So a respeito do seu val<n> 
l~oal, r1 uo á vista dosta.s razões, e dD.s que se roa. L verda.tleiro. Ordenando se tudo isto com 
acltàu pomlor<.Ldtts na info1·m<.v;i"to e parecer a declaração, de quo no caso elo não quere
do i\linist:o .informante seja. o mc::;rno Se· rem os cmpltytheutica::;. ou locadores actuaes. 
n!tor servido por Suu AlV<LI'<i com fo1·ça de dos mencionados t Jl'renos cons ~1·var-se na 
Loi caç::u, c dcclttL'ar improcedcn tes, e posse dulles por estes Títulos de Afommentos. 
de ll!lnlnun eiTcito a. whrcJikt SeotLmça. p~rpet;uos com o motivo de lhes pa.l'ecerem 
peofcdda, em .'20 tic .Junho de 181~ : De- excessivos,' ou lozivos os foros estipulados, 
cl<.~rando as13im lcgltimus, v~di.dus, e pro- poderão largar c admittir os mesmos terre
·codent::.~s todos cs•;,-.s afommentos fei 1.os nos aos Offlciaes da. Cami.tl'~L, 011 qu;.Llquer 
polos so!Jrcdit.os Olficiaes da, C:a.mn.ra, dos outros PL·opriet;.Lrios, de quem os houve
uno só ant.os tio AIY<trá do 2fi do oHtubro de ram, para elles livremente us al'ol'étl·cm, :.~ 
17:.!3, quu dechrou o OJJtro Je [;) de julho q1Leln bem lhes parecer cum os foros, om 
d.e 17-14, m <:ts . bmborn depoi-s dollns, e qne convencionar·em, SClll \.lUC os actuao~: . 

do outro novls;imo do ?3 <lo julho de 1766 pJ!-3SuLLores fique clil'oito <1lg-um pat'<.L Ílltonb
c:om os ma.:;mo.> foi'OS e;;tipul.dos. ü b.ude- l'Offi em Juizo qua.lquor Acção ao fim Lle serem 
nü.;s Ll;1 qn<ucntcnu. n;~ forma d ~ Lr.i do re mzidos os dit:1s foros <1 rnenor qu<1n tiüa.dc 
Roiuu, ainda. qua.ndo s·J achem feitos comso- em ordem a (f'.'itar novos litígios e pertul'
lelnniJa:le:> das mesmas Leis. c deste Alvará. baçõcs sobre este ol~jecto, e com ~L dccla.raçã.o 
noviss11no, ficando porém ré.~uzidos a, afo- fin <~lmonte de que poderão huns o. outros 
l'<tm:.;nto!-3 perpetuosn~L eonformida.tlo das so- Supplicantes f<tzer novo-3 Afot·<uncntos e sull
bi·cdit;u.s Lei~, posi;·J que se achem de ütcto emphyt;heuGicações dos meneiunarlos tonc
cobl·adus mn vielas. Doc!aramlo outro Him nos, quJ a.incl:l. exi:.,til'em em sr>,n poder 
igualmcnr.e lcg·itimas, Vi.did~LS o pl'ocedcntes com a mesma n~vtut·ezt.L, clauzub.s, o eon. 
t;ocla~ as subemphy&hentlcaçõ2s, locaçõ:~s. dições acima prese1·iptas, scnrlu porém os
e Arren1b.mentus qne oH rc.:;p~et;i\'os emphy- que se ho11Verem de fazer 1)ela c~~mara, 
thoutas tivol'cm feito, e celebl'<Lllo com regulados, e orden:ulos pel0. rurma. dotel'
(1Uaesquur pes.~oas d<1s ditu.s purç~õcs des- min ;~da. no sobroJit.o Alva.r;:'L de :!3 do julho 
mcnbrauas dus mencionado:Htforamentos, os de l7ô6, c com as Holemoid11des nolle pre
pt·<.•z,J:; para noll;.ts cdlticar cas:t..,, cultivttr. sc1·ipta. debaixo das penas esta.boleci .t:~s no. 
c fornHr qui(ll,us, ou chu.cam~. segundJ o § 2u do mesmo .AI va.I'<t; dispensandu-se nos 
cspiL'ito da. Lei de fJ'wlro de, de 1776; ficando que se <wharom até ,,,o presente fuito a 
})Orêm reduzidas igualmoutr.! ~l afura· pena de nuUidade decL·ctad:L no seguinte 
mcntos pei'pctno:;; (com as mesmas pen- § :~o do dito Alvará, como fica enunciado 
xões, o fóros o.~tipulaclos) na pe.~so~~ de pttra evitar as q.ucstões que s \ podem ex
cada lmn1 do! :.v..:t1taes po,suit.lores. e ;.;ous citar ácerca dellos, sem embargo de ser
:-:;u~c:.:ssul'C:3, a exemplo Lte qne o dicto St·. manif'esLo do sou contesto, o quo lhe fui ot·· 
I·Iouvo pol' bom lJetc\rminar úCL'l'\.'Ll. dos dena,do par<t os Aforamentos Publicos, ali;is 
atTendaJncnloiJ d:.~ Sua H.eal Faz :•n(tll. ele dos B<~ldios, e Bens <los Coneelhos dos no~" 
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sos Reino:-J du Portug<d e ,\lg.,,en~-::. :~ümon I, o
u nfio p .t'a. o.s do 0Jn:;;ollw do~te EstcLd. 
do Br;Lsil c Domínio; UlLeannl'lnus- O qno 
visto- Pat·nco ;i, Moz<.L, Cürd'ot·ntando·Sú curn 
o Ministro infurm~wt·.J, e c~ um o P l'OC~UI'D.
dor da, Col'Oa, c Fazcrd<~, que os l'<~qucwirncn
tos da, Camar.t, mur.tdO!'fl$ o rm.>pr·iPt;n·ioil 
do.:> tcrl'L!OOS eompeeltencliJ.us nus limites 
das Scsrnar'i<t~ que í'aznm o o!1jec!;o dcsra 
impo1·t:Liltc cvntr-ovcrsi<.~ uw:·o,:nrn SJl' dní'<.•.
rirlus, não SÓ Jnl':L C[UO SG n;\u \·cri tiq liU 
o julg:.~,Jo n<t Scnl.ença do .Juizc> d.:, Cil'Ô:t, 
cuja resciz:'"w pt'llt,CrH.Lcm, ma-; pal'a i;ao ,;c~ 
ost<dlclor,!·un por Vus.s:L ,\!tez~ no ll :Iu\-a::\ 
<lotct·minal.~õ ~s, c pl·._~vidt~nehs, aiim d ~ !ii'
m:_u·- o o domini 1, o cull::':Jlid<ll'-M>. u di,·cil;:) 
du pl'<;pdedarln tk cada Jmm do:-: po-;sni,J.~t·e.-:, 
scnltJt':l,.; dit·ccbs, rlmpll:vtltüutas. rl :·!llb-c•m
phythou~as n,lxüa.lus pnl;,,s p1·ewnqõ:\s dus 
quu peopuzet·am ·~ AcçCw c lWias IJUO se~ to111 
seguUo das f'u.eulJadcs lal·ga, e :unpl:un ·me 
con ·odiüas e julga1hs no Accordho, o afim 
tmnbem d.o OSitl..belecel' :-:\(~ mais l'Ognhn·. o 
soliJa, jul'i::;prudonci<:L nestn. Inat.ol'ia com 
]WoveitJ do soeog.J publico, certcz:t o csh
bclidado cl<.h pt•opl'ieda.dr!, de (J!lU llil;)(!C:lll itn
lllCdi;Lt.<LillOIHC U augmonto da :t{jl'iC iH.IIt':l. U 

povo<Lção. Os Stlpplic Lnto.-;, vendu 11 exljt·:tot· .. li
na.riu acun 1,ecimenw •lo ubtn1:orn I)S que ins a. 
ra,m a, ActJlO, nãu só jlllgtH'Il!il-SO nnllt;S t·:;du::; 
os a.Cut>arncntos llil ~u<t ul'igem pelu dr:!'t;ito 
raJ.imd de n:1o poLlm· a C<Llii<U'·L imp:Jr r~·,,.~~.:::, 
censos, on punsõos pel:t oxp1·n.,s~1 c!au:;1tl :1. d ~' 
prultibiç:;'w rtuo ;;c <Lelm nas prirnt>l'tlial~s ::'.1:~
IlliLf'i<L~, mas ta.rniJelll cunf't'.l'Ír'·~~~ o 1lin:íL11 
de fic:t.eem Senlwrc> t!ü <t.ml!.J;':; us rlumi1Iiu.~ 
dlt•cctu e util, aos l'oi·eiJ.·o . .;, :di:i.-: ;w.':l ::d11 J('.' 

forci:·os, ttllC se) tinllt:n <Ulljtdl'idu o 11Li l pt!lu 
Cuntractu umpltytltOtttico, o pet·tlc\tid:J u;-; qtto 
tioltam o diwiGu som Cu.du :'' .. LI, u qtto pt~!;c 
lntLÍOl' pal'Lü o tiullíll11 a.l.quit·ido pu!' Ti:nlu 
OUCL'Li~OS; O YCildO Oll~t·.,sim OS üXt:.J.-:',1); 

o de nm~ias, quo enLt'<lt'<Lm :t. }H·u.tkat· o:::. 
1' ,f'el'ido~ {'orooil'o!:l ali uei11:t.~lus, c ot•:,rulllu.-:t>.~. 
com o <!UC Llws outuL'?5tLI'<L o Ace >J'd:i.o, o 
t•ocorl·eeu.m a Vos':itL All.ci'::a, lV.ml put' us!;(\ 
oxt,.aordimt ·io meio, ai i;l.-: piW'IJ tl a ttJd.uA 
o.~ sons fieis Va.ssttll.us, nã.o u:.;La.n lo 11 inda u 
Ordinu.do uo l·:rnual'gos,qllo llu.rl:L1n oppu.~t:1, 
tal voz p.;r cautela, p:.u•:r, <lllO 11:iu Jlws sentltJ 
logo do!cl'iuo passasse em tan:,o o AeCéll'düo 
em jr1l..;a,do, uU.o r>otl.ondo OSI>t'l'iU' molhul' 
docisfío, quu.ndo náu lmvi:_~ matJt'ia noYa, 
quu allegu.e. E além tln. irnpol't;anch da .. ma
teria que faz; nece::~stt,t·iu. vr.ovíllenc:iu. prom
Piia, o estavel que renwucw os a.lms,J.! q 110 
COI'l1QÇ.:.tl'I.UU logo a :::eguil'-SO com pm•tm·b·t
çãu dOS UÜ'OitoS, O S'.ICJg.J do lllUit;_~<; l'aml
lia!:l, o quo não Leria lugae urn oiL~ro q llitl
cluer pl~Jitío outro pouc<L:> pe:·J:'.i'.Ji.t:;, e do mu
nor entiLlt~de, c pondet·<.tt,·t'lu mot·cco sei' tlc•-
1ol'id.J osto recurso som usper;,Jt'·i:>O tlec'i~rro 
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dos Emb~tl';..;os pendentes, nem t'ornotcer-si' 
ao.~ !ll(do.~ ot·dinal·ios, lindo.-: os quae.-> so teJII 
por \'ia de reg1·~t loga.t· .. u cxti·uoi·dínal·io, 
llOrcjltc o e;tso em ClltOsl,;'lo c:ito.:.tutl a pllll r o d c• 
Cjlh~ u dül'ül'ill!C!IlO, (lll(~ l!Ull\-0 .~ij du te!' lJOi' . 

Sotitnw:as, n:1o podia i.lil'inin:d-o de~ mudo 
(j ue fir~a.::.~t:l in I.OÍJ';t·nent.c p: oYide:lci:tdo. de
pendondo do p;·u\·[,Jcncicts e.,;vLholoc~i.!:: :' pot· 
Voss<L ;\I tez:1 Real pul' moi 1 l~·.:.;·i::d<l i \-u r1cw 
•~xcf•.do :t !':L··nltl:tde dos -ltiÍZO::i, p:tl'il firm !l'-i:iC' 
u dominiu dit·eetu d:L Canun. e dt· :li~ans 
P;•upt'ieLai'iu.", cu util d.us l·:mpllyLltt:lll;a·-; e:n 
b;tSIJ::i sr;gttl':.t::,;. :·cgul;tdas l1l.'lcl, L~'ghl.L<; :u l'::it:t,
l~t~locida cumbinach enm a nni•Jl' utilidade 
i[u puh!.ko. ~~ (\<,l,:I.!Jílit_l:i;lu d·1 rlíl'd!,, de pt·u
prieda.do. que rL·n~ ;"L'!' linnc, c ill~tbira\·ol. 
qnans as lcrnl,t·:uh:-> llJliit/J opp Jl'Lilllnnwlll.e 
ll<.t I'OSpu:;[<.L du P,·ocuJ·::tt!Oi' rl:~ Cot·,·~<t e l<';t-· 
zenda, llo 11 11u lt •, muit,~; cxornplns. Pu e 
qu<wt,o LLÍitd.~, r1111; iLl.u fns:-;e ec:l'to o rltl'<:itn 
dos puS)I!i•lUt'i':;, ;L~sim eomn existo, que se 
tl!!VU llJl' ]H>L' 1:1.!, on pelo lFLYüi'r~rn adquirido 
pot' via rh lH'üsei'tllÇ'to. ]Uis iJll:\ n~iu }'úcle tol' 
[,Jg:l,!' it, f',~ éll'giiiÜi1 pcl!u q 110 ,.;:• d i,.; . .:e ll:t lll01l

'~Í•JI1acl;.L t•e,.;l10SLi.l, C p.!l'ijUl\ !lllllCi\, ]lÚdi: I'.OIIiÍ· 

rlol';tL' se 1:1t1 11111:~ Cut·por;u,,;-,, p!ildicét que 
atlrp!Í t•iu, u 1H1::s11u t•In pl'UVI·il:o da C:1 :1 a !>11-
blic:l,; r:u liUl'\JIIu tL\ c.;.-;u I'<LCtíltl:.du l'll"Ll't'irJi' 
üs Sostn:Lt·ias. curno !ic<L.Ü'\lllOII:-.;i.c.l.llo n:t mutl
don·t,d:t l'\~:)po:~t:t 1!.\lllllJlll'iUII,DIIlPill.l!' Ull fi. 
n:d1non :,(j ptH'({ !W ti' .11 <L C;unal'<l. Ci
tl:tdo da-; !:ICillda·lt::-> )llJI'lniLli l:J..; :1, 1.111!:1 . .; a:-: 
t)IHi':LS Sl..'l!l ;~~; l'l~:;lii'Íl'l,'iir\:1 Cjlltl ',i) eSi,:dK•ICCC·
t'i.lill d1·puis p;·lu-; .\l1·;1,1';ÜJ c~ir,;u!o:; n:L lJIU:O::IIltl.. 

l't;SjHHiii •. fÍC\ii.lldO \' IÍidas :t.S at:ljiLbir.,'IÍl~. iii!LCJ

l'ÍOI'O' :'t d:!.l.:•. du dr~ 7;;'/i d11 1111 1101'0 di: J/:15, 
IJ:!. r,·II'llll. nullu [Jl'ü.~L:I'ipla: crlllll.ll!]tl .. o dt~\'iil 
du:;nl·minai', qtlcl ÜC!itS:.;rllll vali•1:-;as iL' :tt'i.UiLC~ 
p;l.\-i(\.'S:-Í~>·. }1ill'.l, d1~ lllll g't.tljll~ ··ll ('IJl'Li\l'o'lll <L~'· 

di:'l~.:-lií:.,, lJ.li'Lill'i<UJíu.; U i[t,i..[J:, q:t•· IW.s·. 
cnl'.'.lll d•J 1·~! il! •t•:·t,ez.:J, de; do;ni di,~;, Y:Lli
dailllo-su 1:::; Cu11 :,l'aeLu·~ l'tli 1.0. J>iLl':l, 1~11 \·:1-lidar·
:)e, o lit'tlli.Lt'·::o u du111inio, qttO nune:t dun: 
SOL' ineo!'tll p:t.t':t, lli'LO \'l~t;ili:Ll' U tlil'idLtJ d.c· 
JH'up:ioda.du, r.p1e 1.~ a IJ:I,'iü dtl ·to l<L a. lcg-isia
ç·ão c i \'i!, o p:t,l':l, n5.u ncon t.ecoJ: o t:tc&u cx
&t•:.tuJ'tl.illill'iO f!tJ d.at·om.Juizes vut· IIIIJII:J .. JIIr'iS

pt•utloiH:bt. iLI'bi'il'il.l'i<L amiJus o.·; do.1t i.11ios au.-· 
l•'ui·cit·o:: ;-;e!ll o.-: c.ln~uli<l:i.J'Oill pot· :LI;.{Illl'i tlu.~ 
me.oA O)Í/Lbulocirio.~ !llll Dil·uiCu, tir:llltlo o di.· 
r·oeto a. quom o adtltÜt'iiJ por· Tttulo uiH'l'OSn, 
f.'. fazunüo-o pnl"<lt'l' .;um í'<Ld(, ::;eu Jl<t.I'a, it•oJn 
te11Lal' pleitos d.Ulicois, o duvidm:us eunl;r;,, 
acpwlios, de fJIJOm o devo1·i:un eom ntit!Jit'tl.~to 
do::m.suc:\go c inqui.ci;tv;il.o d1: C:1.11to:; }Jo.-;:;ui
üorcs, o quo aLé lH'OÜuzirin. du.:;or·dc~n~ do 
outr·o gcn!WO. 

DcsuiÍI.IJW'fP fio P(l•,'o - Put· O)().; mu!Í \'O; 
<lo piilJlieu, 11Lilitl.ado t.om log . .n· (!Jll Uit·uiL'J ;1, 
Lcghl;t.ç\ÜJ Ü<t:.: pn~:>•·t'ii!Çt.l(:; pr.1t· /, !:~U.ilWJJI,o, 
o a.binl.o.;'Law e l,mla:; as md-; db})ll:i<.~~)~~;; 
csl.:tlde;~ld;t,; no;. codigos de Lo-la:~ a~; :\n<,:(it~,; 
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civílisada:.;, e approv:~d.o:; pelos prinetptos da su1 ,jul'isdic<~fio, c da, sua i nstancia legal 
da Jul'isprud.enci<:t Uni vcrsal, c1uc mandão, contr·a. a furm:1 da, Lei com manifesta injuria, 
que se ajunte semjli'C o jus1.o com util a e olrcnsa. da integl'idade o justiça <la mesma, 
iranquili1ladc c socego p11hlie:), e quo rc- :.rc::;:~. e contra éL ordem pee::>criptn, na Ord. 
eommcnd:io se CJll::iidcro sempre, c::>mo sa- do Rrino, do Li v. l 0 , Título lo, § lO, no 
gmdo o dir·eit.o da propricthde; c no easo vm·;;iculo. E se Ilw pa.t·ocel·, qu:mdo se allc
pr·esonto l1ú, como nceess:Lrio, qtw pelo.o 1 g:nom contt·a os ditus Desum1Jargadol'e~. sus
moio;:; propostcJ:,; nu, rü;~posta do Pt•uciirador peiçilo, qne se não pDs.;a pr·o"'ar, a bnto :-:;e 
tia Cot•ô:.J, se t·.~l'lltine csLa controvcr::>b :Li.!Lú n:lo att·cvcriío a.\logar· os :Supplicantes na. 
por qlle merece a Ca.ma1·a, c1ue tlc llle adju- sna jueidica supplicLL, por·quc no cJ,so mesmo 
diqnem estr~s rcndim~·nt,Js que peovom dJs <lo aHogarcm e p:u·eeo"· ao Regorlor quo na 
fór'OS, p:traa.CI!dir iis dc-spczas p11Uieas, no (iecisã.o Jus Elnb<Lrgu.) se (levião metter 

. iJID, J_)OL' ~;cr-Jm modoeados, mui puuco kza.(l03 mais .JuizJs, tinlta o . .;s:t pm•miss\o para o re
:3ft.o os Smllwrcs du.-:; tcnonos. Segundo rsl.e::; prc . .;ent<M· a Vossa Altez<L Re<Ü, c do ferir-se 
princípios, o eonfmme a .Jnl'i . .;lll'll·lcnch, p:1.-· u. decisão fitnl dos Emb:Lt·gos, sem Oi.ll tudo 
1;ri t., c a do:.> Traxus, que Jt'! agconomica le- s:.~llil' ch~ instancia, a,n liC:) dolla. sc1· ílnd<L, e 
gislaç:·w, m1Ji pt'ovoituso ao augmcni,o da u\tinuda.. pelo Otficio do .Julgador. Era ne
·.:tgl'ieultuL'<1, c povoac;i'i.o, c a cGdez:L <lo eess<u·iu para, aLlmissão de uma tào ex-

. dOJ.ninfo, são a:-.; providencias propostas n:.L tr,wl'Jinaria, como ante~legal pretcnção, 
I'espost,<.L do Pcocuru,dor da, Cot·lh, <1S qua.cJ.~ Cíllfl se perdesse~ do vi;)ta todas as regras 
>'lendo deGcr·mina.das no Al vari.i., tcrmin<:u'il.o d.c Diecit<.',. e SJ quebrantassem as llotor
esto negocio ,o hum molo s<.LLisüw1.orio a. 1;o- mimt~,:ües m<tis pozitivas da Lcgishçil.o du 
dos ncllc compt'umet.üt.los sem oJl'cnsa. da .Ju.~- Reino: set'i<~ ncccssat·io, que se postet·
tiç~lL,n com milid;LClc p1rb\ ica, ILScUlllo Vos::i:t. Al· g;L~.~cm tanta" leis existcntes,que fo:iscm clii.LS 
tcza. Rc<.l.l. eomo Subet·ano para mudifica1· o dos postas sem gLLard<.L, e ob;:;crvancia, só pal'<t. 
:pa.r·ticulu,t'OS, fil'mamlo-o o segm·a.ndo-lh'o se <wthol'isar humu. :·;upplica tão intcmpes
eom o meDJl' pr-Qjuizo 1klle.;, c com o maior tiv;~. eomo anoj:1·lu,, que tem pur objecto a 
provei tu lh caus~t. public;~: Vo.,sa. M~ez·t rcvog:wã.o, c inobset·v:Lnei:1lia,s .mcsnus Leis, 
RmLI decid ir{L pot•tJrn o que fur mais justo. q11e pei)1ülnm semelhante meio antes de 
Ao lh.lSOJJtb:Lrg<l.llor Monsunltor \'lir•;.t.nrh pa- utttm:tdos os ord.inaeius e rcgulal'.:S l'ccur-
1'eco quo tcnún ~e M:wdado consultar pelos sus por dit·cii,o esta.lJotoeido.~; !Ié da mesm<t. 
A vlsu:') d<t Secrctaeh llo Est~L<io dos Nogucios fõpma, inconscr1uente, c conteaditorilt a pt>c
dY IH'.t,::dl ouze, thzc o vinl;_c c llllm 1ln Outn- ten·::í.o do:; SuppliciJ.ntcs no mesmo momento, 
ln·o do 1Hl2 os rnqnc1·imentJs 1lus ofiiciacs d:~ q 10 ouve 11 contr<:t si htHll't ScntctH;a, no Juiz!) 
Cam:l.L'a, o mais l'epJ.•ezclli,;.J.ntcs, !tê ju~I,:L- •:ontl•a.di tur·io, qLte emiJai·gão o rnc.:-:mo jul
mcnt;!J p:u·a Sú conlwccr·, peLo meio do pnr·c· g-u.do, o <tnte.~ de CSi'Orar a sua ultirn;t deci · 
ce1· d<J. Mo;;.~ da, .J usl;iç::t, c .a.'iJniss:w da:~ :o;up- :-óo t·ecoJ.•rcm üllcs tt lwma, nuvct legislação, 
plicas r•epi·ost~llt:ul:ls n~s Lcr'tllOS, em que :m rtue lw.j:~ de ra.vOt·e,~m· a s:m mesma. pr·c
.~eh·L o ne~{ocio solJ1•:J q1te ver•i'>:'io; con . .:t;.t. dos 1,()11•:•\o eom :~ suppros,;ãeJ eleJ .íul;,;ado, <tne 
pl'O[H'Íüi3 aut.os, quo :-~ubit•:un <t nst.a Mesa. :dwLt n:'íJJ t;l':trhtt.ou em CuuzJ. .rutg~t<lí~, o quo 
pol:t PlJt•t:.trü <L! 17 de SotcmlH•o du nwsmo pt•umnl:.!:"w d'injustir:a; não ost:l. :í.in.Ju. cun
:1nno, IILW o:; supplicani.~)S f'ut·u.m ciL:~<los vencida do bl nuta aqltclla :;entcnt;a,, nccos
pelos lrl•H':Ldorns e ))OVO tlosta, Cidadu p t,t':L !'>Ít:L de que assim se üccla.re no ul.r.imo ox:.tme 
llulliíL Ac1;C~'J ordinal.'ia <le Lihcllo, que COJ'- de ltuvist:t, CJilando :L ülla cllüg:u· cornpctcn
r·cn,Lo ell:L o:: seus torrnos obl;inH·am ltcnllÇi1 tement;c. Esta dr!CÜLL'd.r,~ão 1u'1u eonliou :t Lei a, 
c:mtea. :-li no .Juizo dos F'nit;os da CI)I'Úa o l~L- c.~ta J!cz:..t, apen.:t.s <:~ ~~~Jncc.-:; .. ,;Iod:t ;:J'a·~l, IJ<tra 
zen<la ali;L:; O•J .Juizo dn, Cot·ôa, <l:J, Ca::n cli~ éL l'tlvizã.o: ficuu só1r!énte rcsr:rvitdo <LO mesmo 
Supplic<wào d11 Brasil com legir.ima, audiencia. Tribumd de Jus~iç~a., qun hé qndrn ha de 
d.a.s Pa.r·tcs, o do 1)~:-;embu,rga.t.l.or Pi'OCitl'allur cunll:wor pclus merccLJncntus d.o;:; t~,utos 
da. Cot·ô:t, qu•3 prornov(·.u contra, os mes .. dtL jllsCi(;í1, ou injustie,~:l, d·~ r.~f'nl'i:l:t sontcuç: ;,: 
m:Js :~uprJiic:wtes, os qmws emb t.rgnrão :1 fi.tlut osto uWmo conhocirncnt·J p:1,:·:t <Lbl'i1· ca
scntonç~:.t. no transito tia Chanc~ola.riu, com minlw :ís supplicas ua.s Partes liücrante!:l em 
os seu::; Embargos, que olfet•ecerão p<tr<~ ultimo, c irnme.li:;,to r·ccur·so a, 

0

Vussa Al
rolorma. elo ,julg:.tdo, c :wto' da fi11al de- tew. ReaJ. Qual scL'á :t soguranç.a, legal, (1uc 
<_:lizão Jos ditos J~rnhargos n:.l.Ctuelle _.Jui~o Mia.nee fir'dtcmeni.c :ws lltig:tnl,cs a sua 
Int:n t.ar.:tm o pres:m te o oxtt·<.wrdlnal'w soete, ;t sua .111.sti,;a n 01 seus rlil'ei tus, ::irJ fosse 
m31o pari1 cr1.c.~ar o ,julgado e decidi l'-se le.~:is- Licito uz;;u' 1lo meio prutenrlitl1J, pr,}tel'iuos 
ln.tivamcntc a, f'u,vor <las su:1s pretençõ~1s com os csL<Lbalecirnentos :1 I.ec:ri.sl:v·:'LO existente; 
o!I'ensa dos dieoitos <.tdqtriri<los d.us Autores, scl'ia, <J.ll.llella. a.c:tso que prvm.et;tcltl, c aba
da autori~ta.uo do maior Tl'ilmn:.d cl:J .Jnsticp,, não S':lgurarncn t~; u.s Lois ;J,r:tuu.es, que re
quc a.ind<:t i1ntos de se ultimar· o S~!u ofiicio guUi.o os proce::;sos, a su:t m:treiw, ''!- os 1iCUS 
DtL decisão fiwü dos Ernba.t•gns se vê pPivwJo recUl'sos, n:\o os tir·an~lo d')S mr~i~.>B ordin:~-
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rios c lloeret<tdos in meam:L legislação '? c:;r- monto dost<L Mcs<l., o toda :L lc•gislação rcfo
tamcnte nào; twJo fica:•i:.t diivido·m, o tol'- l'id<L t l•~mbol'a srj:L lieito a q11a!quer Y:ts
nar-:w arbite:Ll'io para as Partos. o para. os sallo rccot'l'Cl' ao SuiJol':wo por via do qttcixa, 
.Julgaclor,!s; i.~ rn<U'Gila legaJ e os meios ordi- e do recursos, m:Ls 116 depois de llndos os 
narius não. impoclem que so reco1•ra a Vossa meios ord.narios como so aelta dochr:ulo no 
Alteza Jlcal no ultimo t·ecurso, pn.t·<~ huma. tal Alvar<i de 14 U.e Dezembro do l./75 § In in
ü.dmissão ora necm;-:al'io, que se tdtera::>so fine: ibe-Sou sorvido declarar q 110 o l'efe
toda. a. legislação do Reino que regula. o foro rido rccul'so ext.raot•din;uio do ncnhnn:m 
Contoncio:;o, o p:oprio Rogimonto desta f'orma se devo outondct• pret •rido o ortlitl<t
McsLL, e a dispo.'liçãu dos novíssimos Alvat'ás l'io: t1canclo sempre eom i.11tl•J I i Vl'l'. as l';u·
para se postorgLLrem os nw:o::i ot·din<tl'io.~ tos, depois daquollo meio lll'dinú. ·i 1 ~~ outro 
aos recuraos, e meio.;; cxtr·:.wrclínario:;; humLL oxl'a.ordinal'io de ruem·so à Miult:~ l{oid p,~s
tal admisaão tr:tustJrnaria a ot•dcm dos rc- sôa, ptu•a lho dcf'ol'it• por via ele gra,,:a., como 
cursos detorminad<t na OrJeni1Qão do Reino, fol' do meu t~calu.rbir.l'io-miüormcnte q ua.n· 
f:tria vn.cilanto o dit•eito das ParGe.-:;, quando do a proten<;-ã.o du3 Suppllc:wtos, ainda dado 
se vissom arranca·los contr·a a SLL<L vontade, caso, quo estivesse olle nos tol'lnos do ultimo, 
o com manifesto constrangimento seu da- e cxtraordinal'io rccul'so, pa1·cco nilo sm· elll~ 
qllellí1 m:wchí1 ordinaria. dos Processos aui.o- justa. i vista dé1S expres:l<.L::l clau:mlas du.s Cun
riz::tda pelas Lois c confirmad<1s pda. pré~tica codsõcs fei1;as aos moradoro:> e puvoarlorcs 
de julgar, o do foro; sendo aliás a obsol'va.n- dost.:t Cidadl.l, que furã.o ttltora.das a.rbitl'tt
cia un.s Leis o cunho da segurança publica. l'iament.c, e cum manil'esto i1bust> pela. Ca.
Os supplicarJtos tem o meiu OL'\lill<tt'io, Je m:n·a na. impo.:lição de peu.-;õos e furos na,s 
que j<~ lttnf,:arão rnfto, quai o do·;; Emba1·- da.L:1s (los tcrrc.tos que concocli 1. p:.l..l'a :.t o·(u
gos, e an: os da, sua final decisão, o de passa.t· fic<~•/to da. mesrna. Cida.du, o p~tra l:wuur:L:-::, 
em julgado a sen cen ;a so n:'i.o p.Jdom q no i- q ua.n1lo ali tis sem p~msão alguma. alt~m d.o 
xar dell:l. pelo bem sélobido principio (lo Di- Dizimo í.t Oous, f\)['ã.o cllas gt'D,tuitamcntc 
r~lto,q11o lluma Sentença cmb:wgaia não tom conceclida,s <1os JIWl'<Ldot•e::; llllst'~ Citla,lo, como 
força ele couz~1.. julgada, por poder· tl.indtl.. SOt' da letra, das mo:-;mas doa1)Õ~s ,~ sua.s confie
reformada, ::lo tu.ntu o pecllr <~ matel'ia do:~ nuçõe,; a, fl. ~O dos ;wl.o.:; sé rnustt'ít curn a 
Embargos: não p0.lem portanto o:' suppli- m dor evidencia, c assim ~e roqueeeea. nos 
c:1ntos qnoixat·-so da sontenÇíL, ante:;; que ufficios fi~c:~.e::; <t ft. 420 e 11. 5:!6 dos mt~smus 
ella, pa.:~se em eouza julgad<1. E~i;o luí o meio autos pl'incipaes, b:m1 cumo jt"1. su haVtíL ro
cle que uzão, de que uzarão, c de quo deYem quel'ido pelo D Sé11llimrga•lol' f=>rocnr<L·•.OL' dt~ 
e:3pel':.ti.' a ultimo. doeis:í.o U.aqucllc .Juizo plU'.b l•'azcndíl, do Lisbo<1 ní1 Slt 1, t•osposta. eon t.ra. :.L 
cntio intoeporcm o outro meio da Rcvistt1 do pt•etcnr;ã.o da, Cam:1,L'i~ rle C:thu Ft·io, rtuo 
Feito ctue sã.o os meio:j estLtbcleddo::;; nas Leis 1n· ~1,ctHli:.t mulcstu u::; seus moradores I'Oill 
do Reino, do cuja. ma1·cha não hé licito saltir pensões u f'ot'<JS rnl:l,{ tol'l'lt.-:; 'ltlo pusstwio, 
som infL'ação da Or·dena.ção do Livro ::.:", como pertencentes Lto Cnnr.clllo, julga.n.lo-so 
Titulo 41 § 2, que ordena í1 rog1·a gJra! .- n:~ contormirlu.do d.a. l'dspostíl.. Fiscal pdo 
Que a qu 1 1;om romc:lio ord.ina,l'in, 110 que Accot·dã.o d:~ Cas:1.. da. Snpplicaç·[o lil~ Lisboa, 
requer·cr, nã.J lho dado, e outorgado rcmn- insert;o no docunwttf.o ;~ 11. 31i~ dos í1Utos a 
dio ex&l'aor·•linai·io-; o sem quebr;tntarncnto l'avur dos me:-:nHJ.~ morarlul'e . .,;; ficando por 
do Regimento clc::lt::t Mesa nus ~~ :30 o :11, a. tuollo julga,!lo i.sent;.;s, e ILVI'U1 do rmg.~.rcm 
omquantJ fixou a l.'Cgra par·a a Jul'i:;dit;ã.o lia l'oro, un puns:i.o a.Lgum:t pelos l.crr·cnos, d1} 

Mesít-o 1;:Jndo o:-:; l;ae:~ casos remedios ordi- q uc estão do pos:;e, e c:-;l;ando por iss., lng:~l
nario~ e podendo as Partm; serem provlda.s mente prot'n<·irl<L Stmtença da. Mosn. d11 IWs· 
nellas pelos .Juiz~3s c::;;cuzarern a:., ditas pcl.i- embargo do P<v;o, aliás dít Mesa (b Uot·ôa. 
çõcs-, e d<1 Carti1 Regia do 5 de l\farço de da. supplicaçã.~> emquarll.u se eonl'onnoa ,;orn 
1621 conccclid:t. nos ~cguíntcs termo.~ - as pr·ova.s dus atrt~Js CIJII1 a ldr·a, das doa.
o pot•qtte o Regimento \lo ll.~rlmlnl'go do çuC4, n sua.s eonfinnações, eorn o f'ur;l.! üas 
1\tço ni'io dê Jnga.r• a rJin n~ ncp;o,~ios Sesrn:tt·ia~ d:1.1la.s 11 1. Ot·dcn:u;:i,o do l:!~ino, 
dn .Jtr:d.iç:t sn l,it·nrn L:.n•mu1 Ol'dina.rio;J. Liv1·o ·l, Titttln,l :, n eorn a. ':a.r1:~ <In l.ei d_c•. 
drdla, a.!ter·nP.·Io-us pOL' vh do nr·a~.~:t., o a.d.- 1:; dn ?lla.t·~·n d•: 11~.1~ rp.:1 dceidin e1n ~~:J,:"' 
rol't!}r .. +.; da rninlr.J .• P..~J'to íV>:> l\linisl,ros idcnLieo a J'n.vor du::; Povus, e lmiJit.:w ;!'!:l dn 
daquellll Tl'ibunal, quo o não dcvm·ü.~ f'aw1·- 'l'a t'ir~tcontl'a a i11 ~:uzu<~ d:~ Cam:u·a. _e rnais 
Ü$ supplicantcs no Cítso em questa.o tcrn o po . .;surJ:a1·cs, tanto por tttulo de doaç:ao,,:omo 
romcJio ordine1rio dos Embal'gos, de que por titulo dn eomp:a d:t Scr·1:a. <la rne:~rn.a. 
nz:w[i,o, n poLlom ainda ser pl'ovados polít Vdla por sua, li:J.I,ur·czrt. o c:onee1lHiít ;•, hottnfl
i\lr.sí.L d;L Coi.'Ü<t, como sn pnder·;í. cnnsul Lar· I cio rlu:~ ::;etH moradures; llilU ol;st.:J.nte a pos,':m 
a.clmis8Tí.o cln presente r0elll'so, e meio extr·a- dB ltum sGenlo, em qun estnve it Cítrtla.t·a dll 
or,lina,rio a Voss:~ Altozn. Hnu.l, sem que a,o j imp.Jl' foro!':!,o pensõ,~s na,-; <!.:L~a.s IJilO conc~~~lia. 
mesmo tempo se olfen(la o pt'Olll'ÍO Hegi- aos mu:;mo:-; mur<t.doL'tJ.t::; nao ol;~t:J,níe i.t ~en-

Yol• IV 
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tonPa n A l.va.l':i du Conflt'maçii.o, quo a seu1 nee:~ssari,,, '' ue se decida <t contenda, })OI' um 
favt,/ tinlt:t ol,t;irlo a. Carn:u·;l, nilo olJsti:t.ntr: n.l ar:.to novo de Lcgis!nJ{ão corn l'cvog:tçã.u ria 
p. us.·sc o dun~inio lle .. nw~i;o~ 111tt,r·us possuido,_.ec.Js a.etua .. l Logisla,(:ãu. do·l·{f>~no contr·:.t. o gl':tndo 
da rnosn1:1, sr~r'l'<~ JHil' 1,tl;nlu do compt·a. {oJ'Lt nnmcn·o do.-; :mto1·os, n;w monos fJllO todo 
t11do deelarad.o nul !o, IJa.vi:l, :1, C:t.JÍJ<LI'íL pul' lwm povo da lillth pupulu-a. cirla.rle e Côrtu tio 
intr·ttí'.:t. e us ma h JlOsstli,Jot'l'S, n HOIL; lwrdui- Bmzil h6 prctençfio a 1na.is jtlSt:L,queso pôde 
l'rH po1· intruzo no domi11io du!la,: por nul.!a. euncobee: pez.:t, sem dnddll., mc~is !Ht H(L
<t cumpt·a. que d<.t. m~JSJllíl, fizera ltltll1 !.m·c:cí1·o; l<~llci<t rl<L .Justü:a <L C<l.U::iéL de tantos millw.rcs 
Jll<tnd.·tndu-tio con:-;m·v<.u· us povos o nw1·ado- de nwr;uJoz·os dc.st;t cidaue Jlrm:tdiL om ti
ros da, sobrcdH:t Vilb n:1. P":'3se das sJJas daJ:ts tu lo.:: logar~s, c c1oiJ.ÇÕGs Reaos, quando 
Hi'.lll rorn, 0\1 IJI'.OSào alg'UilliL, Ctll/10 so llnc];J,- ;t,p0!1íi,S a. di.l. C:mHU';l,; ('. 11\iÜS l'éOS se l'ttnda 
I'OU na. diüt Car·ta. do Lc:. lllHl lll': cgwrn ilove em títulos quo nã.o aplHl'Cccm, e quo seria 
servir ilc l'ogra t,;lo l)!\itt }nu·:t. :1. r•.::;ctusiva possivcl, como dizem, qtre houvesse, c 
das oppl·cssucs l'çd:t.s <L cst ~ 1111rnm·c:so puvo tp!O iiü toeii'iu quoim<ttlo no jncondio, que 
pclrt in l.!·uza. Canl<Ll'íl, rlcsL:L ( 'idil.de. c~ h!!nS llo11ve na Gasa 1l:t. Ca.mm·a. ~m 20 de junho 
po1teos du l.ocat:u·ic,s, ~~ üJtt pltyl.nu l,;1,s som di- 1le l/90 (:-:>Lmtlo })(\t'tt :t.dmLL'a.l' que tendo 
l'HÍt:O ;dgttJIL }ltU'i.f, <L ÍJ11pOSkí\ll il() SOIILO- li.et:OLTÍ.du tauto::> í~il!lOS, !lá.O tiVC'S.':il~ ;t, CU,Jll!Ll'<L 

lltitJJt!'B oJ1pr·o::;;-si)u:), \'. Pn·us ~;ontr·a o gt'íLitde rcl'urmado uR seus t,itulu:;, s1~ elk8 tivessom 
ll!Wll~t·o de li:.dlitallt.es do qttn so com- existido) pódo-so julga1: d.c injusl.a •~ pu· 
})Úe r•:-;b Cidade, e s1~ c~ontpl'Uiwlldcm no tenc;ão do totlu este povo, ílU<mLlo pt·etcndo 
t.ta·t·üul'io do se to Jogu;ts o muia. qu:~d rada.-;, pei<L A1·(,~u.o I'O!Hpcton l.e t·emir-se du fól'os, 
l(lto t:t.nt'' ilitpo!'l/i.u as í!llilS dua,,:ií\~S, que ll·\ e pons<í\'.~ al'lJitt'<l.l'i<t.S ~~unLea a fôrm<L d.as 
i'ut·:un l'cit.;ts pulos anuu~ 1l1~ 15(1:) (\ l5 1i7, na. suas I)l'i!llor·dictos Jow,:Dcs impostas pela 
l'ttnd:t~,::\.u <les~:L ntesrn<t Cid.atlu. Nà.o se púdc) C;:nuar·n, opp1·ns.siv:wwntu c pol' lnms so1tS 
co!lsiücl'itl' ;L matcl'ia em llllCSL;\o da or·dcrn loc:tiiaPios, um})llytllcntas :-;em liitutu jurídico 
d:tflUCJlas (I UU pelo :-:i()ll f!Cl'igo imminonto C lC.~iÜ elll (jUG SG t'rtndcm pwa :scmelhanGC!-3 
:;e,ja, mister quu intervenlt<L a, no li. Atüll.>r·i- oxtoeç:ões oft'cnsiva.s -<las Roaos lnt.ençõcs, c 
ditdctlr~Vussa.Ali;c~z;l, Rl·<l.lpa.l'<~a.pt·uviucllCÜt. Vuntadcs l<:xprcsstts dos Augustos Avós do 
oxi;-<:id;_t com a l'ovog;v;ão da:s Lnis oxíst.on,os: Vossa. Alteza nua). Não hé comprehC'nsivol 
qual llü pois o pm·igo, CJiiG ~c pude l'C(YH1l' tal id1~a. !'lo pos;:;;t concehm· do um m\gucio 
<Linda. lovissiru:1.meni.c do jnlg:wJPnto rle idelltico, c da 1\IC::Irn<.t na.turcz:~ que intentou 
:'laJv;u· o-1 ser!.> duvidns tet·eenos, e ordetll .h a (hmara. de Ca.ho Frio cooteu. o i\fosti)Ü'O 
legal ath<~ :1, flnal d1;ci::~ão, l\ Revista,·~ ;~ dus Roligiosus Bcocdict.inos (~ mai . .; povo 
nã.u ser o orgttUto de uns pn1wus de st!IJ.!In- d:tiJUCII<t eid;u1o. protundonrlo exigir os mcs
pllytctl t:ts da, C:un:.r;t, qm· }Jt·6tnnllClll oppl'i- mos l'üros na:-:; ela tas d t.s tct•t•as, qtto lllc 
mir· cada. VO'l. rn:J.is a. populat·:·w do Bn·;il ful':tm cotwedidas í!lll hcncfieio dos pdvus 

com lmposir;ões d.0 fol'o$ p1·ohíbidos expr·es- sc:·ra f'1h'o~ ou pensão <t.I;!Uilllt, além do Dizirno 
S<wwnto por do:t(:vcs tilu antigas cumo <L :~o Gt•fio l\{ d<t Ot·dcrll d1~ Cl1ristu: Jlii.u tor-:w1 
Incsn!<t Cida.de. Pod.or-:-:o·lw. pur veni;tll'<L d,•feddas porliwla.lncnte polos OJJiciaes Fís· 
julgai' o ncgoeio dn uns puucos d1~ i11di viduo~ 1:aes as isençõr!s dn i.aes impustos na i'órma 
cunstil;uidos om má 1'!'•, o d;t C:tnr;u·n, 'ltW tht;~ rcgr<ts l>oaç(ll~s? nf.i.o l'ormn sustent:Ld<LS 
uztn·pott, n ari·og.;u íL si inj1tsta1non t.o u ilksM; a f.; ~lO!'Cê:) {\)i(;a,s a bonoticio 1lar1uolies 
dir·eito de smnolltantes imposic:iics C!•Hlll':t o pnv"s da. rno::írlla, féjL•nw, como focam corr· 
quo csl.ü. determinado, ali:is o qllo estava ex- cr:~Jidns polu.s eonJw,·idas luzes do Pl'o
pre:-:samontc~cnnunciado 11a~ mosm:tsduai;(íe;:;, C1H';ulur• ch F;t,zond:L elo Ultl·~i.m<w o Des
concussi)cs de car:wl;uJ· d;.tquull~sfuw :nncac:fio mnb:u·gador do P:u;o .losü Vieil'a Godinho~ 
a. í,ranquillidadc publieít a segm·an~::t, indivi· nfto foram a:~ suas 1·azücs Fi::;eacs <.tUon
du;ll das n tados, que )lút' isso neenssit;t, do llida.s no maior Tdlntn;d d:.t .Justi(;1L da Cas:.t 
l)J'ompta. pr·uviduncia?~.·m't;wwn l.o n<Io IH~assiw da Supplicar;-ã.o do Lisboa., 'luando se dcl:irJlo, 
llllltl negocio ela. oJ·dcm cn·di nada d<tqrwlles o julgou JJ(J, Mesa. da Corúa J;trJlW\.lo TrilJll
que s1~ acham compr·clHmdido.) nas Loi;.; ac- nal :L illBgitimid:t<.h~ ela. protcnr,:fw da. Ca.m:u-a 
twtc~ d<.t Lcgislaqiiu UlJ Jtei:w, pa.J'íl, pol' c b!~tH;ão <dJsolutn. do pD.ga.rcrn taDs irnpiJsí
dlas ~m· t!oei!lido: nã.o scrü. mai~ dignu üa 1 çGc~ conl,r<L o E:·qdrito c- lotra das Don<;õcs 
co~:;i_dora.c;Ii,o a obsoJ·vancia rias L1~ís o~n lmm 1 Regias !__9s a.ul,hcntico.-J documento; das rc-
1ctJgw qnt• n;tda l.t~m d•~ exL!'a.urdrna.r·w t spostas l<Lscacs, c: Sentença. <la Casa. da Sup
Tudus ~<J,bmn q 110 lJ!3 da, n:t.tm·r:·~:t. do .J11i~u I ptieaçfi.J 1le l...isboa. 1:ngei"ido.~. nos autos doci
contoncJo.o;•, haveJ·em ~:emrn·n qlletxosoB,fJllíWS! <!em ;.;om '"menor pcrplexidailc: da jusi;<t pl'c-
08 (JllO onvmn CIJrJtl'<t SI a.:,; sent.enc;í.L:O: ela.~ SiiCl.S: ton1:fí.o do povo contr·a. a, G;~,ma.l'íJ,, emph,rtmz
c;tndmnm.u:Õ(~S: :-:ú IJOl'i!IW fi:,_;lmi.u eülTJO ltt~us / tas pela idonl;i(b.de de l':!,í'.ÜOS, que SC a.cha 
Cüüdcmn:.Lrlr;s l1i1i:' i.t.lltüs vin~n n umv.~' cutpll:V-l üm l~uma,n .{)\ltra. _ciui:.;a,. ~m 11111~w.s o ontr:t-.; 
L1:11 I,;J.:- q1w ~.c! IJ JHaXéJ.•J d1.1 ·lu)g;J.d•J •/lll~ ·~lllíh i lJu;v;IIIJS, ~~ Coll1~ussoos Rf\~.n;t,s. Nao tnem crn 
~UJI)~;:. dt: ]!<k:.'-.:.1 .. 1' f!JJl f',IJIL-:!, JltL::.ul:J., lt<.~ ele ~;er' sua llurez<~ ();.) fllOl\ccliJl'Q:;; uosta Cíúado a G~i.l'L:J. 
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de Lei d~; l:i tlü rn:Ll'':u do 1~7~, lHl'!L j'·'s.:ili<~a-] dt·i~<Ln,Jo co;·t·er· o Pt·oee~so dot!Ü'o d<L su:L 
t·orn do .JU ;La, a ::;tra. Jll'UtcltH,:ao; do .)ttt•rdJea, <: IIlLLL'r:lw. urdin:tJ·ia, (: f<J.!.UJJJu·s:: olison·:u· :ts 
lc~·:Ll ;t, ~enLont.·<.L d<L Cill'•J 1, qt1an~lo St!)ttwl;otr l;;i::> ,-;o!Jt'U (•st:1, ma.tol'ia. tk;u·;\, posco UJJI pe·· 
a JlltegJ'Hhde <h !.r:LI·;t, d:Ls Llo;~~:l)l::;; l!llillll.lo 1'1.!..\'·' u Llllo~·t·t~:'St; ;..:·,:t·:ll de t.od:1, :L popularJu.> ~ 
!.i v L'Otl o~ numoruso.-l lt:Lbibni.Ds tlo .. ta ( :irb.do ~~llL'I;;tml:tll.il n ing-ue1n o. euncuhut·;í., e Jlli!IWS I) 

dus jusl;us clamut·,:s, dos iLIJttsns ü oplll'u . .;sõus pr·ununci:t.r:w: o coiHt'<LI'io put·(:JJI (• que 
em qtt~ a Cam;n·<.t.u ::;:.:us etnphyt:HtéiLS us :J,!JJO:t,_,;:tt'!"· :L l;~·:trlqllilid:Ld,: pnlilic;l., qw: o 
vex<LVLLO; qnan.lo ltnal.monto t•eg-n!ull <L Stt<L suppl'ttnJL' a ot·de111 ll1: I!Jn I'J·o,~<~sso, t:ulllc
dcci;ão ;~jrtsi.:Lment.u eurJCur',Jil'. <L mesma. !t;- t,'ii.tlo n<L lllSI.éllldL du m:1iu1· Tl'il):ln:d do.ltt;':;
gislM}~i.o (lW\ Stl :~.eha concebid<t Jlil.S ::lD.~·llinLo . ..; tiç:t, e nt:lle sc•rüc:JJr:i:tdl) :t pt·illteira n~z., 
p<.daVJ'iLS - (< I.Iei p:JI' bem fJI!I.\ "· <;ittl:L :lJJWttidu o!IJ.J':t, V1·:r, .':m <!ise!l . ..;s:·i.r> :L j1ilgado 
hulll dus su!Jredttus tlluradot'I'S ilqtw por- pelu::; umlxu·f[u!:l ulluJ·eeJ,[u::l pelus rupt·e
tcnccntlo tla, puulic~ação ,[,:stcL em dianto o StliiL:Lul.cs, i-Wnd1> <1l'L'iLI1c:u1u rl:1. lc~Him:L 
pleno dominio. e pos;-;e d·JS ]H'tJdio:, p >L' olJ()S lnst;:~onr;in.llu .lui . .-:o eumpdont." anl;llsdou!l;iJnu 
lw.bit.ado.-; <J cultiv;vlus, .coJno lll'opJ:io::;. !•:xctL- oflido tl•1:'-: .iulga·lm·,ls cont qttDIJt';i.JlG<.Lntolltu 
/,ii.IJÜ0-0 itli.Cti'LllllUnte dus encat•gus tlusquinw ün l.od:t, a Lt:g-isl:u;:-Lo du Heinu L't~l;l.l;i\'il,
:tlqtH1Ü'l'S, quo ante:-:\ Ilw:~ l'ot·.üJ ÍlllpusLo.-: do.s JJWn1;1; :i. gL'LL!llla.l iJil,oJ·p,J::;i,Jiu dos l'ce!II' . ..;u,; 
qtt:I.LL'Oel\11 i.os '1 uc: :~.gor·a ull'twe 'l'l':t,m JliLl'il. .\i lttl:i. lllL\Slllü q ti() su IJ ni:r,l\.;;o ,.,lll-
J'tllllÍl'l\111 ;~ ;;t!êL ,-oxrLç:f(,ll, ~~ or.km ~~omo pu!' iolt::.r de lttlllt jlllgamciJI.u pl'OJJttlleÜtdu Cflll .. 
es!.;~ cJ·derw <tlln mais nü.o :-:u,j:un illeOtllllltJ· l;r<L :~ l.<~i,o qna.l JJÜo IJ(; et~J·I;;Ltlltlll t.c ptil' e::;L:.u· 
d;Ldos a.o . ..; dito~: t'l':'IH:il,u.-; '( ,. Sl'·~·,ulll" :L tiii:L prul't;ridu; e rwsLu ,·aso nii.u 

Nào l11~ pot· ost:J. logi~l<t•;;'i.o, lJII<J o:> [l·JVOS 1l:t. c:.-;t;i, tll:l.t''''l,tlu na Ot·clt::l:tt;:'t•l 1lr1 ~~~~-illu o lltuiu 
:::iUJ't'i.~ d.c TiLVÍl'êL l'ul'!O i:-:ontus <lc l.u:ltJ."i i(,:) c.la (i[IIS<I., Cplil.J1do il, Sl~l1LI:llt,:iL pi.LS:,;u· pu!:~ 
pcnst)cs, qtw lho tinltão.sldu impo~ta.:; u ex- l:lnJJenllaria. p:LJ'<I, d.t:ix:u· dr~ Lm· :L Sli.:L dovid:t, 
torquillas null:mwnt:; pela, Camat'a.th rno:-:m:1, exueuçü.o ( :lio u::;t;i. :L me:'lll<L pt·ovidüllciil, 
Villa. do Ta.vit·a, e p,;lus dona.l,ivos d1~ll<.L, c dada. n:L :oêLIJi:t Loi du IS dn :l.gt.>SJ.u d1: l7G!J, 
1-'CUS Slll'CCS~orc:-:, ü fin<Úl110lli,e lJC~los eompr:.~-18:::\ 1° ü 2n, ij11iilldo iL .;ont llll{il, qllO itotl\'l!t' ÜO 

· rloeo.s tlo ul!,.irno. <lunétUri. o, o _:;!IUS ltut·tlc_it·os I pa.~s:LL' (lol;~ _CI~t.nt;dat·_.iLL •. ~ot· ux pi·.,..;::;;~tnunb; 
con!;r·a a lot>ma. das se~Jll<ll'lil:-) eonccdtdas C<.JJ1ljt':Ll'l<L <1..-:l Ul·dun:li,'UOS ~~ Lut.':i du ]{.L~lliU, Oll 

no l{.citmdo do Sonlwr Dom .Joã.o I'I'i!111~iJ·u, l'ot· CrJ!ll.r·a. Dit·<~i l,o UXJH'esso ~~01110 otTo do 
aos mora,dor'dS, e circnmvozinl1 •S da dita t•el·e,·irlo dü·oito [Ut' si llle::llllO nul.ut·iu, do
Set'J't~, pniJLica poi' stm nat.urez:t pu1· sm· con- vendo em catl:t, um do-; :-:uiJr·edito:-> <:a.so~ po.t· o 
stante em baltlius <Ü\trn·min:1,dos p;u;~ "· sua Clw.llcolm· a SJJ<t (i lusa o !oval-a eom o . ..; :wtos 
subsisteneia. , e cuttnt·as?. fJ ual l'ui dnpois a,o rt:gudu1· pa.t·~t ~o to;·n:J,L' ê~sse11to tlcdsi vo 
o porigo fJtrc se ,..;oguiu de julgat·-sc null:t it na. l'til'Jll:l. d<:claJ'<.ttltt no :;ubt•odir;o ~ .·?:• o:~" da 
pl'otcnç:1.o da C:~mam tln C:dJo Ft·io, do se llllJ~Ill<t Lni, l'a.wlldii-St\ jJJigaJ' u F!•ir.o JHJJ' \li
julgarem livres, ;sento~: dt) pr:n:-:ü.o alguma, IJS nisl.l'oda, lJW:-:lllliL Cas:1, Jic:uJilu ;J,illll<L li\'l'e o 
Stlll.~ moradorfls pula. t1cnr;ol1l,'iL da C:t.s:t da. 11wiu ,Jo l•:mh:~J'i-f~H:l, no sü;-!'!llldu t::tso do A.;· 
Snpplieaç[t.u dc5 LLihu<L, qtte p·ts:'ull crn jul- snnt<J, 'Jll:l.llllo as p:u·l.m; .-;(~ :.uní.Ít'l:lll aggt'll.
g;~do'1 n;Io foi a aettltio:-:c.~Iwi:t da. nw . ..;nn o.d:t~, drJeidido . ..; o:.; tJlt:Ji'.'5 sn d.aJ•;\. nxuetu;ã.o 
C:trnara. <~ .Jnstir;a. do jtliga.do 't.qu:d f',Jj (jllü o ilnl.tJI'tllina.dll iiSSf!l!ln ~l!lll ulfl.t'o :LI
so seguiu da. rcvog:u,::·w da. puSSil r~ dí1·nitu no g11m l'c~eJII'.-iO 111 iÍ:-i ql!tl u Ílllltltdial,u :í. Rua! 
que so juli!Olt uo estar a. Carna.t·a tlü 'l':Lvit·:t P1•.-;;o:t, do SoiJiJJ':trJo t ll:J.t!<~ .,"~ 111ais elat•o 
pai':J, a imJH>:-Ji,:ão dt) pensí-io~ na:-: data-; dt·. 111W pus~a r•,d'u Lat· l(ll:dquot· O)Jirdito ~~oll· 
ttlt·r·as, quo COI!tütlm da SlJJ'I',I, üu:1,da.-; aos t,L'oi,I'Í:t: o l'.~CIII'SO :i. Vo·:>:t Alil)z:t Jte ,[ llc': t·o· 
:·DIIS liitbita.nl;es par: L la.vr:L em, e 1•d ilic:Lt'Citt '! :r,ct·\·:L.Iu en1 ttl r; i JJ!IJ [.,g.u· dtl)' 1Í.'i dt• e~gol.a
llll:t.l de :•e liitVI'I' por !Jill!u t:t.l •.liTdln, D dos:JS I!H:ius or·.linaríu.-; lllill'<::Ldo-; na.-; lni:-: diJ 
])ul' intruz:1, :1. Cii.lll:i,L'a, n:t vu:::sc delle 't (]llid l~l:Íllll. ''OJ!lO tJ.,I.;í. \'i~t·J o d,;l'];r,J':tdll Jlt~h !1;
u pedgo que s J segllill, doso :t.nnnllai'CJJL as ghh(;Ü.o d,);L.Iit. E Jllt.Jito Jtt_c~nos i>'."ln ubst;;u· 
dua.c:õos l'oit;a,.; pela L'cf'uríd:t C:~ !Jlil':L 1l:Ls o ar·gullLl~JJ r.o d:L l;Xt:,tt~lJew. da. Ca11w,:·a. ao 
l.ra.J;saet;i:íus, o eoJilpr·;ts l'uita.s ao succBS!':>Ul' t1~111pc1 th, p!'Í.lll dt•:t. drJ;tçfw l'tdta, ru;lo C:l.pir,[•J 
do ulLitno dona1,<trio '~ nã.o f'oi Jiua.lmonte :t .\Iút· Esl:LCIU dt~ S:í. em I :Jii::i aos puvo:ulom..; da. 
tt·anquiliz:t,çrí.tJ de Jll<tis de eineu lllillra.biLan- nova Citl:ull·, ded1rzUo dtJ lJlW o l~scJ·ivílu <ia. 
ü: . .; u(.l,:juella, Süt'J'il ~~unti'iJ. a. up[H'iJ~ . ..:?.io dt tiOS Cil.liHl.l'íL IJin.!-':r' do Ulí v;·ír;~ Hlittilhr;í, IJIIJ!l ro
pou,~:JS dt~ pus;o;uid.OJ'llS (jllü vux:~Yã.IJ, ~~ ;r,Lor- lllll~t'Íilli:JJ!,q p.jJ' l1UJJJ e;-;r:J',LVÍJiiJO H:tl IJ:tl';J, 

HH.mL·t,Vfi.u íl,tJI.Wlk fllllllfJl'USO 1JOVO CUIII {H)[]- lllu pa~SiU' Ccrtídfí,fl du, Uii,(.J, doa•::·uJ, afiJ'Ili<W
siJus injustrts, o violontas t A me:;ma. ~:ot·te do·::e pf)l' 1:.;;1,1! litet.o, d:J q11o j;í. e:wsti:L :t C:l,
h:I. ~~~~ ter· "· t:tttha. do:; JJ;~lJit:rnl.e.; de;l.:t Ci· m:s.J·;,, 1111 tt:m; 11 d:ulrJell:L J'I'ÍJJH~íra, dllit,;iw, 
üadc, seutlo Jiuu.ln11~11tt~ d<:suppt·írJtidod dll tiio qtfl: rwr mulc;,ilh, on írnpc:diJ;H!JJI;., I.:Lh't•.:r. 
just,J:~ di.tl11CJl'O::i I'OJltr;r, u, Caru:~r;t, e lJJJI pn- du !•s·nt~tii':.Ldc.w d:~ C:•.~JJ;t,t·:r, do 'JUtl J'',l'<t, 
nha.do ilo IJornens ~eu:.: ntnJth~vtlwltnta.;, e :t.J'· i;r)jJJ:Lda. :~ t'us:"l~ IHJJ' num dr• W''íO, enmu 
rnnd;~1;aeios. /\ eaWJ ;~{~ plJ<kw:í, díz(:r·, rl"'~ Ptnr·JIJ':t,d,,,. ·h' 'idadr~; J'f•J''J.";w1.rJ ."'fJ ll!l•:.:tr;t, 
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com a maior cvidcncín, o contl'ario, nào sô' uitim::tr> as gucnas dos fndios, o do 1567, 
porque se prova da posse tomada por João como so mostl'<L da. mesma. chronica s 9D 
Proc<~ da referida Sesmada, como Procura- iui «estando nestes termos as cou:~a.s d<~. gucr
dor da Cidade, e moradore.:; dolla. por não ra entrou, e com elle a arman<.t do Gover
haver então Pl'ocnrador da Camara, como naüor Mcm de S;i, que da Ba.hia 1,inha par
naquclla. <}poca formalisaürt a. Cidade_, o tido em novemb1·o passado,>> e neste mesmo 
creada a Camara, o seus Offictacs; pms se depois de destroçado:;; os Indios, e obtida a 
manifesta. da. historia. da. funJaçã.o daquolla victoria o completa om todos os contornos 
nova Cidade, quo tendo o Capitão Mór b:stacio do L·tt·ga Ma1· do Rio de Janeiro t~ que se 
do Sá, depois da terceira victoria, que con- principiarão as rortiticaçües em rodcL do 
seguit'n. conter~ os lnd.lus Tamoyos ajmlaLlos logar designaúo p:l.l'::t ::t nova Cidade, para 
pelos Fra.ncczes na era de 1565 de.-.;ignado o io·· desta. maneit·a so poder com maior seguranç::. 
cal da nova Cühule, o lança.dos os ])rimoiros oilifica.r a. Cidade : assim o rcl't~re o m:~srno 
delineamentos della, fora então, quo neste cl1l'onista. citado no livro 3° § 104. <<E come
me8mo ado, o no momento pedil·am os çal'iLo a t.raçar fortifimtçõcs podo1·osas de 
})ovoadores, que httYiiio do see dt~ nova Ci- pedra o cal, com 4_uo de lmma. voz se 
dade, que. se lhe dé;o;se e concedesse terreno segurasse a ter'l'a •. o podes:;e odHicar a Cidade 
p~wa a. edificação da mesma., logradom·o, tão dC'8e,jada, voriftcando-se do testemunho dt) 
pastos c culturas para olles~ o para os que mesmo autor, que somente com a cheg.;,d.a do 
adoanto fossem, sem penção, ou foro algum ~.femde Sá ao Rio de Jano!ro é que se realizou 
ae ·: , as•imlhe afuntlação·cedificac;flouaCidadopor.setcl'de 
fora concedido : porl~m, por Musa d 1: conti- h uma vez ::; · · . , 
nuaçã.o das guel'l'as íoitas pelo In.Jws por concontl'a·r· no interior das rnattas, conforme 
todo~ os lados do loca.l designado part~ D. o refere no s 115 do citado Livro 3° dn sua 
nova Cidade, se não continuou mais n;~ fun- chronica, quando os Pétdros da Companhia. 
dacão e odifica.çào da Cidade até ao anno de vindos da Bahia chegaram ao Rio üe .Janeiro 
1567, omquo chogarí.L ao Rio de Janeiro u para a fundação do· seu Collegiu, como 
Governador G·r:·al d<l. Bahiv, Mero do Sá estava orclenado pelo Sr. Roi D. Sebastião, 
com o Auxilio militar partt. de todo dost~·o~:ar explicando-se o mencionado autlwr d<t m<t· 
os Indlos o Fra.ncezos, que cmlmra.çav[tm o ncira seguinte: «lltO.!.UJ,ndo ao Rio do Ja
Jwoc:rrosso da fundação da noYa Cidade, quo m~iro acharam o Governador Mcm de Sá 
tanto desejava o Sr. Roy Dom Sobastiã.:J o occup1.do na od.iticação ela nova. Cidade, o no 
com e1I'eit.o só neste anno de 1567, depois do Coração della deu sitio, onde os Pad1·es csco
<lcsbarat.n.dos os Iodios, o doscortinados os lheram par-a. tt. fund~;.çno do SJU Collogio» o 
mattos c il.lTaZ'HID,s as :.;ua~ aldeias contíguas que, sendo concluído pelo dito Uovm·nadot· 
ao logu.l' dokH·min::uto par<u~ nov<t Cidade ; Gor·al t:Jrnou~so ét rocolhm· á. Bahia., dcix<.Lnclo 
constituindo os cmpt·3gos ncccssario::l para. a por Governador thquellas partes a. seu So
Administrí.~r:ã.o di\ Justiça, e assignala.ndo no brinllo Sll,lvador Corrêa de Sá., in titulando-se 
inl,erior dclla. o logar para o Collogio dos então naquclla occa:~ifio a Cidade do Rio de 
Jesuitas com o rendimento competentu p.~~.ra ,Juneir·o, Cida.do do S. Sebastião assim do 
cincoonta Padres, o approva<lo e:.:to pro- nome do seu Roi o Sr. D. Sob<~stiã.o, como 
cadimonto depois pc~a Provisão do Mesmo tLo Santo, seu defensor, como so -rú do§ l !(i, 
Senhor Roy. Uom Scbast.iã.o de 6 do Fc- in-{tne do principio do § 117 da mosmt~ 
YCl'oir·o de 1568, como se mosí,l'it diL rala ehronic:t~ no Livro citado; sendo c.3tíL a. ver
que Jízera o Govm·nador Glral da Ba.hi<t Mcm d:;.deira (!poca dít fundação da, Cidade, o 
<to Sá o Padre J,Jsé Anchieta, testemunha por· ser u tempo em 'JUO so dou o nome ti. 
ocular de todos os acontecimentos do Capitão mesma.; o q11o t,ndo · must1·u. cvm a maior 
1\lór Estacio de Sá, quando partiu da Hahial cvi(loneia, rpro era impossível que oxis
a ordcna.r-Ho de Or·dcns sacras, robtando ao Usse em I5fi5, quando foi f.~ita <t pt·i
me:.:mo Govcrnn.clor Geral- fJUC se qnerín. :--na mci l':-t. <lfl;tção pelo Capitlio 1'viór Estacio 
Senhoria que a gucrm se acallasso pol' I lU ma. do Sú, aos powa'1orcs d •, f'ntm·a c i
vez, seria nccess~n·íu mc~ttcr mais cabedal, o dadc, qnc havia designado a CorpJJ'IJ.ç·ão da 
fJUC com 03i.c !.11e pa1·ccia, csta.v~L ccrtn a ul- Camara, quando a fundaç:To da. mosm:~ nova 
Uma Yícf.ol'ia ; c se poderia, nntfLn fundar a Cidade, o sna. cdificac;ão f'oi realizwJ<t dons 
Cidrvlo, fJUe Sua Alteza prctcnclín, c u.l'ug-on- annos dcpoi::; com a cho,!{adD, üo Governador 
ta.dos pot• lmma vc·z os T<tmoios para sons Gnr·:tl Mem du Sá. ao Riu de J;~rwiro, corno 
Cer:.7.íc:~ como o t.ras o reí'crido o ('ht'onísta, da fica. dcnwnstl"ado, scnJo c:;ta. <t rJúio porque 
cotnpanhia. de .lc;.;us no Est·•.cJo do B1·:~zi I. o .}(:'fio Proeé, corno procm·arlor do p.JVO, to
Padt•e Simão de Va.sconccllul3 no Jin·o :J" da nmra por si eern 11cll<L intervir· ollieíal pu
sua chr.Jnicn. § 88. E sendn o a.nno em qrw hlíco do fi!. por• nno Jtavcl' aindn nem PJ'o
oof.t'I.Jil no Rio Jo .Janeir·o o CiOVt'l'JJadot· GIJJ'lJ,J t!Hl'ílllOl' da Gamara, nmn Tabeli:'ío Publico; 
Mr!m dr.~ :_,;; e:c•m o·s ~occort'OS nt:c::e::·~:.tl'Í(!t• pru·a o r!l.ltd mo;,í,m ll<:lll nào rif'l:u· úl'gnní;;~•do a 
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Cida.do com o Concolho, c oDicütes necossa.
rios para. a Administração da Justiça, vi11do 
em conscqnoncia do exposto, cohol'ente com 
a historia. da fundétçfio da Cidade, coltcrt~n te 
mesmo com a letm da SUêt pri ,.ordial doêLQão 
a mostrar-so de monos oxacta, o até mesmo 
de lmpossivel :L ass:;rçilo do que jà u:..> 11nno 
de 1:-)ti::í existia, a C<Lmara pelo motivo do 
quo no documento u. fls. 20 v. dos <wtus so 
ü_Lz menç:ão, que o E::>crivão da, Camara man
dam pJr hum seu e::>cNwinho bnscar tlo 
Escrivão das SG::Jmarias o traslado dn. do<~
ção foitlL <."t mesma, ~om comtutl.o se [Ldvcrtir, 
que o dito instrnrnonto fi_Lz monção de set· 
isto f'oito om o anno de li'lm, em rpw justa
monte foPa, vel'ifica.da :1 fu11<.lação da, Ci
daüe pclu G.ovornador Geral, c por eJn
sequGncin. sem funda,mcnto accusadtL c 
increpadét ~ sentença da mcilma Mo.':ln. da 
Corôa, por lwma taL mu.nei r·a contra a ver-
( i.. e o a c o a.con ocH .u. ~~ ',:_ :s , - .._, , 
que o mo~mo desembargador monscnhor 
Mi.ra.ndu. parocc, quo :::a deve escusar <~ex-
1iraordínaria c illcgal prcteoc;ão dos suppli
c:tntes, como contraria. á legislação do Reino, 
mandou-se descer o Feito ti, Mes<L da Corôa. 
p~tra nclla sm·cm decididos os .EmbaPgo.-> c 
sJg11irem-sn dahi om di<rmb os outros re
eursus marcados n:t lei, qual o d L glosa da 
Sentcn(:t pelo Cltanceler,sondo ella anti-ille
ga,l o qua.l. o d:1 rcvist~ por Si:lrom estes os 
moios estabelecidos nas Leis do Reino, que 
curupt·o scjtun garn.ntida:.; pJla Real authot•i
tlu.rfe de Voss~ Alteza. Real, flc~~nlio ainda a.os 
supplicaotos, depois do ul~imados os meios 
Ol·dinarlos, livre o oxtt·aordinario do I'CCltrso 
ú. Roa.l p1·escnçét do Vuss '• AltczL Real para 
lhes dererit·, .:omo ru1; do seu Real a.ehitl'io 
Vossé~ Al.teza Real pot·üm ma.ndu.r<i. o que íbr 
mais Justo. Seguc-sJ o parecol' do desem!Jaz·
g;tdor F'mnciseo Antonio do Souzn, da Sil veh·a. 
:Sempl'e s:l CJstumuu dal' em loca.c;ã.o per·· 
potua :.\s t:J:'l'as incultas por r0ndn.s moclicas, 
i ;to hé, JHH' menos dtt s~Jxtu. pal'te d:tqnollas 
porque se pocteriu.m d.tu·, se j;l no tompo 
d.o ~c a arrandu.monto csti vcs~Jm j;i, bem· 
í'Jitorizadas, c se o::; taos aL'ronclamcnto,; 
crão van tajO:.l'Js o lo;i v o~, s:~mp :e ti verão 
os a.rrcndu.b ·íos clil·cit.o do disputal'em subr't3 
o excesso dn.s rendas com os seus Senhoi·ios.-

D..tquollo modo foram arr·ont.ladas qua.si 
toda-; as tcr;•ras dos suburbíos desta Cid·~do, 
pelo que virá a fazer-se ge .. ~ndo tt·anstorno 
aos possuidora~:~ dcllu.~. si se obrigarem '~ íU.
zorem á sua cusCtL novos u díllei·en b5 Títulos, 
pois que, além da dospezn, ficaram sujeitos 
a llllm CommiSi:iJ a r1uc nào csl/í.o obl'igados, 
usand.o dos scms :tl'rendamentos ao onus do 
Iawlmnios, na. w~ca.~iilo do qua.Iqucr- venda, 
que rw ostado ae~ual nh() dovnm, o pL·ivados 
d'J dü·11jto da I'(~:lue,,i'io, IJUO prntnnclB vodar· 
sn. ppnjudi,~antlcHln a.il.•-irn a muito~ volo hnrn 

particula.r de uns poucos, o que nã.o hé da 
ra.z?í.o, c .in::;Uça e tambem, no caso de venda., 
as cizas pulo mais diminut·J valor· q uc ficam 
t~ndo a.;; propriedatlés. Algumas tet•ras são 
foreil'aS ü. Cama.r:t, c J'ora.m arToudadas pelos 
ompltytlloutas som l.iccnç~a. sua; pelo que os 
ecfcri.los ornphythcutas sem a.cção do pro
ceder contr<L os possnido;·es das mesmas. 
E si os Senhores dieecto.-:> n;·i.o podem altorar 
a primordial renda,, a inJa quo cn1 outro 
ternpo era. isso tolerado, por uso sô, mas a.l.é 
a, t.erç~t pat·to da. emphythoutica.çi"i.o dell.tt, 
como podoeiã.o os cmpllytltOutC~.s subir as 
rend<LS das torras do predicto modo arren
ditdas, sendo <1inda inculta~. o muito ma.is 
do q uc a toenara.m por ompraza,mcnto, 
abuséLnclo d<t neccssi(bdo dos povos, r1 uo 
por crescer a grande numero precisttVtun 
de odificar was vivenrlas '? 

Por isso devem os Prop~'ieta_r~os cons~r-

lonos om pag~rem ~s seus ajust\:S sJm a.ltc
r:Lção alguma. até huus ou outro.:; serem 
competentemente convencidos dos seus pre
tendidos direi 1ios. I-I o o cp1o paro ao De::;orn
ba.rgador Franciseo Antonio de So11za. d<\ 
Silveira,, sem quo obste fl Alvttt•á. de :1 de 
Novembro de miL sctccontJs o cincont<t e set9 
porque este não pL'ocndo nos <tl't'cndnmentos 
por m<:tis do t1·es ':ida.:-;, e sü nos ler nos leiit· 
pos c <1ne t't'Ctudtll.cnti1mente :;o f'ariã.o só 
para, os novos n.l'l'enda.t:vios excluieem os 
m<1is ttntigos, o quo clara.mcntB so depl'C
hende do mesmo Alvará do tres do novemfl1·u 
-Ri.o de Ja,ncir·o, 4 tle Setembro de mil olto
centus c quinze-Monscnhot• Miranda.-Mon
senhor· Almeida-Ca.eva.lfw- Teixeir·a- Fo~ 
ram votos os D.~sombn.rgadorcs Francisco An
tonio de Souza d<L Sil.veim-Tiwnw.z Antonio 
de ViUa Nova Portugal o P;mli> Fr<~ncisco 
Vianna. 

«A' Commis~ão do .Tuslíç:L civil í'oi pi'O
scnl;o unHt rcpl'os;,,:d;aç:ão assignaíla, pot· v:.t
rios moradaro.~ dü::;h eid,Lde o sou te!' mo, os 
quaos reprcsen titnl que, sendo ellcs us legi
timo.~ descontlen 1/:s dos pl'irnclros povoadorc~ 
della. e c0111pct.núo-lhcs o domínio e pa.cificu. 
P'Jssc ti t.ub.d<L nos tcn·t•enos, q ua gr•utuHa.
mente lhe.') l'or:tm dados por ordens Stlperio· 
rc.-; pa.1·a editica.rem su3.s moradas, e terem 
os neCJS:Sé~ri.us l.Jgra.douros, Jngando súmon to 
o dízimo a Deus, som our.ro <Ligum 1'6L'o ou 
pen~5.o, conformo o~ s§ !J e 1:~ dtt ord. li v. 4, 
&it. 4:;, c alva. r ;.i,s tias ditas do:r,ç:ões o car· 
ttLS do confirmação mencionadas no accot•Jfw 
du juizo da. corôa que juntam por cJl'Lidã.o 
·no doeurnen f;o n. 1 profeddo a seu !'a vor, 
acontecera. que :.t cnma,ré1 desta cidade, om 
monosca,ho das llispo~içõo::~ da cita.d.u. ot•(lona.
c.:ã.u c ulvu.l·:l~lJ:.t.i:lsát·a a esl,ipulu.t· :.t.for:.(mentus 
c eontr·aetos lucatarios do.; _peGditos torreoos, 
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rei tivossc jurado a Constituição politic:~. 
CillC so houvo .. .;so de fi.l.zcr em PortugaL os1n. 
11:-,o e~ ta. v a fdta c clln so consm'\·a Y:~ no ox
oreicio rl<VJ!Wile clil·eito. 

Alérn dis~u us ropt'C1ul!tanl.cs, no entonrlet· 
1la. conunis:.;ii,o, n;\o te 11 ::L setl Ül.Vn1· mclllu
rc) fundamentos do jnstka. do qLte os (lUC 
poe pn.l'to da. Canw,r-Lt, e d1.~ cn.ns:1. pubUca, ~o 
expcnrloriio nn. COJ!Srr!t:t, e vem exptossu no 
mesmo <t.lvn.r:l p:1.ra quo clln .c;c haja. dr> 
revogat'. 

C:i.nuu·r~ llu :~ Deput:ttlo.;;, ::I do julho rln 
18:!.1.-.L 1/a 8il-va 1'e/les.-.T. !~. O. Drn·
mw·ul.- ;l. _tur;u.->lo da ,\'i{va.-1. f'. t/1~ .lli
l'r/i!da lcif,âro, vcncitlr;. -.I. ri<~ r 'nr~ l·i.Trct
>·a.-~·I:nJÜOti-SO impri,nit'.» 

tanto o.~ com)n·oll <lndiilo.:;; na prim:~1ra ~e;:;ma
rb, eomn os ela. sog11ncla. que se eompõedc scls 
Jcg·uns q u:ult':ula.s e:JTnpe!l indo os omphyte11 tas 
:í. sa.Lisf':u.~fio dn~ f'l.li'OS n }Wnsli1•S :tl'llitml'ÜLS, 
u~poUa11do-us cJ:~. ~~~·,,., _~n dn lilJnrdade dns tnl'
t·enw;OJJI qut.:e . ..;t.aY:I.Ill pur:I,(Jllüll-~: : i.ànl'espct-· 
t:n-nis til;ulus, c sujl\i ta.ndo-os :í. pt'osl,ae,·:\u de 
lawlcmios com'' si ellc~ nKo ro-:snm os ver
dadoii'OS senllot'PS dc8:'CS tor·t'('nus: q 110 n?i:o 
podnndo os rnpt'<!.Sr•nl;antes, 011 seu." anl.cecs
sorcs, soe indilfl)l'nntcs :L cst:1 u:;ur·paç·Ko d.a. 
Gama.1'a., 1ho )11'opnzol'n.m uma. :Lcç·iio no _juizo 
rli~ corú<L, c obtrveram o a.ccoL'di:"w no d.oc;u
monto n. 1, pruf'r:l'ilto a fhvor rios mesmos 
om .~(} rlc juul10 de 181:!, o qual dccln.rou 
nullo..:; Lollns os.)C> afol'amcntos c sub empll.v
tcnttic:.tçüns, e os tnl'Pcnos livr·.~s de pcn:::;ãu do 
mesmo modo q uc tinh:t.m si,Ln coneerliUos ao Vêm ;i, lVIesa., s~io liil.as, ;qHJi;vJ;~~ n posl.tts 
primcir·o::; lHWoadot·cs, funua 1nonGando-sn na con.jriiJCl;:,,nwnte_, e111 r1istl!s.<tu a:-; :-<l'!!,ttintcs 
disposição dn, citada. or·dcna,<,:[io,c n;ts p<tl<.tvr·as 
dos tl.l varüs rln conccssáo e da;:; ca.l'taf:l de con
Iirrnacã.o. 

«"l:~s a Canln.ru.lo,'a.ntlo nm t'<~qucl'imonto 
(Ao Sti.ÍJ.3titutivo ) a. r·l-rei IJ .. João VI, con:;egttiu que u mün

nionado accor•(tã.o com os ;_nzt,_:s fosse suppJ•i-
du o ficasse snm oll'eit.o, c om viJ•1,uclc rlo Aecrosccnte-se l)lld.c convic:r: 
:üva,r:i, du lU de a.bt'il. de 187(l f'us:;o a cama.l'::t. Art. Fica. o IH'nfeitf) :t,Ut(Jriz:.LI1o a. tea.ns-
r-estit~tüL:l. á usu.t'JHl,<~ão que por <LbUS 1J fiz,~ra. i~ir cJnt o3 Co:·cit·os em müea, p~~t·a .. t•clu· 
scmdu·o1to ou f.tt.nlo algum. vi~l-o:-)u ; ~ r>en:~, do eommísso, podendo com 

« P~dem poet<wf;n qlt~:csta. a.ugusl.:t ca.ma- ollos contl'a.cG<.Lr nl!vos afóra.mcntos pcf'
ra lmJil, d(! rnanr.b.~ SJl~J?_ o.n!lor . o d.ccl:u•:tr I petiHh_', os_ ti1bolor,unuo, p:)l'()m, a clausula de 
nnllo o rl1tu alv<.LL'a., fazendo rosl,ttun· o rcv1:.;;1o dos í'úros .;o 20 em 20 annus. 
:t~eol'dho du juizo tl:L co1·ô:.L pa~:1. ter sua de- Sah tias scssiJes, 1:: de <Jgost;o do 190:L:-
vlda, ('.XCCIH,~ :l.O em toda (~xl;cnsa.o do;) ün·mus r l' I u· ,. : .. 
em que~ to( concc11ido r~ i.'li,(J JWhs · t'ar.ões : .'u ~s )11, · n 'ret1

"11 • 

J", do ha.vermn sido ub e subrupticias as 
p1·embsas em que RO J'undou o ca,vi loso ro
rttmr-imcnto rln, camar:1., por i::so qno se LO!Iiln 
posto est1~ nogu~io o direitos dus d11ns l i.ti
ga.nl.es em ,juiw con tnncioso, e nolln discuti
do plonn.ri:tmenf.e nã.o podia. ro .~tn.J· :.í. e~una.l':L 
motivo algnm novo qnc pwlc.~se (là.L·-Ilte di
reito a scme!lw,ntc qucix:.:~ : :'2.o, :porquo pnlrt 
rhtt;:t do mQSHto <.dvM<.i, se con !tnee qur. cllc 
l'ol'aexpcdid.o depois de 1;er c/-rei D. Jou.o Vl 
jurarlo a cousti tu ir)io rlllO Hü fiz~s~e crn Po1·
t11g:.:d, c qu:1,ndo j(~ csta.vt~, snpar·:tdo uelln o 

Snpprimt.tiii-Sü as di:sposi'.~õns 1l:1~: lottras 
/;, c, ,f, e, ;: _r;. h, i, .i o h. 

Sllppr·ima.ln-~o o;; ;::§ 1'' e :~·· do ;~1·1.. :~". 

S:tl:t. d:t~ Sl~s:-:iíB:-:, 13 d,~ :L.~< n .~t .o dr\ I ~10::. --
1-'d-is/ll'ffu Fi't:irn. 

AeCL'o.~een to-se o sDgui n Lo ao ~::o 1lo JllC:)mu 
nt'ii. 3" : nii.o pudet·:i, senil' do gaeant;ia <L' 
CS;';O fJmpt·nsl,imo, si i'o1: Bm!r~t.uado no e~t.t·:w
gcir·o, nenhttrlli~ por1:[io d1.l patl.'irnonio t.nel'i
t.or[al. di.l. MunícipJ.lidadn no~;i,;t dd;uln. 

pJr.~C[' logisl::LLi.vu: :1·•, por snr :utuelle mei.u SlL!:t. das so:;sõos, 1:: de a:r,(l~/,r, tln 1!10:!. --
du revuga1· as sont;enças insulito e incorutJO· Fdisl;r:/Jo Fh:iru. 
t.ontn }JoP dir:nito quo s<i p1·e.~erovo par·u. srw 
t'C\'og;~t;ilo ''·" JJH~:os, do nJlilnrgns tlo appolla,· 
r,:ií.o ou :~;~·~·J•:t. vu n u da. I'OVhta .. 

.rt\ Cumrni:~~úu ~~ d_ ;· p:Lrr~t~l!l' fJlli.! :4 qtl(~:-i1.ii,o 
prupusl.a, :~o :t.•·fla . .ills!,a. ~~ ''"" qmtn11 r.t•rn,•n i,o 
dc:ddid;t. po!u nlv:u·:í dt• lll 1lo aln•il dt• J.<.;~·l, 
JlOT'CJlW O J'cfmi'SII 1b pt• Lj,·iJ,u dr· l)llOÍX:t Ílll· 
lllOili;d,;L ;w,)'ei í!l'il. í'IIÍ.~t . J adtlli.i.litJ,,, t· tdJq 
Jl() t· :J:I'<'l<~rt. o~pn,· i:l i i·'sí 1 na. 1 n :1. 11d:L 1 a 1·, \\ , n , , 
feit.o o df•.,·idi:L eunw :t.dmvil, iu ; 11 'tfltl -:~ ~ 
PI'a.Lí(:Oil nl) pce.snntü caso, on .1u. Jli' •r•L0mll!·, 
t~r!n,;u!l,;l, r1 1J dt•r..;crnb:t,J•,!.!'fl'dl; p:l•_:o, l'11i l' ol · ol\ 

vHIIl nr•lo ::i!hi·P.Iif:o a.\va,;·:i. · (' pn 1,,, il'l•' t·l . 

O Sa·. Presiden.te- c,,nti11úa. a 
3'tdi::;cn:~sfiot1o lW·•Jer~l;o n. 4:l H, do I!IU::l, fJiln 
rnantltt a.pplieat· :LOf! Lr!l't'.:no~ ou pl'llj)l'ius 
mmlicip:.wi':i r111n 'l'll.':llllf;n!•,•m du sob!';,,, ou nx
Cf'S-'tJ,'; ;.;uiH·o o.-: n!i n lr:LIWJni;o;..; do I'IU1,, :1.\'íl· 

1\id:t~ : , pra.Ç\ill-:\ 1!1;e., o 1lispositi vo do :~rt. lG, 
;~ K", lt! t.Lt·o~. o, d •, I<! i 11. g~,, dü '!()ri e set.mnlli'O 
i[,• j :·,'. P~, 

Te1rt :1, pal.·;.VI':t. I) ~:;, •• Alv:\.'i'o d1\ C:1l·v:dlt11. 
{ I ':~.'~ ._,~. 1 • 

.. \:111 1 \ ~~1.:1, Jll' . ·~·. i\111.1'. 

'1'• •111 : 1. l':t !:1 1 r :t '' ~: I ' . (:a lu ~ rnl':t · · . . 
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os.-. Calo;;:e•·:t~--~1'. Presiderd.r\,, o.;;i,:i.lJn!l't'Í:L no:; SO::"IIÍ!il.t'' l.í\l'll\11~:: il qw: ~;(> ti•'· 

tenl1o_:l.lgurn:~s constLlOt'a(~utl~ :1. ad~lnzit• :-;ubt''' vi:t, m:t.ntet• l'.11tn t'(d:lr::-ul :1 t•..:l.a.s tdf'.i,·ill·~: 
o lH'•J.)Octu, mas ;U,~ulut:t.montf•. nau potlct·ei <<:\:-; ~~lni(:rír\s p:tt·íi. e:rt·~~·j:o-; l'tô<l:·r·:w:~ !'o::-1'1'-~"~~ 
cxpul-•y' t:Jn lO nuntrt.>s,- pt·:tw q1w :tilltlil. lt~í,u pur lei dtl l'on~t·e.·s·l '\:JI'iltnal.>• l•:;;~:t. 
reskt. ti. i" pa.rLc rlit uedom do dla. dispo;-;it::i.o !'oi :ql)lt'U\':tda 11:1. \" dlsc•tJs:-::-tr) do 

Pe.,.c.~o a. .v. E'\. qll!l. docUbrO :vJi .d:t :1. dis- p1'iJjn1·1.u d,• Con..:i,jt,tti•Ji•r. :\:t '.!•, 1.11, :t.rtl;(~.-:, na. 
('US:-Iil.O,~ fl!':t,J1 111J Oll C()J\1 il. p:li:\YI'iL jl:l.l':l, :_:a \'()\;;l.(::·td, f'S<,'b dtS)IU~Í!,':'trl !'1JÍ SllJI)rl'llllÍd:t. •. 
amanha.. [>J'f~dotntnott 11 ]H·inr·ipi<~ ri:t :utl.nttlll!li:l. t'J.>JI

O Sr: .. Pr:.EStliE:\TI~-- Sim, SCII!t.ll'. 
F'k•t :t dis.~u;:s:í,f) :ulí:~·la pda hr11·:t. 

SED!::\lJA P:\lt'l'l·: I>A OlU>J·:.\r J•n llíA 

E' annunci:t,(b <~ continun.(~·i'to ri:t d isc:11ss:!.o 
unica do projocl;u n. 2:-i5 C, de 1\JIJ~, ;•,tLI.i
tivo desta.C<Ldu em :;:o diseu~s:-~u 1!0 lH'>Jjceto 
n. ~d:) 1\, 1lo nwsmo anno, eum us -;ubsLitn
tivus n. 107, do l ~10:1, d:t Colnttl iss:'lo l<:::>JWcial, 
e Olliil'OS a. ollo u{l'OL'O<:i<lus W.uf'ol'lllíb l•:lt~L~ 
tul':tl). 

OSt:•. Leoveg·il(lo FiJ~·uei .-:u~ 
(mo·oirncnto ,fJCr(([ tfe ra/r_'IIÇtTu)-N:\o SUl'iÍ, t:Olll 

!tm lliscnrsu, uem muito 1non s cottl llnm or:I,
~~Jí.o dossa.s lJortla.rl:i.s :•. fio do om·o c sulJL·ot11 .. 
do de 011ro fl•;wcoz, eurnmnmmcutc tis:1. lo n:L 
iiradieionn.l l'lwl,orlca dt~siit~ p:trl:lnwnto, <1110 
o or;t.dol' virá oecnpar i.t. :·.ttcn1:ã.o ela Ca.s:_t, 
discutindo um i\,ssumpto j;i, S!l1Jieii~ntc n 
hrilll:w tcrnon te csclar,:dd o. Aecl't~dil.:t q u c 
tão eodo nilo se f'at•.i modificac;iio algnmn na 
lei pola qtt:~l o oradel/.' o os seu;:; r:ollng;v;; s;to 
J'OPL'í~sont<tntcs log:ws <lo povo. Desr•.j;L um:L 
lei l!Ol1Atitw~iun<.Ll que regule a, maÜJl'ia, puis 
quo eonsidor<t ittCOtli;l.ír.uciotl<l.OS to í_as :ts lds 
qtiO proeodtll':tm a do n. :1S, do l.'-:!12, inet11 .. 
!-lívn nsl;;t .. V:t,n tlí!ll10IISI.t':l.r' t!S.:>a, sti;l. a.-;:->t•.r
,,:.-, o, n pa, t':L l':t.wl·ll I cltJtiH':t. o :~011 JU.pd r 111 

soi.u d;L eonsl i.l.llinl.c l'l~publiea.n:t, (lli:Lnrlo u:-;I;:L 
se <livid.iu c~m d.ua.s eot•t·nntos, lllrl:b :t.utuno
Jt!ÍSI;:L o :t ottl.t'<L ('o(kf'ttli~ta. on unlouisl.il., 
pro('lll.'ttndo uns osl;n.lrolocor 1m lei eon::;ti-
1iuint.n o nlornonlio tt·n.diciorml c us uuLt·us 
u elenH\n l;o t·et'ol'rn:t.tlor da.s insti Luit;õcs. 

A Constitui1;i1.0 do :.!.1 de f'üvcroiro 1.~ o pt·o
d~tcl.u dosta. lnh c~ :t·i stms d.isposiçõcs dcwom 
ser r·uspoitada.s. Assim, pois, o ur'<L•lol', 1LJn 

dus seus signii.Ln,rios, vem srl bn.tiot· pot• 
m;l;as iil(•.a.s. 

!•;· simplcsmont;c sui.Jt·o esl.o :t~smnpto qun 
1l!·.vo limi.t:u.· n.s suas poltdor·:~c.~iln:-;, qun l.al
vnz n:t.o :tgr•adNn ao.-: l[ll'l Jà i:!C doix:I.r:trn lc
v:.u· mli.ÍS poi:L eul"I'Onl;o e;.:nl.t·:tlit.<ulor·:~ do 
quo. eomo ot·u. elo dovuJ', lll:l.tll,nl'(liJl .. :-m fit•Jnes 
na da, n,ul;onumi:t, onli.Jt·g:ul:t JH)LL Con:~l,j .. 
i.nição. 

It·:t o d:tl'i~il l;l':Lliz:t~,.-·ln. 
l•:ntlllldt•lt·:-ll'l~itl:'ill qttt·, ;, ~~ 'lil··lktn,·:l, da, 

Cr 1!1:-ii.Í 1.11 kÜ,Il dn-; 1<:-:i.:u[l;,..; i' li i1lr1~~ .\:1 \ 11\!'l'le:\, 

1lu \'ut'i.l< ILilfl Sl~l'YÍII do 11111 ln!o p:LJ':t. :1. l'riJI

th:(:;1.o d;~. IJn:-;.-::t, l;ndai:) :ts ~·lni1:iie.~. qnt•;· p:tt':t 
c:.t.l'gl):-; f'1•.1let'ilt:S, r•-:l;adu:tc.-s olt !1llltlieipa1•-:. 
ibd:~. :t rwg:tniz:tç.:'i.o eh c:t.il:t. Fs'.;vlr•, di\\'i:un 
c.•t'l'e~· pot· cort!i:l, clt~s::;o,.; rnosmo:-; l·:stado:-::. 

.\ cli:-;po.;içiiu do a !'i;. :u, n. :.?:~. 'L:~ Cnrtsl i
tuiçi"i.:J e.-;t,:tl.~u:cx:l', cumo d:;. ,•.xdi!::;Ív:t. ('l!lllpC
tend:t du Con~·t•.,:-;io \'ac~iu:l:tl.t'O.~Irl:tt' :ts erltl
<l içõu:-; I) o )1!'01:\:~so d:1. ulci1;:tn p:u·:~ m; e.u·gu,: 
{'c:det·;~c::-; ülll !.ridO U p:tiz. l•:gt; •s c:t.l',g<JS r~~~ 
det':l,c·; :-;ã,u nniealll(:nl;l'. us rln liopitt.ado~:. ;-;n
rr:vlol·n.-;, P['(~sidcnLt~:~ ,, ViCC!·Jli'l':'itli·IJius d:L 
l{cptthlir.a .. 

C·JJ!l l'nln.e;ií.rl :í.s dei1;Úns p:u·:\, Pt·nsitll~id.e: o 
Vil:n-l't·e;iclllitl.u d:t Ltopttldil'i!, iJÚ•• s1·, o tn·o~ 
j(:r:f.u di:,•l:tl'<Jii. C!lli\0 11 qtrt: lk1ill ··~;/.:tltldü
<+i•.l lll.L lio:l&Lilu:,~·,o cl.t\ ~·l. do lévtw,;Íl'll l'ni 
flllü 11111:1. Jui eSjll'(:ial du Cil!l.~I'Cí:SO N:u.:iOI\:tl 
(lei espce:ial, n:-lo ld gc~r·:tl do cleit;fto ) t'e>,~ 
gel'i•L o pl·c,e.·:'SO o a. <~JliiL'at;:'í.u dosl.:1. 

1 lCVü dt•.-:t[U j:i d ÍZiW l}IW nü.o eonsi<L•t':J, ~~~)11-
stiJ.ttdullal ll I' 1elir1 dl', lii!.S lr~is f!l'd inat·ias, 
in I;Pt·ca,l :u·-sn lli:;pr!SÍ<;ües t·n! a. I, i v a.-: :l. c:h:i(.~:\.e 1 

do PI'OSiilentrJ tl Vi(lU-PI'esidot!LD rl<~ l(npu
IJlie:t, em f'a,eo du l;exto qur: nx.íg1~ p:t.t·:~ t)i[a, 
j:í. subl'l'. u pt·tJr~nsSIJ. ,j:i. so!m~ :~, apitl':t<;:ln,!lln:t 
l1d o.-;puci:J.I. 

A )'az;'u) tliS:->11 roi ljll!' l) jll'O.ill(~J.I) ,)lo (:nn.-:Li
l.llÍI;:í,el (•,-;1,!).\,i•lr~I'Íil, p;l,l'<l, ;; f\J(~jç;t,() dt• \'1'1~'\Í· 
d.unl.c r•. Vk.el-Pt·t~siclntd.". d:1. I~''Jlltldi!·.a. o 
lllOSlllO sysLOIII:L dü nloi1,::-i. 1 ínclíl'ücl.:t. :ulol,i;:t
do tiOS l•}ll.adns Onidn;; d:L Amm•ít•.a do i'\ot•Ltl; 
:LCuntmi8:;:11) d"s Vinl.nullrn sujuil.o!l-sc: :'1. 
sll:t dul ihet'ilf,:iio o f'ol a,dopl,aü:t p1:l:t, rn:t,iorí:t, 
uma, ülrlOlld:tquc da.v:t uui.t•:,, l'!jt•tn:t do ]JL'O· 

cesso o do aJll!l';t.t;·ho :.i. oleiç:fí.o; enl,r·ouwto, 
voi11 :.t pt·nva.l!•cnr· ;), nn1ontl:L da, banl~:t .. l:t. do 
IUo Grande du S1t!, IJUO manclii.V:L qltl: O'~il. 
(•.lei(;Ti.o russo f'oit·, lttcdi:lttl.c 11 snfl'roag·io di
r·~~el.o elos c: lei LOJ'i)S do p:Iiz. o h;tl) puro 11m:.~ 
dnlilwt·ar-il.o do St·. PI·rulunl.o de>. :\foJ':II~.;, PI't:
sit1unto tio Cotl.!.n·e...;so, poJ'IJ!ll\ c:t.liiJ',ttti l.~~rl:~s 
il.i\ id('Jas l;uiJ11,:ni;I'S au lllodo de :-;1•. l'az·:l' :t 
olo[ç.iJ.O JiiLI.'il, 0-~SI'S C:il.!'g'IIS. 

SobPo oloi.çõos para c:ugos fodnrwJ..::. no 
üneeci;u do lluvet·nu Pt'O\'t/:lol'liJ qul', ~oeviu 
do p1·ujncto 1le Cun:;l;ittli<;.i:í.o lmviu, um:~, di:-;
]Ju:;..;i(•:lo "~))neía.l, :.1. dn ::.1 ·~", du aJ'i .. ;o, (jiW 

('otll t•ola,(:ilo :tlj'~ ea.t'.'·'·(,;-:. de !Jr•pt!Í.~Ldo:-l o 
Scnadoi'US t.t':vvotf-.·.;u ~-~·:t,ttdll dl~lJ·tr.n. ~-wlll't~
i,wto pelo nmpt•n.·..:o d:t prepo-~i·,~:·Í.II- ptn' -· 
prH' [•.},l.ados- mn VI'Z riu .nl•sl.ji;rliL'·SP !tOI11 
ox.pl'e;-;:-; .o-- pe!o:J J;:sl.:ulo:-:. Cot;::; dl:rattdll·sc 
ont:'tu q1te a nmotHI:t. t·t:bi.i 1 :L ;i. 'i'(qtr·r•:-;(~!ll.'t.
l';·,o d:1~; IIIÍIIOI.'i:L,~ .i:í liit\'i:t :-:idu it})Pl'{)\':t,rh, () 
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Con"ra~so CorJstituinte entendeu 'FID dovía 
subs"tituir a. prepusição- por- pela. expres
sã:o- pelos- e asslm se diz na. Constitlli· 
r:ão : «Os Depnta.dos serão eleitos peles ES· 
ta.<los, medié~nte sulil'agio dircct,o do povo.» 

Para evitar que não fosse respeitado o 
:princ:pio tla rcpresentaQ:To da.s minoria~, fol 
que se aventou a idü<.t de (111o os Es'.ados 
podiam ~er dividi, os por districtos, adopta.n
do-·se desdo logo o sy~tema já conhoci<io da. 
lista incompleta. _ . 

os· Doputa.üos, om face d<t ()}nstitu'çã:o, 
deve11 sor eleitos pelos Estados e nrio pela 
N<tçao B1·asileü-a, como houve quem propLt
zesse 11:1 Constituinte; portanto, prculeccu, 
pa.:-a as ulcições de Deputados, :~ corrente 
fedemlista corn o principio da, reprcscnta
çã.o das minol•ias. 

Outras disposições relativas ao modo do 
se proceder ã eloiç~o foram e:iminadas e 
deixou-se pltl'a uma lei ordinaria apenas 
regular as condic;õcs (lO processo para as 
eleições l'ederaes. 

Os mesmos omba.L"aços c1uo se deram por 
occasiií.o de se f<tzor a Cvnstituiçã.o tem 
olJservudo que se v;'t,o a.cc:.Jntuando neste re-

-cinto, agor<t que se requer a reforma da lei 
de 20 ele janeiro. lMo idéal da unidads do 
alistamonto parece qull existe em todo~ os 
cspil'itus dos dou~ t·amo:> do Congresso Na.
cional ; mas, pergunta. o orador : tem o 
Podei' Legi:,lativo f. dct·-~l compotencia. P<~ra, 
por meio do uma lei, impor aos Esta.tlos que 
_par·a. suas e1eiç,ões se sulJme~tam ti.s regras, 
:regulamentos que foram docre·tados soure as 
co.Hlicõcs e o processo clei tora.l 1 

Por cons(lguinte, ma.:1 tendo-se o que exi~to, 
tCl'li. c:~da Estado dous alistamentos, q_nanrlo 
~~~ coudiçucs cst:tbelocid:.ts pam se sor eleitor 
são unicamente as de maioridade, saber ler 
o escrever, impedindo-se que :3ejam ati~b
vcis os mnndigos, ··.s praps de prct, os r•elí· 
giosos. etc.; a s;lução para que não conti
nu8 este estaJ.o de cousas, flUe é re:~lmente 
inconveniente, está n:.t propria Constituiçlíu, 
tlesde que :1 Constituinte suppr:imiu do pro· 
,jecto pr-imitivo a disposiçiio que-uma lei do 
Congl'csso l'egorüt as eleições para todos os 
cargo~J fed Cl'aes. 

Desta exposicão se deve conclui!· qua.l o 
'Pensamento do oratlor quo vall inseri r, em 
um;t emenda ~os u.rt.~. I• o 2° do pro,iecto, a 
uni.tarle elo ali~tu,Jnc.mto,. poP i.~so quo, si ao 
Congresso fu.lleco compotencia para. irn).lol' 
aos li:,;tn.dos o modo du all~tar O$ seus elei
tores, não é tle seu dever, em fu.~o da Con· 
stituição, acceitu.r os nlisü~mcntos pt·ocess:L
dos de accurdo com a loi eloitOJ·al destes l!:s
tallos , pam t odcts :w oloi<;ões quo se venfi
earem no tcrr'itorio Úél. 1\epublica, menos u.s 
do Presidenl.e e Vice-Pre~idente da Repu· 
blic~,q_uo dcp~ndom elo lei cspceial. 

Kiio vê nm;ta. Ca.~a. e nem deve ha >'er 
quem se atreva, roprc•sentando o seu EsU.tdo, 
a dizer que a organização delle não ostll. de 
accordo com a Constituição Fedet·al. 

Assim, vê-se que o sy:;tema da.s emClndas 
q_ue vo.e apresenta.r obedece a. um unico 
]_)t'incipio, basico da fórrna republicana. ÍÍl · 
dera ti va a autooomi:1 dos Est-ados em ma teria 
clcil,oral. 

O segundo poni.o de vistil. ê o da incon
vcnicnciiL <tOS Estados delxar·em fitz(lr por 
suus leis os Depnl.:.•,dos o Senadores Fc
derae:-~. 

Nao se compl'ehendem os que assim 
pensam, ~i sfiG exactamente os que q11crern 
que faç •m parte da.s juntus alistadoras, de 
mesa,; e leitoraes, pe~soas depol!den tes i! o go· 
ver no local, como juizes. ruem pros do cansei h o 
municipal , eleitos de accordo com a lei es· 
tallual. · 

Todos estes .. emb;u·aços se üisé:p;tm, d ei· 
xando aos Esta.dus o que lhes <ieu a Consti· 
taição: eleger seus reprosentu.atcs quer fe
deracs qne1· locaes, us cit.lu.dã.os que enten
derem mediante o pt·oce~so eleitoral qu~ as 
respectivas leis os&ahelccm;em. 

Vô-se que embora. diversas, as emenda,3 
que vou apresentar ao projecto obedecem 
a um sysi;emn.. Uma. ê wb~titu ti v a, ab1·aoge 
os d.ous pr·imeiros a r10igos do p1·ojecto em 
di.scuclsão ; as outras ~iu suppressiv<~s de dis
posiçõ<Js inutcis Oll ínconstituclonaes c outras 
mudltic>Lti v as-

Ao art. ;Ju uté o ar L 25. aprcseob u ma. 
emenda suppressiva, porque são corolla.rios 
do systema do projecto, iacompa.tivel com o 
syst0rn<~ que pr•opõCl. 

O mesmo com o art. 27 . 
No art. 52 osta.beleco uma pena, embora. 

Jlllns~ que não se podcr·i:\ a~tabelecel-as om 
lei deitoru.l, porque temos no cod ígo ou em 
q_ua.lquer lei qw~ se fizer no Cong1•esso r·s 
crimes dcfinülos com al! penas rospectivas, e 
ninguem póle soJirm· duas pena~ llelo mesmo 
crime. · 

Nota est.o defeito na lei de 26 dCl janeiro, 
onrlc se rept•oduz a disposiçã<J do cotHgo, mas 
ostabelecendo-so pena tle multa e perda. rle 
direitos politicos, além dos que o codigo es
ta.beleclJ, 

Como porém, o a.rt . 52 refore -sc ao facto 
lle não se proced·.)l' de certo modo, violando o 
pl·incipio da Constituição, pede que se J':wn. 
um accrescimo que lê . 

Pura o processo da. apuração, ,julga necos· 
~al'Í:l. uma lei que lb.e regulo as condições, 
porque :dfecta os interc~scs do Congi'osso e 
dos l~stat.los. Es~cs l'itzcm sua.~ leis, ui v idem 
suas circumscripçõe.1 p<lra eleger seus Dcpu
tudos; m<ts em sn<1s leis estabelecem suas 
s:Júes e modo de fazer a apuração do~ mem~ 
bras do seu Po<Ior Lcgishtiv-o. 
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ht.o não in('t-in:;ea Const.ir,ui(·ão, l'<~gu lar a 
apm•o.r;~w rios membl'os do Congresso, em
boJ'a oxpress:lmeatc nii.a se. cuns:tg·rc n~t 
Con;;;tituiçilo, lJO!'clUC compck ao CougJ·osw 
verificar D8 pouercs de seus mcmhr·o.>. 

ms a ra.ú.o constitudonal qu!J r:ncunu·a 
pm•a, :to envcz de clltl'cg:tr ~Cl ao E~r.rulo o 
dll'l•ito do l'<~.zel' r.tpul·a~•5.o d;l~ clulçõ•Js do Con· 
grr-sso, n:í.o íi uo p<l.n• Ullt<L junt<L e~p:.•cial. c 
úo cttrtLctcr· 1(],!<lrtü. • 

O que propõe p:.l.ra a :tpumçã.tl, a. qH<d ~~ 
uma sú crn tocln o E~tado, ~que liquc como 
e~ ttí no prnjccto. quo ne~w pu o to n>w 

. emenda, c a.cceit.a com oiiG ~. idé:J. U.:t ;1,pm·a 
~:lia f'cita n:L capit d üo:; ~~~tauos, fawn:lo 
ap~uas um<l mo1ificaç~o corn l'UI:wno aos 
roem bras, onde illZ a. su bstituiçito tio pro.{ i· 
dcntn rlo Tribuna.! de .ftl .~tiça. ltno é t:~tarlnal , 
por um funccionat·w fJucr.d, o dclog<tllo 
fiscal que oxi~to em tuths as céLpil.aes tlt;s E;;
tltlos. 

Estabelece m:lis uma. gra.til1caç5.o 11ara. o 
oscrivüo llo juiz seccional, llc 30U$0UO, 

Com rol ação á 1'l3messa tla8 act:.ts ol'i ;!'inaes, 
propõe um:t outr·D. tnoditicação; quo cll;ts 
sejam dir·igill:•.s par\t a Sccrot:u·i:t da C1m:1r<J., 
de onde podem se1' r·cqui~Harl<IS [Wh ~Iosu. do 
s,·n:~do rmra. a vcritic;Lçao dos seus mcmbt•os 
eloito~ na mesm~1 occa~ião. As out ·a~ etnen-1 
das sao, como dJssc, supprcsstvas o oberlo
eern ao systoma. p1·oposto no seu suh.~~itu tivo 
aos aris. 1° c 2". 

lWn.s p1'ouuwm pelo monos ir-o:; vant,tgons; 
a.quelht :t que so referiu no pdncipio, ,~ van
tagem mor<ll d:t uniHcar;ii.o dos o.li ;. ti1mcntos; 
c outm, llOlitic<t, respoita o p rincipio ila 
autonomia do~ Estatlm, !lc acco1·,lo cum a 
nossn. const.ituiçlio do l 'opulJlic;L fcllemtiva; 
o uma. tcrcoil'a , oc , nomic", que dispoi!S<t a 
União de- uma tiuspcz.- cnonne quu qu;1si 
annunlmcn&c iU.z no P<1ÍZ intuit·o, com ur rl:os, 
mesa~, cxpediouto da$ eleições; as rptc su
Yc:n p:il'tt a s clcliçõ:•s ostuluaeN pDder:·LO scr·
'VÍL' para a' fcdcrac.~, ficando ubsc1'v:do qu0. 
o Congresso Nacion:tl, para rcsol ver· os cm
ln l'J.ços com que Iub na oscollta !los ci<lad:los 
p Ll'<J. a organizaí•iio elas juntn.s de alist:J.me~Jto, 
em touos os munici pio , 1lo p:tií: c p<J.m a. 
nloi Qão de mesas l)<J.l':L cargos í'cúcraos; cu.(n 
a,l ro.;poil;o qu~ deve :,o Jll'indpio bt~Sico da. 
lcll'lll<~ fot.lm•a ti v a l'opui;J i c .. L!la, os tabe!eccnrlo 
de uma vez qno os ckiçõc~ pr.tt':.t os c;H).o:o~ 
fedc1·:ws, excopto.j o.> t.le Pt·C.>id un l.n 11 Vice. 
Presidente d:1. RupuiJlica, qnc 1lcpontJr.Hn d~ 
umc; lei cspcciu.J, , ojam lci&,.ts tlc accoruo 
eom as leis clcitul·c~es tios !';Jspodivos E;;t:1rlos 
de que os l11·Jml.Jr·o:> ([o Cong t·esso são repre
son~aute;; (kl~<ilo l1em ; nmil o IJcm •. O orw/,,r J 
muito fi;ticíl((do). 

\ ' oi. l \ ' 

2;;:) 

v_,~nt ;í, \-In·~~•, ~5: _; li:.i:t..:., apoiada.;; L~ po~ta:-! 
~~on.lu ttc t,a.müril.o em discu,;si"w a., se:;ui;1 tcs 

Ao nrojJdli ,, . 107, l.'JOJ 

Suh$litu:un-so l 'el;• 
unil.·tt: 

« A~ cloiçüe:s ~cn·;ws p;n·a tnD rnltl·us '.!o 
C<Jf1gL1C:~SIJ N;~r'iOil:,d rat·~su-h~~lo . !llJ d i\L l~ dn 
j:.Lnciru üo prlrnoil'U anno de c"l<t legis
btul·<t, polu Jn•,,cc,;su 'lcir.ot·:ci r:~trtbel l!c iúo 
IH [[)Í ckitut•;.d tlu 'c ~Lrla. l~s~;cdn , assirn t 'L!liW 

11~ tlo llt.~t!'ido l?ui.lct•.d, p~tt· a <1 CO!li[lo~ i,: i:io 
UO S!;l! [lllltO!' JOgiS(iHÍ\'0, /llC cJi lliC O Wil'l':t· 
gio •líl'CI'i.O cJu:; r•ithtdftnS bm zii " LL'OS, lj ll r1, de 
w.~• :o l'diJ etHn t.ls J>L'ü;{·.· L' i P':tle."' da rnt~.~ rn :t I c i 
C8l.~ulu:ü, ou du l>h \ l'ic l.o l~n . . e ;·:tl , c,; t, ivet·crn 
i no~i·i ptvs no re~pnc ti I' O alis·~; amcnto . 

Ao ;_i.rt . :·~·· -Hsquc :25~ 
Supprimarn·~o . 

AO<tl't. 27. 
Sttppdm<He. 

Ao.~ arts. 3 I ~<-<q<w ,18 . 
Supprimil·SC. 

Ao para.gmph:l unico elo ad . 40. 
Sllppt·irna.~e. 

Ao o.rt. 51, 
Suppr.im;t-sc, 

Ao ar·t. 5~ . 
Accrc:;ccntc·se : p ma d:l nu llirltt<lc d iJ plc r1o 

rlit'r)itO tht eleição l[lltJ IIOSSC ü lli fiCilJ (lJl' !\li t:\. 

Ao ;u·t. 53 ]'i'inc . 
Em vc;; th-Pl'osirleotc do T L'ibunal llr. .III 'l· 

t iç:a, d.ig-:t-su: -0 J.olo;;-<tdo flôc.:l.l d~L Fazen rl;t 
i'\<teiomll-,e no n. 11! Ju ~ 3", r.L::him como 
no!:\ 4" em vez de- Prcsitlcn to do Tl'ibuna l 
d.c .lr~s~iç:t- d.igo,.so : pdo tlclega.do li..;:j:.Ll d.1 
l<'azerd:t N~cion•ll, 

Ao~ uo:co do c.r t ó':í . 
Acc[•;.•worrtc·so: o C[11al poL'ccl.teJP:i por r;s.,c 

l.t•;.r,lw,ilVI 11Xtl'. Wl'ilinll.l'io, SO/lll i!JLO ll' t IL)JUl '!l
\'liu das oleiçõJ.> go t·acs, a gr:t l.illt:açiiu do 
soo.woo. 

Ao.; ~§ 5' , G" o 7'' elo :t.d. 50 , 
Suppl'.IIU(clll-sc . 

Ao§ lO d-.~ Mt. 5ti. 
Em vr!Z J ,t Jn.lavt':.l.-Congt·c;so-, di;;:t ·SC: 

Carn""'' dos Ucpu~·~dus, do und.c: paucrào sot· 



Cânara dos OepLtados - lmp-esso em 2210512015 11 37- Página 1 de 33 

A~:~AES DA CA:\IATIA 

.rccJu i~ita<los pel:.t. masa. <lo Sem~do, p:n·a. :~ 
ve l'ificat;.ii.o do~ podere:! fie seus mmnbt•o;J 
eleitos na mesma occasi:io . 

Ao a.rt. 57 . 
S uppri mn.-so . 

Ao para.grn.llho u nico do n . -i • r]l) ar t. G4. 
Accresccn~o-:;e: on dn. C niiio. cornprchen-

dídos os arren!lahrios <lo ER~t·adas tlo Fe· 
l'l".l ou uo outro~ <.J.Uitesçpter p1·oprio~ oaeio
Ji:J.es, ou fJSt.ad uae3. -

Aos nr&~. 70 e 7 1 nsq,u: 8 :~. as.<;i m C<> mo aos 
arts. S;) tfsijne B7. 
Supprimam-~e. 

Em 1:1 de agos t.o d.c 1003.-L eo lli!Jildo l 'U
g•winrs . 

O Sr. 1'-lorc it•a da Sllva-Sl' . 
PrcsidenU!, depois d.o brillta.n te discul'Su !Jue 
.'loca h:.~ de ser prorerüto pelo iilustro Dr. Leo
Yigildo Fi lgueiras, p<treco Q.UO a Ca.mar<t i;e!'i't 
'lmito !)T'a~Br em mo1lit:tr, em rcnectie se
ria.mento sobro olle, 1lcautlo cu as~im dispeu· 
sado de fall<tr em 11rna hoea tií.o adeanr.a.da, 
om que só poderei r.~ti gar o:; m<Jus co negas, 
sem timt· o pl'ovcito dt\ge,jado da. exposição 
quo t euho de fàzor . 

Pctliria .. portanto , a V. Ex. , si fosse pns· 
:>ivel, que adiasse a. discu~slio pel:1 ltora., 

Fica. a discu~slio a ·! iada pela hora.. 

OS~. PreshiC &\te-·Esta.ntlo :ulca.n
tada. n. bot·a, designo par·a ~~mn.nhã a so-
gutnte orJem do tlii1 · 

l't•imeil'a parto (atõ :3 I / 2 hot•as on an tes) : 
~· diSI·nss;.l.o do projceto n. 16,1, d.c 10113, 

f'sta.uull'i'l10do a. pnnafi,l:ull\ !1<11':1. os cr·imrs 
Llf' que tt·:LI;..'l. 11 :wt .. 108 r.ln Cotlign p,-~ 1 1 :1. 1; 

2a d íscns.~ã.o tlo projecto n . Hli, d.e 1903, 
(1.\ltorizando o Poder J·~xecutivu a aLrir ao 
Minh;terio dn. Just iça c Ncgocios lntcciore.s o 
Cl'Clli~o cxt.t·aordina.r io de I :600$:322, para 
pa~amento da gratifieo.çã'.o de viela <lO curador 
d:J.s mas~as falli.<las bn.charnl Lnir. 'Teixeil'a 
<le RuTos .Junior ; 

Conti nna~:ã.o- ela. 3" discni'..<;ào do pl'Ojcd.o 
n. •l:J Tl, de J9(J:J, qne mand;~. appl it'ar aos 
t Cl'J'll ll<1S uu proprios mnrticipacs que l'I\Sll l
tarem de ~obra on r-xec~sos sourc o~ ltli nha.· 
montos <lo l'ttas, avonidas, P1'1QilS, ek ., u 
disposi tivo !lo are 15, § 8•, lett ra. a, d tl lai 
n. 85, de 20 dQ setembro de 189.2. 

S:Jgunda. parte (á,-; 2 l / 2 hor as, ou tLntos): 

Continuar,:l'í.o da díscussâo Ull kil do projoc ~o 
n. 28C> <', ,de 1003, adtlit ivo dcst<wado em 
3• discu~f·ão tlo projecto 11. 285 A, do me.-;mo 
anno, com cs :;uh~tituth·os n . 107, ilc 1903, 
di~ Cmmnissão Especial e outt•o:' <~ cllo ollill'O
cidos (Reforma Eleitol'al) . 

Declaro que vutci :t fu.vor do projecto 
n. J;)'i D, de 1908, que lscnttL dos direito8 de 
iroplJrtaç"io o ma.torbl vreciso ao abasteci
meutu de agua :i. cidaclo <lo Bolóm, 110 Estado 
do Pa.r:L 

8;\h~ d ilS SOSSÕO:' , 13 do :tgosto do 1!)1):1 , 
Bri!:!o Filho. 

L<n·ll.nt:t-.~n :L ,;r~·;s:'ill :i.s :l howas c •111 mi· 
IIIIÍO,~ da l.al'olc. 

60" SESSAO tM 14 DE AGOSTO DE 1903 

J>~·r..ddt:Hr.i, elo~ .S1·,.:;. f>o.ttlt.t Gui.,n(u':7es, ( /')·esíclente) , . Oliueiro, F'ift tt•: i J·,]cln, (1" Vit·e-J.IJ·e
:;i, /ent.c) e 1\tHl t~ O•( Ín1,, .. ,.r,:.s (1•1·,~ ,c:itleHJe.) 

Ao mrJio·dia. proced .\·8fl ;~ cha.mtl.lla, a que Soato, Fonseca o Silv:t, AiHlon ~li l;~Jl C!Z, 
r<JSponllom os St·s. Pa uh1 Guima.rü.cs, Oli- Celso tlc Souza., Er mir io Cou tinho, Bd:cio 
voira. F!gtwirooo, Alenear Guim:;n•ã.us , Tho- l~ilho , Mah\(j_uias Gonçalves, Cornelio da 
maz Accioly, ViT<.tntlerley de ·Mendonça, Fonseca, E pu.n:linon(las Gracindo, Euzobio de 
J <x~oq uim l?lres, Ettg-.Jniu Tourinho , Antero Andi•a,Lc, Arroxo!las G:dYã.o, Rodt•igues Do
Jl ot.olho, A111.·elio Amorim, Hosa.11n:•h de Oi i- r.ia. , Jovini;tnc tio Cat·vallw, Felisbello Freit•c• 
veira. Anbnio Bastos; R.a.ymundo Art hur, Domingo.~ Guima.!'flC.4, Nei.va , H.odrignc::: Sa l~ 
Anizio <I•.• i\ ln•CJu, SP..t·r;ío ~.'lbor<t, Oonc;~lo •lanha, Boro:tr'<lo Bor ra, Morci r:t lioml:'s, 
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Hcredia de S:.\., CorrrJüt Dntl'a, Mollo :\Jal,t.os, <;iio 1Lo .Sl'll>tdo. de G de dez;•rnht•o do !902 , 
:% Freü·e, Awcrko d:• t\llmrtuorrtue, Galvão nc.i.,urlatn. envimt o rülilt'itl<J peojP.dr; {t :;:w 
Haptista, Silvrt Ca~tt·o, Henl'iqtiO Hurgc.;,;, eçilu pt'Clsidenciu.l. -lntoirotd:t. 
Crtwello Cav;,leanto, M:tul'ido de c\b ·cn, Do :V!ieistcrio tl··, .Justiça c No;;o<"ios Inte
Esi:ovam Lobo, .lo:í.o Ltüz, B1t.>1.10 do P:üv:t, l'iol'e~, de hojo, e1n "!ilit;cm•)n l.o a.o seLt a n
Leoncl !i'i!l10, C;dugncas, C;tl'los Ot'.oní, C<tr· tcrior :wiso, corrunnnic;,.nllo qne , .<:t . v isti1 ,[o 
valho Britto, \Irtn_tJel B'td,:.;on?i~, Linrlolpl1~ digpos~o 110 llcerci;o n. ·l. :H8, de 4 de agusto 
Cact:Lno, \VcnccslM Braz, Ga erco Carvalltru coJ·:•entc, foi de.>ign;ufo ll dia 20 dn sc toml.wo 
\Jorcíra tlu. Sil V<\, Bcmat·do de Campos, pl'IJ:\ÍL\10 rutm·o. afim Ü(lllPúCüdn r-se :L n.w ; ~ 
.wnolpho .\zel'c;lo, Forna.ndo l~rc~Ln~. :\ 1\1:.•· 1 cloiçã.o pun. o;o ca t·gos do Dcp11 l.:ulos p:•.lo 2., 
nl Ces<tr', Fot'l'tm':l l!J•agu., LeJtn dtl S"uza, 'tliS i;J'il'to desta Capital.-In~'~i ra1h . 
Pattl.irw CaP]Il,, Ab·ar:o de Carv<tiJJ,O, ·,\J.~vlcJoo Do \finhl.eJ·io tla. Ind11str i:t. Vi:tÇ1\Dn OIJ\':t~ 
M:wrp~es, llc t·t~leno,<..: tl t ln ~ir, i\·!OII\O., 1'~ ll ' Pnhlic:J.s tln J 1 d:1 coJTGiltc n r tl' i ~.Jldo :1. ~· ~ -
.1oa9.uun ToJxeu·:.L. llr:w;lao, .Ikt'9~;·uo An· "llillto ' · ' 
t.omo, Lamcnha Ltn3, I• ranc1scn 1 o!cn tmo, "· 
PZL1tl<1 Jtamo.- , ,\ üuon Baptish, S<l:l.re;; dos ;rr:;.;sAC: r'~r 
Santo.~, Juvcnal Millcr, Vcsllil..':iitouo tle Alull· . . . 
'JUC!'(jU\l c Homem tlc Cü.Pvall!o. 81'3. Me1nhrus do Congres;:o N':'< ' ton:tl: -

_ Tenho a ltvlll':t de i;t•ansJnJt.tJt·-vos, :tOm ,[o 
A ore-se a s~:s>;w. \que vos dignnis r·e~olvOL· eonl'u r·mc julgaJ':lcs 
g~Jida I) sem tleb:Lte :êppt·.w:tt!;J, a ada :l.:t a~)'!atlo, a, m~o~b;.ão .. ,'l't~ me 1liPi::i1~ o ~'l.i~ 

s•s.~a.u a.ntceednntc. llbi.LI) tla.ln(lt:~ttJa. \_l.t~.co c Obt ••. s. P1 tblt 
. . . ca~, i'Ciat,n·a a noccs,ldadc do sul1::atrte do 
Passa-se ll/l cxpcdumtc. . Cl•ngecsso N':tdunal o cl'edito supplemcnt:.ll' 

de 49:9!2$5:30, :w vut.a.du sub é\ r niJl'ic:t-
0 81·. Alenca1· Guinl:aràelil G!'nl.ificação atldicion:tl a e:u•tcit·os , otc . da. 

( 1° St,cJ·dm·io) procedo:~ leit.lll':l, ilo ~Qguinto vr,rin-Co••J•eios-da vigcntli Jd do lll'(,'.'.lffiCil

OJ'Ilcios : 

Do.Sr. I" SoC!'GI.·1l'io do Senado, de .~ do 
cot•rcn·tn, communicando qae, noosa d.ata, o. 
S) tHJ.do enviou Ct ;.m.ncçf:il) prosiclcnci~ l a 
Ro~oluçãu do Cungec.~~o N rtciunrü antot•izrLn· 
do o Govoeno a alwit• o crtlilito m:tr':tol'<Íina
l'io de 4:900SílOO p:1.rn al;l.on,lol' á despesa 
com a pu1Jlicaç1i.JJ da N~moria !Ii.~toril'a d:1 
Facnhladn de l'vlodicina. rlit ll:;,lli:t, l'f1lai.i· 
v a ;to,; :tntli.IS de I !100 :1. 1 \lO I, 1' culll :L tia 
lieoi.<!.ll dos l:rll'SOS tia 1110Siilll l'aculd;;dtt, CL>II

r!IH'fiOJlto :w annn tle J01i2.- i.lltOil·atln .. 

Uo mosnw senhor, de ig11<\J rltL·tct, cr;m!llu
rricando qno. neS~<L ela ta, o Son:ttlo ca 1· iou 
:i. san cçãv proslllonci:~l ~L Rosulur;ão do Cnn
"l'esso Na,ciona! a.u turizand'J o GovClrnu :1:1,11ri t• 
~ ci·edi!.o cxtt•rt.ot•ú.inario do4 :200S;OOD, em ou
l'ü, para. attendm• á llospeza com ·a. ma.nuten
çli,o, no estl'ao g-oiro, t!J al.Hmno dn EsctJla Pn-
1\tcchnicl Asdrubal Teixeira de Souza, qu(l, 
!)m !90 i, ubtevc o p l'nrni.o i nst ituído pelo u.r
ti g·o i?2 l i] (J Codigu dos In.;;~iutu., Oflici!-~CS de 
Ensi1:o Supcriol? e Scwundfl.t'iu. - fntmra.da. 

Do mc~smo sctJiicw, de igu:.l.! uata , commn
nicn.nrl<> rJUC o StlJHl.tlo , tendo é~ lopt:J.do a 
nmcnil:1 deô tn Cn.mat':L ao pt·u,jcclrJ qun ab1·o 
p~Jo Mioistcrio i.l:t .Justi~·a o Ncgocius lnte· 
r'lDros o crodito oxtra.oJ ·di l::tl'i:> tl1~ 40 1 $0~t>. 
tXWt pagil,mento a um l lUl'i:!JÍl'o, di~rwnsaüu 
com to1iús os vencimentr>s, o :L um <'!Orl~irnw, 
lu:r:t J' r'l'l':tllu, t;wlu nm viJ•f,udn •l:t dn!iilm•:i.-

tn, p:t1.':1 occorro: :t dospeza con,;eql:lcnl..e do 
dccrer.o ltl"isi:l1.i v o n. 1'9() , ú.e 5 tlc novembr o 
do tgo!. pelo qu:d cn!.cn<le,;tes reduzir de 15 
a lO t<nno~ o tempo do scrvko exi;rido no 
art. 3:l'í, do rcgu l'lmuntrJ ,]os Co1·roí us da 
Ropnblie<L. afim de qtte os .,r,rl.cit·os come
eent \ t, p<we\~bnt· :.t gL·atífi.c:tçüo a,dtU c i~)nal de 
lO o •o . 

Rio do J u.nc i t•o, J l da a.gosto r lo 1! 103. 
-Fra;J,~iscn t [ ;; /)aul" l?or/J'i_t;nt•s .. \ /.v.·~ s. -A~ 
CommLsM.o do Orç:LJnetJ l.o. 

Du rnn~n111 mini.sí;m·in, dn · Í!(IJ :d rh.l:L, en· 
Vi:I.IIJ!fl ;~ Stl(;llÍIJ 1.11 

"!8.\SAr:P.~J 

.St·~. i\l•~mlJJ'O~ do Congrr.~so Naciona.l: -
Tenh<> r~ honra de suímwttet• :i. voss:t, ol ovu,(]a. 
eonsitlera(~Ío a inclt:sa e:qJo~içiio 1J 11u me ~li-
1'i;.du o :\[inistro dos Nogocws da Induslt·la, 
Vheãu o OIJras Pulrli,:ts, m m;1.l•atHlu a ne
ccssltlallo tlc ser <lbOI·t.o ao respectivo mini~
l,crio o crcil1to extr•;lu l'dina.l'i u du 4: I!JO.t5G1, 
pam pa-gar os vcnf'imentos que compe tem 
:to b:dml'e l .Tos\~ llonif:~cio Bur·JamarJllL 
Nlolll':•. tlcsdc :24 de nuvernl!t·o tl.o n.nnu pr'Oxi
J!W pa.;;s r~do,.em flllC :J.~~nmiu o " :mreicío rio 
cat.•go ([C 2• olllcíal da Dit•rJctori:l. l!cr·al de 
Est4tistic:l, no (lllal J'oi l'CiLJlmil.tiíltJ por de
crct.o ,t e 12 <lo mc:;m'J mcz, :11.1'! :{ \ tln deze m
bro tlo concntc anno, e rogo vos d ignds d.e 
ltnbilita.r· o Govornrl com o ref'"t'ido rwedi r.o. 

Capit<Ll l.~orJcr:LI, .li <Jc. :wostu dn HJ0.1., 
__ p,.,uzci.w_'it d.: ~ J),ntln Ur;~l~· ; !l ' '' ~·~ .-Htli~ ~ .- A 
Cnmmi~~~Jl d11 Ot·ç;I.ITJL.•Jll,o. 
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Do l\Enistot'i'-l U[l, Gttorm, de 12 do c:ort•entc, 
enví:.tndo a seguin to 

)lE?\SAGEH 

Sl'S. lVIcmbl'OS (~o Congres>o Na.cirmat-· 
T1·ansmittintlu-vo~ <t inclus~ oxpo.>iç-ào quo 
faz o Minbtl'O de Est.;tclu rh1 Gn;:wra, sOol'O it 

ncNl-loit\atl.c uo urn crotl.l~o supplcmcnta.r · c.l.c 
3~3:00J:j;, á mhrica 15•~\laLDl',~d-a. :!:2-
Transpul'te de tr·opas, etc .. ri:u·.c occurrrw ao 
p:1gamonto rbs ro$p8ctivas du.>p~za:; a.ttl o ílrn 
llo COJ'Pcnt () cxercicin, rogu que vos dignoi:; 
u;uturizar o GO\'eJ'no a i.tlJl'ii' o n.llutlie!o cre
dito s:tpplcmcutar. 

l~io <.lo .l<l.nciro, l2 de v.gosto de !903. 
- F1·a,wisco de l'aula Rortrigues Ai'Jes 
A' Commis-;iio do Ül'Çall.lCtlto. 

Do mesmo ruinistorio, do igual data, en
vían•lo <1 segrúnto 

MENSAGJ\~I 

Srs. Mcmliros do Congl'esso N<teion;tl -
'l'r<~n~mittinüo-vos a .incluSi.l cxposiçfw que 
me fui :•prcwntarh pulo Ministro do Estado 
U.a Gnorra, l'elaci vamcn te á neccssidtiUC de se 
<Lhrir :1o ro~pcctivo rnini~ ce1·io o ut·edito sup
plc!llCiltat• de ~ .18-1:537$ á. verbu. I O•~Eca p<l-8 
-do actual excrcici:J, vcuhu solicit;n·-vos <L 
conC(;ssão, eom Lll'g<m::!i<t, do rcfllrido cre
dito. 

lU o de .htnoiro, 12 de <>gi).>to llo l\J03. 
- f·i·,mci.~co rl1: {'mil•., Rorlriglw~· Atves .
A' Gommis.;i.i>J de Orçamento. 

O SI". :ll.lo~nnnn,h de Olh.'eira 
só em (Lt(cnt;ão :i Carnal'.\ o ao nob!'G Depu
tado St•. !3l'icio l~ill10, vem ;L leilJuna tr-atru• 
do facto de que S . Ex. se occupou na ses.- li..1 
de hontem. 

Confessa-se constrangirlv, vindo tomar 
tompJ á. Cu.tna.ra papa e:>plicar um f:~-c•u 
sem Üll]> Jr·tanch, SlljDitr;, <L penas, á apr·e· 
cb.çiio 1las pessoas nelle co.vl)lvi,h~s o lia 
U.timirti$tr·:tçâo do E~tado (!lte l'Opresenta. 

O ~crvk;o llc u.IJa~tedtnca~o de agua da 
c'úado de Hr.lt\rn ost:L confiado a llll:la l'epar
tição t~pcei:tl, dirigida pelo Sr. Dr. ln
IJQcenei·J Hol!n.Oila. Íl'HJâo !lo um do3 maís 
ll.l'dUl'OSOS <LÚVtll'SU.l'ÍO~ (]a, ll.ÍII'.l,l SÍtlla.Ç•i1o poli· 
tica par·:~cnse. 

l~st !l funMionario não faz pol.ític11 no cxcr
cieio do seu cargo ( apoiad11.~) ; cumpre os 
S(;US UI!V•·l'JS de modo. oxe:npla1·; cxeeut01 
com tcal<lu.d.o tJ sem. preoceup:,r;õe~ pttrül:l· 
ri:.tll o reg-t1hum:r1 ~v da re>purtiçiio <JUC O.iríge 
(apoi1.rdoo~), 

O !Jl' ,.):tyme Brício, 1ned ico notwol, pai tlo 
seu íllUSL l'l~ colJO:!,:t Sr. Ht•iciu Filho, <lbl'íll 

um11 c~unpa.nha ü omonda contra o serviço 
do agu<ts .te Bdém. 

Dirü de pa:isagem que o Dr. Br:cio não ü 
politico militaute. GttM'il::t, porém, as snas 
convicções mon:.~.rc l tica.s <l,pçn• estA fitcto , tem 
sido ;:ulvel'S<t.t·ío de toüas a.s admiuistl'!J.ções 
l'Cpublicana.s no Pará.. 

[>elos .ínr rr;tes S. Ex . acomo!hou. a. popu
lação ,, nilo se servil· da:1 a.gua• dos manan
ciaes rcccnl,emen tt~ a.rlqui rido~. 

Fkon pro\·adu, porém, quo as agu :LS d-:lasm 
novos m;tnanciaes não cauo~wam moles\ias, 
não eJ•am nocivas. 

Não o11stantc, o St• . Dr . Bricío d~volnm o 
recibo ·trillleSt.ral qua l he foi a.pt•osanta.do, 
cscr1wendo no YcrS·J que não pagava a conta. 
porque não consmnia a agua do oncaoamentu 
gJt'al, por continuar a. reputa.l-11 p1·ojudicial 
á. sande .. 

Ncstll.s éondi(;õe~, o diro.; tor da l'<JP<tr tição, 
em olJcd~:mcüt ;ls prescrípções do regula. ~ 
mcnto, mandou cortar o (nuo do det•ivação 
que a bctstllcia. uc agua. a casa do D". Bricio. 

O govcrnalloL' do Est:J.do , pC>l'ém, affirma-o 
(~ Cllma.m, nã.o toV\l conhcimont.o p1•évio 
tlosse -.cto do districto funcdonario quo não 
cxhol'bituu das suas attribttiçõe;;, como se 
quer t'a.ZOl' crer. 

Esto é o f,~éto em todn a su::L ~iroplícidadc. 
Termino. ]lcdin,lo ao seu i llustre co!lagrJ. 

Sl'. B ricio F lho que li.CcoHe cst-.t c;x pl ica.çfw 
o '!Uil não se d3ixc lcv:tr pcloOJ tclegrammas 
n.p :~.íx.onados dos ad.vor.~arios da. ac tmtl a.dmi
nbtraçào do l~stado do Par:í. . ·(Muito liem ; 
muito bem.) 

O Sr. Brlcio Filho diz que, em 
l'espost~ ás considcnoaçõcs f eitl\S na. sessão 
passada, no momento de formular o voto em 
l'a.vor do projecto que iscn t (t dos dil'~ i 1 os do 
importação o ma.tfll•ia.l de>tiuatlo ao abaste· 
cimeoLo do agua. lia cidade tle Belém, ospe
ra.va qne 'ssomasse á t t•ibuna. um dos digno·J 
m e mbl'O da. ba.ncada. pa.eaenso, p:n·a conttJSta.r 
o I'acto Ilil.l'l'ado em telegntmm·! por· um dos 
,jo>·n~cs desta Oapi;al. 

Vil1, porém, c:om geande constrangimento 
para ü e na~ut•almon te pJ.ra. os pt•oprios ro
prcsonta.ntosdo Pü.t'á.,quo não appu. r·cccu uml1. 
contcsta.r;õ.o r,,rmal, procur anuo se o.pen:~s. 
pol' meia do oxpl1Ca1;ões que nilo s;~tisfa.zem, 
desfaxor o máo ctfeíco causa.<!o polv dcsag J•a~ 
t.!a.vol acon •.ccimeoto . 

Comparemos, lliz, os b legr;tmmas . O 
1l'O l'aiz ntJ.rroJL qne um 1nvalheit•o rcsiuen (e 
n:Lquoll:t cidtúln, aclw.ndo oxcassiva a ia.x r~ l 'O
l<.1tlva ao consumo de agua. durante o ·rucz de 
juniLn, Ncl:t~nou rlOIJOÍS Jc t cll' p01go <l n:Mla 
dCY..Jl'. T;1nto b'.L:;~ ()U pa.ra. (lUO rus;•J CO!'h úo 
O COi!l\OamMtO t.lo ~ II: L C <t~'-1.. 0 da G<U(!ta rle 
Notid1; .~, folh:.t l.[ llD t ece con~ta!ltomonte en
oorníos á tcdmini>t t•a<;5.o paraonso c cujo 
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defcn <10 gOI'Ct'IJado,·. d1z o .;cguuJ&t): fJUtdida.llc qnc ;t n:\ro ns· t·I'<L 
conc:Jpontlcuto tc!cgr.:Lphtco ton~a.srlmpro tt I r! um, ~<:Jinnb ndo .·.q tro .·a :Lglü er:L do \:lo m:t 

«A Folha roclamo<t contm. o actu Llo go- D(l. rxp"slçil.n tiu D:.•[lllhtd ., pn.rn.rm .. o. f<oi í.u 
verno m:>ndantlo (,~r.har a agun. an Dt• .. laymo com Wclos os rc:!tll"So.< pH':t :tttcun:u• n, !.rt'ILI'i
Bric.io. A l'~·ouú•cia, explicando, tlisHl qu:.J o llad~ tl~ _attertl.:t•ln, re:;ali.:t . a v :nlr. IF:ia, <L 
governo agiu elo t.~l mo,(o devhlo a Bt·iclo p~rso~tH\.>ao. a pt'epo1.rnci:t. o s ri Jl !)l k io dtt 
haver é.eclar:uio pola impeensa, cr>crcvcndo scrl~ tn!!~ngtdo a 11ma pc.:so:t (tJ I:diiic:vla . 
uma noüt em mr;morandwn, quG n:io COIISU- Ets ~lu um q ll:ttlt·o t1·isto. somhr·i<J, i r\com
mh aguado cana.liz:1çoão, por nào lhe mero· pattvul com um paiz üu f<.H'u~ tlo ciyi liôJ.tlo , 
c0rcm confianç:J. o~ unn:11H!LlilS .» 111compattvcl corn o rogime n re public~uto . 

Enuroer8.dos c:<Jtos clemenr.o> lHl'<t o t.h\· (Jllitlo bem ; muilo Ú·!m.) 
bate, pns~la a ve:r oui,ros. 

O digno Dcput:~.do pelo Pari afllt·;nou que 
o govornadot• não p:J!lia ter conheci mettto 
•lo quo RC IJas~ava nl np;tt-liçií.o do agu:·,;; 
(apr.trte.~ do Sr. !Iosmuwh de Oth•eim r; l)t<ll'O ~). 
q u.1 nã.o pOília de mo li10il to ·,L momento 
acompa.nha.r o SCtL mcc;tnismo, quo não 
podia mesmo immis·~ttil·-se em seu l'unccionct· 
monto. 

Tratav<1·SC, ]lOl't;m. <liz o ot•atlol', tlo um 
factJ publico, <tiactttido pel:J. impt·un~:1. :tm· 
plamoot!l debatido, e q ao, proril.vo!monle, 
cl1egou ao conhecimento d.a pJ:imcirJ. autori· 
da de tio Est[LtJo . 

. Que fvz elLI? Chamou a contas o em pro· 
gado~ Applicon alguma pcnalid;~uo, si on
c•Jlltl'ou motivos par•a t<J.!? 

O !!§h•. Nciva (') ·-- Sl'. P1• csde ~ i.ü, 
e~ton tflo aeostnn1:t..l.u :c YCH' OB act.,,s tn"i'[; . 
tivos não scn·em cumprido.; pulo Exc•;'1iL vn 
quojrt me n:íoadn1i1'il ({ll;tn: lo u!teg:L aos 11!:'1.1; 
ouvJtios r1. nuLieL> ~;·i~te d J lJ IIC tal uu q lla l 
a.<>t;o, ,!opois de p:~S3:u· put· l.o•.los os l.rami· 
tes ]lar!amcni.;t,·n~. isto (•, dt>[Us de so!lh~,. 
h.;~ discnssõ~s na C:J.ma!':L c rn:~ L> dii :L,; no 
Son<tdo, c d ; ~ ~m· ~:tne .;io : la !o r.ol<J p :·orn·io 
governo, nã.o foi execuhdo. 

O Sn. C~Cr.so u1é SouzA- b to ,:. g- L'.•,vu. 

o Sn.. NE!\'A- l\' (: Jit11l1Ll lll. 

Si CLI rtliÍZC>S~ r! es '\al' O l'úS:u·io tlas mc.lt
das qnr, tccm 8i.<lo :t·,ui o.;~<td<.td ; ts, rli .;l; tltide.s 
c vob•.b~ com o dosvf~l•.> com'q tw os il llt.~Ll'O.~ 
c ollcgas eu&LtLrnam Ycnl.iht· ,· s t:.~s q·mm;õ~~ .. . O rcpre~cn tn.ntc pn.r~~cnsc não consi<lorou 

tLdvr;r:m.rio poli•ico do govcrnttdur o c;wa-
llloiro victimado pela violcncia d<) c hofc <le O S:: . ~l·JIHmtA Ar.v1'~ ~ Y. '~ '. soiJ1'o 
uma l'lllJartiçã.o publicu., ~ob o fundamcnr,o todos. 
(lo que é mouM·clüsta. llf.•.S, como ad.opto da o Stt. :\t-:ii'A-- 1 ':tp:l.g:iio vclJ1:> 11 iio a]ll'Cl1 · 
lllOJHl.!'Chin., •1 tr~nto a\lverH<~t·io do g-uvomatlut· tl1J mai~. 
co1no <lo todos a.qlLPllll:l que mi.l.it:un nJ.s 
!ilcit·:v; ropulJlic:Lrms,como tlu pt•op;-Íi! or:tJor. 

Convúm pondcr;u· qac tlllCZar de n;lo lt;Hc~t· 
attwrítlo ;t Ropltblic<J. c tlo nflo 1m~tondet• 
alJsiJ!ut<J.mento J'ar.ol-o, o Dr. Jayme Bl'icio 
l'oconhccc n.:~ fin:LS <Jualíd:tde.1 do !Jr. Lanro 
Sodré, exalta-lho os mcre~imcnto>;, applau•lo 
os SOL!S scrviçoo:. rc:lile lturnun<Lgen; ao nlllilo 
quo tem feito p 1l 11 Na.çiio. 

Eis alli um do:> moLiYO> d(), pcr:;cgni<;iio 
que soJl'i'CU. (T;·ocam-sc viiJlc.,los e ;·epoti•lO$ 
upm·tcs. Soam os lJJmponos . O 8;·. /'rr:sic/eJt (e 
1'ecfom a attenrr1o.) 

Ainrla ma.is. () reJ'erido clin ico, confhl·mc 
ilecl:t.t•ou o orarJol' pr·eccrll)lltc, tom foit,l} 
longa c<J.mpauh<J. pela imp;·cns:• con tw o ~Cl'
riço de agnas, apon tanilo a má. rr1!alirl<tdo i!:J 
l.rJuirlo o achando-o íncon i'Cniente ao LHO d11 
população. 

t>off,·cu, portanto. a:; conscquoncias de se 
itbalanç.at•:.. disc 11tit· sob1•o il•rcgulal'idadc:; de 
urn(t t·epal'tiçiio cstadu :1! . 

. O l'i1cto, como ~o ró, niio (; nog:.ulo . E, com· 
b1nando o tcl,!gl'amm:L da Gr~z i!f '~ tio N r,ti.cil.<s 
cr.mt O 00 l'<lÜ,pCt'CCl)[l SC) qno O C<Jlll,l'ífJillUtC, 
dcpoi~ de p:.t.gar, proliestuu coni,r<~. o ex;~ggel'•! 
da cr;nta o c~rcvou UI,Ui~ 1WÜ~ em me;nQ;·rm· 

O St:. ~loHJo:II~A AL\' Iis - - Y. l·:x. p:u·,)ue 
P<1p:.1.g:do ll<JVO. t:tO •lcpn:."S:t :tp :'<)llil tl. 

O Sr... N'EIYA - N;io é, po1'b n\o, pam 
estranhar r1 ue mttis tun L lll llfliti:L, n:H[Itcllas 
con\lt•:iics, tenha sid•J p<J~t <L :i, m:u·;;-um pelo 
l~X') C\Iti.I'.J . 

EHU·_; a;; mc•lillas yot,:Hla'J pd•J P:tr lam cnLo, 
co111 intui to , .P. que niio er·:1 possivd . :w
grncnt<tl' os m·Jcnu.dos do ru nccionttiíSIIl D pu
blico, P'Jl' ,;c esta!' entit1J sviJ o t•cg urmu tlo 
(iJmli1lf!·loun. COill intuito do g;tra.nf. ü· uma. 
g l'tttifi c:<l~·ão [1.0.l f'llnGctOil<Lt"ÍOS d.:u; ii. }litrldGK<L~ 
d 1 ltepublü:;.t pelo cxcc·.$:J d;t..~ ron<liL$ adtz;t· 
nnír;tH, lrnniJrou- ~e a Gi1m:11':l, , cHp:~ n l,; tn r;:t· 

IJWrttP, dt' concwiel'·Utc::{ 11 1n:~ llO l't:ent·1.gnnt 
ou gt•at. ilic :,~t;fl<J t:•Jttiv:<.lt;ntn :i, duodr:1:iJJi lL 
p 11· tc tlcJ LtJl'<:O Ja. J'rJnd;L 'I ue cxcr:düsso d•J u ni 
!;J·irncstr·c p:.IJ' ·, OII'!'<J <.lfJ anno an f, l!rior . 
K;:~:~ met!Ua 1'1Ji, OJJJ !DUO, app!'<!VI\I!:J. ~~ 

fil'mada rw n. ~r; diJ art.. ~D da ltJi n . 7·1 ii, d.o 
dewrniJL'G th,rliWllo <\nno . 

A C:!.mat•u, ürii.1Lo. c Jffi p:•J:!.in:•.r; i:L :t X•·i \' :t, 
ün t~!l1'1 eu fJ.tle d1:,· i : ~ tol'u:d -:t nlit.h-: nxpt'i"l~i;::_t , 
c, u!f.irnamr.•nl,c;, n IJ.r-1,.11 "'L I c: i ll . -1 ~i3, tlc I() 
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do úczcmlJro, rcnov"ndo--<~. tornou-a m~>is po- i O S1c Nt-.:tYA- Obrigu.(io <t todos 03 c vl-
~lt.i v:.~. lcgn.s . 

Pois, apl'Zlll' dH~o. o T!1esom•o não iem Tonl1u coneluitlo. (Muilo bem ; muito /;em . ) 
exuc:utadu ossct disposição d<t lei, sob o prc- Vem <1 mos·.• é liuo c uttviado ;í. Comn1ls-
texco ;!e que ·~ comparaç:ã.o do\'ía abranger, são dn 0l'ç;unonto o requer imento elo.> em
n:'to o trimcstJ•q.ma,s todo o ex:et·cicio. pregado$ LVk Alfanuog:J. ua. Bahia, pBtllmto 

Isso poler<L ~cr cliscutivol, ma.s n1io (i legal, ll<~g-amento da quantia de 24:46::!$4ll3, a quo 
pJl'lJUC o quo a loi üispoz foi o contr<trio. se jllig<W1 com tlü·oHo polos nwt,iv fJS que 

Assim, calJe ;w; func.cionarios d:1 AHltn- alleg:tm. 
deg~. dt~ Bal1ia t~ porcentagem gara.ntiàa PI~fMErRA PARTE DA ORDEM DO DL\. 
pel<L lei, porquo, como provél, esta tabell«, 
tla quitl tomará conhecimento a C<'mmiss~i.o 
do ÜL'<:am()nto, a t·enda no primeiro ki
mc~tro de L9í~l foi dG 2.085:85iJS'.i7:3 c no 
1Ucsmo trimo~tre do ;t.noo .~Ógllin te Je 
3.1:2() ;n 1823·1. o (JtW pz•ova quo iloH~-c <Hig
mcnto. lllll excesso (l~ rcmhc de mt~i~ 
I • 13!) < ;185$(JfJO. 

Par~. cstu eesulL<t•lo Cl'rtumcn ~c cull<;OtTO· 
r01m t\s~á~ a f\dcli(huie c o oolo tlos funccio
nal'ios ; mt·.s, a.pczar disto, sondo a quota a 
pagar apenas, conformo ll cr·c.i.ito rluo l'oí 
podiilo, do 2,J:4b'13f4!J3, :tte agor:1 não foi 
pagn! 

Consta,-mo, Sr. Pr,:sí.Jente, á ultima hora,, 
que illu~trc pa.rlamontar, dotado d.e quali
dade$ mol'i.\CS e intelleetuacs tligna.s do maior 
respeito, e qne aJém disto, ,!!•JZ<i de pl'r..stigio 
,iunto ao Governo ; c~tcl. i;r(l.tando tlc~tl! as
sumpto I.JCl'tmtc o mesmo. 

Tenho dito, c nü.o me ca.D\'0 ilc dizet·, quo 
n1ío me [l.pproximo <[,;ssas smrnnidados ti'í.o 
altamente co[loct~dl~~. 

O SR. Mo tu: IRA Ar;n:s - V. Ex. é u nut 
dei la~. 

O Si{. NEtv .~-Tu.lvcz enf, :'<l VV. EJ·:x .• 
lJIIC me dütinguom com sua ni.mia lJI)n
dade. 

Porf.an to, uso dcstt\ t.l'ihunu., ll:1l'a <o rlual o 
povo da minho. terru:me mandou mui to cs

. pontanca e li vremonto ... 
O StL PA.s~os DE MmANDA - E muito 

merccicbmento. 

0 SR. NEIYA - Mnioo olJrigu.do. 
Como 1lo povo d:tquella terra l'e~zem ]Ml'Le 

eBses cHMnos funccíonarios ·publico~. L! II onca.
minho :1 Mesa, om c)urnprimonto d;.t,.~ o~>Jons 
c1ue d.o.q•tel~os cstima.vcis cid.ad.ãos r·ecebí, 
est~ pedidfJ, JlOis 011 urg!l qne! :ic nClutra.l ize 
esta rnei!.idu., pvr lllOÍf>,ÜC out1•a medith pa.r
l;unema.l', ou S() acceda l\•J dosi3jiJ .ÍilSto, ra.
zoavol e legal clos polmls CunccloJJ;lrios pu
blleos. q11e ;1/lnal p1·otlnz1rarn dois m:1,Jr.S: um 
para si, g~.s~audo snllu8, e outro parti, ~. C:.~
HHlr:1, · tla.nJ.o-lhc o t.l'alnlho de me oUYÍl'. 
( N11o apoi'o.i.lo:J ue1·a r:~ . ) 

1 ; ~, Sit . lfi.:pu·r,\110- Onvim•J~ Rnmp1·e 
'Y . l~x. coa1 muito IH':1~0l'. (•li·oi<'<l"•·} 

E' ctnnunciad<J. :1 2• discussão do pro,jccto 
n. lli4, tlo l9Q:3, osta lJüleeeudo a penalidade 
p:tl':.t os edm.es de que tl'lL ttc o :u·t. 107 do 
Codigo PenaJ. 

O !Sr. Pl·esidentc--Tum <tp<d<tVT<t 
o St'. Neív;t,. 

O S1-.:' Neivn ()-Sr. P residenLr,, 
nitü c\Stt'a{lhem V: ~:x. o a Cn.mat•a (j llll cu 
UZl\ •la pal;w r a <mrn~diat•.tmente (lcpoi,; de 
tBl' descido dn tribuna., kctt<~ndo tle ;J.8~umpto 
dlvctso, nem estl'anhetn tambem os compe
tentes c abalisa(los .iutisconsultos, q uc 01'0<1 -
mentmn este parl:tmento, r1uc cu vcnlut 
cogitar de uma. m<Lteri:~ a. que sou comple
tamente r.lheio, pelo lado scientifico ; ct qui 
estou pot·qun se trnta. rio wna questão impor·· 
tarnissimil (apoit1dos) que não pó.le paSMl' 
dc~pcl'<·cbitb, q uc ni1o · pó .lo deixar de me
recer a. a.ttenc;ão llo Pa1·la.mcnto c <l:J. N(l,ç~.o-

0 pt•ojoctc> pn.ra o r[ iia.l chamo a a.tt.onção 
da <.;;~rtULm ~sta!Jeloce a pona lidarlc ]Htra os 
erimo~ de 'iUO tmt:t o at·t. I 07 ci'J Co1ligo 
Pomd. 

~iio mJilhcço • 1 Ct>rligu Pe nal, r1uc aponas 
tenho espin.do r;wa~ vezt)l! (1'i so); mus liquo i 
Stdmndo do que 1:10 tratn pulo douto pu.t·ccet· 
da ill11Stl'O Commi~;;ão do .JusLiça, tlo que ú 
iligoo presidente o venm•a.nüo bahiano, meu 
dísttncto amigo o ehci'c, Sl'. llcscmba.t•ga.do t' 
Pu.1•u.nhos Montonegro; uo •tuo ~ r•olu.tor o 
jLJvcn c ab;LIÜado juri;;cou~ulto, (jUO t [tntas 
provas tom dado rlus se us pl'ofundos con lr c
cimcntosjuritlicos, o St·. Dr. Ar.evedo M<1r
que.>; c tlc q_ue slio m nrn bros signa.tarios 
nã.u menos tlís~inctos jurisconsn lto~, conhe
cidos e l'CConJJecil.lrJS polrJ$ SCIIS. t r<LlJa
lhos, jur'iscontiultos ontl~c os quaes dbroi 
o illu~t1·e Deputado, glotiu. d;1. j urispt'll(lendu, 
ln•asi\Clin, o doscmbm·gatlur Toixcil'a do Sá, 
o S~·. Dt·. Luiz Dumingues, autol'Ídrttlc t {w 
applumlilltt aqui, niJS tribunacs, e JJ(l, im
prc!lSU pela energia. .. amona com quo sabe; 
disct:til• os assnmpi;os q\lO lho s[o confhtd()s 
o, aind:t, o ,joven min.eiriJ •1ue, f;• ~ndo ~oiH'O ~i 
o pc,,u do um ljl'ltll\[o nome , incouiosta n JI
men te o vai hom>amlo de fU(Juo lo 11 v a v c!; 
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rell ro-me ao uigno filho du:;se orna.rriunto da. 
mogist t•<~tu ra que t.ão f ulgura.nt!\IUentc hr i
lli::L ll<J Supl'emo Tl•ihuna.l da Just.iç:t, o nosso 
tLstincto colTog:.L S1· . Estc>'am Lobu, illlC 
,~om cl'i i.ori o c prol'uwl "l7.<1. tlo co11hecimentos 
~am dt\tio pt'ov:.cs constantes rlc qnanto est"du. 
as fJHCstões q ue se pt'mHlem u.o~ a.ssumptos 
submcttidos á. stu Commissão. J<i. .,c vi' 'lUC 
é <h minln pat·~e urna. ;wtl:\cia. vi r iliscu tir 
es te projecto, apa.úrinlndo por nornos tã.o 
illnstr-cs. 

Fdizmenl.e , pot•Gm, surge em minlta lll'C
sença. o Wus~rc relato!' a. q110m nc:tho de 
render !Jomoongem dovida .... 

O SR. Az<:v t:oo MA~tQUJ·;.~- B't>Ondadc de 
V. ,E~ . 

O SR . ;\en·A-- !':' j usi-i•,:.•. '\poua.s. O p1·u· 
jecto tmt<t rl us cl'inw.~ pt·ovisl;u;; pelo ;u·~. !Oi 
do Godigo Peui.tl. 

A llC.:m\ estalJelocitht nes>c l'u.l i~.._~ et•;t <t 
•lc b:tnimcnto e neste ponto ,., C<Hligo d;t 
Ropublica, s i não me cn:..ra.no, llfio fuz mais 
1lo que rep<·oduzir :1.~ i<lóa.s j:~ c~!.a.ucleciJ :l.S 
nu codigo moo:tl'chico .. : 

Pois bem, Sr. P1'esiuontc, a.gura a Com
missi\o dt; Constituição, não propriamente 
clla, mas o pt·ojecto uo Senado <Jl!O llesta 
Gommissiw teve pat'CClH' f,lYOl'a i•el- rnnrla a 
ponalide.dü do banimento, quo set•ia natura.!, 
si não filt•a o tliS}lo~ ; tivo do Codigo fica.r um 
<\ntinomia. ou dcsaccordo com a. 'íwssa Carb 
Magna. ... 

(O Sr. A:cu,;do Mm·qvt~ .~ t ant<t toya1· em u;,w 
Cltdeira p;·oroimú rw orado1·.) 

O Stt . N~;I\· ,,-Sl'. P1·osidont<1 , si l!tt pu
llllSS I~ paru.r em rcticcncia.s, J><tt•:u ia, pois 
YC,ÍO '1UO O lnO ll tliS ~iocto Cfllt llg:t Dt·. Azc
vodo Marques .so a.pproxima., 1liw ndo: « V:~· 
mos ver a. hcrmcncutica. do Nciva. » 
(Wso . ) 

coméço úClclaran<lo qu() não soi o que rJUCl' 
dizer· isto: o p:.Lt'tl que vem o noht'd colloga 
com palr~vras quo preciso •1110 S. Ex. ruo 
t r<tdnz;\ 1 ( Wso .) 

O SR. . ?vfolt~:m.o~. Ar,ves- v. 1~.X' . tem ltct·
m eneutica. na lut·;~l . como hari1L {!U;.liH ti· 
vcsw philosophia nat l!ra.l. .. 

0 SR . NEl V•\- Alt! E' COUSil n;~t.ural '! ! 
Entiio, QII O<l n"tura rlat, nomo negare 

Jlol esl... (Riso.) 
Vou ao encontro li a bet'ffi iJUOn~ica. 
S!lnhorn~, mP.u proc:;dimnnto é ·~ cxpa.n:x1o 

nat,m·a[ . úc u111 homnm qne p1•r,oisa rl izor o 
que pens:t e m relação r1 caso do tanta relo
VitDcí:L 

Dcpoi~. o noiJro Deputa.d.o por S. Pa.nlo 
nom pt'llcis:.Lrú. falhu•, la.nç:trít ttrn o lh:Lt' rl.e 
l' r1Í~ I! I' it!l1 1'11 i :i, Mll>l '" rn im . •• 

.. . 28"'; 

O SR. :\7..r,:v8no !\L\ RQI: I·:s ~ Nin a.poi<úlo, 
V. Ex. sabe <i uc o consídt•ro nHtii.o. 
· O SR. N;.:n· A - ••• o o pt•ojccto Si:lr :l \'O 
ta tio ta! como nst[c . 

Pa t'3C(! que o melhor- a fazer, cruanrlo lton
,·cssB t:) llt~oth·a. c~n iJ'a o l 'egi mon , ~ol'i.1. ba
nir as c;1l<eç-as do movimerrtn ; mas a pcn•~ 
d o ba.nimcn to foi extincta, pont l!" :t Gun:>ti· 
tuição a. Jlt'&lcroveu. 

E' isto ltcemcnouticll. 9 

O SR. Moi\EmA ;\LVES - E hoa lnn nc
ncntic<t. 

0 SR . Nt:IV.\-llltlit o hnm. E, ~i ii. Con:-it i. 
t a i•;:ã.o n ;d:t oss:1 Jll' ll(t. .. 

O SR . Mlll,l'H\A .\c,n;.; -- l~'.o .iil (: .;_y!Io
~i.~mo . (!Nso . ) 

0 S H . NEl V A - p uf,.l :l,llt•H' do I i<.' ilS, 

llW!I c;trn coHog(t: V. r;x. n:ltl Oll lJH'egue 
nsl.;t,s pala VI':.\~ . (Ui.'o .) 

!;;i ' ' Constittti r;[io veda I'SS'I pttne~., !li g .. • "11 , 
cotllo tlco t.ro do ru~ iman c<Ji t~~itucional pu
tltJr i.:t. havor colligo consign•m1lo pona.litl:1dr• 
\'Cda.tla. ~Clô1 L oi Mago:~ ~ 

O St{. ,\zevJwo MARQUE~- D:1hi o lll'O· 
joctu, . 

O SR . NBIYA- Sitn , dald o pt·ojccto : nus 
o pi•ojccto ú duro o •lema.., iado rigoroso, 
porq uu substiLue tttn<L pena que m·.L h untan:1, 
podíamos até d i wr su:tve, c Linha. o cll'ci tl) 
pra.~ ico do tirar do !'óco <lo mal uq ucllos quo 
m·n.m os ca.heças ch\s r ovolias u podiam d:.t.J' 
ot•ü;ont a murl<w r;as do I'Oginwn; pO)'(!IIO .~uiJ
stitur_~ cssi1 pon>L pot· out,m tnll i l.o lllais :o~e 
VCI'i.l! 1•:· Juro, ú do tmtis. 

( llll ,.uais t![lllrl~s . O .\'t• . IJn.' . .;irf,~,,(f' r,;,.J,u,la 
allençm,.) 

SI' . Prcsitlo11t•J, V .l•:x. n:ü > .'\l! eaneo Llo csf.:\1' 
r: lmm:LIH.Io •~ •~t~cuçii• 1. Apt!II:Ú t!IIJH pl'o o 
ruou deVOl',(bltdo :ls oxplic·at;iiiJ~ 11110 j rr lgu no
coss~Ll'ias sobro o n11>11 m•HII) tio pon~::t.r· no 
:.tssunlpto . E,tloma.l~, sfi.o tii.o genti s os a.p:~•·
t cs, C t;(o 11Uill0t' IJSOS, t]IIC OS acCCJi t O COIIIU 
um:~ dnfcrencia o IJont.ladu rlo~ illl.lst t·cs co!· 
tc~as 11 uc com clles me d istiuguom . 

Acho. sonhot·os. quo es~a lei at<; do
v ia. ca.d ttctu ·, pol'f.l"'·'• qmtuüo :J, Rcpu
blica rn:Lr·clw. ovant.fl, srJndo 11uaH i .corta u. 
O<lt:tbilir.lndc da•11Jillo 'luc vós, t·cpubli cunus, 
sonh~~tus (cu DliiiCa soulloi cousa algum:.L) 
(riso) ; q nu.ndo vcm.o~ q uc a. Rcpuhlir;t, é 
certo , ct•.da vez m<li~ 1·cspei ta. os ilirci tos do 
cíd:tltiLo, purque e<lúa vez m:tis se sente 
consci<\ dos seus dovct·os ; quando vemo~ 
fJUC a policia não tcJ•t' :t !J~<~hl l1AI'l1'ln i.c con
t r:\ a. Jil.,crda.do d o.~ c:idadiil<s, e fllliJ c~;tos. 
em nm ~r. i o ·do A lw:tl tTi.o, vi\'<J m nm paz 
.s!4.:tV <~ , nfí.o protc.~i.anilo contra. os . impo.>t.o~. 
tJOl'r{llll Y<)(ltil, p()l' nlifnllill r•, 1p111 W• ;{.'\id;Lm 
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15 :O 'iu$ pol' di11, c para d:1,qui i\ rli:13 me··! os sonhadol'Cs; qne nZlo dà casa harmoni<• 
ilwrarmn ;t~. conliiçucs de .;'ith, n~ollifi?<.t•las 1 smwc,s:ma. r.;w~ se pr•upala ... c a que Cl'gtwm 
l'?lo dtspJJHlw uessc~ muluplús h:Oon;;; r!ta- 1 ho~a.n na.s os 'l~'O prvcu 1'arn a,,plcc~r·so aos 
rw.; ; tlUêLD<lo a Rcpubllca appar·oco co!Jes~. raiOs llo ~ol l.n• llt:tnto. 
unith; . quando, S!' .. P res.i!lcnto, tudo em li fl3fi.cndeL'GÍ a. Ropublí ca. a. to! , si fvl' pos;i
torn.J do nó3 é !l1fabil1dade. ú h~rmonía ... vel, tlo ::1.1·mas na, mã.o ; mu d<quellos que 
é cor1vicç~.o, é col'teza de que o soliJ:t de il- enicntlcm gne eorn cllo. n::uitos lucra.riío , 
lumb1r-nos, dawlcjando seus r;tíosea.lorosos, pontue, digo com frr1.11quczu,, pelo rcgi men 
snnultaneamen~u l'ulgmdo sobre cs>a hu- anti"'o niio t i v c o m uitos nü.o teriam a 
m:tni.i:\dc fdici~sinm,- p:n·:~ que, S!'· Presi- ho tn?:l. tte ser coH~gJ.:; do V. l~x., nem d~ o 
d~nto. uma lot sobro revoluções'! Par:1 que apreci~.r tão de p~rt:;. 
ruvsolnil?olO '! Qua~dl o b? Onde 'I Com, o~ . o . S~:t Gi~RMI\NO llASSI,Q(,l!im ([;j, u~n 

l u, SC ·pü·. O ~1.!\ll' l'OVtJ UClODUI'\OS , O , ' 
que llevcmos b1mil• é osto p :·ojccto d:1qni a par te. 
pll'\ fól'<L ; (J·isadas) nà.o In noccssldcLdc O Srt. :'~:EIVA- Pertencia a mn p:wt.iúo 
tblln. cheJO (h arbtoct·::tci<t, cujos c i1 JfJ; não aumit-

0 SR. 1\.ftmEIRA ALVES-Mas ln UO meio ele I,[J.IU quo um 1)0\Jl'J ciuJ.dii.o COIUO Cil Clle · 
tudo isto uns incon tentaveis. g;,u.;~ :l. Dé)pui.<J.do gel'<LI; oll03 :;ó mandavo,rn 

, p tra aqui OJ quo tinham o lnneplacito do,~ 
O Sn. NI~IVA-lonião fique; fique o proj')do, cheí'LI:; gupr~!mOB; f,tú am umo.~ phantasticas 

mas oii.o fiqno com esta agrura <b 20 annus t'auo,ões política~ pam e;;col!J~r Deputatlo>, 
no maximo! quan(1o a'· o~cotlw, j ti. vinh;1 adt•edo foítrt c 

A f<n<tlid;ule rez com que se d~sse até um p:•opat'<td.a, cou~a IJlle não ~c tl:l .•. nt Rop.:
ono typographico na impressão des!,e p~·o- IJ!ica, ui\ o ê a,s:,im 1! 
,iecto; a al'tll como quo entendeu .rn·otest11r v. E~. ;,abJ, Se. Pl'il.'; iuen Le, v . Ex. quJ 
contra cl!c ... Alti so diz: pen;~ de reclusão ó urn do:·J convi c tos, ·V. l,x, qu~J · ü repu
por-de ... a 20 a.nnos.. blicano antigo, nil.o d<t pt•op:tgandu., nm:~ 

Nüo tove o opCT'a.l·io coragom do dizm·- c.,nvicto, quo tantas YDZ:lS discur.ia em dcs-
10 a 20 annus. Nã.a fui o oporarill; foi o accordo com minh:t opinião sübt'C cs ;o pon · 
acaso, f,.l a f;t•ovirloncia rara mostear qno to; V. Ex.. :i<J.bC pcl'l"oít;tmcntJ quo o t~mot• á. 
isto 6 urna pen;~ excessiva, que não h<t raz1"L·J pat1•i:t hva o,; intli víduo:; a protosr,at•am do 
p:w:1 snb.;tHuir uma rena, 1ncnos crua, como um modo um pouco onergíco CHlt!' lL as ín· 
é a. do banimento, por essa out\'<.t. o!.ituiçõ :~:·i e mui'.:t.> vezes mtc:> prot;c,;l;ua não 

p;t.:<;am do UIIIO. fJ,nta~Íi\, tb llln do~ .\i o (lc 
l'all.<tt', qu:ultlo lt alm" sa u.hru :.L:; exp:tnsüo.i 
do [Htl;rio ti:>Ino. 

O Sn. UJmMANO HA.~sr.ocumt- .E' molho1• 
Hlilntl:tf·UH pas~lJ<H' :t i~lll'OfH1 CO ill 1JOI1S 
stdJsidio~ . 

O S11.. NElVA- Nom t:wto, nem t..'io pouco. 
Nii.o os1.on fuzcat!o a defesa dos revuluciu

Ml'ios. Fui legalista. 
Creia v. t-:x. (jUIJ, lHt ucfcs<.t d<t Roptll.JllCa, 

'}Ujos principio.~ a.bracci, Jepois de conven
illl'·me de quo a mon Lr111lí:t n'w podia nem 
dovirl SO L' rosta.bolecida, o quo,a.cccitoi com o 
ma.x:imo eoth11~hsmo, com tanlo en thmiasmo 
ilOJno V. Ex., que foi rop ~tblícano lH'O.[IU.
g:.ludht<~. . . . 

O Sn. GJc lt11A NO lüs.sLOciJER- Não aon
tcsto. 

O Srt . NI:J\' A --V. Ex. 8:t.lltJ r11Hl rlr.Vi! 
luwm· po · tLI1 i mui los quo n~o l.cnllam sido 
1tü.o phcUo~ l.[llltll ~o cn, qui~ mo Jimil.oi, 
O:lS vc•ze., fjllO l.unho J;Wo(cotudo contt';l OS 
ac~os da l~LJpubllc<t, a pai:Lvras c~c1·iptas, 
moúo!'aLlaJ, na. imprensa. 1lo meH E~tttd.o, 
contt·o. o ()oVCI'llO, n:J tlomioio uu PJ.•ovisorio, 
o IJ[!st,a tl'ibun ; ~ a pln't\se;s qnc (L~ vezes t oom 
o J•esül•o th i.t·ouL1, mas <tuu cü k11ilw vis to 
tnrnl.1um ilcsli1.aJ' tio~ labw:ale ta.ntvs co ll r.g;~~; 
limitcí-1oc <1 is ~o . di ZlliHiv qnc :L H.opuhli<lf~ , 

. çorno qw, nf.\o é ti o lH;<!Ja como Cílgitavam 

Vil, pai~. V. K..:. quo n prm<t d.u um . ~ t·imo 
de r·.~bolliio ufto pótlo ~ot' tltJOU.tlba! 

Niiu mo animaria, em um:\ tjuestiio de t ·m
t:J. impot·~anci a., a. ~tp t•cscn~l' e mendas; m;ts 
pc<:a ao il!ustro rcla·.or de.~t:l pt·~jJcto , ho
mom CiUll l'eune o d11plo dom dv i;alon>o o clv 
ct•i te rio , •• 

O St~. MowmtA. Ar;ns -E mais o rlc moçJ . 
O SP .. :"ii>IVA-0 dQ moço, sim, c por tanto 

it!It:íto a todas boas o sã~ idéas-que dimi
nua n:·J:;u. p.m<l. 20 alli\oS l.l o pd:;ão ! Outr•o r;~ 
limttu.va-s;, a uar•ir o l'Jvo ttoso pa.n1. um E~
hrlo vb:inho, •l•J CJWI.l,como no Rio Grand ,1 do 
Slil. nc o;:t.:\ :;c p~,I':J.([O por nrn:t l'llil.. Mwta., 
em vez do hanirnon!.(J ·- · :-2:J llnnoH do p l'isão 
eolllll<.Lt' cntrú o:> l'ucinot•as dos ct·inw:J rnai~ 
inf~LinCS ~ ! ! 

S, L,;)(, concorllu.nl :o::omm í2·o, i'orquc,quando 
em til. I fallci, S. Ex. olhou-mo cum um dos· 
~eS ~Ol' ! ' ÍdU~ ClUO Oll ni'i.u p.!~SJ l'C.Pl'UÜ\lf- ll' ,JU:l.S 
JH'ocut•o pot• p:1!avras ü arl uzít·. o c:·l}Jel'o tli iC 
:::; , l·:x. ~U b$Gí tuit·i.1 csw. pe1Ht pu1' n tn<~ menus 
griwo, 1.ncsnw p t)l'r[llll esk:. 6 qu::,ji igutü :1 
que ~e ü:L :t um inlliYírliJu IJI!O C•>lll mnt,te nm 
ot•ímc: ltoni_pi !ante . 
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. ·Não me animo, · como disse, a. apr~entü.r 
emonda.s e apenas levantei ost.a.s ob;et·vaçõss caro O intuitJ de VCl' si obtinha a. modificação 
da.. pena. . (Apoiados.) · 

. Y.ejo que a idéa. tom a.cceitação e nosse 
caso vou pPopô.'.' o. emenda, e peço dMdÇI j{L 
desculpa aos meus collogas pot• tor, no meio 
de tantas sununida.de3, do jurisconsultos no
ta.ve!s, ousado tomar a. palavra. pat·a tratar 
do smnelban-t~ assumpto. (N<w apoiados.) 
• A emenda é conct1bida nos seguintes t er

mos: . 
Emenda. ao prújecto n. 164. do 1903: 

. Em vez do-por ([ez a, vinte<tnnos,- diga-se 
-pot• 5 t\ to anno3. 

s. R. Camara dos Deputados, em 14 
d~ agosto do 1903.-J. A. Neiva . 

(Mt,iln IJem; mu.ito bem. O orado,· é com
JWimenl_a:la) . 

Vem á Mos:~., ó lida , a.poi;~da o posta con
juoctamente em tliscussão a seguinte 

EMENDA 

.-lo pl'lljeclo n. 161, d~ 1903 

Etn voz do 10 ·a 20 anuo.~, diga-se:- de 5 a 
lO annos. 

·sala. das sessões, 14 de agos'o do l!J!J3. -
J. A. Neiua., 

.. Por ta.nto, da.va.-so a anomalia de um facto . 
cousidor:ulo delictuoso peía.s leis da. ' Repu_. 
blica. não ter peo<tlidauc correspondente .· 
' As.~im, toda a Cama.rii se lembr;wd. que no 

meu Estado, o anuo pa~sn,do, deram-se fact9B . 
g1·aves de revolt<~. qualiftcatlos contra a 
fórma de governo, contra. a Republica, e o 
Supremo Tt•ibunal l<'edora.l se viu na necos· 
sidade de procurar prc&extos pal'a aunullar o 
processo, porque não tinlu1 pooa para. ap
plica.r a.os deltnquentes, cujo crime fo i de· 
v idamen te provado. 

Quanto a cs.te ponto, pot·tanto; o projocto 
não precisa da dofeS<l. Est:1 na oooscienoia 
de todos a sua nec85$idado o u &i!ithulo. 

A ou tra er;tlcn. do nobre Deputado (la 
Bahia t'oi ret'ot·ente ao r- igo t· da penalldadc . 
S. Ex. a.cha <1ue a pena. de 10 a 2J annos do 
prisão, com trabalho, é muito ma.ior do que 
a <..Lc ba.uimento, quo o Cotligu Penal csta.
bclocia. 

E' quesrão de apreciaç:to; mas, não sei 
corou so po.;s:1, qucs ~io tli<r a r o' pci to, como 
so possasustooial' rrua a pen<t U.c banimento 
soja. su:we. 

Além dis3o, curnpt•o obscr1•a.r <1uo nos r~s
tados Unidos, sobro u. pena. gl'avo d:1da. a ea
te3 cl'ij .. Ci!, as leis imp<'icm a· perda do dit·cito 
do c:torcicio do cargos puulicos . Do v o dizor 
que, :.o l'ecligit· o parecer, tive muiia. von
tallc do u.prcsenta\' emenda. propondo ox· 
a.eta.monl.e essa m(l(}ida.adoptada nos Estldo:> 
Unido>. 

O lia•. Azo-vedo Marque.! (•) O crime de attcn tar contr" as Jnstitu içõn$, 
- Sr. P1•osidento, o projcoto não PL'cclsa. principalmente no nosso p:>iz , onde a. fut·m~~ 
ainda. da minha. defesa; m;\s, :t con8ittc••a.çilo do ~vvornv é nova, onde :~ oJ•tlcm ó mais do 
qno pcssoalmento prcst.o, como Wt~ a Ca.· q1te tudo occ·C:!Sat•ia, p:~.rcco-mo q_uc é tlartnol· 
ma.t•a, no i! lustro Oep11tado da Bahw, , quo los da. maior "raridade. (.- lJlniado.<). 
acu.ba <lo deixar a tribuna, mo obriga,quanJo Sob o ponto" do vlst(l. dtl.ll nossa~ iniltHul
mals nii:o fosso, por doroJ·cncia pos~oal a. çüO!> pollticas a pen;~. tio 10 ~~ l!O a.n no.~ (j po
s. ~x., a vir, na. qualidade <!e l'elator do quem.\ p<J.l't\ qnom contt•a ollu.s attcnt,n .. 
pat·occr, diZBl' duas palavras, nao om oppo- Portanto não preciso mo· a longar p[\l'a 
sição ao quo S. Bx. acabou de sustc~tlll', demonsti"J.r que a pena. do lO a ~O annos, 
pllróm, espooialmento, em dcfosa. do prOJOOto crearla ~lo Sonatlu, uopoís do longa dis · 
do Senàdo, adoptado intoit•amonte pela. Com- cussão o conveoionto meditação, 6 exacta.-. 
mlsBão do Legislaçã.o e ,Justiça. <la. Camttrn.. mente n j!lstll., cquí ta.tiva, deante da :;!ra.vi· 

o illustl'e Dep1it11do da 13ahia. 03t1·a.uhou, no du.d~do ct·h~c, pl'_incipalmonte em no'so paiz. 
começo <lu sen discur~o, qn~ a Commissão do (ilf ut!o /lcm , mu;tn bem.) 
Constltnlção, Lr.gislaçã.o c ,Tr!stu;.'l. houvesse Níngncm mais pedinr.lo a palavra.(~ cncar
adopta.:.to inteiramenw o pro.)ecf.o do Soolldo rado em 2• <liscusi!flo o art. . l" c. succe~siva· 
abolindo a pena de banimen to ; ontreto.nto, monr.o som dnbatc o.> domais artigo,~ do pro
nüo foi o 1n•ojecto que aboliu essa pena e jcct.o n. 164, óJ WJ3, Hcando a·.l]ad;L a 
sim a Cons\ itulçilo da Ropublica, no al' t. 72; votução. 
§ 20. . c . s r ui · , ompareoom ma~~ cs r ,;. asso:; 1n • 
· Do modo. qu~. dada a llrlLinorili;L Oli•1'0 a. moda, Carlos do Novacs, Rogerio lie Mirao· 

ConslltJiiçiio posterior o o Coliigo Ponal 11n· . ch, ,Jn;;<\ gu?.c:hio, ur·IJa.no :;;; 11_1 t<~x , r.nir, Do- · 
torior, bem ~e · .v i'\ rtuo :1. )lOIIfl. elo Cr)rllgo. (r minguo~ . Ro:l rig 11 n~ J.'or11:wrlr•.~ . Clrri~ l. i rro · 
incon·st!tnc.ionn.l. (Apoiwi"~ .)Elln. P."~ l:rva ahn· Cruz, Hczél'l'il li'ontcnnl!ll, YiJ•giliu Rr i_g'i lrl, 
lid11. dilsd.c lilgo ·pnla Constíf;uiçiio. Thomaz G;w:\lcanti , F1·unaisco S;~ , ~' t•cdct'icil 
-------.--- Borges, João. L-D}JCS, l!:dllM'do Studu.r-1,, T•L· 

(• 'J IMo <liJcu rco l•i<o foi I'Cvi•lo t-olo o •·~~.;~. I :VtWCS de L;~ii•a, ~Jloy d•J Souza , P Mr l<t oSilv:.,,, .. 
v çl. I v · • · · ·· a; 
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Tcixoiru, ,lo S;í, ,\ll'onso Cmta, Pcrei'l'<t de 
, Lyt~:l., Jofto Vicit'<\, E~mct•n,ldin_o ~an,lcir<~., 
1v!or-r.iL'<1 Alvos, A 11 gr:lo Noto, Ol,VOll'<t Va!la· 
dão, To,;ta, Bulcii:J Vianu:t, Fcltx G;tsp.'l,l', 
Su,tyru DitLs, Augusto Jc Proit ·,s, P;uonnhos 
Montcncgt·o, .Jo~ú i\[~>.njaruim, G:~l.lino Lo
J•cto, E;·i.eo r:oolho, L,urençn B 'p r,Hk\,, L;w
rindo Píttn,, C<1i'lus Teix.cit·n. Bt•antlán, r'r:J,n
ciscl' Vcig;L, Víl'i<Li.o ~I<tsearcnll<ts, Bur·mtnlo 
Montoil'O, JGSL\ iloni l'i.l.cio. 11.iiJ8il'o JIHHJUC!l'a, 
Astolpllo Dt1i.t•a, Davill Campi~t:.~., But'tU.rdes 
de F<Ll'Íi1, Lu.monnio:· ·· Godu{'rerlo, Honrir[\lfJ 
Sal!o~, Cu.millu S<K~l·~s Fillto, So.uino Htv'
ru:;o, Nuguoir<t, Paduu. RczcrHlc, .Je.-:uino 
G;n·rlosr}, Rebo!'lli~L-~ de Üi.ti'Vi.tl!w, José Loho: 
Cautlitlo ftodl'ig-uos, ltoU.olJlltu Mir~tnJa., Costc•, 
N~:.Lo, Aqttino lUlleü·n, Bettcdicto de Souza., 
l~lise11. Guilho,·me, (lr,t'tnilllO lü.sslocltef·, .l<t
mc..> fJarcy' Uingo t•'i)I' Í,UnJ. oj r;'arupr;~ Cctl'l..im·. 

IH: i :GtlU d.o eomp<el'cem· eom ~~~u1s '· t}'~rti
f' t l)<~d'" us Srs. Julio •lo Multo, ó:t PcL..:()to. 
J•:uéas Mat·tin:;, Ru.ymundo Ncry, ;\l·tlwr 
.Lomos, Guedollta. ~1ourí1o, Dit18 Vieira, João· 
Gt•yosu, Pül'Cit•a. l~ois, Tr·in<hdo,f:lo·cl'OS Neivtl, 
Estacio Coimbt\1, PcJl't) PCL'li<UrtbllCO, J•:l
pidio · Figqcireclo, ·ltayrnundo de Mira.nd<t, 
Leovc~iltlo l"ílgucirns, Mi!tull, VcJ·gnc lle 
Aht•o:ti, Pi11LO v~wtrLH, Tolentino du:; San ~os, 
MttrcoHno Mom•;1, Fldclís Alves, B~lis<ti·io 1le 
:-;ouza., Be?.atn:ct, Pct•eh•t\ Lima, P<wimo tlo 
Souz~t, Pcnido Filho, F'l'ancís~o llcenii.rdino, 
. João Luiz Alve~, Aüalbcrto Fol'I'az. ;\ntrmío 
7.;tc ~tt'i : ts, A l'th rn' TOl'f'CJ, gdna.l'clo Pimon lei, 
Oleg;n·io 1\ludo!, Rodol.pho l';tix.ii.o, Domin· 
gu::s ilc C;~stro, Valois llc C<l~tru, CitilÚlllo üe 
1\IJt•all, Cm:lus. C:tv<tlcu,nti, l:lariJos;t LitWL, 
Xavfcr àu Valle, Victol'ino Mont ·il.···· Cas
sia;to tl•J N;tsciluonto c All'rcdo V<Lt'Oll<L. 

.to~ sem caus:t os St•s. Imlio uo Bl'<J,zil, \V;tl
n·cdn Le:1l, José M;uccllíno, Artlllll' 0 L'li11Hl•J , 
Castro Rob~llo, RoU.t'igncs Lirua,, Edu:wdo 
R•J.mor;, ·A ugustu de Vttsconccllo~. .J <litn Ha.
ptbt:t, Juliu Santos, Gasi.;\o d;~ Ctwlm, Caz•
tJIJiro üu Rezendo, F1•;~ncL~co RomrJiro, Co~ta 
.Junior, Eloy Ch:~vos, Franci;;co Ma.ltl~, Lin· 
doL!lllo Serro.., M<H'i!O.I. gscolKU', Angelo Pi· 
:nhcil'o e Domingos Ma.scarcnh<~S. 

StLo ~ucccs;;ivamcnte som dclli~t.o anccrm
dos 0111 .\!' d.iscllssilo u.~ Mts. l" IJ 2" uo :pro· 
jccto n, 167, rlc JOQ:l , :wtr)rizttntlo o Poder· 
E);ccntivo a a.1Jrir :LO MiniBtCI.·io du. Justiça e 
Negocias lntcríl!t'~S o cro\1 ít.o cxf.raort!inal'io 
rJe l:000$:3~2, JHl.t'/1 p:tga.rnanto dn ;;r1~tifl· 
eaqão cl0\7 itla nu c1mtrlm· tla,g tii <LSS:t,~ l'allid:t~ 
hacll :wo! L11iz Tub;eir·;" t\o ll<lt'l'G~ ,Junior·, fl· 
crt.nll.o :.uliad :t 11 Yt•i•tu;iLo • . 

E' <tt1nnncíad:t :t Clontinn:.lt;i.IO th" ll• di.~· 
eus;~J.oúo J!l'uj.~cLo n . ·f:l 13, tln l!JO:J , quo 
úwurla u,pplieuL· :w~ Lu í'J'OUD.> vu ·!,l'<J)Wio;~ lllU· 
HiCi.p:.u;;; ![Ui; l'BJ~ iil ti:tl.'(~ l"il d\J ôOlJl'O, (IU()'f.t;e~~~)S 
Sübl• r; 'JS a.litthetlllCll~U cl •l<J l'Lta>;, :.lY t.: 11 Í tl i\~ 1 

P\'il.Ç~I!I, de., o disposit ivo tlo art . 15, § 8°, 
lettm a , d:.1 lei n. ()5, de 20 de setembt·o ds 
!80:~. 

Vem ;\ ~k:ii·l, 6 lüh. a.pO ill<h, C lJú;; I;:J. COil
jtwctttmoll r.e em iliseus.-;ã.o n. scgr lin t.c cmr. :1dn .. 

,\a . Jmô~d.o n . d.'J 13, d e 1U0.'3 

Accroscento-sQ omlo co nv·ic t· ' 

A1·t.. Fica em pleno vigor a diposiçã.o 
const:tn~odo !i\:~" d.o art . 15 d;~ lei n. f5, de 
20 de sdotnb t.O do 1802 . 

Sa.lt1.da~ sessõu~, 14 de etgosto de 190:}.
/ü~l·&dx(l. de s,; . 

.' .·/ ' , · 

</b ~r. Cn1og·e-l'ali!l - Uous mott.vos 
:túvo,,o, l't· . .Prcsi<lento, TH•t·t~ ,lusl;itíc:n· <J. 
minh<l inten'cii<:T(o no <lelmLo . 

:;ou filho -.!lllstll cid<ttlu e ten lw ;L Jwnr<l, 
som david:L ünnwt·ochla, de rcpl'C:>m;ta t' um 
11st:.do (n!To apoiado.,) , cu,jos m aís ssrius i n• 
tN·o~ses tccm seu pon tu uc par tidu. no;;t<J. 
cid:vle, desde a ímportar? t íssim;~ questã.o lios 
trllnspor'tes, tlü3 á organiw.çii.o financeira 
cap.~:z; de au.odtiat• ao. meca nismo p!'Oduct or 
do mosmo Eslaào; desde o ensino sllcuodario 
e superior ministrado á.8 novas geraçõ,-~s ll UO 
suegcm, até o ~Janearnent•> dest:\ ciút~de, 11. 
cuja insalubrídttdo pagamos, o~ mineiros, t ã.o 
pecxtdo c doloroso tri buto de existcnci:~,a • 

E' bem (.[e vê1· que. assim í'Lmuamoot~.llllo 
a minha íHtct·vcn~ão, não me seria de modo 
algum lícito entra.r no exame tl.tL par te 
propdü.rnento loca l do projectn, tlMtrtoli<L 
qunsu rcfl!ro â..~ fraaquia;; ill iLnic ípa.cs e diz 
resprito ;t constltncionv.lidttüc rlo vat' ios pon
t()s llo projecto . 

U;r SR. Dra!'UTAIJO - li:' um dieell;o de_ 
V.J,;...:. 

O SR. CALOG!•]RAfi .;_ A outPos mais com
peten ~ ()S CtLbor:i, e~ttt bt•o l'a , o 1lo pa~s~~gcn1 
soja-me J i cito ilizce quo,diu.nl,o dos <.~l'gurncn
tos, d;.L at•tilharb do cHa•;õc:i dispil.l'iltl(~ a 
todo momcot.J oonta·o. nós, or a neste. o1·a, 
tllqucllc soutído, é licltu nutt•i!· duvi<b1s 
sobl'e a incon~Utucion <t lidarlc do V<.trius pontus 
quo :\qui teem sldo [rnpugn adus. 

Sendo as:-:irn, nal,ur:tl stlrCt a.dlllif; ~ i t· como 
cril;(ll•io pa.l·n. o vuto dcsHti.B disposições a. u ti
Jid;~!lu d r) c<~oda tcma, o, t:~nto quan~o a. urn 
loigo tl p(l!'mitt.ído di 7.Dl', n ã u ha ·t1uvitl;1 llf.Le, 
nu. JllnLse 1lo tru.nsl'ormi!.çiio q tHl ostCL u,tru.v oH· 
SU.IlU<J o~t:1, Ci1pit;d, 1nnHo illltÍOI' l O.l'gu.:;:;~ 
Jlit l\eç:io ti <J J.lO,(e t· :;,d miuistr·ativo é 1lada. 
[lGhs dtsp!Jo/ÇÕ09 do projodo <! llO. \ 'Otz rli~
iltltil'1 do ([llO polo ciJnjuncw de tnodil.l:v; Jwh 
ai nU. a un1 l'igo1•, 

l>:tLI.t•ot;llli,O, f; r. f'L'cSidcmtc,pM'CilO-llW fl llll, 
Clll tqda l!SfK~ d_í~{~lt-j ~>fiO a t(i (t.gOJll.t Ü';,t,V~.IIf}i.l .. 1 •) 
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latlo mais importante,. sob o ponto do >'!31:<~ 
pratico, não tem sidú <>1J~rd<1!10 pelos Yal'i fl~ 
or<~.tloi·es qno me pr·eculki'<LJn nn. I;L·ilHJn:1, 
Rl~firo-me <i. au Loriw.ç:\o Ú<tcla ao proC.>ito, tle 
cont:·acbr urn cmpt•cstimo ilc 4 milhõe3 
cstcl'linas pat•:t cmbello~·;.nwnto c s ·.no·Lmen
to d~>ta eid:.1dc. 

A nccu:Jsi:la.uc de :liscntie cst<t <~t: l;:ll'lz;tc;·ii:J, 
p:l.J"0CG·rne, ontret;tnLo, impõo-~c '~ Cu.m:wn., 
qtli!lldo ma.h n:·i.u ;,ej :; p;u·:~ poup:tr·lilf~ o ,·c
x:uno lle ~upp•)r, "· opinião pnblic;L IJUC 
accci.l.<tmos a mudid<t pelos :tt•gamcni.os <Ltú 
corto ponto curiosos que :1.té agora. to:~rn ~ido 
}lUblic:l.UOS lli.L .imprm1~a iocrt!, Oll O YCXiL018 
;•ind;L JJ1<l.iut· 1le l'Cjci J,ar a ;wtodz;v;iw em 
vi~L<.L ilas cril.ica~. da.~ lin;tnr;.a.s IJ:mr.r.;t<, po
üe-~e U1i',i.~", que :t.V: a .. gor:i, Lt..-!Ctn ~id.o 1'-: dL;~-;. 
~" J"',JCÍilLO fle~(;:t C<Ú>:• c[o Congl'·•S.'<i 11ii.0 

tr:n1 h:tvido 11 -n!w iamunü: CüllSIJt'as ;i. alrl;n
riz"r;ã.<J que von estw.l:r.r; i.ls :LPJH'or:r.,;õc>, 
por·ênt, Leern ~i tl(J rla.,Ja.~ com l,:tni;CL~ ru,I>J•ie
\:•!cs, com tanta~ ~LrhtiiL:z<es, com tanl.o:> r<l'· 
·t"idrc~··pr:Jis~cs, ClltC uão h<J. ruru:Jtlio siuiw dc:
mr·nstnr ii C:tnlwa. <t lttilicl<J.d.c, '' Vi.tnt:t;!"ülll 
immr;düti.tL da i":.tcnl.dade que se 1/usej:t ccm
fel"il ' <to p1·oíbi to tb (h>pi tal Fi!dcrn.l, o bto 
tanto s:JlJ o ponto dll vista filmncolt•r, como 
ccoaomico. 

Logo que <I impl'OilSil. local. uiYrd.goll O 
inter·e~S:Lntissimo pare:,er !lu nobt•e t•cl.:Ltor 
o or•gauizadol' rio JH'Oj(:cto su bstít.lttb·o, ti v· o 
occils.ü.o du, CJU cunvcrs: ~ com S. Ex., al.
ludir a. tlllli\ l.;d ou qJlii.l. f:i.lt:J. do cln.~c~;J, 
no.> ttH'IllOS dosta. :l.l!tor.•iz;I,Q(io e :o algun).;tS 
duvifla~ pnssivcis cn~re o H:d;cr·-.~c ~~se l,nt· 
t;wa do urn:~ iltJtul'i;,:tc;ão tornp lüm!illt:tl' 
rl.iL'JilCllii. de que jii. LJ;;I.;•va <le posso o I'L'O~i
<l;ml,c lltL ltepu li lic~.ou SílllpiClSrnunto dn ot~l.;·a 
suiJst.Lutiv-a dolb .. 

0 S,\' l<'RI~ lRl~-Esb I[U()S(ã.O l)ll j:~ lcv:r,ll· 
to i. 

O S1t, CAT,uvJ·:RA'i-Ut·oio qnc ta.ml;em, om 
~onvm',>ll com o nobt·c DupuLudo q110 !UI; 
llunl'a eorn o sou ap;.Lrtc, ti v c ucc:Lsião de 
manin,:~m· li. m e,;ma du viliu .. 

lr'olizmcntc, no tUs:;ur::;u prouunci:tllu pelo 
illu8tro Dcpu1;<Ld.o p~l; Uapit ·,l L•'etlcral. o 
St·, Mollo Mu.1:tos, do:Jupparocet•arn algun~ 
tios ponl;us '.[ltJ rnc cc:w~<1V<Lm o~tn1nhe~:t , fl 
i.~ to pol'quc S. Ex. ao nu.nciou a i1pl'csoni.:L
ção tlc cmnn1la.s ([llC llc modo completo w l· 
vom a:,; du.vid.a~ IIOssivcü,; sol.H'C uSI>e:! ponl.os. 
!·:ntt·ot;1ilLO, ap:JZcLl' IÜ1 \~[ll"CSCilt;v_:Ciú ÜC:3Iiil~ 
modi<l.:k'.l complellleOI;:•t•<):J, niío licou cornplo
hmon b :<Jrwid:J.•lo •J as,)llil1[lto. 

n H•~. SA Fw-;; r~I::-Afn.·l!n o JliJI "IJu•: JrfL•1 .~c 
C•JilhOe<~IH ;~~ ClllllllÜ/.l.L 

O Sh . I'AJ.<l<.•r-:lüs-.Jii romm [LllllllllehJla~: 
IJIII;i, Ú.;tJ!))clt! :1. r,o :J.I.IIHIOS U )li':J.Z<l lllôiSi ll\11 

\l•; t·u~ga.~~~ üu fJlllpl·~~~\llt<J u C<.J11Ll'·l.llil'-.>u , u 
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Dll&l':t n:vogc\, t!e moJ.v expt•osso, a, a.u ~·Ji'i
Zil<)i.o d <t< l; ~ <10 Exoeu ti v o pela !ui n . 9:19 lHJ 
art. 5" ,[;ts !lL$posi•;ue.~· l.t·a.n:>i tnl"ias . 

Nii.o tive a llo:tl':.t, Sr, l'l·esillcnti:. do l":tze J' 
p:;.rle· •la. 1ogi:;);,tm·:t p:.,~.;:td :t. Si cLq ui J. ivcs.·.:e 
cstarlo JJOt" occ:tsi;\o tLI diseussiio do pn>jo..t .• 
C[ I.W mal:l t:\r·d.u ,;n tot•noa ;1 lei n. !J3\J, t cr í:. 
1U rne,li:h lLts mi11lms l'orç~ts proc11rado con
venc:!l' a Ci1l11<1.l'a ll<L incort\·onie utJi;~ tlc i n, 
dtrir-~r~ no cor po d;J,s dispo~iç:il r ~,; a,ll cont i(b.s 
:~ :til t•.ll'Íh"ç::i.o ;lu corHnthü··Be 11u csk:tngfJir-., 
o empr·esoi rno de !;Oi:> milhõo~ P<tr:L 8<\llC<L
m;)llto ela C:tp,tal FülL1l':Li. 

PoP (lú,rg motivos principacs, S1·. P t·c;,;i
tienb, Ult f,e1·h comlxttiilo e.~t;t au t.orí zlç:ão : 
0111 pt•imeiro logat', lJOl' achil.l-a rlcs r~au íd a , " 
1'111 i::'OgllllU.O lo;,rar, por não lho UiYi~l!' Dl
e:u:cc pl'. r.ttco. 

Dosc<tbiLht scmpL'n mu p;~rect~ll, porrp.te, a' 
t t·:•t:w-su de mu1lr ilcM· <L i~po.<kõcs llipeciaes 
da. ld urr~ank,,, do T.listdur-o F cdc t"<>.l, tle d:t1· 
nuva lürnH :w conjuneto do mDtlid ~LS '!ue ~" 
prd •:mli:\ ai teral', 11;10 lt:tv i;L cumo jJJStlíi
t)<tl' n incltv'<\o llll um<~ pro\·idonci<L rp tc em 
nad.a. vh;:.t.Yil o !Ji~ü·icto i<' ll th}l':d, :1 ni\o se1· 
f!U<tnto ;( a.pplic:.tç~io d:L rtllftllLia., mas niio 
quanl.o ;i aut.tn·ülade iiJcumiJidn. d<• ox:t)CLIÇÜ.r• 
do actu, nem SÍIJUet' qua11to •is g-a.rant i ;t~ 
oll.or•ccida~ Jl<LT'~' tol'nae otreotivo o cmprcs, 
Limo nu esLL·a.ngüiell. . 

Do musmo mollo, sompt'ú mo p:1rocou ~em 
alc:wcc Jll'ntico a. •wtol'ização, q I!O ne~srt ur:
ca.~iào ter-ia comba.ti!lo, o cr1ja revo;;ar,:ão 
ltvjc ml>•ugo. 

Jü. JUll j-J t·o:d dus~<t C;tpH~l. w n1 muil,o hu -. 
ntot·ísmn, lomuruu <pro •~ ce1·~:1~ idú<~~ CfJmo 
C( li O <:IIL'rO:H[I<JIHJem IJUI11C)l'OS (aGifiicoS: 11 in-. 
griiJJJI fit!h nas nm~:~~ ~om so lnm!JJ•:u • dn r11w 
~i'Lo tluYn; o~ poHI;m; c:u·drüns s:lo q uai. r.·o, et.c. 
lliu·:1. o -~1LOLl illl1Crlto riu, t 'apit:LI Fn,)f! l'al. o~ 
0.000.'100 \: Vtom sr ·nt}H'O tL r)illhrw soin que 
:;u JWOCJrl'e justilic:tl' esses a Jg:trismo:~ . 

ÜL'lt, Sr. l'l·csi!Lcnl,r:, c.; ~;t som n1 n l'Cp t·e
sclltil. LUil uUimo vcstigio d<1.8 opinii)o.~ •lofnu
Jlirlas n:.L Commissií.o r1uc orn l tl9G roi rn·r)si
tlirl:~ l)•Jl' aqucll:.t .t;l'i~nllc in ~cl lígon ciil q ue 
cru vida BO chamo u MaJJuú l Vic,urino, Com
tnis~ii:o quo, :to t t·al,at· d.o f>tl.nctunon ~o, <Ü~ Ça
pit,al Vor!cr•aJ, c stabeloceu uns t aq '.o.:; ponl,o_; 
que, rnr<t se: brna.rern mcll!oramcnto$ clre-, 
ut,ivus, cxigittm umernprc,>timo ex terno o!c
vanúo-~e áq11clla qn:tntí:t. 

Na p;wl;c propl'lunwntt; re!iJrcule :i, cn:-re
nh:uin .~aJJ i taJ 'i\L, seis cwarn O$ pouLu~ ctLp r
l.<ws drJ pmjedn CrJI,iw <.Lpi"C,)J :Jü ado: rl mn:'·· 
gum pr.·ol'unJa. do ~~~~~-~úlo; 1 :/J, i <;:.. rn t : ll L•J~ "~·. 
l,atHII~ e~;: alweLt.rr:i, d1 ~ IH 1V:.t:1 rt.w.s c ;q ·r;l.:)ii, · 
lllCtlLf) <.!Ú t!l<il'l'l),>, p.r.t '. \ poL·witl.it· laL'g:L dJr
fusG.u do aL' u l11) 1112. !Ht cld.tulu ; augruunt.<J <lu 
iJ.hrLsl;r:ciJJJCJJI:ú Jtn·:J . .'( IH.~ n IlH ~ ll r nr·;~ Jllfi J d,u d:t 
J'!JÜU dL;L!-il!\liilul'IL; ~iLIIlli\rti!Jtli.\J di! Ji i.Loral; 
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. ÁNNÁES . DA;CAMAhÁ . ·.• .. 

·: • tl~a.lmente, rovisà:o do system. lli de esgotos . Ol 0!\,Sl'Odli~Lli·SO oifalrJr das obr~~S COl'rCSJ.lOll-. 
. • :lailça.monto de seu producto fór~ d;~ !Jar ra . . · den t.es . . . 
. ,· :A drcn[1€elll profunda do suh-solo foi, fe- MM. Sr. P1•csidente, nãt> me pa.t•eco .. n~, . . 
:. liruricnto,· relegada a: um canto., c natural· c()Ssa.rio;amesmo pM•n. estas olH·as, a.utori~ . 

ioente hoje em di<~ deve occupa.r Jogar proe- za.r-sc o Govor·no Federal a . con~ra~ür em,_ 
. minente em algum · museu !le . curiosidade. p1'esti_mo no estro.ngoiro ; o noverno, si 

Os calçamentos, absolutamente, nKo cabiam quizer, e nos lot·rnos do emprestirno ul ~ima
·na. competcncia do Pocler Logisla.!.ivo Fc- mente contrabido em Londres, ainda poderia. 

.: deral, o sim; inteiramente, m• do Conselho custear os serviços ncces3<ol'lo8 <l. ox.ecu~ã.u 
· Munlcipal. ·· desse melhorri.mentó publico, sem recoL'fel" 

·. O arrasamento ([e morros. em_ parte, t\ a.o credito. 
previsto nas obras, quo brevemente serão No projecto de melborametitos do pot·~o_tlo 

:cootracta.das pelo 6ovm·no Forloral, para. os Rio do ,Janeiro· ha. uma p:ut<J, a, da Aven1da, 
·· melhoramentos <lo :porto, c o complemento que deve ligar o lat•go da Pr:Linha. ao Pn.s· 

desta. medida, isto a a a.bortura. de a.venida.s seio Publico, sobro a (1ua.l, si meu pa.recOl', 
·· o de nov<~s ruas c praças, está ta.moom con- como profis~ional, · fosse pedido, eu só lou· 

tem piado no pro,iecto já estabelecido pela. vores teria a. dar. . 
Prefeitura. Mnnicipi.\L; portan to, abi a. com- l?i, entretanto, ainda. como profissional, 
petencia é do PO!lor Exocutí.ro Federal c do me fo5se pedida. minha opinião sobre _sabe: 
prefeito do Distri cLo. · . si estn obra. é indisponsave\ ao serviçJ de 

Quanto aos saneamentos do Jittoral, Sr. melhora.rli_ento do pol'to , _e'! iería do _rc.;po~
·Prosidentc duas tonas . inteiramente dis-. da que so em p:or!.e Inln1ma. elll). mtct•os.
tinotas fo~a:m csto.belecirulS pa.ra. execução' saria ao desenvolvimento do commcroio e,l~ 
p._esse :grande molhorainonto : uma dellas ú fa.~ili~ade do_ transpo~tcs urbancs, no ~uc d1z 
-ti. .parte 1~eferente . ao trccllo coroprellen- re..,polto m;us J?l'OPI'J\tmente a.o s~rVJÇO-_ !lo 
· dido ent-re a. P onla do Cl).jít o o Arscnn.r de port'-'· · 
~Guerro., ·c consta. especialmente dó cootracto o s1~. Sfi..·. Fmmte-A · docla.t'açio ·llc y ~ ·.Ex, 
·que o-: Podm· · .Io:xecu1.ivo, torá. llc· Clllebrar 6 impor~nb. · · 

·· para mell10m.mentos elo porto ; 11. p:w to rc-
s·tanLe. quo ~-a e !lo A1•sena.l . a.tl~ á. prai:~ tl:J. O S1t. CAT,ormtu.s-Dilvo, enl.ect:J.nto, dizeL', 

' Saucl:1tl•t, figm•a. no projocto do melhoro- Sr. Presidente, q_uc, teu !o uc me proímncin;: 
mentos, ot•ga.niza.do pela · Prefeitura. sobre esto pr~jccto, níi.o ma.ls. como profis· 

' Quanto a. ·esgotos, a vcrb:L do quo S9 tinlia· sion,l l, lJDlún como honwm publico, p.-..l'e
·e·of:ita.do' om 189.6 . cr_ci. .do l'.OOO.OOO ~-. · 0 ce-me ltcit'J ll(lsH:~r ante a conven ioncit~ rto 

at:tror-:-so ii11mec;l.iatamento, o mesmu em fu
e_s a. vorba.tinlla. por fim eooam_pat• a Cil!f turo bastante l'cmoto, as o\.tra.s da avenida. 

. :Jmp}·o1lemcnts, o ha.bilitar ó Go.vcrno a oxe- em qu<istão. Ella. só -om parte vmn att~n:lor 
cuta.r 1I.S obras que, ptllo orçamento feito 0 ás noccilsidn.daa uo úe:;onvolvimonto comm31'
_projectos discutidos, so torna.va.m necCSS<J.ria.s ci.al. da cidade O do3 transportes urbano:; m~ 
·.para solver esse lado do-problema. ptu·te que diz respeito ao porto ; é ovident~-

Essa. e·nM.mpação tornou-se impossivct ; de- mente uma. contribuição de primch·a. orJom 
.poii! da .rovisão" dQ cootmcto, feita em 1898, pJ.I'a o cmbeHezamento d:-. cidade. . ·_ 

. o ._hoje em vigor-,_ certfHncuto aquella om- Mas; p.wguoto cu: scmi.liclto,na.~ condiçÕCl3 
.preza.; quo, do ruinosa quo era, hoJe so.-tran~- excepcioni\<!s em que se ·acha a Uniã.o, paro. 

· rorniou em cmprczo: prosp01·a o distribui· obras do cm.bolloz<\menta que nioguem repu
_tlora. de clivl.clcn(ro~:. não se sati.~l'aria com a tM·:!.. inuteis, p~1rquc nruw.l c•on5idcrarci n. 
:quantia '-provist:\ naquclla. occasião; scl'Ü\.. IJollcza. uma supcr:lui!la.do, mas o.dia.veis ll:L 

. jn~uf!ici<'!!lto p:.wn ·compensar as :vilnbgcns do u.cwalida.de, ser;11ícito despondcr tl' llS milhões 
pr1Vtlogl0, as obras fOit(l.s ,- etc. , etc . . sterlinos, quando, e so:1 insuspeito pi ra.dizcr, 

·· . , .H)luvo, eotret~uto, _qu~m lembrasse, no .porque; seodoDcputado do :::;ut, pugno -neste 
, conjunto de medtdas mdlspen~avet; para o . pontA por interessei! ·do oxtt•om() oo1'~e do 
,>ru.n~(l{llentQ da_ eidride, uma previst&u<:\ IJO: -Bt-azi! ; será. lirii to; repito • . a.s5i m 11r.oeedcr . 

' vaça.o. de con&1acto; porém para a qual os -quando no norte da. · Rcpubliça . dous .porto.~ 
. fundos ncc-~ss_arlos devem . ser fornecílo:i ost'io a. exigir melhMamontos . ig llaliJ · ao~ do 

.-:.pelo. Governo, . -. . . . . Rio· ao Janeiro o d~ - Sa.iltos o ncst~ mos ma. 
.; .,,·, .· Ro_firo~mo . ao lançame,cto fllr<t t: ll·lnrro. .-vetba. encciatrà.l'lu.m. ftmdos ncccs~a.rios para. 
. : dos ltq u_idos tra osportadcs nos esgotos. _ seu custo lo ~ . ·. · ·· . · · · 
· ... ~ssa ob~:a. é avaliada.. em cerc~H\o um mi- O porto · do Pornimbuco, com um mi\bã> 
;.Jil.:to sterlloo; ·o, desde J~· do Jlassagom, devo ste1•1 in o ,J>Me sor .melhol'ado; 0 ·h~ Btlhia. do 
";Jaz~r u ota1• que, do~- 6 tt~n3 ~a.p!tulados no 8 . · Salvador, com ·qu:J.üti~ u.ppl·oxima.d;t
'": pal'pcel' d.:~.:Clnum~ssa.:.ode 18lb , só ,os~e ficou m10ntcq fgua.l, póde ~:er molltol'a·!o ümbom· . 
. <,te pé··; . e, ele _6 ll1llhoe&, <~.um {nllllao apc- Per-gúnto: ser·t~. licito o $erii. moral, do.ndo a. 

.· .. .. -

:··: -:·· 

.. :. · ,.:' .- .. . 
... 
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cista. p:1hiV1•a ' ·um Ecnr.id.o inai~ elevado, nllocimento da. Camara. por um folhoto IJ.lic .: .. 
dcsvia1'mos p<:~ ra. n cmbel!ezamonto adiaveL corm .. impresso o pot• pnblicacõ ~s !'oit:ls o;: 
!la. Cupil.tli, quantitis iJUC ma. is logitimttmcnt.e · im:pl'Cnsa, consiste em termina.t• · o s t~noa
sc destinariam a obras muito mais nteis~ monto rio lltt()J'al , ;~ll•m da. p:~rl.e entro(!lll' 
muito ·mais -proveitosas ao desenvolvimento á .compotencia do Govomo Fooerat, om loaS· 
do: p:tiz? Muito. nw.i~ poli t i c.> atú soria. :t gar as novas ruas, as novas avenidas rccla·
applícaçiio destas somma.s a.os me!hbi'il· mu.úa.r:r pa.t·u. lwfa.r ltOS qua.rtuírlí~J~ iJo popu' 
montos ilos por•tos do. Bahia, c Pm·nambuco, !ação m<tis deusa. ar c l uz. 
em qnc dos t r es milhões sturlinos dous mi· Alé hoj J noohuma. cri Lica foi feita, ne1u 
lhÕ3.'J davcria.m ser applicados, que a.ssim impugaa,ção, sobre a conveuiencia, m·geucia. 
teriam emprego em ob1'I!.S do· verdadeiro in· ·dc~.x'ts ollra.s comptomentares,quer ~obo p~oto 
tcro.;se nacional. de vista. do saneamento, qU(~t' sob .a'luclle do 

O outro milhão etcrlino restante podo:·io. cmhollezamcnto ; o esse plano tom morccido 
sm· applicado ao melhoramento dos esgoto:; a approvo.ção gm·al. 
tfa. Ca.pg~ l Fcrler\1.1, isto ü. para.lovat• pa.r: ~ Resta saber si t\ situa<;.ã.o lina.nceirn. do 
foro. d<l. barra. todo o producto da rede desta Districto cumport:L taes despezas. Com r.1. 
citln.de . · cursos norm~es do orcamento é obvio qull não. 

Nestas condições, Sr. P1·csidente, e em 
Yista destes mot ivos. as concessões feitas ao O Sn. St~.' FnEmJ:- Absolutam entn niío. 
Poder Executivo da. RepuiJ'ica. pela. lei 
n . · 930 não teJm razão do ser, Pl'incipa.l
i11cote agora C!UC actos mais rocontes toom. 
·provauo o seu nenhum alcance pratico, pelo 
quo ê bem de ver que_ ou ' 'l!nho pugnal· com 
.todas as minhas forças pc!:J. revogação. da 

O SR. CA L(}(IERAS - Agora., lw. mat·geos 
p(~ra donlro dossc proprio orçamento encon
trM•mos garan ~ia po.ra. uma. opet•a.ç;ío de ct·c· 
di to uo e~l.r:wgc!ro ou no pa.iz 1 . Sogn rn.
mente, ~im, o essa. margem o3ti no impost.o 
predial .•• 

medida. 
Entretanto, será. ncce&al'io, sor<L eonve- O Sn. SA.' FR<:l !lE:-Emb:.ra. já. estej'l. 01e~ 

nioote ctuo uma Mtori7.a<;ão substitutiva. rad.o do im(losto · . -
.. desta. seja conferida a.o Prel'<•ito da Ca.;.it:l.l O Sn. C:ALOGEn,\s-. :fc~ja. renda póde ga• 

Federal 'I rn.il&ir os jttrc s o a amorti za.ção do omp1·e~· 
Ac::rodito quo sim. timo. · 
Dos pontos indicados nQ. · pa.re~er d<l. Com- O ap:wtc do nobr~ Deputado do Distl.'icto · 

mis.•ão do 1890, alguns l.ta, como deixei ·de- Fedo'rll.J · cham<~-mo p:~.ra. um \orrono, do 
monstrado, quo fica!·am entregues _<\ cpmpe· qual, par csqueoimcow, ia me arastando: a 
toncia do Poder Executivo dó Districto. · quest.li.o do sauer si nas roouas muolcipae3 

Hetlro-me .. á. abal•tura. .do ·novas l'ua.s o ao lw. mat·gom numcl'lcameoto p1·ova.da. para-o 
complemento ilo &'lneamentc do litto1'a! pela. sm•viço t.lo novo cmprcstimo. . 
mcccução do caos desde o Arsenal do Guerra ,\ divid•\ passiVa do Oislricto Federal de- . ' 
até a Praia Ja. Saudado. eompõo-so da scgulnt G fórma.: 

Divlrla fuuda!la. · ·O SR.. Eii~uRJO CouTINHo-Acllo q:Ue V. Ex. 
tom purfeita razão no que iliz t'cspelto aos 
melbol'amoutos dos portos du. B:~.hia o da 51) 00 ~<~o I' · · d 
Recire, porqua.oto, tLlóm do ser essa uma. me- De 3:1. ~o: I,~ em apl ICes, ox1gtn o, .. 

t l .• 1 be bl' pchu; rn;i~ condlçi)es Pm que cssJ cmpros-
dida alt.amcn c rcc amaua po o m pu tco, timo foi OJ!)itiid.J, :3.700:000.$, approxima· 
m•·•L uma. dospcza . a.ltamonLe .ropl'oáuctiva. da.men to, . .para. 0 .serviço de jurJs 0 a.morti· 

O sa; CALOGEn,\s-A osto respeito tcnllo za.ção. · 
lnfot'maçõcs· muito pJsiti?as. 320.625 ,~;:, do cm}>rostimo contr·ahido em . 

Mas, Sr. Presidente, havia me esquecido 1889, u. j u1·o de 4 % e l 'lo de amortização . .. · 
de i'a.llar no abastecimento de agu1. · ~sb. <l Temos Mém dis,;o a divida. · lluctua'ntc do ' .. · 
uma ·questão morta , desde que nos orça: cerca de 4.500:000$, a. qual será. dentro em 

·. mentos passados, relatados pelo meu oobt•e pouco amortizada., crri sun.""?a.iar pa.t'te; pois . 
· coll.:~ga,Deputadoqnasi. quo siroultanearoeote conta-se com a. entrada. dos Impostos do mez., 
·r ei o Ceará o por Minas. o Sr . Fra.ncisco'Sil., do sctombt·o, 11ara. attenuar .mais da mctiule 
·desde que pot• .s. Ex. foi e~tabelecido e ·a ·ca.- doss:~. divida. 
·.'mara. approvou .. a. . a.uto1·ização ao Poder Dcsdo <1ue sn :q>provc 11 emerHI<t, cuja. ro· 
Exocutiyo. para. fazer M naeessal'ias opera- prosent<.~ção t'oi anounciada pelo Sr. Depu.: .• , 
-ções ·de ·credito all111 do so l.vor do -modo· com- t'ldo Mnllo Mattos, elevando a()() a.n nos o :~ 
p.l()to. o p oh lema. do aba.stecim.cn.· to de .agua.·l p. rar.o. dentro no qua~ o c .. mprestim. o a. .. . c.on· ~," 
.ú.: Ca.pit;tl FedoraL . · . . . trahlr· se no e.sf;t•angon·o deva sor amor ~~Za!\O, : :, ; 

'O plano do oliras 01~ga.nizado pela J>rcfci-. a. ta.~ da amortização sor<t de 0,477, se_ntto o '· : 
· t~n·a do Distrlcto FQ(leru\, submetGitlo ao co: juro de 5 °/•· .. · · · · · ·· · i :, 

...... 
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. · Pol'ianto, o outt'! dos jnJ'O' c ;m\o;·t iztlr;.?ío [ r}o c(n•to {ll':l.7.0, que,.Jlcl l':t :wgumeutm·, fix(\- . 
· · r~o· em pJ'e.~tim'J rio '1.ii(J().000 !.; sor:í ür. re mos como 'n (j uen·a .. om Gou 8, l iJ.on I2 
::10.000 <.:. . . annol. o c<~mh :.o do 1:~ pass:J. :.~. ~'J, o rtno nao 
' :\o carnbio do 12, fJ nC •'· o etunbio a.düal, me pa1·cco cxaggeeado, c rs"c' 10 . 000.000 S 

ro}n·es!\nta aqnclla quanti :.t o va.lo1· (lo qno l'eprose.l\t·:tvam 200 . 000:000$, pa.s~:\Jn 
•1.:·:80:000$ ;tpr:nas, c nito o d <l 5 .<>C1<J:I'I()(I$, ~ t'CPI'CS\mi:·.u· 100.000:0008. Quot' di:r.rw 
f(IIO i;i \' Í pr!IJ!ic:Mlo om um ,j;,t·n;d d.vs1:a quo no osp!~('O do o ouSou 12 anno~ ~o tor:.L 
C:t!JiÍon.l. H~ito :~ conveu;;ío rlo capibll do 200.0f~l:OOO~; 
· H•tn•1o :l i.On•1enei:l aclu:tl o c:ttnb io :1 · de a 1 00 . 000:000.~ e os 1.111ns rlo p:Liz c~ !arã.v· 
snhill:t. túi'omn..; r,s •d.l!;:~t· ismus snguin1.M : rl imi.nnillo-; não ~·i llo quo rcpresent:~., c))n 
;to c:unhio ele 13, essas 219. !100 .::: r.o1•respon- moctla nad<lua t. :l ili!l.'ernn,;;~ e tt tr o os dO ltS , 
tlatão a 4 . 0•14:000$; :w C<~mbil) de H a. va.lo1·cs ilo cmprc~timo, ouro, como <las . 
:: . 750:000:(;000. ~ommas amor tizadas neste intcrvallo do 

Isso quer tlizer que t~ elevaçiio do ca.mbiu tompo. 
lmneficia.Ní. o or<;:l.mcuto óo Di~tr' eto l'ooora.l , A opBJ'aç'io quo a Pr•~feitura tlcV~ll'<t la ZC!' 
exigi ndo o nus cornpal'a.Yeltto actua.l etlisponuo ~ exa.ctamea te dcst<~ naturcz<t o. portanto, 
{)mesmo Dístricto de quant ia. quo rcpi'ascnt.a sob o ponw do vis ta fi oa.nceii'O tão sómontc, 
o dnplo da do que actualrr.cn i,c d.i:>põc. G i ncontcst;w c t quo cll<~ vao prat icar, em 
. o SJt. SA' Fn Hn:.r.- Si 0 ca mliio .baixar 1 mu.teria de finanças, um acl.o da maio1• b::mo-

mercncht . 
O S.R . CA LO(a:aAs-V. E x. não ~em razão. 

V. Ex. conhceo o cxom1>lo n.ã o só d:1.~ fimul
ças rlo lll'azit <:ómo elo m unrln 1ntéit•u, em 
m~ttcl'ia do crises economic;;.s, Sttb<'. q 110 hu. 
nrn eorno rtnc pc1·iodo rlc r ot ação p<~.I'<t esses 
·plwnomenos, · cümc<;:Jildo po1· uma 11tmBo do 
}Jtonwi•a, dcpoi ' a rle dilliculua.rlcs D.1,é á 

. cr'i~c . em scglÜU<Ht diminuição d•ts llirJ!r:ul· 
ílaues ;~tê volt:.u- :l plothor•t. Este .cyc~o tem 

.. 1lffiil dm·aç':io rtnf! os aul.oros ft~zem v::~ri:tr 
.. de ll a.tê l rl arinos. · 

Sal Yo o rTo ilo memot·itt, são C8SOS os alg-a
. rismus cit:-;dos por St:mlcy .lcvons c Ja.cques 

· · S.i.eg fl'ir.il. 

0 S1L S.i FRE!P.!O d<i. um a. p:~rtc. 

O Sn. C.u,or:P.RAs - Si V. Kx. ~u'gumonh 
· com cxc<!JlÇÕOS, chamo a 1nim o tlil'eit') <lo 
:u·gumonta.r com o caso get'a.l. Quero quo 
ch:."--~:Pl'>lWI\Ça. to1h~ 1\ !luvidu.. 

O Sa. S.\. l~Jlf1IRE-l!:u encal'(\i n. qucstilo 
só!J óut~o ponto do vista . : 

'l'ntta.-s<.i de sa.bor ;-; i nma. ü :··cr .J.Çii. i ,,s .~ im 
fn ita. a.ind:t oJTcrcce vant.1.gans s1jb ou t.r os 
ponto~ d(; v ista . Voltan,lo <~ <liscrimiou.{~ão 
<h~ <livirla. fuuilacla. pela P l~efcltUL·:t, devo 
lombrllr quo clla so decompõe em duas par· 
ccll:.t~. uru:t <lu :3:{ .5:)0 : 000~. q ue exige paea 
juros3.700 : 000;~. o o tlte::t do 320. 625 ·~. q tw . 
exige juros de 4 •/o e 1 •f, p(l.ra amortizac:\o . . 

E' obvi o que sómente <i divida Jluetu(!.nto 
o tí di.vidt\ em a.poli.ces municipaos é !!UC o 
re.s~''éG se dever•iu. applica.r. · . 

Estes 3:3. 000 :000$ p odem sct' l'Osga tados 
com .32.000:000$ a.pen<1s; lm p;tra i::;so <l<l
rlos suffidentes quo me cs imirci ll<l apro
snnt<ll' :1 Cam<H a pu.r(J. não alongar o dcl.~a.to 
c carr~a.r \t sua. a.ttcw;ão (N<1o apm:rLdo.~ .) 
Al~m desbs 33.000:000!1. s i existir a intl:t 

nm ri'Sf.o da. dil:i<la fl ucttiànté, niio a.mor• t i
zada.; com ~ s entradas llc (unrlos CSIJCJ'II.flas 
em setombra, :ulmitti ndo que snbl'cm u,in ll:~ 
2.000:{)00$ ;t serem amortizados o n~r.en
,lu entral: ess.:. quantit~. no computo ·tot.:t l 
a. rcsga.tar- :'!4 .000:000$ será. a somma toh l 

O Sn. CAJ.OGEnAs__:_Quanto :i. ióconslitucío- ltue vh•1i; pesar sobre o novo emprestimo. 
n;i!idade'da <1UtOl'Í7.UÇ:'i.O, nio OU , mas l\. 0 11· Qut\n\o podei•Ii. . produ7.ir liquifio p<l.l'<~ :t 

. ti'os mal.> competentes cabcr:l. J•cspon,tcr. Prafeitur;~ este omprestimo rlc 4.000:000 ·.C~ 
·Mas, Sr. Presidente, quero lembrar o Neste a.ssumr)tode finanças, Sr. ProsidoiJ-

sc~uin te ; sem nos prcoccupa.1•mos ~oro o t e, t()nho lido nos jrJrnaes e ouvido oplnlõtJS 
, c ~stado dos mcrcatlos cstrangQ.iros, sem salJcr- tão curiosas que cheguei a a.prondúr .um:~ 

.··m os <lo typo (las emissões CJUO pol' \·onl.~r:"'. 8e CDltSi.l de qnc ncillmn:í ti'at;·,d ista., mo:m)o üs Ül} · 

. f.<tçü·m.· ,con s. id~ran.do ;:óm~nte o pt•ob. lel!10._ .sob I m<ll' valb, ;re tinha lomlJl'~Lto: é qne ~·· tyl:l,<J · 
: Jlo·' to do VIsto c]Qs Interesses brazllmro.~, c1o emprestnno po1ie snr f1xado no )?t~lZ, IJUC . 
:p<.ido-so aflil ma::· que e~tamos em uin:t ~(tmt- · o contralto :i. rovelia do C!Uem emprr,s l;a. ~ rH-

. ção id~a:l p;ua. ::1 conversfi.o do capital <los nhciro. . . . 
u upl'e:>tJmos. . . . · :!<i vi . joroa.e8 quo declaram Cluo o om-
··'. ,Admittamos um <Jmprestimo d:t quanHa pres timo pO<le ser contrahido <1 tyyo uo 90 . 

. , '! ~' 2,J)O·.QOO:OOO$, correspond~ndo, <1,0 cam- e_ cpc os 90. 0/o du vaior nomi u:tl . e11f. r•;~- . 
·: :bto ac.1 t~a.l, a 10.000.00~ S . Aurotttan:os rta.m _para o púz, cscluecendo-so estes ft• 
. •~ posstblhtl_?.de de. l\er fe r_t:t no est~n.n gou•o nancciro~, realmente nobveis, do. q t e o ·ul- . 
···uma. opera.ç,1.0 nesse sont1do. Re~g:\.l.a-so o 1.imo emprcstimo {()(!oral, t c11do, a lém do . 
. emprcst imo. O pa.:iz seg:ue em marcln ascco- ct•edito mo1·al d:J. . União a gar a nt ia especia l 

llente,,as. t.~.xa.~ da cambio rnP.Ihornm o dent1•o <la rnnda. rJ;\s olll'a.S a rplP. i a ser· a.ppli_callo, 
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fúí Nníí;í.ído a QO. f·:stc Ctnlll'('Btimo ''on
sl.it.IIO opr.r:tr;ão de i. d va lot· q rw ''" tinJ 
con l!cd monto po~soul.por in fvnn;~ r.:iir·~; I' i nd as 
tl:~ Europa, 1lc t]nn ll<LVum ea11S:tllo· impr•ps;·f.o 
110 mercado n;tl'itngoiro ~l~iu ~ú o Lypo 
,,l.Jtido •~omo n. commi.;s:"lo millim<~. exi!!td:t 
pdos braúlcíros. · 

Ne~l:~fl eOIItli~•ues, corno snppm• 'l"'' o .-"·p. 
d\l.t• ti<• Disi.t•ici·.o Ft!del'al, di,tt·idt> Jll>rfcit.:l~ 
mcnlo wlv:wr,l, c sou o JH'irnoir•o a l'eco
ullecol-o , tn.nto <\.iH'lll qrtr), <eJlü2(~l' r!o~ :ltt•aws 
conhecidos em .'eu.; pagatrre11tos, us ,juro.~" a 
amortização do su:t rlivid:t nuncn, sofrrcr:tm, 
comtJ suppor 'I ue esse CI"Cilitn p:1s~a sor igual 
:w d<~. Uniii.n! (lfn ''iJ"rle,.) 

E' materialmenf.o impossível. Alélfl de 
((110, o typo do ern1wcsl:imo dc_pcndc t.am!Jom 
rla IJ:tra.ti•za 1lo dinlicif•o no lllfll'crvlo on1le n 
Ulillll'O~timo (\ contrv.llido, 1l:t~ cun1li(-i'h.; 
mot'a.es, 1lo a.rnbient.e poli!.ico nm qun clll' •' 
fa.n~•:tdo. 

ÁCIH'nscc fJHO o l';dor llu li<plitio :1 :,,,.. ,.,~
r-obirlo polo Dis1;l'ido Fntlm·a I v;u•ia.1·:i. con~ 
f'ur·nw a, p1•a.ça onilo o ·empt•e:;tinw f,,. (~·;n t;. 
~irlo. isto porque [Hll':l n croaçi~u c lli)Lo
ci:~~·ã:u úo •Hulo, para. (]espozas de ]Hihlid
d:tdo indispcns<tYCis Jnn·a. :~ surt l•oa col
luc:lç.'í.o on t.rc os tcnnadot·c~, lia, despe7.as ~no 
~u elovan.1 por vcws a. 4, 5 e rn:r.is pot' cento 
subrc seu v;dor nmnin<tl. Alt':rr1 dist•l. existe 
:.t comrnis~áo do~ banqueiros; de fáPma. I!IW o 
l!quirlo a ser recoltido pelo p:li~ que pede 
emprnst:Hlo.muitas o muitas vozes onurmal 
mente ropr,:sonta. uma taxa. do 8 a, lO ponr.os 
inlo!'ioL' :iquclla om que ú emittirht nu m<'l'
r·a.ilO cstra.ngciro. 

Quer ist;o ·dizer qriO, me,.,mo na, ll.Yp/JtlioSo 
rln podor o cmprostimo 1lo DL~Lf'iu!.o l 'r~lcr·:\1 
SOl' ernittido n:.t 1~\ll'opa. a f.ypo de 1-(1-) , o iJIH: 
~ct·:L operar;1i.o drl Jll'imcirisslm:~ m•dern, o 
lirtuido a ser rcccl.JLLo pnlns coú'es mtlrii
eipncs sor:t ·ovirlontcmcntn de 80, o.pCJw.s . 

Vê n Camar;~ a margom flUO vac uh i tlr. 
fiO p:u·n. !JO. 

1\dmittido o typri do 80, o emprc:Jtimo do 
q rrat1•o milhiíes. ster1inos sú podcr:·L pl'Oduzir, 
liqu1ria.H, 3.200.000 .C. Arlrnittamos qtHl 
governo municipal não saque: dm;dc logo e 
:~ppr.JYeitn as osci!Jar:ões camoirtcs, do fôrma. 
t:d qun pr>>S:t tl·ansferir a. maior )l:J,rtc tio 
emprG.~t.imo p;u'a, o Rio de .Ll. r1r.il'O a.o cn m Joio 
merlio d.c 1:2 ou rb 12 c pouco ; obtcr:1 a~'im 
G4 .000:000$000 . 

Pela exposição, rprc ha ).lOHco fiz, das r c
.sponsab,tirlados fimLHcciras do Distr icto Fe
deral, veriticD.-sc r1uo 3'1 .000 :001!$ são n~ces
·'<Hios pa!'U. SOlYCl' OS COlllPl'O!TIÍ~SOS actu iJ.C:> 
da Prefeitura,.compromi~'os que convérn sol
Ycr, dei xando, portanto, complctammnc do 
larlo o emprcstimo à e 1~89 . Hestariam, po:·
t:.nto, líquidos ' 30 . 000:000$ do enrp1·cstim o 
~s~irri nírcctua.w. · 

:\ fro r·a, lcn1b~~r:-rno~nn.-.: do S1·g ni1Jtr~: .As 
o'ht·a~ I"(Hl-<ign; uta~: no ol;urn da Prcl'ci tn t·:~ dt".l 
Hi!-=. ~ri:-:J~o l •'r!df~t:d ~JJ'('.'Iln. dize rn o~ ·ltJ l'ttaP." n 
diz" t'olll" '·•l :1, '!'" ' ' rn" IOI!nho reF~l'ido, . mn 
iD.OtlU: "'IOS;III~O. 

l.'unl·<•nt nrll:rr, S t·. Pr'":;i,lonl.f' . q11 .1 ,.,, l.o 
r~l-lot ' .~t~ L•ii;o;(~ i ; ~ (ll!J ~f ~ i.1 :r·~~~n f~.t l en ladn ;l,.;; 
rlt ·.;:?Pl'!·,pri:l(' til'~ t~n l ·!() -.- t~z~~.-4 n \ a lo t• hw;l.l.h -·d 
d tJ~ JH't"•.di·- ~ ~1. tH·~t~ p;du P'\a,:·t h.~- d ·J~ ,. ~~~:;~s q1!n 
h.•ú111 ~-i11o }H 1lJ ~il~-ad ~.~~. ~i1brn :a ::..: i .l[ ~ U l1 ; 1 , 1 _-i}t ·~ 

do-;1;:r. nai.nr·e~a. l'>·tl.;ts !Wh\ l.' l'd i•i l. rrt·,, d11 l!i -;
LI'ido Fmlc:r;~l, vnriliea-80 qr:o.c11r r•:;jtli:o, rü o 
pur· :!O m:L~ po i' L.~ voze~ o v :L\01· lt;c:ütvo l <~ t ll 
.i ido üll'l'Cl-11 :111:1 S as <ios:I]H'U]ll'l ar,:(í 'S . 
A~sim 'Cndo, o Yalnr· toLa I. do ]_JL\no tJ:'~<L· 

niza.do vel<l, .Prdi:~.iltit':l, não scr :L mai" lln 
7!1.0(liJ~ 0()0*. ma::< ::<im de :,;·-:_IIIJO : lrOOs " Ji" n:t s. 

;\ intl:.t r·"m mn 11""'H' qw.•. rios t.r. r·;·en<JS de
.~ :qH'OPI'iali os , J ~I!Tl'gOJI:.) 1!.':-.l·~:IU, 0.Xn.CI, a ! J\P ~I i.U 
as. l,:1f1 S ~oln·a.~ :-\ol~n~ as rp w.(•.:.\ \' tTJ' ~a a dn vhh. 
rio n•rl•t'<: ll!~pn l.atl, r-•:lu DiH kicl.o Ferlr:t•:tl ; 
lic:rt':IIJ ~~~l.m.~ •lns IO!'L1~!i t.JS tl es; t_l)l'O]Wi:u los, 
r'.!) q11an:-o·. lli.lt"l s··iJdn íqwnvni lallo~ }):u·: J, n~ ; l,l'~ 
t'll a rrr•: nl o'. p:1r·a ;r s Jll':t r::t.'>J ,:r l':l o~ I n..;t ':\I!OU !'OS 
pttl.dit!""· sr 'l·:io r::t:dn ,cni:r\ \'t!n(H<lo.;, 011 onL 

l;:I::<Í,:LJ•"I'fir·:. .. cnlllll de,n,iarin. '' nolll'c Dcpi t'· 
/;;r<l<>, li l l <lirfwf;:wwnl.o peJo Prtd'ei to, 011 so 
t•stallell'l!f'lllln a.l~,·mrio prdYio llnl.t•e o 1lono do 
JH'cdio de.'<qH·opi·i<t<lu (\ n. Pn~ l'oitu r·a , quant·,n 
rt P,:isa Yl'tlll:t, rle m ndo :;, .;;r; f'aeilr ta1· o Sf' l'· 

YÍÇO das dP~Jijll 'OIJI'ia.çÜCS . 
J•:nr to•lo o c:1.so, l!:iS!l.S soln·:t~ ~e1·ií.rl 1'1 '11· 

li i ·as 1lC'Sô'G 011 d:J(j llCl lo morlu. 
E' ~··uid" que u·pl~nr> d:J~ olwns , o l,t•açn d o 

das :lVllllirla». o 1.11do m:t' s f'ui li!i l.o touin.::clo
: :<~ por base a pl ;~ nl. :t (;o.</a.,t rnl rl: t ci r(,:lfo ; 
IJIJL'i,ant n1 (~lJnhc('u. : ;l~ n.. arr'a a. dn~n:pt'OlH',al~, 
a. pat·l.:• uLi.lizn.\'< :1 , r: lJIII> ' er:'L td.ilizad:tpn.r·a 
logr~Hl\lll l 'tt.-.1 pui , Jr.;o~. o a. l':,ch:t q ur. I.<!I' :'L tle 
SOl: llt)V:LlHI•IIl.!~ il,iil:nn.d.il-1 th~1;nis dt: !'I'Í tn:-; ~ ~~ 
:tT'l'llamenf.us. · 

() pl'I,Juci.o da vent1~t dr~~ t<•t't'nnus c> l:í or
~.ado Nn 14 u11 1 5 . UOO~oonO$ . 
• l·:vldcnternl'nl.o ~iio rccti!''O:~ q11o vir11o 
:icerc:;cor irqucl! os !11; que diSllÕO o Distl'icto 
p:•d'~l. l'fiO.J iZ3.1, àfJ dilS O~J'[lS, . 

Tz·iula rníl eontos, vlmos lla poneo, cr:~ 11. 
ma.rgmn ox islento cn t rn o 'lll.im• tota I <lo · 
PmperHiimo c o 1p1c sr•rá con:.:nmido pn lo 
I'OI'g :l.l.n un:: :tc1.tt:\(!.; N>lll[l l'Om i :-: '~(J :: , fJII I: Ctl!l

V(• IIl 1'(\'-~ ~ a.tar. 
Com c:;sc:; l'í . OGn:O<ll':j;, '1111~ p tnví :·it u d:t ~ 

l'<)nd:t:-; UIJS tcnunos, l.rn·-~clü:ío 4G . OOO: I;(HJ8. 
Eni.J·c esta somm:c e o CIISI.o p r!•Vtn r,l to~al 

tlu.;; o um:.:, üc 5:-) . fJCO:llr)l!$, :tdopt;ula:> ;~: ; k1 1.c :~ 
r.~ quo n lirHli l!;t pa ru.·u, rcsb uma tl ill'cronça 
do H. 0011: 000$ apenas, qnc :::Cl'<i, compun~:tda-
11l'imoiro, pcléL ecor: mni~L pniv~nienl,r! ria 
cump r·a. do ~ ml, i t~c·s pua u ser-vi<;o do novo 
em prrl:,t imo, eeon,, ml:f. t•r•,;lllta n 11 ria. a l u~ do 
cnmldo; ~;cgnrnlu , ur~ YNb:1:i Ulp!!Ciacs, q ue 
P'•tlrq ão .<1'1' iJH'III i•h:< 11n oJ· r;aiUI'Il i,n p (: IIJ 
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Conselho, e que sempre se1•ão mlnii11<Ls em 
·re lÜ,ção a.o v .1lor t ::ita! das obra.~ . 

·Em túdo o caso, admiUido que nenhum:~. 
dessas fontes 1le r()ceita. possa vir a. . custear 
esta diffarença entre o valor das obras pro
jcctad<'S c o liquido ·om poder da Prefeitura. 
mesmo :~.ssim esse (laf.cit so1·ia do S.OOO:OOO$ 
a~n~. · . · · 

Cr()io, S1• . Presidente, que, nc3sa~ condi
ções não póU.e soiTror U.uvid<t quo, . sob o 
ponto de vista. d1 saneamento rla cidade, sob 
o llOnto de vista puromento financeiro, sob 
o ponto do vista da economia ger~ l do Rio 
de Ja.noiro, e sob o ~onto tlo vista do tlcf\en 
volvünento da via.çao urbana e outt·as De · 
cessidl\des dasta capit<~l. nenhuma. duvida. 
pódo haver sobro a vant .... gem e necessiclade 
de immedia.ta.men to realizai·· se uma ope· 
ração des ta. natureza. 

Estes são os motivos que me levam a dar 
conscientemonto meu voto a este projecto, 
com as emendas já. annunciadas pelo nobre 
·Deputado pelo Dis~ricto Federa. I, o Sr. Mello 
Mattos. -

. E, si não . me faltasse tã.o por completo 
àutorida.do .. para. dirigir um a.ppello desta. 
na.tUl~eza. á. Ca.mu.ra. dos Deputa.dos, ou lhe 
pe~ia que transformasse este projec to em 

·. lej; concorrendo assim para. que uma ser ia 
·de obras de applicaçã.o local pudesse ser 

·. roaliza.da, solvendo assim um problema <lo 
alcance v.erdil.deirainente nacional. (Muito 

. bem; mufto !Jem; ·o oraclo~ ê comprimenta.do 
po1· set<s cotlegas .) // 

Fictt a discussão adiada. pela. hora.. jX · 
Passa-se a. k 

Dop:JiS de difl'~1·cncia.r o que sej!lm di1•eito 
em abstra.ctu e direít,J om concl'eto, diroito 
em absoluto o o oxoreici.o dos.<>EI direito, de
clara. o orador que não vem atacar o prin
cipio constitucional, roconheceni.lo que to(\o 
cidadão, qn:l.lquar que soja.m a. sua. idadc .o 
condiçi"LO, tem o direito de voto, mas qutl só 
o pódeexercor quem th'er <ts qualidad-:JS ue
ccs9élrias pJ.rasJr alist'ldo eleitor, nos tet·
mos da Constuuicão da. H.epublica.. 

O ora.dor sustentil que a base da. nossa. or
ganiza.çlí.o põlitica é o t•ecensClamento o que 
sobre ella ropousn. o systema eleitoral, poíd 
que pela. nossa. Con;tituição se devo pi·oceder, 
de dez om dez annos, a. um recen~ea.monto o 
que cada. grupo de 10.000 habitantes tom o 
direito de elegot• um reJ?resentante. O seu 
projccto l'~peita. ossa. disposíc&o . constítu
cioDJ.l. Sómeote dispensa. a prova- do capa
cidade p:wa. o cidarlií.o fa zcr-se a.Jiatat· eleltor, · 
porque presumo-ge snmpre quo o homem 
ía.lla. vor~ade e pratiea. actos licitos, a~ quo 
se .provc· o contrario, principio c<Jte univer-
salmente acceito. ·· 

Para o orador o mlmícipio é a base de 
toda. a org-.J.ni zação q.dministra.tiva, por ser 
elle o verd•1deiro Estado, embol'a om mioia. .. 
tura; e s6 depois delle constituído é q ue . se 
deve coostituü• o Estado e . mai~ tarde a. 
União . 
. Os rcprosenta.ntea d:t. Nação, respeitada 

esh. organização, devem fazer ·na sua re· 
uoi:lo constituinte, antes de qualquer outro 
trabalho, a declaração dos direito;; e garali· 
tias indivtduaes •. quer o individuo seja. o 
in11oicipio, o l!:,iLdo ou a. União, declaração 
que é a fonte de todo direito _civil do qual 
é um 1·a.mo o direito politico, 

O ponto capital da argumentaçl o do orador 
é os\e : só sa allstarão eleitores aquelles que 

E' ano uncio.da. .a. continução da. . díscussõ.o ~i verem as qualldades exighlas pola Consti
·\lnica.d o pt•ojecto n. 285 C, do 1902, addit ivo tuição i )Uas estes eleitores .torã.o O direito 

· destacado em · 3• ·· discu;;são do projecto a. tantos votos quantos forem os membt•os da 

. SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

n·. 285 A, do me.<~mo aruw. com os suhstitu- sua farnilia , . 
·'ti vos n. 107. do 1903, d'l. CL1mtnissão Especial e A um aparte do Sr. Deputado Aceioly, 
outro:.J a. elle olforocidos (Reforma Eleito1•a.l) : responde o .oràdor que o systema. bo!ga. 

é multo ditrereote do systema que pro-
o Sr. 1\loreira da Sll v a di~ que, põe;· porqua.uto a.quelle é censa&a.rio, ba

tendo. a sua. parto de rosponsabUJdade no seando-se primeiro no imposto, segundo na 
advento. da Republic:~., não · póde deixa,r ·:u!! ida.de, imposto e cb.ofia de famitia, o-torcoiro 
exprimir a sua ·opinião sobre a. reforma. elei· nos titulas litteraríos e . scíon~ificos ; e m-

. tora!. TJ~a.ta.-se de uma. lei constituciona.l, que quan.tó que pelo sy-stema. do oradol' 6 o chel'e 
e a baso-do systema J'eprosenta.tivo. Antes, de faniilia quem póJ.a .. dispor do maior nu: 

· porém, do cotrãr na; a.nalysa do pro_joeto quo nrero de votos . 
vtte ter :t honra de apr\'-senía.r . ;l considera- ~m scgulda :passa o orador ·a lm· e t\ a.na
çiio da C:tma.i.•a., o . or<~.dor julga dO' seu dever lysar as difl'orentos disposiç~ões dl) sen pro
recordar alguos factos da sua .vicb.· político. jecto . 

· que mostram que o seu p rojec!;o · oão é uma Acabou de fa.zer a le itul"J. tlo .. sou projccto 
· concepç.'io nova. pa ra si, roas a consllquencia prn;que o· consid01·a mais oloiJ.ul'lnto rlo tpio a 

·. (ló idéas o opiniões oxpanúilias d.esde o tempo orador, e está convencido do que quao,gqi1er 
.. .. li~ J?ropa.ga.nda. a.té os projectos quo; suMes· quo fossom seus esforços or .... tor!os seriam 

··. stvam,onto, tem apresentaqo á. Camara, , imitei:~ , 
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Confiando-o á Mesa, que por sita, VQ7, f;).1':Í. jtle;·al , sai\'O as r cs&tü:;õcs cons~iiucio'la,c.; , 
cqm que venha. a. ílgur<W nus :\nnao; , os~á o 'J:•azilcim n<Üo, on n;o. õttt';t lil:a.:lo, maiol' !lo 
seguL\1 de que o sou tr;~ba.lho não SJr•<l per· 21 <IIIII•i :> !lu ilh1•.le , ;Llli rcsíd<)nt.Cl, (J tlC lltll 
dido, porqni1nto c!lc ~ a Jll'Ova uo quo tom n:~tte.~!Lt' Clll (l ttp lkah unu li~i.;L cltcia, ch· 
cogita.do de t11do quanto sr~ refere á. sciencit\ t,ada. c assignail:l..p::n· si. com a lottrn o íi r nn 
social. O sou projccto não é umn. inspiraçã.o rcconhociú;\ ].llllo t:\ilc lliiio !dc:Ll, cQntnn.J.o, 
·ou côpia da legis loçã.o nacional ou estr·an· pelo menu~. assim C<illlO ficwü con'.onJo o 
'(!;eira. sobre m ataria. eleitoral. l~llo mlo SG livro do tnodc:o u!ficü1l, a~ sogníntos indi
pareee nem tom pontos de contaoto com ll t'O· C<v;líos g<l. l'~~llt i( !(Jl ·,l; u;L i>lon(icktde pt:;..;o;•l: 
ject0s 1.' tr<~b~lhos similarlls . E' Ol'ig ina.l, atê o seu n ' lllll, i•l:\dCl, filht;ll.u, ll: ~ LU I':Üida. lc, 
mesmo com l'etoroncÍil :'1 legisl..,ção bolg<)., por- osta.do, :proft~sà :) , l'i::sitlencia, tempo Ui! rc~i-

·' quanto o seu voto plur1l fund:J.·SO na famil iu., dcnci<L o •li!Cl;~.r•ação do Lct· sitio, ou não. :Lll t:J· 
·· c o belga lunda.-so no imposto qunndo conoo.le l'iuJ'mi~n!.e aü~t;ul o !Jleitol', mcncionanlio, l'tn 
··uru voto, no imposto, 11u. idatlo· o na chefia. caso ::tffirmativo. a c it•curnsct•ipção muni· · 
de familia qu:mdo concotlo ilous voto~, no~ cip:<.L mtl nicipio o .o E,;t.1d·J Cl!U {lllO foi a li.> -

. titules mterarios o sciontificos quan.ro con- t:1do. c.Jm o numGro tio ot•dem c a J:Lh d:J 
cedo tt·c> vot•.JS; emqu<tnto qttCl o projccto son tillsr.amcnto, IJ .lm como u nomu, a. Ua,lo , 
do oradol' funda-se em quo tu.w o individuo, a. filiação, :.t natur ;tlida;1c, o cs~a<iu, a pt'O · 
qualquer quo seja. n. sua üla.de, desde o nas- fis~io, a. r•osilloneia. o o t~Jmpo rio rfk;itlnncia : 
cimento até a morb, deve est!lt' protegido 1 Dr> tJonjugo !JUO nrw fur talminis:l':ttlOl' 
pela lCll com o di reito de t omar p:Lrte nos tlo casal ; 
negocios que inee:·essam a comrounhão. !! Doca .a um tios m t•miJrosda sua r<Lmil in. 

·' 

·Por direito civil, todo o cheio do familia. rtm' n:'i.o tivct• comptotn.,lo '!I annos rlu i·iad<!; 
é o administJ'a.dor dos· negocias do ca&al e !H Oo cada um dos mcmhros cl <~. su.1 fa.· . . 
t utor dos membro3 tia. f<1mili<l. que não estão milia, mai•n·úo 2.1 anu~s de i•ü d c, Qlt\l viva. .. 
nas condiçõos dn · deliberar por ~i sobre os om srm companltia,sctn cco uomi<~ propl'ia ; 
seu.> direitos .e ;;obro o.> seus bens. E' por is~o [V De co.tl <~ Ulll <los seu.> tuLei:J.dos o t;ll l 'lL· 
que o projecto dá. a cada cheio de sua fa- tcHarlo:>, com <\ thta do tt.ll'mo tlc t ut,li;t 
mília o dir·oito do tanto.3 votos quantos se- ' ott cnt·ateltL, o rl osignaç.ã.o do c;.nt:Jrio, ondJ 
jaro os membros de snu. ii.lmilia o obriga. a. cl.io se lavt' tl tt, o llo juiz que tt eouf'o<·iu; 
pagnl' ·as de'spozil.H (\a, repro~enta.çã.o da JiJ.. V De c~1La um tlos pa1·cn tcs eon.;~wguineo~ 
nlilia., u. titulo ile sello Mithontlcwlor flo seu o alfins de qncn: po,;s:.i. vir a. sct· l:lll'I.~U I)l', ... , 
voto. '.llll ctlSO elo interdicçJ.o, que, ]JOr oxcop~uados 
' O ora.tlo1' chama a eote system:t o do voto no§ I" do ;;u·i. 70 da. Constituição tht Ro
fa.milia.r , em dP.saccol'dO com a. d enominação publlca, nã.> poclcm SOl' a.lisLadus cloito:·(~~. 

· do voto plur al de representação de in Lero.;se~ tendo llcllos ospc~hl p t·ocumçfw, com :t · ·
pro"o~to por Eúmond Villcy, <~O r·ecord~~t· as monção Llt\ data tlcsL<t e tio t.abell i;·~o ttHC :t 
inléiatlvas m :1Uograda.s ~ favo•• tlello no par- fllZ; . · · 
hmento bolgn. por Ms. Douhet o :JouvencaL IJ) D.lpois de li.LZOr oa1is!;:tmc!nt,{) Llc accol•do .·· 

· . Cita o fa.cto .1te ser theso 1l0 seu p1'0gra.m- com o lllutlolo otlir.ial , e •b l1Unot•w, eom o 
. ma politico , publicado um 18(15, o voto l'a.mi- numero tle ol' ~lem c tht p~tgin[l. elo livt•o, om· 

H!l.l', qrd.ndo o s y.1tema. lwlgll. ainda não era que o ~ívor l'uito, a.~ cln:.t; .listJts cguacJ rc
couhocido. · cel.Jiüa.s, gtno'd:wão I.ltn;\ pam sCt'I'Í l' do co r\· 

Depois de vari~s ontl'as consiueraçõos, o Lt'a.stc no;; <1ctvs de vot:.~ç;'i.u. c · l'c~ti&lliruo ;\ 
orn.Uor agt•a.dccc aos Sr3. Deput:.Ldos que ti- outra.· uo ttlistldo ptu·a. lhe sm·vit• de titulo · 
v eram a pacienoia. do ouvil-o com atteaçlio tlc c tcito1·, publicand o, com a. pos.>i rol 111·~- ·· 
c á M:es~\ de 1Lavc1·o.· suppot·ta.do corn lJencvola vidado. a üxpmll,;ão du d i~o título po1' cdikLl · ·~,, 

. tolordoci~~ . (.:iluito bem ; ~iHeUo fllt1U. O nraclor que scr:t i"upr·u.luzido pó1lil i mpt'CnSt\ ; ... _ 
<i muito c-ttmp;·ime1tlallo) . c) gm YÍ3Lit tlo~ a;r,;~mt.amen to.; quoil:r.OI'.llh, · ·: ·~~ 

. . -. • ,;- • , , •. . , tJ.;I:-; l'i~~p:Jfll,i V:l ~ ()Olllmi LllÍMÇÕCS r er:ipro<:a.:t, !L ... , 
, . V~e~ a. Mesa. ~ao l1das: ~P?l ·llla.s ~ post.ts ctu ~ lic<Lm vlJriga<lo:::, 0 dn 1b c!a!'nCÕJ:: •.los 
conJttn):tn.mcnte em dtscu~sao ,ts sogmn tc.g pr·opt"io:; o[vito:·tl:J, t\Ycwbarií.o no lí n·o dtl::l. 

EWl.NilA S 

R.oformtt Eleitm·al 

:LlístamÍinto:>, na IL:ta. :;olJ sua gua!'cl:1 c n:,~. 
Ji;;t:t quo H~J·vn rln t.Hulo !lo nleil;ol' ao tdls
t CLd'), Jogo (jll::l lhe :mjtl <tp t·:~:;~ntJ.~h paru. o~~ ':l 
fim, toda o qu.•.IClUrJr morlllwa<;:1; qu ). oc-

Emenda.s subs\itutivas pa.rn. 
o:Ula.s onda couvierom: 

sot·em collo- cot•t•a. com I'OiaçJl() tt c:Ltl:l nm tlo3 m :J~mos .· 

Art. 1.0 Os ofllcians do regists•o civil nM 
c fl:cumsc:r i'p()Õea ~:c~pccti V<IS: 
· a) a.lisl.<.'..rão pn.ra. · eleitor, l!m livt·o co.t
forrne modelo dadr> poio poder oxecutivo fe· 

V nl. \ V . 

a.list:unen Lo>~; o 
tl) 1'(\mbi'm n.vcd~~ •·ii.o n ·~ l i .t ~ :;vb ~utl. 

guarda·o no livro do> alistamentos. u Pl lfl.· · 
monto annua l e · ,;uccos.~ivo !lo . :;eUo w bre . · 
tiLu l.o:> uloí torac.s, logo que lhe ~;('jU. lll a:tiro· · 

. ~g 
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ANNIITiS nA f:.\1-fAl\A 

~anbvlo·; o titulo tlo eleitor fl o conheeimonto Art.. 5. o O corpo elcitor<tl snni convoca.,lo 
tlsro[ll l";!;:p:'ctivo. c: n.s eloiç•'íns snrTio prusid idas pe lo j 1liz ou 

AJ•t. ~~-· Pm•tiDr<i o tlircito ilo vot;n· nas pr'csitlenf.e do tl"i.bnoa l. jrHlil:.ial"io th menor 
ru<ti> proximas cleíçÕll:J, quo .se ;;o;zuirom :1. Cil"Cttmscripção municipa l ou c~tatlua.l. 
qualquet· mouillcitÇ,ãG quo lhe diminua. o OI!· Os votos ~criio tomados, depois de con
mero dll voto;;;, o, si tivm· votl1ilo, a ;:na yota.- 'tr:tst<J.dos, fJ u:tndo se ~use i te dnv.ida a seu 
çfto :;e:á anouH~uh pDlo podO!' Y()L'ificador, o 1·espoito, 011 a J•11spl'ito du sr:11 poda.tlor, o 
ttleitor qne n:·i,o fiznr ;werbat· nssa moilificCI<;:iiü apura.<lns, om <~tuli,;nc:i:t puiJoica., :i. ppopui"<;fi.o 
ntJ ~en titulo, at•.l lü din,." ant::s tl<.Ls me,~ma~ qnc se fizcl' [t chamarh dos ei<La.tl:los :di~
elcições, s·1.lvo ;-;i ;~. modiflci1ç,ão th·er occvr· tados cleHore.~. por unw. cúpí:t impressa do 
I·ldo dnpois ti::. conYocação oleitor&!, 111:1s livt·o dos :tUst:tmentos, t il·aua eom I() cli<\S 
ante;> do ula d:~ ·e:oiçi:.;, ca.so em qr;Q nlla de antccudoncl<\ da primeiL'<t oleü;iw l'edoral 
podorlÍ. :;er a.verbad·•, :1M á vcspora dt\S que se t•calizat• por e3ta. lei, e pot• out. t•as 
m~smas clniç:õcs, ou 8implosmente dcchtrad<l clipi<.~.s impros•Jas ;los alistamento.~. tü•adns 
pelo oloitm· no acto <lo votar, com pl"Otosl;o c om ign:d anteccdoncia. de 10 dias do catl:t· 
de fa.zel·u. aYnrb:n·, si 11or qualqur.r motivo uma. dn.~ eleições snb.~c ctue ntcs, devendo sel' 
não ltn ti VCl' sido posslvel t~ a v~t·b~\ção mt todas estas cópias <luthenticatlas cum o rc· 
VI\Spera. spectívo nurneeo . de ordem r()("erent c á 

At• i .• 3. o O título e!oitot·al o8tá ,;ujcU;o ao e!ciçii.o de que se tratar- l"edeml, esttulw:tl 
scllo annu;,t,l e Sticcos~ivo rio W$, qut> const:1· oa municipa1, com as avm•baçüe~ de morli· 
rã de um conhncimento flsoa.l i mpt·esso, mas flcaçli~s oe~.ol'l'idas <1:t.~ :t mani rest; · ~çii.o •.le 
com espaços om bt•a.nco, em que se meneio· vow nu. uH'iro.a ttud.ionci a. elei tnrt~l, com :• 
;;em n nome do eleil.or, o numero dn ordem d:tt:t rJ com ct assignal.ut·:t tlo J'ospnctivo ofli· 
do seu alistamento c a dntll. e o logal' em ci:d <lo r.Jgi;;tl'O civil. 
([110 o !la ~c fez, o, em algn.l'ismos e l~Jttl'Js, o l11·t. ô. o O prosiclout.J 1l 11 tmilienc-itl, clei
nuroero de votos de que o eleítm· di,;põfl ; c i.oml tl: tr:i. ao o leitor, nu ~1.cLo do racC\lli mn ntu 
de avm•baçõcs feitas PJ]O u.gcnie fisctll no do voto o na, ordem em qno tt vol,:.ção liO 
verso do titulo eleitoral que lhe -tiver sido rodiz·:.t·, um uole·~im impro.>SO <hi:it:~c:tdo de 
apresentado pn.1·a o scllo; o, pelos officia.od nma. lil'ochum do udõns, tamboril impressos, 
do t•Jgi~tro civil, na Hsta. ~ob,wa gu:u·dn. e do :bnhs follt3.'3 qu:wto·l forem os chliil)t•o:; 
no !in·o dos alistamentos. :iolisl.:.cdos atü lü di;L:; ~,n 1m íltl, o!ei<.:il.o a, que Sfl 

A ostn,çiio liscal ila.l'á. ao ·oloitot tantas Yias pt·ocoler, oopoí:i do cl1elos boletim o t:Llho 
do conhecimento de pa.;srLn1Cnfo <lo sollo respectivo eom o nomo do eleitor pril>cnt·l, 
quantas o elcir.or lho pedir, sclla.udo ca.da com o nnmero ue ordem tlo ~on alistamen to, 
mmt ucl!as com :'.ll)r) réL> do vortt~. I com o numl~t·o t1c ortl.om quo jlree:ador su<~ 

No v.1r.-ro <lo conhoolmJnto do pagamrm!o <t:dgna.t,ur:~. no livl'o do prcscn~.a. •. com C: nn
tlo ,;cllo o no rLt;~ vi:\s ~ubs~:q. nontes desse mn!•o de v_ o!.o!'l n . .. qt~C\. lhe der dl t•mt.o o 1•tl.ul_o 
1\0nhcclmonto, havorú c:>pa.r,:o;; em bt·anco o!<~d.ora,l qu tl oxlu_IHr, com o n11mo tlo c:tndt· 
p:t!'a <~ d:!slglll\Cfto da olciçã.o ([o qtu srl l.rala- dato ou d:Jc; ca.ndllln,to:; cr n quom vuto11 , o 
-ftl~lct·:tl, c\~f.ndnal ou mnnicip:d, p:wa. a t:om o numm·o !lc voto~ rtun ~;~!,ü 01~ mt~:; 
declaração do nome, proth;~:i.o e resillencía (·,ump!et;a.rmH com a su :.~ mrr.nlfcst:J,<;:.w ilu 

· do (\j(l::l.lliio ou dos cida,dão~, :ü a c!ci~ão :'o voto. . _ . . 
. fizoe por lista, em quem o ul(litor votar, . Al't. 7." Ft~d:L:·l a.s Yot:u;oes! u .l ll tz 01~ lll'C· 
para a <la.ta o p[~t·a a assi•,nn.~um do eloitor. ~tdontc do tJ·tiJunl11, qun a:; t1vor PI'C,,nlfdo, 

· • . . " . . . lit.rá bYl'll.r tormo rc:mm ido <lo todas u.s oa. 
At•t .. 4. O cxcrmClo do dll'?lto do vot,o de- Cllrrcnciu.~. quo ser·{• assignatlo po1• el!e c 

pendc1·a d_~L presença do elotLDl', tia encr:cga pelos c mdita.tos, ou J>clo~ seus represcn:-
rle un~ do,, documentos fisca.es mcncron ,t<l~s t<;ntes 0 pelo:; cloitorc;; que 0 quizermn, 0 
no art1go prccede_nto, eom oH e~prtços ucYt· mandar-:i. oxtt•.>!tir 0 1·cmet. l;m•, ~ 1]) registro 
dm!lentc pr:ocndt1d?s: o. d;t nssJgnatura 1~0 postal, com t'eciho dr~ volt:1, um<~. crrpi;1, au
e~e!to~ pr~scnt.e,. p •. 1r,L .\,otar, uu ':~ ~utto thcnt.i.ca <lo t.cn·mo do tultHonda" <llltt•n. do 
c.eltoT [1. seu ro,o, no In ru llo prescllÇa. l;cPmo do comll:trocimento dos e!C'íto 1 ·c~ a,,1 

O eleitor que rnttdou de rc~idcncia. só po- ,íniz ou ao llro,:id;:nt:J do tr•ihuna l. 11110 ti vrll' 
deré. exercer o diroito dn voto na. nova. l'e- de prucodm· á apurrtc,:ií.c [:Cr<.~l. 
sid.encia,. dopois de far.cr avo!" bar no seu ti- At·L 8. • O juiz ou u preslcJcnto do 1,J•i.IJnna.\, 
tulo, conforme a lettra r do arG. 1•. it cir- <llL mais alt'l ltierar·ellhl juuiciar•ía li<~ sndc 
cumscripçã.o municipi~l, nmnicipio e ~~~LQ.Jo do ilistricto oleitimtl;si a eleição fo1· do depu· 
p11r<" onde so mudou, de se f'v.wr uh i :üistar tado federal, ou dtts capitacs d1,s l!:sl.u.dos, ou 
na fórma do cib(lo art,igo c de obte1• g(li:c d o Distr'icto Federal, si a. chir;ão for de sen<t' 
para á. estação ti~cat da nova. rosldencia lhe tlor fedei'ttl . logo que J'CcebeJ' t~~ t!uas au
tornecer o documento pam ma.ni{'estaçã.o de tlwntic:<s mencionadas no a1•tigo preccd.on te, 
voto. far:t ~nnunc.iar por etlil.al, quo SOl'iÍ r eprorlil"'" 
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zi.~o _pela. imprensa., com lfl dia,; de an!.ecc-1 Os pt·esi:kntes d.c :wrlienc i<Ls de :qHt raç:Ü•lS 
~ICIIlClil.. Jlclo mono.-;, o dia. r!.rl aud icn••.i<l pn- deitot·n.os, cupi:r. :wthentie~t. (!,) t;c.<pr:coi 1 •> 
blic:~ de apur·açiio cleitor;d , na 'lual sct·fw tJt'l1lO tio autlicocio, denl.;·o Jo p1·azo de t l'cs 
a.ilm ttt dos :t ruq n<'l'Cl' os c trrdid a. tos c O$ dias. 
l:leitoJ'cS •JnO se disser·ern pt•ejmlicados no Ad .. 12. Pcrrlet•:i r) mand:!.lo o rnpt•escn.
iollo ou em pat·i.c nu~~~~~ dit•rif;o, com f·31:tr;1io hntr> rir> nurnicipio, rlo l·:s t:~rhl oa da. Unitto 
:·~ olniç1in a. :r,ptu'ar·; e. ~omrn:.l<l:.l~ :;.s vot:v;-iius qrte, !.rindo conka ,.,; ]'t'JjJO>I.:t do l'IWO~·a.~ão 
con~tan l.es 1lit.S :li tlie1.rUr:as, lll:!.nrhr·ii exp:~rlil' tlc mn.i1dat.•.J as~ign<t•l •J pnr t•.lt,i t.uro> o la e i,._ 
diploma ao c: ~tlllida. i.o mai~ vuí><t<.lt> ou :trH cumet·ip,ão, pel:i, q1tM l."ui d oiLu , <[l ll: di.';· 

.. eandirl<ttos mai~ vol.a<lrs, si a !'leír;:i.o fot· por ponha.m pelo nwnu., d:t quint:t p~. d.e 11,, ~ YO· 
llsta. t()s tJ.,, mo~m;t cit'ctrmscripQfto, :drí n~u ob· 

Havcorlo empate, o !liploma s:.•r•:i expedido tiYCl' votos em num ·Po igna.l pe ln m~Dll$ 
a.o candirl·ntu que tiver obr.ido maior numm'" Aquelle COlll flttc fui eleito. 
de voi,<)S de clic!'es uc familin,. O ]lr.>cosso do l"CVog:tr;:L.o rlnrn: tnd<ct o Rrml 

Do nJcsrno modo, corn a, din\~r'l;nça. de nil.o o mesmo qun r.ivol' vigor<tllO p:wa a elo i•:io, 
lt;wcr a nxpetlíç~.o do diplunn, serão feitas com a~ mod i:ic:.r;õos nl.leessal'ins . 
na~ ca._viC:ICS dos l•:stados c no Distl'icto !'c- Aet. r:: . O:l ufliciao;; rio l'C~ist1·o civil con
dor·a.l as apm•;tçõcs pn n:ia.n.> da elni•.'íi.o do CCltetãu por IIOI'tid~.o, nm '~· via , 011 e1n 
Presidente o da. ebi•);Lo dt: Vico-Pn~idente rmtr·a vi:LSIIh~cqucn1;~. ontl'o ti.lulo :•,üolcíl;or 
rla Rcpnblir.a.. que lhe tlc.,ht':tl' ter pcr·1iido u seu, •. ,81'tili-

Art. fJ. O Pud:J:' Exccul;ivo F.,<l:•t·td diddir·:í. cand•1 •J I:1.cto n:L listt "<<h Sll1t 1-{ ll<~l'rh c 11 0 
.,;; Esl.·tdo; em I:J.nl;os ,(i,l:r•ici;,1;; clritora.es livro rl (f~ :tli.~tamcnto.;; e ca n • ~u!Lt•::l torla.s 
q11:tni.o;;; fnrom os Dopui.n.do~ qun ,1:111-t. Jt.3l;arlo o·;sas (~cr·l.irlõrJS, (]eeht'illldo- < L~ sem cllt1ito, 
"lonlw. de r.Jogllt', ati;nnilondo n.·L formaç-ão sm11Pt'C rpHJ o e l uit:JI' llw a.pr·c,ont.<~ l ' o t i Ln l•! 
dc:>scs d.istl'icl.os á pl'opot·ciona.ti1tatlo pos- nmp[f<~t·eeiilo urt :~ anL1~1'irrr· ccrt.iüii.•J t·c:tpp:~· 
sivc! il.n popula<;fw. :\ intc;!rid:ttle c <L conl.l- rec1il:1, ctprip:mLd:~ '"o relllt'idu titulo . 
g1Ürladr dos munícípi•>S c ;í, comrnunid:J,ÜC de Ar·L. 14. Ali~r.al'-:'e cl<.,it.OI' 01 1 vol;at· f<L-
inl.ot·c~SfH d<Js mttnicipcs. r.ondo algullla. <lnd :.tt•a.çi'w !';.lisa, us.'lnuo dt~ 

O PodO!.' Rxnc11tivo :t.t t cnrl el'rí Ln.mhr.m :1 1loenmcn&o falso 011 f'<tlsifici'I.II:I <J algum do
propot·cinmtlidctile Jlossi v ui d<J p:>pllhr:ão, (~ eumon1.o : 
inr.cgrida(ll~ o :1 con tiguiihLlc da.!! cil'CtlnHct·i- Pena~ -mu:t:t de lllf\$ n. 4011$ c tln ~uspcn· 
pç,õcs jtlilici:tt·in,8 c :1 communiúatln 1l0 in te- s;1o tlo tlir·dtu tlc vol,,.l.' c tliJ st\1' vot.ado lWl' 
l•css·es dos seus lnl1ihnt.es, n:L dit•isii.u do (ltHts a qu:ü1·o ~.nnrH. 
fliotricl.o FcdP.N.l e d.o~ municipius q11o pnl:~ Si :t. d::n!arar,:ã.o I'Llsn., o llG,:umentr) l':tlso 
gr:.tn<leza. da, stta. popttltlçiio ~cnlt:trn d ~ clllgr;r 011 :.L l':d :;ift,~açã.o i11~ du~umcnto impod;ar 01a 
m·lis do um Pcpul,ado. viola(,'i'í.o Úl~ a.lg11rn:t disposiç:io da r:o ns t.i· 

A1·t;. 10. Os oflichcs do I'Og-isko civil (:nt1·n- tuiçiioil:t HP-prlhlica, ou :wg!llllllh t• "ll llll lfli'O 
g:~l'ão, mctlia.11tn l'neil;n, ao ,j11i.1: ru1 pt·r \:Ü· dn vot.o.\ d(•. f(_I!C o ekitol' di~piíe: 
tlcntn de t!'ibun~. l t1JW t :•1tl111. 1lc J!l'"~idir a Pt:ll:.l:i-ll:i me:;mn~. nu Llulot·o . 
a.lg11m'' nloiçiu\, logo qtw oslo ;;o :t.pn:sr~nt.c 
]1n.ra a aborl.t.rrn, d'l. n.ndion<:ia, nlei.t.ot:i.l, o du 
mesmo juiz on pt•:•sidcu l.<J dt: tr·i bllna.l r:;ce
bcl'Ü.O, dopuis do onccrl•amento d:. :mtlicnch 
t,.ntllcm moJi u.n te r e <!i b:;, as l .:;L:t.~ c:lnitora~J.J 
sol; su:1 giJu,t•da, coller:cirmnda~ e lwoclndn_s 
]ml:J. 01·1\om nnmut•ica d.os n.list:tmont.os, nas 
cúpi:I,S impt•OSS'LS Uft liVL'1.! do:.; :di~t-J.mentu~, 
contormc o :trL 1". 

A l't' 11. P;~r:t :\S Sli~J·ot.:li'Íag rl:L c:~ rn;r,l':l. dos 
neput:tdo3 o do S(lll:lrln, rocspr~,·. l.i mmonto, t'r• 
mc:tr.rll'ii.o, soiJ rogísi.r 'o po.~l;aJ. com r·ceí 11:1 do 
l'olta: 

Os ollic iaes do rag ist.ro cil'il, as CIJpii!.s im· 
prcs$aS du livro dos alistamonl;us pch.1s 
qua.os s11 tiver ele lazet• a cltam"'.h dos cl.oi
to re:~ em alguma olciçi'io, dentro do:! dez ilhtH 
'' ne proccLlel'em ;í. mesma eleiciio ; 

Os pr·a~iden t.c~ ilo <turlícncias clnitm·a.c~. 
~ópiot arnhonticn. rJo tcJ['Jno d lt a11Ji meia o 
1lo rm·mo rle corup:wecimcnto dos eleitores 
d~:ntro do pr•azo dn tres ll ias; c 

Art. lG. Tont:n• ohstar tio qnalqueJ' m: t· 
Hcit·:t t(UC ;tlgllm juJr. ou prc~iden t.c de tt•i
bun:tl judiciariu, ~_,~crivão (j!l ·Hecrotario quo 
com 'lllalqurJL' ilollnssit• v:t; olli.cia.l ilo l'Cgisn•o 
civil, agcnto 1isr1:t.l 011 qt1alqum• 011tr o otll
cin.l ou omprl.lgarlo puiJiico cum iH'.:t alg-um 
pr(Jt:oitr' i.lesür, lcí: 

Ponas--mnll.a. de 200$ :t liOfl$ n ~ uspe nsão 
do di :··cito tlfl rof,:tl' n do sl!t' votad•> p DI' •loLJs 
:• snis annos. 

Si :t ob~;t.n.1,:i1rJ ~r, lm·n:w oll'm: l.i va. 
Violencia a PCSi!Oa ou a. ()IJ IISIJ. : 

Pooas-a.s mosm:·,~. no d oiJl'o. 

Si :~ olJsl,açfio Sll tornar crroctiv~ r:om 
l'iolonciu. rt po~soa, ou a cuus:t: 

Pcn ·.~-as 1aosmo.~. niJ triplo, o tn lli~ ag 
r1uc couiHwcm pol:t viulrmcia. 

,<;i (b obsütç:Jo OI! da. tent:ttiv:L do obs· 
taçií.o resultn.t' ilamno a cousu., Lcsio cor
P"l'tLI 011 11 mor·to d11 :Lignrna pr.~surt. 
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Ponas-;~s mrsmas, no <ttt<~Ut'uplo . e m;\is O roinhterio pu\llico promovm·á a tê final. 
a~ que cou\lorcm pelo damno,losão ou homi- ,iulga.meato o~ peocesso8 ioicia.ilos p~I' .queix:i •.. 
chlio, tia. qual os que1xosos vr.nha.m a. deststlt·. . . : 

Ar·t: lG. Aproseni.a.t•-se ;u·nwdo poPan t'> A1•t. 23 . os · ofllciac.;; (lO registro civil, os 
algum officia.ldo l'uglstro civil por occnsífío jnizeõ ou pt•esidcntes de tribunaes judiciario~ · 
d\.1 :.·.lista.mento ou Jle :wcri:Jaçii.o ele.itot•a.l, ·o os st>us cscl'iv1í.cs ou secrotar io;;, otficia.os d(). 
ou ero alguma. o.udicncia cleitJral ou do justiça o pot'lllil\JS do audito1·ios terão, potoii ' 
apurl\~o eleitoral: actos que praticar,)m, em virt udo desta lei, 

Pcnas-mu!t:L do lOU$ a :J09$ c su~por,são 1lircito a cnsta..'l, que lhes serão taxn.das pelo . 
do dil'cit') do vutt1r o de ~~r vota,lo por sois poder executivo filt.!Orà1. . . 
mez~.> a dou> Mnos. · . . Al'L 24. ltevogam-oo as . disposições om 

· At•t. l7. Rasrra.1• ou do qualquer maneir::t contr<l.rio. 
1uutilb.a.l', no todo ou em p;u•tc listas, l.vt•os Sala da.s ses.>Õe~, 14 do agoato de 1903.-
ou qualquot' tlocumcn'o do naturazt cloi- tl.. ]!foreira da S ilva. 
toral ou p:\.l'a Jlrn oloitoral : 

PMas-mult<t Llc ~')0$ a. l:200.~ e suspensão 
do dit•ei to do vota. r e d~ servo&a.lo pol' quatro 
a. doze annos, além da.s p!:lna.$que couberem 
pelo damno. 

Al't. 18. nctu\lar alg-um acto providto 
ne~ta. lei ou demorar ~L o:q:ed i~;ão de p ê1poir, 
oloitot'a.2s: 

Poon.s- multa. tlo IOC$ a. 500~ o su~pens.io 
i'or• seis mczcs n. 1lous a unos . 
· l\l't. 10. u,üxa.r de pra ti cal' algum a c to ou 
í'ormttliibue que esta le-i estt\beleee, ou de 
a.purt\r o Yoto ou votos do clci · or que se 
apre .entar !,ara. vofa.L' n::~ forma. cte..;ta. lei. 

PMas- mul ta de 200$ a l:G:./0$ o su~pansilo 
do direito tlo votar c do sol' votado 1Wl' dous 
a dez a.nn os. 

Art. 20. l!:rn.qua.ntodurat·emos seu~oll'ei tos, 
(\ con<lemn<J.ção em processo criminii.l inha.
bil!ta o condcm11aúo par·t~ oc.~erc icio do qual· 
!JtlC.' ca.rgo, emprego Oll func;:ão publica. 

Art. 21. Slio igualmon~ c~mpot~nW; p:~.ra 
a. impolliç~o das mult::t.S c~tabelooíd:.LS nosh 
lei os juiz.cs ou Jlrcsi.icntos (l!l h•íbun<l<J.; 
Jrulici.u•ius. iocurnbidos do prcsiJh• au
t!icnci:L cllüt.ontl ou tle apumção olol to
l'lll, a o · po•lor YDt' i!icn.•lor llt~ 110deros <lo 
eleito, •••:·6f!ic:o oll sob t•upro~:!nt.ll.ção dos 
omci tc3 tl:J · Rcgi:>tt·o t.:Ji vil, <l<Js oscri 1·ão~ ou 
secrC't:H'i<Js das auilioncias olollora.os, r:u de 
<\PIIl'"ç'ti.o oloito;·aJ, ou tlc algum cidadão, lltl 
olaitot• que SJ julgu() projuuicado em algttm 
di reito s~u. com relaçã.o M :üista.monto o;.~ 
ti. otci<)iio. 

O muaioipío cla ro&idoucia. do ffiiJlt~do 

Fica a dlsctusã.o u.dia.da. pelil. hora.. 
Vã.o a impt·imir as seguintes 

:RIWACÇÕ I~S 

N.lOB-l90l 

Redacçúo fina! do p1·ojcc!o n. 10, deste am~o, 
emc11<lo.do JICto Senado, que auto,·<:.:;" o· l'l·c
siàente d<t Rep~tb!ica a. ab1·ir ((O Ministerio 
dt~ l•li.;endd o cyerlito e:ctJ•aortUnario tlo 
27:592$972, para 9ccorrcr ao pagamento 
ela com.missl!o ele 2 •f o aos uendedores par
!ic,rlw·es ele estc.l11t1Jit/Ws no exercício de 
{g02 

(Vide projeclo n . 360, de t902) 

Q Congresso Nacion<tl l'Osolve: 
Adi:,:o unico. l~ica o Pl''esidentc da. Repu. 

blica. ;mtoriza.do a. a.lll'il' no Minísterio da Fa
zuntla o cretHto e:<traordioario tle 27:59Z~~J72, 
p:tPa. occo!'rOL' ao pagamento da. commissã.o 
do 2 % a.·,•s vended01·es par ~ie Li l al'OS de o~
ta.mpilbn.s no oxcrcicio d~ l9{)2; razenlo a.s 
ncccssa.rl:l.S operaçíjes e rovogad(l.S a~ dispo
sir,,ões em couwa.ri.J. 

Sala. cbs Commiss·iíc ,~ . 14 de ago.>to tlo 1903. 
- Vi1·ialo lllasr.'tlr enlu c.Y .- Jfm·moncyilda ele 
.llol'oe.•. 

N. 12 13 - 1903 

· cob.'a.r·:~ cxocutivamentc, a b:m;Jflcio da suo. Re<.lacça:o flr<r)t <lo projec~o n . 12, d,•.de. a?!no, 
rocaita., a multa. im].)osta, indOll~ndcnte de emen•lculo pelo Senado, que autot·i;(t o Pra-
p•·occaso crím.n~l . sident~ do. Repu~lica a abl'i1· ao Minide1·io 

Art. 22 Cabo o dir•cito de queixo., quando da Fazendcc o c2·edílo i!.r,tT·ao,·dúta,~o do 
.~3 julgar pl•oju,!ic:ldo: 3: OOO.i pcw" . accorn't' ao pagamento das 

I Ao. elda.dão, nos moi os 1le se r ~zcr ali.;tar ~spezas feitas com o material · fXli'C'- o Tl1e· 
oloHor com ·o numerv do vot .s que direit:v stHil'O Fede,·al no eo::e1·vicio de i902 

. 1n.cnto lhe p:lrénncCI'Cln ; 
·: f[ Ao oloUor, no pleno t'!xarl'.i,ío do ,;011 (Vide ' rrojec(o n. 3G.2, de Hl).2J 
t1iroito ol:Ji tvra! ; o -

Ill Ao ea.ndilla.t.o, 110 caso tl,) por1la. 011 O Congt'CSSO N:Lcionall'tJSolvt~ : 
. ox\ra.vio de algum voto quo lhe devesse ser Artigo unico. I•'ica. o Presiilonf;e da. Repu-

contwlo, , b:ícr~ 1\lltorir,:~rlo a. <\brh• ao Minl~J;crio 1!u. 
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Fazoncb o crediLo o:ür~wrclinaxío de 3:000:5 . Art. :-l.o .\pplíc:w-~e-ila u Cudígu Pcnal .\fi· 
Jl'1l'O. occon·ct• ao pagamento t.bs úcspeZC~.S lttat·aus p1·uccssos $rdmwi,tidos ;t ,juri.<d icç·;'i•) 
feitas com o matol'Íl.l pnt•a o Thesour·o Fe- dos consollios d:t BriQ":.td:L Policial. 
dcnl no cx·:rcicio uc 190.2; fazcnilo as neccs· Art. ·Í.'' Itovog:.tli1-sc u.> tl i o<JJJs i çõ ~ ·s em 
Sll'ias op~1·aç-.õc$ c rcvogad<ts as di~posiçõcs contrnl'io. · 
om contrCJ.rio. Sala tla.s Cumnli$lÕOs, U d.e agosto de !DU3. 

Sala das Commis:;Õ:Js , 14 de n.go;;tu de 1903. - Domírt[JOS GIIÜt1W'ii;,•s' - lierllWiiCfjildo r/c 
~- v:ría~o Mascw·enhas .- Ifr:rmcnegildi. de J!onccs .-V. Jlascarenlul.' . 
ll:loraes. 

' Reclacçr7o fina! do proJedo n. 121, rle.<t<J ar.no 
que consideJ'it valido, pm·a o e((iJUo leqal dn 
pr·onwç<To, ~ tempo deco;-rid~ de 11 de 
março a 23 de _j-wrho de 1891 , em fJuC o 
alferes do CJ:ercito O!ympio ele Abl'en Lima 
CI!:CrteJ.t o CW'[IO de qjtlclante de o1·dens do 
,qover·nador de S. l'aH{u 

O ConJt•csso Nacional resolvo: 

Art. I. o Fica considerado v;tlido. P'll':t o 
olfcito legal d;~ promoção, o tnmpo def~otTitlo 
de ll de mat'Çj a 2:5 de junbo de 1801 em 
que o alfere.s tlo exercito Olymp:o tlc Abnm 
Lím:t exerceu o cargo de aJudante de ordens 
do governadO!' do S. Paulo. 

Art. 2. o Revog<tm-so as disposições om 
contrario. 

Sala das Commis;õe~, !4 !lc agosto do HJ03. 
-Viria/o Masca'l'!mlws. - I!ei·mencgitdo de 
1l[o1·acs. 

~. 14ZB"-HI<J.3 

lÜdacç,1o flnal do -"'/Jslilutivo ojfe•·eddt) "" 
. 2"- ÜiBCHSSciO do Jll'Ojeçta H . 24. .j, da }0()2, 
det~J"m.Ímmt.lo que os o(fi.;íae:; dr1 lJrigrHfo 
Policüfl do Disll·icto FadeJ•a( pe1·drmTo a 
f)l] lenle, f]IW,ldo eond~111!1mlo.~. tJm pr·ncesso 
c1·imc, a IJ$Sll Jlelllt 011 a mais t/1J r{ous annos 
rlc 1wis,ro, c clanrJ.o ouh·«s l'moidunci"s 

O Congresso Nacional l'Csvlvc: 
At·t. 1." Os ofllcbc~ dit Hl'i:.ç:v!a, l'olicín.f tfo 

Districto Jo'cdrwal JlCl~drJl'[f) a Pilt•llt<J, qu:ur:liJ 
conüomnado:;, nm pr·ocas·_;o cri ma, 11, os>a 
pcn~1 ou a mai.~ do tlous annos de prisãr>. 
Ar~. 2. 0 Compeb ao Governo 1•eformar os 

'ditus oiJich\CIJ com o suh.lo :pt•opoJ•cionaL :w 
tempo de sm•vir;o u(fectivu, nus ca~os úo 
~ ~1·L 674 o :>egun~lo us rórmM do:; t1rls . G7õ t1 
ü8f.i <lo decrot•J n. 4.2n, do ll do dozcmiJr·o 
de I90L 

Pal'dgraplto unico. Nas hypollwsr.s, po l'r'lm , 
do art. H74,p;tragrapho unic~o.lottras 11, c e c . 
l\opcmkrti, a. r~ro\'ma. tb :~enl.on<;•~ '{lrol\wd••· 
·um ]n·oec~>o r,rimc (C:orli:;o Penal Milit:u·, 
art. L47J . 

N. 150 U - l \103 

N,•dacçr7<J (in<d d<J fll'~irxlo il , .13;) JJ, dc::le 
anno, enterulf! deslt~cada n1.! ,'Jl \ di.'lcu._..;s,fo 1/v 
pl·ojeefo n. 1.1•!. d~ 11}')'!, rw(Ol·i, n111lo tl 

1-'resídanl.c rl" l(e)mf,lictl !L i.<cJitHr dns dire itos 
de í·Jnpor(açrto o n1.akl·ú1l fJ' {'J (in· i-mporf.(l rlo 
pel« lnlendellcia ilfwlicipa! dr: ;\"ova Fri
Ú·uJ'(JD, l.'Úl(J,t/1) do J~:-:/Jtdn do U1:0 rf o .f•.JJICi "J '0

1 

JJCO'(t a()(l~/.ecim.ento du OffUO, /;ern f "OH'iO o 
Jlwlm·ial mekdlico tla.~li? iw/o ri rMe r!e 
cogotos c o que [ill· ?1eces.,u,·io pai'!! o sr.n::'ço 
de iltwnineçcío âeclricrt da m1.'SiJI!! cir/a t{c 

O Gungrt)SSO Naci.on~tlt·e;ulv• : : 

tu· L l . 0 D'ica o l't'CBÍ•.lent.) dt~ Rop núl k;o, 
autol'ízado a. iscntat· >ioJ tlit'r!itos d11 iHtpo!'
ta,~ã.o o mat.criül CJII{) fot· tiii !JO!'Lado pc/;1, 
lntcndonci<t Municip;d de N.ol';t Fribun;o, 
cül<tllc uo ~:;t<l.tlo ti o Rio do Ja ntiro, p:.i.t·;~ 
ab~1Stcci!ncnto de agnn., bem comu o maLc· 
rial mctallico uc:;~in·r.du á rêtlo elo cs;;"tu:-; o 
o <[IIC for nccc;;s;td•) par'a o se, 1·i r,:o de i!I IIHIÍ· 
naçã.O o/cctric•~ da. JIIC:lllla citJ:v.!C. 

Art. 2 .0 Rovog:.ttu-<c ~ ~'< di;pos icões om 
contr<Wio. 

Saln. tla.s Commbsõo.-;, 14 do n.god,o de l!Jml. 
- ViJ'ÍIICO MI,!.ICanmluc>.- /fenlWII<':Ji{rla rlc 
Moraes . 

Ru•IMçrio jimd dtJ ;iN!iedo 11. 15:) C, de,fcJ 
annrJ, CfJiL.nrhl rlr:.~((lf.'tUÜ.L na .'1'~ rli.~l ' l~:t-:r/0 !lu 
JH'ojcc/o n . 115, ,fr< fOr!:!, rPrlrwi""""' o 
l'rc . ..:.ÚifJn(e d~~ ],~i!fJHbtíca, a t_•onr.•r:tlr:r :'scHçtnJ 
dos dirr:,;to.f tf,: im.pttl'laçl'!o fiUJ'f/. o m al cJ•l,d 
r;u'J jiJr im,,iJJ·todopdo f}'•DCI'l tt) rio l'i''"h!f, 
~f/U'I( () ~:m·lii~·O dt~ t)//f/ •:lf'd-,,,(!;'1/IJ 1h~, Ufj ~ lft 1/1t 
COJiitot rfo m1•sm•' g•:{((tlo 

0 COO[j'l\J:;So Nacío11 :1l J'<!Sül vo : 
A1•t.. 1." Pic;L o PI·.~sidontCl d:1 Republica 

:wt.orir.!lrlo (;concede;· iscnr;fLrJ <le dil'cito~ d(J 
impot' <ar;fio p:LJ'tt o rnatel'i:d q 11c f0r· irnpor
tu.rlo pelo gnvcrn!J JrJ Pi:11tl1r, JlõH'a o sr:r·víç:J 
llc. u ba.s&iJciJnonto' tlo a:;u:t d<l c:J pi La l iln 
ruc~mo Jt:8~atlo. 

At·t. 2." ttcvogll.m·sf1 rL~ c! i .; po~ü;iir·s nm 
r·.ontrnr:o . 

Sub ll<l.S C'o:mnis.~,:;,,,, 14. ,j., :~p; to~ f.o rl<.l ]\"Jt"n, 
-·- Vil'io:lo ,1[r;,~C(!T<Jr111<l~'· -1l<'I'Ji1CittJ[Ji(cl o dr; 
Jf,)_, ., I}S , 
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N. 155 F~ 1903 

Reda('Çrío final do prr!lec.lo n. Jt;5 ]), dug/f: 
aru1ci t cnWiU.la dfJstGcadu. ·;ta .;a. discu.ssrzn do 
JW<~je,_:to n. 1-15, de 190:.!, aulol"i;lmdo o 
l',·r;8itlcnlc dn Rettttúlica '' i~~nlt"" do" di
reitos tlc im(nn·lr,çréa o mulariat preciso para 
o aiJasJeci~·n~~Jl!r~ rft: li.!Jl-1-il,. '' cí~lade f!.J Be&Jmt 
no ]t.'sk.(dO do f•H,·ri, 

O Cvngros~o Naeíonal resolve: 
Ar~. L o Fictt o Pr·c<dcntc da Jtopubtica. 

auGorir.:1do a Ucnta.r dos dircií:o$ dG impol'
ta.çii.o o· matorhl procis,, l)M'<1 o i1l.nst.ccl· 
menta de ag•t:.t. á ci.ladc de Boi<'Iu, oo l~st:.tdo 
do p,,,l'tL 

A1·1;. ~." ltevog:wl-~O •~3 dispu8í•;ões t-llJ 
t)l.l\l~l"iU'ÍU. 

:S:da. d:1:~ Comrni,:s!)u:<, 1-1 de :>:{n~tn \l" I!H{: . 
--- v,: r in,{ o JI!~Sf.'a.n:n/ws. - /le!·nteHC[j i(do dG 
.JJonu.:.1. 

N. IGO A. -l!J03 

Redacç,ro fi "<<l do pro;jeclo n. 16U, deslu an11o, 
que at<tm·i:::a o l'r•:sidmzl.r; da Rcvuú/.ic,, a 
abrú· ao Ministe;·io das N.claçücs E:;:lcriores 
os CI'Cdilos drl100:000$, papal. e de 45:000$, 
oui"O, ar;uetle, stt}Jt1lenumllw ri r!lbl·ica :;a, e 
ostc d 1·ubríca 7a, do m·t. 8• d(t ld n, 9.'57, 
tlt: .'JO. de tlez,:mbro lle 1002 

O Congr·esso Ni1r.i,Hmlrcsólvc: 
Art. l.• t<ica o Prc.1ídcnte da Republica 

aul;orizado a. aiJJ'Íl' a.o Ministerio das ltnh· 
çõcs I~xl,crim•es u~ crcxHtos de 100:000$, p1tpcl, 
e de 45 :001).$, ouro, aquellc, ~upplcmont;n• :l 
rubrica 3• o osto á. I'Ui>l'Í()a. 7•, do ar/, , 8" da 
l r1i 11. 957, de :w de dczombPo rl.o 1902. 

Art. 2.0 ltevogam-se a~ dispo.~içõcs um 
contrul'iO. 

Sala .:a8 Commi>;:,õcs, 14 rlo agosto de lfJ03. 
- Viriato ;lli!SCtl!'enlwB. - llr;i'I1W!W[Jildo de 
JiOI'lWg, 

N. Jü;! A - lO();J 

Rerlt1Ci:íío final do }Ji'O,Ír!da n. f(J'J, de$te amw, 
g•.W a-uta1·i.:rr1, o Pvr:~z',l,;n(r; da [úJjili!Jti,;a a 
concedt.:r U'm. tJrt-'f/.tJ de Jicen-ra, cmn ortirJna,_lo, 
ao tclcm·a)"'hi.;tr.! de 1." classe rla Repa1·tiçrio 
r ,' .;rat dos 'l'el<:r;rrrJ1ho.j, JocTo /Jupti.,La Cotri1r1 
An~nlta, llUJ"a L ntlw· du sw.r. sr.wr.l c , ond r; t hc 
r;onvi,;~· 

O Con;p·e. .. SIJ Nacion<.~.l rc~olvc: 
Ari.igo unicrJ. l."ica u Pr·o,idoni,G rl<t H.optt

lJlica autorizado a, cunr;crlur um anno etc 
lícen•;"', corn ordonado, :w tolcgr<tJJIJ !~ta de 
4" cl:.~~sc .Ja.'tu Bapl.i.,~:\ Cut1•im Amnha., r·ar;~. 
tr:l.f.io,P de ~u ... ~n.w l o, ond.c Ih(\ "'onvine; T'GYD· 
ga<l:.s as dísposiç:iíe.~ em contrar·io . 

::>ala. das Cornmisslíes, 14 rle : t ;ro.~ to de 
l0(ti~ .- Vil'irtt~ ;v,,sw1·eohr~s.- lfm·menef!il<lo 
<11:1 ~{rn·IJe.< . 

Redw·çiro {incd do Jn·oj,;cto n , !):l, de 1901, 
qwl ,m/ori.:;a o l'resitlc>!le dtt llcpu~tica a 
aÚJ'i;· O '' JlinisUn·io da Gue ;·n~ o CPtJf.l :'lo 
e:r;l.ra -rrd{nto"Úl de 3: OlG':flj!J0 1 J)I.O·(~ ot~ cori·er 
(ta p<t !fumcnlo tio., va>tcimenl"s do nwst1·e 
r{ a c<,Unt:ta ojfi,;ina. de r:arrcei1·os . do i Ir · 
,,,;nrd rle Guerra do R ;o Urwu/.c do S ui, 
Oro-:imt!O da Situa lliw·,jucs, t:t~jrls sc1·· 
viç.Js J'ortrm np1·rn.,e.ilados rw I nl.enclc'i1·d o da 
Gaet1'u 

O Congrosso Nacional r0;olvo : 
Ar/,igo Hnico. Fic:a v P1·osirltml.e tb lt':pu· 

blk" autol'iz:l,(lü :1. :\ln·it' ao Min i~teeio tl:1. 
U1Wl'l'<I,O ~.:rcditr} exl,t·<toruinarill de :) :\J Jfi.•f;!Y rO, 
p:wa occ:oi·r•or :w pagarnnn I, o tf os vun c i mnn
tos drJ mcsi.l'l; r[<J. OXCinc.ta. o/Hc(Jl(t de CU/'· 
l'<~eit·os do A1·seual o:lc I iuorTa tio r~;~t.:- •. d •l •h' 
H.io Gran<ln rfo Sul, Ot·ozimho il<t Sil.v<~ i\lar
que~, CcljOS._ I!Cl'VÍÇO; fill'<W1 tt pl'OVOitatfl•2 
ll<l. In~endcnda dlt Guerra.; fa.ZClH(o :t.~ nc~cs
sarias opm'<~ções e t·cvogada& u.s dispo~tções 
em cont!'a1·io. 

Sa.la da o Commi~sõcs, H <lo agnsto de 1903. 
~ Vwia!o Mttsc<n-cnlw s.- Hen nencyi!dn da 
Mowas. 

V<~n a imprimir o seguin te 

N' 80-l!JO:l 

0iJÍJJI( )1."0 :O:C H{ if/o r/r : rl.!fO ,•:;c'l• c.;onr:ar/ir_J.n O 

et•crliln <l'' .'I:IJIJii$ í'''-"'" 'J ll '-' o Dr . A<ldi•,tO 
Anlttnio rlt: ~'''lfl l,·,·cire ·urí r( lCU l'OJliL e;n 
wnínro· o.< princ·'pae., e,;/r<l. elecim.rmlo.~ _ t.k 
miHino ; cr1m 'colo t:m sepa!'rtrlJ do 81·. Um·· 
ni!lio drt J~OYIS(:I'a 

A mrm~n.g"lll !lo Sl'. Prcsidnntc d<~ l tG]lU· 
blica, do 27 tlc ,julho 111 t i mo in fuz:ma quu a 
Congrllg:tr,:i'í.tl da, Faet~ltl ado do Di r eito rlo 
Rocirc, em cxemwflodo que osin.tuc o a t·t. 211) 
do Cod igo do E11sino, indicou o pmrc:;$Dl' d:~
qtrella Facltlúadc Dr. Aúolíno Antonio <k 
Lun<~ Frniro r'ilhô pitl':t, cxumin u.e os prirt
cip:~oH cstabclccimontos rlo omsino supcl'Íor 
ua Fl•:wça, Alleruanlw. o Italirt, pén·a euj:1 
via,gcm, a.<',Cl.·csccntu. a JUCf~ 1na. rnr-n;;:;a,gon-1, ~se 
fa r, i:wco.~sarío ll!Hl o Congl'cs·:u Naeionat voto 

.o cmúito de 8:000$, si ,julgM q.uo de va :·;m· 
ati,CilUí.l1~ ;~proposta dn, tilta. Congrcgar;.l o. A 
Cummi~são r.lc Orçanlllnto, rcport~.nd.o ·se uo 
que rJx IJillHlfJI.I em seu pl.l, I-.~<;Ul' n. 81i, ú c ltn 
n.n no, 7'01 a.U vMnQn (,o <\' 1 <; t'"tl li', o p o<.l. i<l.u l "il.' 
ittenti<:o t'unilamonto P-'Ll'lk a viagllm d.o 
V1·. g l'nesl,o do Nuseiwunw Silva, untcndr.; 
lJ.I!e u. C::urmra n:i.o conct~de Ü11n l)(lHltJ de q11 e 
trl t.to, !MI.a meosagHrn, vistv r1ur; as r;on•l.ições 
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d~ _Th_c_:;om·o uiio pcL·mi.ti;em ~Lclnall!len t~'. c,;t;t! pn.. r n, <•:.:$" · __ ,_ ~•J I Ilm!,;,;~o, •tOl'113.-:;c., . nLwes;;:Lt_'iO 
dc.,,JJOZ<L. lJ.IIC \ l CotlgJ'f'-"'0 !\aeiOI!al COIIer~d;t O Cl'Ct.lJ tr> 

Stda rla.s Comrnissues, 14 rle :.Lgu:; J,o de 1\)0::. cxi.J·,\cl·dinaeiu Llo 8:0 11;-;, moe< LO. Il<l"ion:.d , 
- l<'n11~<:i scr~ V';iyu. prnsid.ontu .-Url><wo Sw1.- P?-l':t 1;aL !lm, si. jnl~a.r ~uo <lev:t s et· :t tl.<m· 
to~ , L'clatot• . - Gd-r!•.io Cit>'Oalhal . - l'a"l" R rt- dul:\ a pt•npc,~l. a. rüt eongr·r•g-;~ <,o:ir> •h llll'llCi o
mr> .~ .-IJ . l.:wilp .sl11.-f.r<>~;·imlo l'il •.<.-Fnm- nad.:c f<.tcltli.la lo. 
d.-:c· n .'.~_i.-('oi'J/0'/io <la F011,CCa, voneülo, com ruo rlc j:tnoit·o, "!i dt< jll li liJ ,[ ,, ]!)1_):) , ---
<15 razoes ti. o voto em separado!. .r. J. 8~1r&ra . 

l~m mcn,;agem rlé n<>turcm igm\1, rclatim 
;, vn l'iJ<l ~le 8:000$ para dciipczas do •·hg-om 
olo DL' . J•;me-~t:J d-., N;t~dm t)n t.n Silva, lento 
tla. l•:scúl:l. dü .M ctliclna. tlu Rio de .JauoiJ·o, 
doi o meu vot o vencido, !'OI' w r •J p:n·ccor 
c ... ntrar io :l re:~li~at:Ao do podi<.lo n:•. mens;t
gom, o •h~n,lo <L3 t·<Lzõcs clv p•·cscotl\ P<•:rcc:ct• 
a .. ,: uto:·nua .. :-; ~ ~o •n eola .. ~l~=l " ;l. rnunsa.g o n\ l~ln ' flU ~ 
" r :nv,t·ow pctl: ''üJ·ba ,J e 1-\:fiUO.~ pa r·.- ,, ;o.j11da 
olu t:uslu au IH·. ,\dcli nn AnLunio) tlc L una 
l<" l't:iz·t: l•' ílhu, lnn l;o! tl<~ [o':tc a lúatl " oiB Di L' e i to 
olu ltoc ifc, a.s., i_é·no í;;-ual.:ontn nmcitlu, 1·istu 
,;,_>mo entendo f[U:!, om vi ·twle tlo~ m·t~ . 2W 
:1 221} do Catligo tio Ensino, oos Jc:Jte.-; ou ~ub · 
.stHuto;; escollthlos pehts con:::r·ega.ç•ics pam 
irem (l.<J ostri\ngeiro f(I,?.Cl' · e~twlo~ ~obt·c a~ 
materiiLS de s1ms c:.1deiras, aclqllit•cm u di · 
reitu 1.lo reccher supprimon i,os P<Ll' : ~ ess(l n m. 

Si. a. lei é incompleta, rCllimncl·se , la:.:endo 
depender a oscollla. do lcntn cht PL''' vi<t con· 
sult:.t :to Govol'n•J ,-obro as comli<;õa.> lin:w· 
cci r-a.s do p:.liz . 

J~';,'}'tOsi~:r.To clr:. )noli'Oos a rp.~r.; sv -refere o 
r w ·ecr;>" <'!I.Jl l'l.l 

S t• . Pt•csidcn to cl:J. Rupuh!ic:t. - O at•t. 2 l 5 
cl:1 IJodigo elo.< Insti tutos OHici:tos do gn~íno 
:::>upc t·i•JL" o Soeurular ioJ, :tppi'<JVad.o pnlo rlc
ceoto n. :-1.8\:JO, do L cle ja.nciro ,lo I !}IJ J, rlispõo 
que, de dous 0 111 dnu~ a nnos, <L con~t·n:;-:tç.lio 
d e cada. ost;tbelccimcnt•J d e •msi n :J snpo1·iot· 
i nolica t•:i. :w Oove••nu um lonr.u utt snbs J.lLut.o 
}>ara. ll:n· cnca.rrogarlo •trl lamt· invusti ~:t•;iíu~ 
sciontific:.\s c oiJ.~m~var.~l.o jll\ tticas , ou p;u-a 
n~tudar nos 11a.ízos cstt·an).{Oit·u.-; us melhot•ns 
ruc!t.llodo.~ olc cnsir.w e a.s mutol'la.s das rcspc
c tiva.s c>.ulcit'<.~~ . ag.sim r;o1no o:t:tmina.l' <JS 
os ktbdceirncnto,s u in$t.ir.ni•,,iic.-; da.s na~,ijcll 
m>Ü~ a.t.l aa.nt<vla~ üa. l•:m·op:1 c; da Amor:icu . 

l!~m olfkios IIS . 6 c 20, llo !3 de n.bl'il ul
timo o S deju.lho coJ'!'CI!to, o üil'odor d:t 
I<'aculclnüo elo Uir·oito ilo Rcciro ~;rnmullkou 
ao Governo quu, om sessão 1lu 9 1l1! rnn. t'í;o, <t 
congt'O"açãu accoíto11 '" i n.J.iea. r;í.io tiu IJ J' . 
Adclino Ant.u nio do Lnna F rniro Filloo, p:u•:t 
exu.mi mw os príncip;w~ cst.<tiJtJb;íment o ' du 
I!Dsi no S llpe r·íoJ' d;L Fr· ;t nr;; ~. Allnmanl1a, c l i. ll· 
li:t, ~on J o·ll1 e m;u'Cilotl o p;J.J"íl. css:J. ·~ •Jmroi~.{Lo 
o praw de I 8 mozn~ . 
N :~o exist indo na. lei ,Jc 01·r;auHlll1.o do c.x

ot·cicio vigen te dutar;li,o om rp w possa. ~cJ' 
0la-;~ i.IJ•!tvh1 <L rie;;pr;z<t crnn <I <tjwla de r;u.>to 

Vão a. in1 pt'i m it· os ~cg ui n LI)S 

I' H• l ,l Ef!'i~OS 

N . H D -l!JO:l 

[V:da .. t ~·,;o jrtll 'lt nu co r fi.~,-,,.'\Sr '~J , rio t!l.'l:onlu COJJt 
o rH' l , ·/.'i:!. ,f,J /,',_;_;,;,,,,;tlfn f; t/•;ruu , ,fr.t t"lltt:wla. 

''f 'IH'1 t1Mtlrt tlfl :,'<t. di:>.t ' l'.''-~ t~IJ •l o Jll"ú jr:do 
n . ,\.' .t. t/,•....;/ ~ t \J ittr1 , 'f'U: t 'OJir 'l'd , · ii. ,':.:tw i,.,J,, /,! 
/ •;·ot, ·.·lor" dt.l h l{llnf'i,t IJ,.~.-:r,,( ;.,fa , dt.t .l•'o;·
lo/e ;r~ . n o Ji:.,·[a,fo diJ ( _', •n;•,; t p rl l"r_l 'l)/111'ltam1~ 
~·,t·,J ,fa:-: ·''tf<ts ~.~~ d~~."- t: do_,. rt 'SJ JC'' l i tw ."' •· "M-r :w . ...: 
O 1t~O d r) p)·op;·io r rv'Ú.J rla.f. qwJ sn·uit(. OH·h ·'urr~ 
" '' •IGI' "S ilt> •l c arl:ft ••s /Jdli•: :~s ; c d•i Ú1!l ras 
p m t;il/•:llc ias 

( V i etc prl>jo,c~o 11 • 8 B., c la t 'JO:l 

O 00ngtc~~o \ :1eio1H~l rl udÍ-r!~ :t : 
Ar !: . 1. ' Fic:.L cvlll:u lirlu ;i ~ocicc l:ILiu p,.,, . 

tnc~ul":t úa fnl'and a Dcsva.Iiola , da. l•'(Jl' ta.le:r.;l,, 
no ~~~ tado rio Cc;u•;í, p;u·. , m:un, t.cndio thl8 
s ua.s n ub~ f) rios J'.l~pcctivos cuJ-oos, oJ uso •lo 
}l L'Oprio nar:iona l que scniu cHt ~t·'ol" : t rlc 
,(cpnsito tlc a r,igo$ IJell ico~ ; u 1 1<~ ou!.;·u.s p r·o
v ÍI)COCÍ'L~. 

Pat·agrnpho UIIÍ I; <J . Es.~a cont:c~~ fi,, :li) tot·
n;u·;í. olfcctiv:t 1iC!l1l u j :L e :lu r:t l";í. emqu:w Lo 
cxi~li ,. a. mnncirJna.cl: ~ u..-;~uei<t•;ão, com os ~eus 
11 ns :1ctuaes . 

Ad. ~- o Rcvug:nn-St\ a~ •lispo.•ir;iícs r:n1 
<!1/0 tL·ariü . · 

Stl!a rla~ CO J I I !Il i:s.~·•cs , 1-1 rle :J.gosto elo I!XJ:: . 
- Vi •·ilrlo ,lhtSt;;<l'utt!w.<.- ff, :rn~tmeyildo de 
MoraH.< . 

N. -12 A -- 19fXl 

Jl,f tOl'i .sa o /'mlfJJ' Et~Jf:CI.ai vo a c,~va r c } 't).tjt~/.~t?' t 
SC't)'J. f1HU,'i Jlal'(t os COf)'Cs JI'({Jlif.:;-, ,~· , ·wnw. r;ut :'; f.~ 

6unr;jiC1~nk 1111 B l'iffii'Üt I '•Jli<!irü ll•!sl! t, f:u. 
f!Ílal, 

(V ide prój• c~'' n 12, do HJO:;; 

A Com n : is~iio tl. :I'Ot·va.nHmto r<nl.nnol () 1p1C o 
JlL'O,j r,ctrJ 11. ·12 , t[O r" J I'J '. •n f.~ :1.0110, 111i1lfl SOL" 
acc :i to pnb Ca:rn;Ll':l r~i /11 1.1 111'1 c ~ ,w,n • l t~ .~ li ])· 
prr:s~iva do a l"t . ::". ();J ar~.:: . I" u -'~" do pt·o
j t:lc to l'Cl'Ol'CfO·SC ·~ cr c:w üo Ull llill<l ca.i:q uQ
Il ll llCl.lll Lu •la fl rign•la Pol icktl •.lo.st:.t. r.:a.pítu.J., Q 
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yie,lido é feito sem orius pax•.1. os cofre> pu
blico.; , sondo qno o onus tio descon t o UI) tiHl 
dia de 'wldo de c:1.l1a. mcz, i\DS officiacs <~ pt\1· 
ças, sem um proveito dos mesmos, attontos 
os beneficios que cs.,:a e<J. ixt~ devo t raze;·; 

Sendo o ar t. 3• re ferente a mtüerta cxtra
nha à dos arts . I o c 2" do pPojocto, referindo
se a um;1 lei subsid i:.ni~ •• quo pódo sel' J'C· 
formada, 11ão é rcg uhw q uo sc,jn. i.lccoito. 

A Commiss~o ú de ll<Ll'CCt~r que nft.o 11:1 in
COIIveniunte em ~ce o projecto arlupt·u.lo cora 
a segu inte emenda suppres~i v a, quo oJl"orcro: 

Ao projocb n. 42, tio corrente ar. no. 
Sn]>prima-sc o n.rt. 3•. 

Salit tlM Commissõcs, 1,1 i.! o agosto fio I 903. 
F'n •rtcisco Vei!Jl', }>J'Clsidcntc.- C:n-nclio d11 
F rmscc'<>. , rcbtor .- fil·ancisco Sà.-.tlrt i~i'J d.c 
Alwett.-Gatea:o Car'Ocrllu1 /, . -Do.'Ditl Campí.•ta. 
- Paula R mnos .-U1·úcr11o Santos .-J..u.w·indo 
l'itla . 

N. 42- 1D03 

N. 1:33 B- 190:.: 

l!,cdr•('~·•To P'""'! .:i'' d i scuss•i"o, de rtGCOI'dO cOII! o 
w ·t. J.J2 do RIJgimento 1n le;·no, d" cm i!Hilr.i 
aplwovada rw .?& di.«·us.~rio do ;wnje(:lo 
n. 237, de .1'JOO, decla>'ando lj tle uosat•lio 
da fi·alfqnia poslaL a C01"1'e:;pondcncitt a a 
~Revista da Liga Na. vai» . 

O Congresso Nacional I'Osolve : 

Al't. l." Gos~~rão da. f t'il.U(l'lÍa postal a cor;· 
respondencüt e a Revüta da L igc! Naval. 

Art. 2. 0 Rcv ttgam-se ;:.s di~posiçõcs om 
contr;tt•1o. 

S da tl:l.s Comm is~ões, 14 de a. gosto do 1903• 
--/<hcnciso Veigu, p msidentc. - Francisc9 
8â .-l'aula Ramos .- Galeâo Carvalh.c1t . 

i N. 133 C - 1!.103 

U.:rlrleç<7o J•rtl'll .~·· disc·us.~tiO, dt.: l!t:cm·do cum 
O Cong-:·o~:~o N~wir.JIHl do~l't:h : o w·/:.1:J2 do Rerti·menlo l lltano, d(t. r;lrt•J>Hic' 
At·t. 1.'' Fic<J. o Poder Executivo auto1·izado t.t)lf11'1Jvt.ula na 2a A íseusáía d o projedo 

a c t•cat· o regular, sem o nus para. os col'r~.~ 1' . 287; d e 191)(), de-cltmmr.lo que fJO.-;n?·ú rht 
}JUI ,licos, um:t c·dx.a honcficentc 1u 13dga.d:l (i'lmft~iu po:~!,Cfl lt «_R.:·viJltt_» du Socie~üule de 
Pollcio.l dosl.a Uapttr>l. M erí«:t>l<l. ~ Cwur!fla <lo R•o tlu !I.IHC1>"0 

Art . 2 .0 Scr<t consti tn itl <.~ com o !lolcon to _ . 
<l~t impodancia de um di" do soldu em eada 1· O Cl)llgr·eS:J<J N:•NOna[ ,•cs olv<.~ : 
JMZ., dos o!liciae.s eyrtv."t.~ ua liiC~ll1êL bl· igadc~, Art. I' D GostJ.c'iÍo t.la fl' <J. nqu lu. po:Jhl a, R e· 
20 °/ o U<LS multas 11np~sta.~ l)Or ftLi tl\S dt::iCJ- 'l:l Í.<la tb. Suci~üu.rlc do Meúlci nt\ c Círut•gi:J, do 
pltmwes o •LLHw.;;qucr donat ivos p(lrticulares. Rio dti Ju.nciro. 
ott lcga.rJos. I . . _ 

At·t. =~-· Fica extensivo áq ,1clla. brign11a 0 At'li. _2 . • Revoga m-se <tS d1spo~açucs Olll 
di~positivuclo tn;t_ 4" do llCCI'Oto o. l '.l3 A, con trar10. 
de 3!1 do j a.noit o de 1890 . S.tlll. das Com missões, 14 de a.go.~to do !003. 

Art. 4.• Revogam-se a.s diSlJOSÜiÕCS omcon- - f'nmci.<co Vâgr~, pt•csitlonto.- l·i·aJl(:isco 
tra.r io . S â ,-l'au/.a Ramus.-Gatc<iO Um·~>allu•l . 

Sala das sessões, 2 do julho do !Ou3.-
0assiano do Nascinleillo . 

N. 1?.3 A -1003 

llc•lacçtíO para :Ja ,l i.<cu~s(io , ik w:çrwtl•J com 
n m ·/:. 1:12 rl11 II•!JJimento ltl-l"n<o, rl1.< . cmcrtrlfL 
IIJ'/ll' '•1>r!ll•t tio; 2" di•c H::siro do )•1'1J jcdn 
n. f!,li , de 100(), llechmrildo r1 tt~ ·untr;r•in 
da {l 'll.11(fHif1)10-"lOl I! COl'l'e.~jlO!UÜJn('Í(! IJ ti 
H.!li'Í t;L da Socirnüulc du UCO.'Jl'tt]Jltia 1/0 
lli/J d G J11noim 

O Gongrcs~o N.tcío!w-l l'i';.:olrc : 
APt . 1." Go$rt!'1io tl;,c, fl 'ó.W• (UÍU. pos!;.d a 

CU!.'l'o ;p:mdCiieb t1 iL Rrmi.-;ta th Soelc11:ult.1 de 
I :cogt·;~pllí :t do Riu tln J:~ncil•o. 

A1·t,. ~!. o 1\nvog.~m- : :<1 ::8 t li~posir.ÍJ rH nm 
I ~ illtl'.LI ' ÍO . 

X cl; ~ l( :l.fl ConligsGt!S, H d•J :1.g-o~l;o de J!)•ll. 
- Joi ·, md::m Vci[JII, pl'eSirlon !:: : - z.>·,mâsr:o 
,.'jt). · -- · 11•. \td?~ JúHi~o~- . ·--G~~te ,~·o .. r:r~,· JJ..:.( ÍlO. l, 

N. 133 D - !903 

lleda.cçr7o ]Ja.ro. .:Ja di~c•t3scio , d~ O.ccorilo com 
o r.w! . 132, do lwyiwr:nlo D~tento, dt.t 
tm&<HHla ~-~Jl1H'OOHdu. 1Ht. {!<1. rlisr.1t.s.~rro d u pro
,ier.to n . 2.'!7, de 1fJOO, dcdw·ando qur' 
(/0~(.11',70 rla (r·tmqt<ia })O.<lal r1 Nn·:'c.<JMrtdcn: 
cig e a llevista 1la .'Sociedatlr~ Bohimtr1 di: · 
A[{l'icullw·a , dn JC~tar.ln da Bahít.l · 

O Coogec.lS<J Nuclonrd re~o11•o: 

A1•• .. l. " Gozarão da Ü't1nquía posh/ a Clll'; 
t·coponllonch o tt H.o vLst;a ela ~ocie!lad<t B;~.· 
hin11a t.le AgricuHum, do Esta.ilo du. Bahia. 

Ar· r. • • ~ . '' ll.ül'og-am-~o as tli~pnsi (,,iins em 
cnnb•ari(). 

f:iufit d.as Com mili.!vlls, 14 1lu agor.>to do I!"J({; , 
- f";·und.~co Vci{j{l , IlrL~.>ítlen~u . -- 1-'mi l • · i::~'IJ 
8ii.-1 ·~:, .;J, ~ U(Hno: .. ----G,,f,; -''!t C·::~· 4> : 1 ( fw.l , 
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N. J33 E- 191i:l 

Rerhn·1:tio pa1·a 3a disc~.tssi'ío,_ ele occordo com. o 
rwt. 132, do RBgimento !ftl~nw, dt< ~m~nda 
appl·ovt..ula na ..z:~. rli.~cH,..,'$(1(1 do rwf~)IJd_v 
n. 2/37, de f9Q(}, dcc/.(ll"i<Wl<• (jl<6 ![OSO,I"UQ 

da fronqu.-ia postc!.l a ~~o;·;·es;)onde~,_~tt.~ . a fl 

«Revista» da Uni<to .Agriwla de ::-im·g:pc 

O cong1'CSSO Nacional resolve: 
Art. 1. o Gos1rão da. t:rtwquí(t v..osttl .a 

cot•re,;pondeucía. e a Revi~ta d" Utllao AgTl· 
cola. de Ser~i pc. . . _ 

Art. 2.o Revogam-so as (lJ.-;pusJ<:ue:; em 
contrario. 

Sai<t das Commissõos, 14 de n..~osto de l9CH. 
-Frr.mcisco Veiy(t, presidente . ..:.J•hmd~cn .S'i 
-Paula Ramos.- Gal·i!t70 (.'twvnlfwl. 

N, 133 F-190:1 

Uedcrcç<lo para :J• diseass<7a, de M<"Ol'ilo com 
o art. :182 !lo Reqime11to lni~rno,tlo; enwnda 
apptovadana2~ discHssrJo uo pr~jccto n.23~, 
âe 1900,declarando que go::;anío d~ f;·anqu_w 
postal a cm·resporulencia e i~ Rav!sta da !:>o
ciedade d~ Agrictc~tum Al((goww, do Estado 
de Alagoas 

O CongNsso Nacional resolve 
Art. I. o Gozarão da franquia postal a cot·· 

rospondeneia e a. Revista. da Societl.ai.lc de 
Agl'ieultu!'a Alagoana,do F.sta.d~ do .A1agoas. 

Art. f.l .o llovogam·so a.s dlsposH,,o<.>s 0111 
con&rario. 

Sala das Cumlllissões,l-1 rlc :~gosto de 1\iO~J. 
_,,.,.,,nd.><:o Vei:;a, pt·e~id•:nl.e.--- l'nut · ·is~o 
Sô. .-l JCII~la 6'r!JIWS, -Gcrlc~f'J l'ar•)f/(./rol. 

N. 1:3:; G-l~O:J 

RcrÚ1q:rio Jrl).!'« 8' rliscu~s<<", r/c ar·~ ordo com 
o art. 102 do Re.r;imcnlo b<lenw, da mit~mta 
op)lY'OVo.rla H'' :!a cli.~r·r.rs.!cTo do I''"".Jecl!J 
n. 2<J7, de 1900, dcclo!'(lwlo 'f'W ffl!;o.n"W da 
/1't.!'tlf)UÍa jJost.at 1t cm·J·esp~n_rl.rJ~tCÚt cJ. ' '- . N.1.:· 
"Vistu ti{), .S'or·iedatlr: .-luxttrr,lloru rf,.~ A,'ll':t
qt/fro·a. d1• /1.'.-:tnrln de 1-'t~}-i l (lntht l l· n . 

f) Cnngrr:Wl N·,cional rm:olvr: 
A l't. l. o Go~.:1r~w 1::1. fJ•anqni;.L jJo', l,:tl :l e"':· 

respondcncia. o a l~ev!st.a (b Socicrl:tdn A ll.q

liador•a de Agt•icuHura. do E~t11.d() rlr. Por-
nu.m bilco. . . _ 

Art. 2.n rt~1Yoga,n1-S.l a,~ dJ :..:poSI~U i.! . \ nm 
GO!lól'll.l'ÍIJ. 

S:d:t fias C<>mmL: ;iin;;• J.1 d:J !l f'~·~ t.o ~Ir 1!10.~ . 
P:'IU1t 'i,()r:o ·v~"· i11a, pro :11tnntn. ·· -l·rti nctsr_~ ~~·~. 
-D~:t• r'd (J,:tilj'ÚJf · ~ . - i'; : t{ { :: U(! ; ; l · :· .~ . - ( n.~ {t: • : u 
~ · •• ·. ·r,) ·~· l .... /. 

Yo( }\" 

:\. 1:13 H- IU03 

Redac·:~ao pw·~~ s:t di.)l:tt~s'ia. r/c! accurdo cmii. 
o a i·L 1.::!2 d~} n.~gimet'ltO InlerJ!I), CÜ[ e.1netula. 
uppl'OVfJf!tt. Ha ::.!a. f./i . ..-:cus.~1!0 1/o p n !iedo 
n. :!87, dt! 1000, flechtrtrtldo rfUf~ go::.>t(J"f7D rlo. 
fh~YI.fjuia 1w . .,~l.r.d " co~-respondcrtcia e u (< !{.(~ .. 
vi.Sl,U)> da. As.-.'<iCÚJ~: !ir; Agl'i~.Jcdu i 'tPdi . .:t a , do 
.l~storlo de 8. l)r.culo 

O Congresso :<aciona.! l'Csolvo : 

Art. I. " Gosarã:o da ú•anqui.a. postal a cot·
t·espondcnci;t e a Nevisl" (h .·\s:;l)CÜtção A:,rr[. 
cola P;tuli~ta, tlu Est<Mlo úo S . P<tnlo . 

Art. .'! .o Revogam-se as disp,Jsi<:õos em 
con ü·.:tl"Íu. 

S;lli1 da.s Commissõc~. H de agos to do l!JU:l. 
-- Ft•rH'ICi . ..,cfJ Vu,:g(~, jll'.:-1.•údentc. - Ji'J•nnci s(;o 
8~~.-f'urnr.:lio rht J-'oru;r:c(l 4-DHVÍd f):.!inJIÍSta . 
-l'uuh( Ramos .-U!de<To Ca;·vnlhfll , 

N. 170·-l!Ju:J 

nr1~l1l('(:ri'0 pariJ :J;\ rf·t",~·I_:II:O:S/[t) t/() :.-.' irlJslillfl iVO 
l.lji!'8.Wt1(f!1/0 t!ll 2" 1/.i.<Ç!(SSt"iO do 1ll'Ojr!cln 
''- 10, 1lc 1002, fji!C r C<JHla a s Htai'(!as 1l 
f!í"o;wicdfu.le d r,:; ÚnÍ1nrwS 'tluw~- , CliVI.llüw a. 

"t;<~v:um l.'m /o(lo o krrilorio dt:( Rcpuúlica 

(Vide projec~o n, :301, de i90l) 

O Con;;rcsso Naciurt[d decrct.a.: 
Art. 1.• A rnarc:r, a, fogo ou qHalquer 

out.ra que fLll' adopt<l<l:.t. pdo Porl01'· Jt:x
ccu l;[vo, sobre <I ba~e rl:r. numcm,çiio, filo;-; 
prova. rb propríCJJadc rlos a ním:tos m u:u·, 
cava.l!ar e vaccum em í.odu u J.ol'l'itur-io dtt 
RcpulJliea. 

§ I . • l 'tt.[';~ q lll : <L IU:J.l'Clt j)U~~a f:OS:Il' da~ 
ITaranUas ua }ll"O[ll'icd:1l[O li ind i:;p(l/l~a.Yd 
qtl.) ~ej:.L ÍII~Ul'Í!JLil, IIIJ 1\~;.!i~l,I'U · p llh [(CO I!'HJ 
l'ut' úc~i ;.r n:.tdo pelo Pud:Jr 'Exçcu Livu . 

§ •~.· O regi.~&t·o da. IH<LI'C:L 1-(al':tn r. il'ti. ao 
propJ•iuta.:·i'J, :dúrn d:t :Jc(,·iio cJ·imi ual culli.J':.L 
n, usm·pa1;âo o :1 irnita•/to l'l·audt tl on l.:;., u 
•lit'dit.IJ a Íllc\crnni7.:tç5.o por· acr,::i.o ch·il. 

§ :L• A wansmissi\.o <la peopri~tl:t :l c tio~ 
D.tlimaus as~Jguala.li•J~ .~D lJi'OY:tl'll ~omuuto 
peln.~ r· l) t'l,i fie:ulos ·do :·eg- isLt'll. 
~ 4. • O l'o:!IJr 1•:-..:er; lll.lvcl. tnnd•.r r·J•l •, ·,:~l.:t 

:;,l •{.iill1 di l"~ it.n .1dq llil"ido po·,· rn: tPe:J. p!•i\· ill·· 
:-ri\ tt :·l :-:l!iJ: IHido :t l1d, P.IJI;) 1,'tl'iÍ. nl ll t'IJ ' (' H1t. !fl f.!iHI I 
;; COII(;U,SÍIIIlll. I."Í<J d.a p:J,I,r~ IJI,<: p:J.I'it a. I'H,pt:• 

c'iY<t :ulo]J<).<J. .. _ 
No~~c ae,•flrdo ~(l n.~tn.IJI ~ !r.c(! r •:t,u , al(:rn tlu 

praz.1 de dill'<ll;i'í." do pf'iviil·~.:·ín, a~ t.ax.:!.s dl:· 
;·ida; polos ()d!'l.ifi ca,dn.' o l.: ·ans n~ tss•Jo. !, ti>! 

q nu l'•.ll'!.'lll im ]lldi( ~ vc ts :w p 1·opn dc>.l'J<J <la 
p:.J.I. flnt,o, o~ l\ Jn lÍIIlll!'.JlcO~ , 1111111,;1 ~ n r. IISC!lS . 

To1l:tv ia, :. t:J x:L d<J imp11~Lo ll:"Lo oxee.lrrá. 
a.•J ~nii :J Ji X<l que peJa:< !oi.; ví ~c r1 L •~' J\J t' , :t !·' :" 
dh;o, ti ' I !ilu pi! ÍU'j .JJL•J'; ,l,d,;!-0 . 
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Art. 2. 0 O Podol' E:tocu tivo abrirá c.m. 
curso p"ra a, adopção tle nm systema àe 
marc ts, contl'a.·mar·cas e signtcs a S:'Jl' 
adaptado para u registro tb pt'<>priedado 
&em avente de que tr:tta a pr·cse11te lei. 

Art. 3. o O Poller K>cCtiCivo consoliúaul. na 
I'cguliJ.tneli Lav:'io des~~. lei t.udo quanto lhe 
for applic<wo! d;t lei de 14 de ontt1bra de 
1887 o dect•cto n. \J.l~B, de 3l de dezembro 
do mesmo an!lo. 
Ar~ .. 4." Rcvog-am·s~ as U.isp(l.;içõcs em 

Jontrario. 
Sala das Commissões de jalho de 1903.-

J. A. Nci,a. presidente.- ·v;,·gitio il?'i[Jido.
Jn~ena.l !Jlilter. - l'assos Jli;w1!la F. lho. 
--Ribci?·o lt;11q"eim. 

N. 171-100;-J 

Anlorizu o Govano g }'(lf/W' a D ./Aci~a. lJuarle 
StttftiO Lo/Jato as veocim':<ntns elo .ien flnado 
mG:·itlol'edr Ewn;Jeli~ta lldV~;Jrdro.{S<(y!7o 
Loúaio, 2• official a]Josenk11i11 U.o Curreiu 
GeJ·al, co l'l'e.<J!Or1lleH les (10 pcriodo d ao ,.di] o 
-:Je 1·1 de noucmúl"o de 180-1 IJ. 6 de Julho de 
189:j, ?'elevr.ula ptwa isw a Jli'escJ·ipçao 

A Commissã.o <le Fàzenda e Industria, ü. 
qua.1 :rol presonte um rcqucrimenjo de D. 
Luizil. Du<~,rte S<.1yã.o Lohaw, pedindJ rele
vaçã.o do prescl'ipçúo para receber os venci 
mentos a quo tinha direito seu finado ma
rido PP-d:·o Evangelista. do NegJ•eü·os Sn.yão 
Lobato, 2• official o.poscnta.i:lo do Cort'eio 
Geral; 

Con8ideraudo que se tr<tta de pn.gumcnto 
tlcv ido a esse run<~cionario, apusDnta(lu por 
mo ti v o de mole,s tia ; 

Considerando quo, fu.llccendu o oftlctal, <J. 
viuva. do mesmo, por igool'<tllcia, deixou 
eahil• em prcscripr;ão a qnantía que lhe er<t 
devida; 

Consí<lcrando ser esse mu doB e:tsos em 
f~UC <t ignoJ'a.ncill. dt~ lei so jus~lfica ; 

Considerando que a Oami),ra tom adopJ;auo 
,. norm« consf;a.nte de rolava r as pcescrlpções, 
11os casos dr. di.virln.s por ordonados ; 

Consi.derà.ndo, finalmenl.c, qu~ nlio :>IJ trab. 
!lo cswtbclocímento de um novo onus pal'tl, o 
tho~outo, ml~s tão sórncntc rh orücnação tlo 
trm p:~:;a.mcnl..o r1ue j:1 . rlevía. ter slllo fuitu: 

Formul.a c oll'Ot'ecc " C<Lm<.Lm do~ lJei>U
·tu.<los o 1wguinto Jll'o,jncto rio !f.! i, cr1j'1. a.ppt·o
vaç.U.o peJo: 

O Congr·ooso Nu.ctonal ro~uJv;~: 

Ar•t. 1.• FloiL o Gom:Úu aui.C.l'ÍZ:J.do a 
pag:lr, roleva..ta pal'u. ÍS3r) 11 Pl'OSCI'i pr,:ào a 
D. Luiz:.~ D1mrto S1Lyiio Lulmto, ~~~ vr•nf:l· 
montosdc seu llna.dn rRIU'i<lli i'(!di'u l•:,·augr;. 
li ~\ it d!.• Nllg'l'ciL'rJ~ Sa.~ · ii.o l."h;d;u, :.!;o •.lllki:ll , 
a.po.~~~ol,adot'll) Cul'l'Clv Ci!Jl'•d, tui'J'< ' ·i'UIIdl•ll L .. , 

~o pel'iorlo dec:orl'ido de 14 de auvrJmhro d<J 
18'1<l , d.::\ta lia apo;o•Jt:lli•Jril, :L 5 de jul ho !lo 
do lti:lt', Lhi,<L LIO fa llccimcntú dú rcfedJ.o 
oficial. 

At·t.. 2·•. P<tl'ct OCCOI'l'C L' á im p o ettlllCÍ;J. 
liüs:;c p:J..c!'i111lellt1.l, a!)ril·á o Go verno o nocu.>· 
s:n·io crcdH:J. 

AeL 3°. Rovog.\nt se as d i~pos i ç0cs em 
contr:\rio. 

S:da d:~ Conunhs~o de F<1zend:~ e rndus
tl'ia, 14 do agos "o de W03.- .f. A. N eívcr, 
prosídcnt<:J .- llf~eiro JH111j't~c in:!, relator ·
l' .. ,ssos Minmrla Filho .- l Hvr::rwl Mi/le>·.-
V irgit-:o lJdyido. · 

N. 17'!-l\iiJ:i 

Au/.o1·izo u }-J,ufer E·;JJfl.l l ivo J~ f.!bYi>· v c,·~dilo 
lir( 481$..1 d r JW. l "cl )10iJ<W1CidO d a s O'aU(i · 
··uçôes de Dirias ao c!mtonw:nse da D i>'e<.:loria 
Gaal rh• l~sl<rl.i.; l.i•:l.o Jll<moel de "U!JWjU~rrzw> 
P ortocart·~:ro 

Autot•iz(LdO pelo ar t. 43 d[L lei n . 428, àa 
lO do dezembro do L89o, quo resta.bcleceu o 
art.4o,o.!,dalcin: 19! A,de :~o de se
tembro d~ !803, v P.:Jler Exccu t.ivo, por por· 
ta.ria do 29 de dezembro de 1897, dispellsau 
do iogar <te amanucnsc dct Repart ição de ES· 
t!Lti:; tica o cidc~tlão Manoel do Albuquerqu o 
Portocarrcro. 

Contra este acto reclamou o re ferido cí
rl:J.•lão,allegaodo e proVltndo mais de lO ano os 
de se i'Viço pulJ!ico,CcJnfurme jli'CCGitú<t o § 5o, 
n. H. do art . 6° da lei n . 429, de 10 de de· 
zambro de !896 . 

Por seu fundamonl,o legal, foi c::;l;a rccl:~ 
nmção ;v.tendlrla, c, por tlllspacbo de 
1 :~ de jultw rlo !80S, o St• . Mini~tro de 
l•:stil.d') t!a. Inr\usti'ia, Via.r:.:'ío o Obl'as Pu
l>li ca.s ruandt)u que o recl.aman ~e licas~e arl
dido á DirecttH·i« Ge!'al d u Estitl.istic:L. 

Em virtuJ.o cles~c do~paçl,o , o rqo 8ffi cl Mink 
teL'io, pelo avi:;o n. ~. ::J\16, do 25 do setcmbw 
de !00·3, potliu <to Sr . Mioi:m o !la L'tlzcnd:t 
par.~ qu~ maud<ts~e 1mgtu pela vcriJa de 
cx:()rr.icius findo:; a fJUl~n t ia. de 481$•!.17 pch1s 
g-t•atifica.cí'í os llcvitl:ts de l ri e j:\nciro a !H dn 
jtllho de !8\B :~ Ma.r10ol do AlllrHJnCrq.uc P Ol'· 
t.OCltl'rOl'U. 

O ' l'ribull,.l. de l'ontas, por :~eL<J <h : ~D d.•: 
sotumbt'O ll.O [!)!);!., ucb:otl de l'O~i~ttat• a dr!.'>-
[m:r,a c:onstantc <ll!sJ;o a.vi:>o. · 

fla..~eou o Tl'ilJUrnl de Conta~ o ~on acLi> 
om considOl'al;õos do ol'dcm :.;cra.l, som ne
nhuma. rof'Cl.'Cncia. a'J a.r· t. 6, § 5, n. H, da. lni 
n. 4~0 dn 10 do dezombt•o do lti9ü, ma.nt.h1o 
no :wl>. lO 1h lei n. 489, de 15 de dozembr·o 
lltl 1807 , t[Uü :l.~1>i111 consig n<t : 

«0~ Oillpl'Cg'Jli[OS qn o fl '-tll'Clll cxcluid.ofl p ol' 
llll':il,o da.:t l '<'l;wnw.~ <HI l:r•rtn.~i'ul' llnda~ rl n ro
·L'·~ l'l.H,~on:-J, ~~tli.LW ! ;:. ~LÜd,_.~ 11a, p t'· ~;~:t~uf.u Iui, :~UL\Lfl 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 11:37 +Página 26 de 33 

cou.;ider·ados <luuid.:.,s, si ti·,..:rnm 111 tcnno.; 
de serviçu p:tlJiicJ co1n diL'L;ito <e <Lpo:ocnGa· 
clul'icl». 

Ctunpt·it.~. p.11'tan~o, qne tl1ssc l'(1.::tstt·a.tla a. 
tlc~pcza, visto os tol'mos t.lc~l.e p:u•agri!.plw 
s::rcm hem cLti'Os e p1·eclclus, put'rl"'" u :tma.
nuense ch Repll.di,:iiu de 1-:,;t..nhtlca é um 
ftlncoiuna,•io cum direito ~t aposcntador·i:t c:n 
qua,!qttCl' UOS CitSOS da. Ju[, 

As>i m, <t Commiosi\o de Ül'< .. •<J.mcnLo é erl 
p:~reccr que s~j" .~ulJmcttid\) á C:trn<u'<t dsJ 
DoputaAo.~ o sogui.ntc pt•ojocto do te i: 

O Congt•csso N:\cion:.tl <.leceotn: 
Artigo urtico. FICa o Poder Exocntivo <lU· 

t.ol'ÍZ~táo i\ :.1b:ir o credi~o do 4()1 $447 parrt. 
pagn.mcnto tltts gratificações de vielas :w arn<t
lllLOilsc ll<• Dit·cciui"Í<I Gcr·al de 1~8t<\tis tie:•. 
~hnoel de AlbtH[U01"'1UC Por·toe>tL'I'ero. dccor· 
rc:ntes de l do janoÍI'u a 17 •lojai!JO de l8\J8, 
rcvugadas as disposições em contml'io. 

Sttla. das Commissões, 14 tlc agosto de ID03. 
-P,·ancisco 1-'ciga, prc,;í:lmne.- Lmo·inrJo 
l'ita, relator.-· Ji';·ancisco Sá.- ;tnizoo ,1gto 
de A',nm .-Galciio Cm-vt.dhal.-1-'aulo. Ramos. 
-Da·vid Oampisl'.'·-UriJcmo Sa;llo .~ .-(}ornelio 
da Fons eca . 

N. 173- 1003 

"lu!ori JI! o l'ode7- .llxc•;uliuo a a/J;·ú · ao 11Bnís
l0Yio da Jusliça cr Negocias Inle 1·iot·es o ue
dieo rle 10;60i$9:J4, s·r!J!plemantar ri 1'Húril:a. 
27, do arl. 2" da lai n , !J ;);, de -~:0 r/e de
zem~ro de 1002 

P.;r mcn:mgem de 6 tltJ mcz p:ts.:;alo o 
Sr . P1·csídento tla l~cpu!Jiic:l tt·a.z ao conh·J· 
cimento do Congresso N;Lcional i[IW a. quantia 
votad<~ na. rubrlC<l 27, tlo ;1rt. 2" ola lei n. f/57, 
lle 30 do rlewml;ro •lo :Lnnu pn.ssaJ", ptt.l'tL a 
rlespozl.l cum o nymn<J,sio Nnelo11:d. ti insu!li
t.:iontc para :tttel~<lc t• a.s sr!gnin t .•s snrviço~ : 

I. P:Lt'a. nB dcsper.a~ com us exa.mes gor•:ws 
do prepn.t':1tot•io:L AIJatendo·s t <lu Ct'eri it.o de 
20 :000$000 constan ta dus.;a su b-con~ign rt.çlieJ 
do Externll.to a qnantia do 18:U:l5$000 despcn
clída. com :L~ gr·;~ti ftcaçõc~ ao po.>soa.l adrni
nistri.J.t,i.vu o a.o~ u.uxillaros c ~orvontcs nu 
lllt'.7. tio janeiro, c a.os oxami.nadorC's nesse 
Jnez e no elo fi\Vnrairo, o su.ldo restttnte <lr. 
I :0!15$'(!0 niíu t\ b:t>tan l.t\ pal';L OllGJ'aS 1!~.~· 
pezas hnJH'C~cindivn i~, lJIIil.l'.' 2:!'.íli:lson•l 1J~t':1 
grati!ia:~ç;:il'fJ do,; auxilial't:' n s l!'l'(•llt~ ~ : em 
Ji.lvet'Jiro c mar('-tJ, 1530.~. 10(1 p ct 1'i1 g ratill0i.t
(Jíes aos ex:tminadui'O~ <l 322$ 100 pal'tt livro.;, 
aS<[:I:ws t•,Ja,; sornrn•.lm em :::5 158100 . Por 
este mol.ivo se I';J.z m isr.or suppl(lmnntu.t' esta 
vori.Jtt ' 'um 2:450.~100. 

H. Pat'!l. as despr.z:1~ com as :whs ~upplc
mr.nta.rr.s dnr> mat.ori<~.s do i ' :1.11110 ri o 1110"'no 
E!lternato. O ru'l., 57 do rcgul<LIH<~nLo <.p· 

p:•ov:t.do polo d,:cnlto n. 3.\l l ,l , de 26 do 
jaucim <h: IDO! e.-:r,:ttnc r1ue, qu;Lmlo por ox
ce~~i l';t ftequonci:t ele um<e ch~,;so fúr iJld ts
pei~S •vd snbdivitlila-a, si o lente d;t cadc im. 
uào quit.cr 011 ni·i.o pwlPL~ enertrregue se Ja. 
aula s~tpplcrncnütt', o Uovm•uo dcsign w:.t 
out:·o lc:ntc tio Gymnasio ou pc.<so:.t oxtran iJ.a. 
a.o esi.:t!,olc<'inlcllto p~. :·a. re;.tcl-:t . 

Foi o CJ.l!O ~uceu,[cu <J.go r·a com u l" an no 
llo Clll'SO, pciu qac o GOYOl'O O pctle O Cl'Ctlito 
de 6: J.:í4$::l:;4, .~cnJ.o 4:625.)802 parrt. paga
monto tlo.; lente.'\ elas 1HtnB :w kts supptemeo
l.a.1·cs o l :52~.1s0.32 p<l.l'~\ u tic um inspectot' tle 
<tlumnos. · 

lU. Pat'>l as tlc>pozns com g-r·atific<tções 
aúuicionaes novas a luntos e pro fessare~ do 
flltorn;.\l,o, pamcujJ llm não fu i su!Iicientc o 
Cl'lltlil.o de 7:UI>O$ votado na rc.:~pcct iva sul.J
coiiSign:~<,::J.o, sendo pot' isso nccessar·io sup
plomun l.ili-•• com ~c:uoo.~ooo_ 

A Conuni~Kão <ltl Oe·çame:JI,o, tenelo em 
vL>t:t a expJsíção ('olca e, qna :1to aos exames 
gentes de ptep:uatorios. e(UC lt lei t.l.e O L"~a
mcnt·J vi•ji.lntc <~ugmernuu as gl'atificações 
~em augrueotar corl'cspondcntemente a 
vel'lm, o t[UC f,•z ilc~ilo log'J l ii'OVc r a sua. in
Sllllicíeocia, suiJrncLt,ll <i. aprec i<tçã u d<t Ca· 
rmtL'a u segtüntc pl'ojcctu : 

O Congresso 1'\adunal clocrct.;~: 

Art. L ' Fica o· Poiler Executivo atttol' i· 
udo a l11J,·ir :co Minístcr•io t.la J ustiça o Ne
goci:;$ lntei'ioro~ o ercrl i~o do 10 : l:i{H$9:31, 
~npplcmcutar :i rulJl'íca 2i, Llo art . 2• da lei 
11. !J5 7. ll.: 30 elo dozcm hro da 1U02, sen do 
2: 45UliÚOO pa1·a desp !Z:J.S com exames gor aes 
do pt·op:u·;.tCueios, 6: l5 1$8:l4 eom rtula:; sup
plemcntarc.> no l~xturnato, o 2 :000$ com gra
tific;tçõe~ itrluicionu.cs no lntm·aato, 

Ad. 2 ." Rcv•;f1·;~1n-se a.s < l i.~p iJS i i;ues em 
con l,t'ai·io. 

Sala !.lu~ CüllllllÍfHi'io :, I ,l uo u.g:J.liu tio 
[!)0:3 .---·H ·wtci.< co 1/eí.r/(t, Pl'OSi J.c nte.- Anizi,, 
Atcto de A/weu. - U1·úano Santos, rclator.
Dav itl Co:mpisltl. ·- - La~.<1 '·i1ulo Pia1t. - I'mtla 
Ramos .- Gateao r:,II'Vallor.r.l .-F1·anç ;s,·o S ú . 
()o;·nel io da Fonseca , 

llXPOS IÇ AO A QUI·: SE R"!•'):rt& O l'ARE CEit 
Slll' ftA. 

f41' 1'1'1'\.;Íih'lli.t\ d:t ll.r'j>II IJ I ir:\ .. 0 Cl'i'II JI;o 
\ .. !;:~u 11:1. \'ln' i >a-li,l'lllll:t.~ in Na.c ít)!Hil ·-- •lll 
acl.n:lll;l~i.' l '<:icio 1.b 180:{ pitl':.t 1l espoza3 eorn 
os ox:unes tle prcp:n•o~,l.ori<.lS o oxplltlient1~ do~ 
de ma.du t·or.a, inclu~ivc ptt~amcnl;o monsa.l. 
1!0 l)CS~oal indí,:pun~avcl i1 o;b;e sct'Viço c os 
l'e$pCdivo~ ;~uxilbrcs , foi do 20: 000$000. 

AbMitlo~ rlc~sc crndito l8:<J3~$ das gr:.~.tifi
ca.çiín~ an pnssni\1 :~rlmini~r.r:tt.h·o ~<los n.u:d
l tlLl'C~ c ~cn vent:J~ ticJ mn;.; de j;wclt·o e pu 
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3ôs A:'\,..;A(l!'> DA CA~!ARA 

~~·atilicanõcs d0s cxa.minadOI'es dos mczrs de ' pcn· cujo m <"Jtil'0 o St•. Prc~itkntc du. Re•m· 
j a.ncit·o Ô l'u1·crcir••', !ico11 aqur:lle creüito, blir<\, em !l1('1l, agem du 13 t.l u ml·~ pa~sado, 
apenas. com o s . ~ l·_lo d!! l :oG·,~. quo nã? cum- [·crie :\ cu!JCI!~< â,) do ct·r;,Uo de :;2:0 -JU;.;, s1111. 
portJ. a dc~pcza. :un<h f.OI' pa~fil.l-, !l::t. lmpor- plernrota l' ti <jtrd! :~ vci'I.J<~ . p;l.ra. :Llt~n ;fn. 1• a 
tnncía chl :: : 5 1 ~$1 00, sencl u : l:%f.·8. cl~ s gr·a· osso.; p:rg:LTlHJtHu.~ . 
tifi[;J.çõr,s dus anxi:ia :·<'~ c lL'l'Y0:1l.ca co m cz A Co:nnri~,i10 UCl Ot•r,.:r.ntont.o. 1,cn<lo r- 1n 
tio_ fc,·crciJ'u; {):)0;~, d:.s g1· ii''ca_ç:~c~ ,~o,, e x·J,· vjst.- •. ;L c;xpusiç1io fl:í i.n_. s rd.Jmc! L·.l :i. " lll'(cia
rnmadorc~. e BOR$, \las dos a.:t x \ 1 1 ;\I'C'~ c ser· (;;u ú ;t Camar·,t o segumtc jll'oJocto: 
ven~es llo m ez de rn:1rço; c 32'!$101) de livros 
f01·ncciúo.! para. t.tcs cxa.mc ' . 

Tcn1lo s.cto :mtol"izado o rliJ·cc\o-l' flo E:der
nato do mesmo Gymnasio :L org:wizar ccu· 
las supplcmeni:•t·c·~ d~~~ ma.tct·hs do l•anno, 
do <>.ccorJo cem c d i<ro:; \ll no a r : . fi7 du 
regulamento anncxo :w d<'ci'CtO n. 3. 914, 
de 21i d o .i 1n 0i ro de J:l< •l. <l;~ I'-SC· h : L um au
gmen to do despr z:L de G: lfA$834, sendo : 
4:6:.>5$802, p:1:·:~ JJagamo::nto das gr<üifica· 
çõcs a.o; r~~pcctii'08 lont, ~J c pl'ofusso ros e 
1:52\J$0:~2, para gra·.i lic:H,;;'Io a. 11111 inspccto;• 
do al umnos; despcza cale : dada d o.sdo a Llnt a 
em quo entro.ra.m crn ex r <'ici) de 8u:.u; 
fuoc;õos ató 31 tlc tlozcmbro o para a. qu<1l 
não In ct·~dito na. t•Mct·lda vct•ln. 

Accrcscc bmb3m r1 uc o ac!lito do 7:980$, 
consignado no lníi'I'O .to do alluJido G_vn .
nasio p:tl'a g.-:ttilicaçõcs arltlicionles •~ !cnt' s 
o prorcs:~ol'l· ~. não é suOicicntc 11ara pn.ga
mento de novas gJ·o.til\c,:,<ilCS nu CO l'l'Cl' do 
a.dual OXCI'dc(u d .J l()O:L 

A' viot:l d·J <•xpo :'o sn!nn·,tt 'J o ;;~s nnpLo 
á vossa apl'Cd;;~:.io, ali;u tio quJ Y<JS uiguob 
solicitar du Cungt·c~SJ N:1c:on:tl o cr .ditu 
supplemco:3t' de 10:004$!1:H <L vot·ln-tJym
m~sio Nacion~tl-do ex.: l'<:i~iu tU: I!J:I:I, s~nclo: 
::>:450$]()0, rn.T'it n~ ,Jc .~ pllz 3 .JI)s. (•x·:.mn.-: el e 
P t'epara. tor·.o:; c G: lf··l.~~:lJ, par .• :l.; d :r s :•.u las 
:;:uppiOll\l)llt:tl'<'S no 1-:x ;CI'Oat:J, t ) ~ : IJUO$ p•_:, r;t 
gratifie<\(;ÚCS atlt!ícionat:~ tl J lnt:l'll:trn . 

!tio rle .l .t~:t ~it'J , (j tlu j !lho de l\i l0:1. -
J. J. Sedn· ,r . 

N. 'J i 4- 1003 

Atc-l ol'i.:a ~ Podc1' fó:;,;,•r.ulit·o · a ,_. {} ,.;,. IW Mí>its
tet·io drt .lu.~lí~·a e .1\ .. Cfj fJcios { Jt(,J·,· ifJrr:s o 
<Tédil rJ .<tlttttlt:mCJl/ar de S 2; 000,) J!DI'a 
a lle11der <W l'".<l''"l ~nto d ,; o)u.r(,,, tf. ~ <'H.<lo 
tlfJS ?HI!III/IJ';,,..; t{f} f~tH1ffl"I'SSliiVtu ~ iu ;ut l 

O Cungr.:J~so N:Leiomll d :::crot:\ : 
A: t. I. " l''i ~a o P uil.or Sxccntim au~ .rt'iZ'l.· 

d~1 a a.bl'i~· :.ro ~!ín;stcrív d a Ju,;ti<·:1 o Nogo
cto.'l lnl(n-:uN s u crotl.l.o r.lo :; ·;>.;(J(J(J~, ~up~ lc
IJWÍlt:n · ;L ru lr1·ir.a ~ ,rh, a·:t. 2", tla 'ici n. fJ.)7. 
de 3U de tlozcmiJJ•., c!J ! HJ'?, }x~;·a <t~len.Jet; 
:u~ p:,g:uncn:'J d~ ajnrlas de t:u ·•o ao,; mcm
l.o i'vS U.u c:.-'nttt'l'S'O Nacional. 

,\, t ~-o Hcvog<.Wl ·~l) il~ uispusiçiios C.ll 
con trarw. 

Sala das Comrfi issões, 14 tl i•agosi;o de 1903. 
- f.':·t:>ldsco Vé!Jl! , L' r~~idc!lt·~. - Urúm,o 
S""'''f., 1'Ctn ~.O i· . --- Go!eao Caruullutl. -
l '<wla l(ttmos. - !Jnui:/, Campi"t.t . - J.6 n
, .. ndo 1'-.lhl. - C<Jnwtin da i''<A•~cca . - Ani
;.'o .-lu lo de ,-1/;n;u . - J·hlllci_8çO :Sti. 

/,'a;Jns içlío fi 'J"e -•~ ,.,_fc,·c o pa;·eccr· .S!tpnz 

S:· .. Pi'•1 i bnt ... )(b nept11Jl:c.t- Nii'l f<Ji :ri nd ;~ 
s~íll~tcn .c. ~Jm .r n .s cxcr·cicios :tr.tot·i oPo.>, o 
Cl .Jdtt•) do !l:J:fiOO.) vot.aclo na. Vili'ha n. O d.> 
·.•r·•. l;! .. ch lei d•J o;-ç-:t.:nonto do ex JL'ciclo d~ 
({};):~ . 

Por· c._,n t:l cles.;c c;·c.li lo fu ram pa"as no 
Th:)sonro Fe~or;ll t· no.; 8,t;t,los ·~· · S rno~n'•l·os 
do CungrTsso K'a1·i Hl:•.! _ :r,j111hS de cu sto, o:t 
1111 por•t;ancr_a. .'-b S!J: s.-,( ::-:;, flc<t rl(lo :tpiltJ:J,<; u 
~\L,{ .; 1f l 1?0::;. IJII'! n:í.a ~ompn;· t:r. riOSp07.'1S 
,l<'.-;s;t uatl!r'oz:~ tpr:• a11Hh lt·r~m de set· 8a H ,. 
li: i ' •s n qu .. l se caknLun , :t; rp::.JX i m:~.rla nlll ll t.ç, 
mn ::~ : UU0$1JIJ{), 

O ill't. ::!f3 dtt cit.arlr l.d :wt.ot•izoH o Oo
vcr•no a :t!Jt'i.L' cr·ed rto~ ~uppir:!rnont-\r:cs :is 
vr. t·bas indicadas na W.bolla H, quo acompa.
nlJ 1 :uprell:t it)r, ont.ro .s q n:w3 -t:Stá cont cm
pl :ria. :t ni'IJ:\ n: D: _ma; u Gover no ~ó pódc 
usar dessa autoJ•rz:~ç; l, r, em !'d<l<·•l.H á ver· IJ<~ 
de cpw S<l t,:·;~ <t, ~<i mcnto d." p d:; 1'0 nono mo;: 
do H.I(E.lf'CifdO. COIJf(>l'lHtt iJj ~fr<~; () ~ ~ u fJO 

a.J·I .. ~!O da lu i n. :L' lÜ, , j , ~ :·, IJ th • {) 11 ~u l wo til! 

A1•nlwi~:r !l' rl to :u·l. :t .. ,h lci J l.fl;,7,,J., :~o 1 ~-<! ,eopr:-~n.t n nos l.ct' ll111~ tla 1-•in. !i.'l!l, iJ 1~ 
fie dowmbt•o •L• anno t>a;;~:u\o !hou om !JO:tifJO.!:. O tl · s~t(!lllht·u ri u ltl:iO. tÜrl t'~Lil·r. r· t'Ctlllidn u 
:t uespoz 1. tt r:~wt• com n.i11•Lts 1h1 cus t •• a.os L:orpo L:,gi~f:.t!: iro. 
mcmbt'os do Uvn~l'C~so N•Lcional , d,J confút·· . A' vista do. o.xpos!o, snbmotio o a ;snmpto 
midaclo com o pin-a~t·:tphu unicu <l•J ;u·t. I" :~ •:os<'·t apr·c~r :rç-a,.J, .fim \ L~ qu:J v:)S digneis 
du dccrotrl u. 4'17, do O dc no\'CJYJIJJ·o du l SUG . . i •• l!cn.a ;· tl j (,un;Hes'o N :1cronal o c rl!cli\0 de 

C•Jm o l'a:sa•ncn tu , lJU l'~ lll , ti ~<Jllü ! lc·: que :~::!:000$, supl orne nta·,· :t Vt\l' i1:1. n . !i d o a!'t .. 2 .. 
0011~tam ti ;~ d.cmun~kat;ão ab •ixo, on-v b,h d ;~ !ui de OI' tl.1cnto do o <or.:icio l'igrHlt 1 pa!'a 
?O lo GO\'CJt'no :i CallW.J'a, n~I'Íiic:x-sc quo j;i uccOJ't'l' L' ao pa,(l':ll1lrJn I,<J ti~ :•.iwl~s 1lu c>.1M.o 
t<J i del!Jlcnclid :t " •p r.r n'.i 1 "'' i;!l .''[>l)~ , ~<í ;w3 momln·0s do n~e~miJ ConJ!i'e.;~J. 
re.:::~n~o . po!s. <l.::J.l ·l,r du 15_:,:',. l~ r.t!'<<W~f,, !~.o d.; Ja~:i •Jit·v , i:l do jt;litv Je 1\11)3 .-
mnrh lahMo p~gar oul t':.\S aJU :ta.~ ele e uoi·<',J. J. i;,_..t.~. 1·a. · 
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D I-:1-,I :; ;~~Trt..\• : .\.n 1•:\ .'-~ D :·:~ f' EF.\:-1 ~-·! :n·.\ f-i t·::l.\ \Ti~tU . .t. .I L f·; ·\:i i •l-~ L't:·:.. T.~ 
An3 \ l !·:~ll~lHf..: !11 .1 i:(j:":,: I~"F>-;~;: 1 :\.·\1.." 1 •.1:"-~ \[, !>.i E \ J " l~ <:i •.' l iJ I ·~~ 1~ 0 :· : 

Son:J.dü t\ .. , : 

,\ntoni ,) Con.•hn!.in, , i\'ill' \' ...• . .• .•.... 
.l .• ,n\ha: ,[,. Fr,•if.;,~ l '•·. lt:, ,?,il., ... .• .• . .. . 

f •a.J•ti 

Srlna tlu r'M: 

:\la.u'):;l rln Mnllo C:li'• I ;;~'O l!:w:Lla . . ••. .• 
./osti P:tc;; !le Can:~l ho ..... . .......... . 
Jus\o f.:!i til Clu'r'1111W t.. .... .... . . .... .. 

fh~pu •.a .. los : 
:\nit>:ü o F<~~ i n l.o tln ~uu t.\1. Ha.aos . o • • o o. 

Al' ~lnn· de t),;uza J,.,mo·;. ••.•. , . ...... . 
Anto nio P;t s:os rle .'.ri1•:utd ._ ..... . .••.. . 
Carl J.-; A. V<tlon tn de! Nu\·,,,es . . ....... . 
l~o.;e :·i<J ::o r·L·C~i.i. ilc MlL'íUl1l a ... . . , .... . . . 
. J\J1<J Jio·;ann ·.11 ol r: Olivd.'.l .......... .. 
Anh!l.- ln<l iu dt.> J:t·az l. .. ............ . 

S() l i.I I]Oi'O·: : 

~lélil ·JCl lg .t<.LeL•J Hei r_o:·l. \'i o it·:c. . . ... • . , 
ik~ n eLl i.L~to l'c~ t·.d t·a .. 1 /~. j r.~L o o • • o o , ••••• • • 

Oopn~wlu~ : 
Jo.;ú lt•JU r iguns t•.wn:t!lll 1.-; ••• • ••••••••• 
.loào T. ouode l h:. Mou,•:õ .J .•........... 
Cliri~~ i no c .·uz . .... . .. . ... ... .. ..• .• •.. 
Manoel lgnaci:J Dias Yic i t'.L . : .•...•... 

f' ill tthy 

Scnll.doi'l''l: 
Joa..-tui nt NJgn.!i .·a P\i.I';Ln:t.g-u;í... o ••••••• 

1\!v:Lr.J de As,; i:: O. Men<.lc8 .......... .. 
CiCOJl\11 Finnlno l'iL'C:l F n·r oir \ . .• .. ... 

Daptttad.os : 
Jtavmn tt•lo Al'~lt:tt' d.: Va,; ::on ~c ti.Jss .. . . 
.lo~o !L tio Souz:t G:lYuSJ A[JU)!Hlt•a, . . 
1\niz:o ,\nto ch 1\bl'~ti ....... . ...... .. 
.Joa•.[nim ri ll Lirn:t Pi t•.J.; [?et•t•nit·tt ...... . 

Scn·ct!OL'CS : 

.Tv!ll,im tle O li veiL·u. Catmlll<L . .•. . .. , .. 
Ant.onio P,nto N. :\•:éioly ........... .. . 
.]o:iCt t'•.J t•,l:dt•n .• •. •• .... , .. • •. .•. •. , ..• 

l : (~i)[\ .. ~~\ )i i 
1 ·. ~ lt ':'$'.'··1. 1 

80:J$tf~) 
8011.)11'10 
~ll'l:)O:Kl 

1-;0()~0IJ' I 

.'lo~'!fJõt 
81)!1'-;1)0(/ 
Ril0:'-000 
800~(}1 )() 
~U il.)O'}{I 

oOIJ$ 10') 

7:): 1.~0:11) 
7:-,n~orn 

75o:!;IJf!() 
751);4)()() 
75f,t$1.100 
750$000 

Oi)(}Si){)(J 

Vl)()$11;0 
IJO:J$000 

ooo.snoo 
();JO,~I)JÜ 
000.~0)0 
U.I .. J$000 

7CO$ :(J"J 
7'iO.WiJf> 
illtl.~OO() 

0:300$01)0 
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Deputados : 
Virgilio Urigid.o .. _ ................... . 
Eduartlo S tu da l't .............•... , ... . 
.Tosé Froit·o Bczcrril Fontenellc ..... .. . 
Fl'cdul'i·~o Augusto Borge~ . ...... .. ... . 
Thom:u Pt1Hlpeu Pinto Acciol,r ....... . 
.foão LGpes Forreb·:~ Filho ............ . 
Fr·mrciseo S:( ....... ·: ......... . ....... . 
Gon,;<t.lo de Almeid ~• So11 to .... ,, ...•... 

Seo(\Jorcs : 

Petiro Velho tl e Albucluerquc M;~.ra.nhão 
José Bernardo de Meueiros ........ .. . . 
.l oa.·,uim l<'e1·roit·(\ Clta.v es . •.•.•••. • . ,,. 

Deputados: 
Augusto Ta vare.•; do L)rr'n . .. _: .. , •..•. 
F ra.ncbco V. da Fonseca c SHv:t .. . .. . , 
Etoy Ca~tricia.no tlo Souzn . , .• • ...••. . . 

Sena.cloJ' : 
Antonio .Alf1·edo 1h Gama o Mello , .. .• 

Deputados: 
Antouio ti:~ Tl'imla.:l.o Antunes Noiva 

Hont•iqUI:3 ................ • .... , .. _ .. 
.Joã.u L (•itc do Pa.uln e Silru . . ........ . 
\IVa!t't•e<io So:n•,).;; do:; Santos L : a!. . . .. . 
,João Ro: ;.t'<'~ Neivn .•. · .... .. ...... . .... . 

P C! I' /I(('In/t llGtl 

Scna<loro.~ : 
Hercula.n•) lhnJeit•a. de Mello • ...• •. ••. 
l~l'ancisco de As.~is Ro::;tt c Silva. . • .. . .. .. 

Dcput:~.do~ : 
Affonso Gon~a.lvos Ferr:>it·~•· rla c ,>sl.a .... 
El'mil'io Cosat• Coutinho .. .. . .. .•. . ... . • 
Cel3o F. Honriquo d!! Som.n. ..•. .•...•• . 
Fra.ncisco Teixoit•n. de S!t ..... ...•. •.•.. 
Mularpli«s ,\ntonio Gow;alvils . .. , ..... . . 
Pedro .J . de Oliveira Pct•nu.mbucu •... - . 
Julio lle M·~llo ..•• , .... , .•..•... , •. _ .•. 
A1·thur OrhLndo da Sil v;1 •••••..•.•.•. • • 

Elpidto de Ahrou L. l~igueiredo ... ..... . 
J osé Mm•eii•a Alves da Silva • . .. . ...••.. 
K:>tacio de Albuq;wrr1ue Colmbr:t ..... • . 
Ji:smel'aldino O. Tor re ; I.Htnll oira. . ... . . .• 
Antonio .o\lvc:; P et'CÍl'LL óu L y l'<l •• . •. , .. . . 
.Joi o Vicil•<J. ti. ~ Ar:wjo ... . .. _ • .. .. . .... 
Fr·anci~co Coro, lio lht fonsuc:.1o Lima .. . . 

700$000 
700:l;OOO 
70:J.SOOO 
70(:$000 
70'1$000 
700soon 
IOOSOOO 
700$0110 

G50$000 
051}.$00~ 
650$000 

G50:í;OOO 
Ç~'>0$000 
GS0$00j 

(l00$000 

lillM OOO 
üoo.l;ooo 
fiOO!SOOO 
600.$00\l 

600$000 
600$')0(} 

600$00fl 
000$00[) 
fí00$000 
600$000 
600$000 
600$00;) 
600$000 
600$000 
600!!;000 
(iJ0$000 
000$000 
ü00$001) 
600$000 
60ú$ ·JOO 
600$000 

7:i00$000 

;~ : !)Q(J81)()() 

3 :{l(li.J$1)()() 

10:20J$000 
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Scn(lilOl\~S : 

).Ia noul Jo:;é DnarGu . .....• . .... . . . •• • . • 
Bcrmw.lo Antonio do MnmloU<,'a Suhr·inh<J. 
.Ju ~~quim P<>.ulo \' ioim MnlLa . . . . . ..... . . 

ll r •ptd.adn:~ : 

1't<~~ll1Htl<lo l'IJnltlS do Min ln<la . ..• . , . •. . 
A ng-elo JG~,; J a Sika. Noto .. . . . . . .. .. . . . 
.José de Rtl'l'<J~ W . <I e Mcndonç<l .•.. • .. 
l·:paminon,h s Hypptll ito Gracindo ... . . . . 
l·:uscuio_ Francio;co de :\nrlrado .... . , . . • . 
.lo><' B<)l'n:n <ii) rlc :\l't'oxc!l:.L.~ r: a:\·ão . .. . 

Senadores : 

?llartinho C. da Slh·cit•a. Gat·ccz ... .. , . • . 
Josú Luiz Coelho C: •. mpos . . ....... . . . .. . 
0\ympio de Souza Cam pos . ..... . ... . . . 

Dcpu"t-"\dos : 

Felisbello Freire .. .. . ... . , . . . . . . .•.... 
.Joviniano .roa.q nim !lc Ca.rva llt<l .. . . .. • . 
.ro~ú Rod rigLt:,s dtt Cost(L DvJ · i:~ . . .. . .. .. • 
Manoel P. J c DliYeil·:~ ValVu.lão . .. .. . . • . 

JJalt ia 
Scn:tdorcs : 

Arthm· C . Rios ... •. .• .... . ....... . ... . 
Vü·~ilio Da.ma:r.io .... , ..... . . ... . . .. . . . . 

De 1111 &<ul os : 
Francisco Vicente Bulcíio Vianna. . . . . , . . 
S:tLyt•o do Olhroíra Díl\S . . •.. .. • • . . • . •. 
l?rancisco de Paula !le O li vcit·:~ 1 :uilll<t-

rã.es . ... . . . . .. . ..... . .. , . . ....•. . •. . 
nomingnes Rotlri~uos Guirn:.u~ío~ .•..•. . 
Pcd1'o Vot•gu c de 1\bt·ou • .. . • ••..• . • .. . • 
.To1i.o da Cos tal ' ini.o Danta.-; . ......... .. . 
LcúVil{il\lo <lo 1. i\. Filgnc ir:1s . • . ... . .. 
Thomi11. 1.:omos l ':t J•:wh ()l; Mon t.encgt'•> .• 
M. AJ •l btwf.o 1lo O!ivC' it~l Guimorii.es . .. 

. N i .~o l:i.IL Tolen tlno dos S:ln to:> . ... .••. • . • 
Fe!ix G:.ts par tio B:trL'OS Alll'l<:í•l:t •.•..•• .. 
.Jo:kqu im de M:r,ccdo C:•.sf,t•o RtLhol !o .• • •. 
Hu.~onio Gonç(l.lvos TouriulJo ... , .. , . . . . , 
Joaquim lJÇnacio To; t;a • • • . •• . •• • • • .•.• • 
.João Aug-Hsto· Nci v:t ..... . .. , .. .... . •• • 
.Jo~(J Jnaq n i 111 lt01lrigucs S:t l<lu.nlm ... ... . 
Ma.rcol irto dr1 Morn•:L o AlbnrtuiJ!'i!fiO .. .. 

Scn : L• I.or :·~ : 
ilent iq11o d t1 Sil v:1 Coui in lL<J , ,., . . . • , .,. · 

Scrt:l li o 1'1\~ : 
Clllúl N llfii.!S l'úl'IJ Í 1':1 • •• • • • • • •• . • •• • • • • • 
l-11 i1. 8ilp le it':L <!:1 g ,h ·:t Linta . ...•. . ... . 

50()$000 
500$000 
:-,oo$O:JO 

'"J''*'J'''' 500$fYHl 
;,()OsOOI I 
5Qn$ 10li 
5<lO~fJ(J0 
;,00$000 

5{)/)s WIO 
50ii,;OJJO 
51)0$00 1 

500$!100 
500.) 000 
5011$000 
500$01)0 

400$000 
<IOOSúiMI 

40!l$000 
400$!101) 

400;~000 
400sooo 
400;~0011 
400~000 
41JIJ.~OOil 
400;:;oon 
400$000 
4no::;ooo 
4oosonn 
4<10;ÍiOfJO 
400$000 
400~00(1 
400$0011 
400$000 
400:3000 

I :,fJ$000 
11'>0.$11!1 J 
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Deputado.~ : 

Ga!ttiuo Teixeira Lins de Barros Lorcto 
.José Fmucisco Monjn.rllim ............. . 
.Tosé Moreira GoJUes ....•....•.•..• ••.. 
BtJrmtrdo llorh de Ara.u,jo., ..... . ..... . 

8. 1-'n.u{o 

tíem~tlorc.~; 

:Franci~co Giycet·io .................. . . 
. Joaquim Lopes Chaves., .............. . 
Alfrodo Elli~ ........................• . 

DBJlU.ÜLdos : 
Paulino Carlos de A. Botelho ......... . 
.losü Rebonl)as de Cm•valho .•...........• 
1•'r:tllciseo Marcondcg Romniro ......••.• 
.To~á Manoel Lobo .................... . 
Fernando Prestes de All>uquerquo .•.•• 
Jesuino Ubaldo Cardoso de Mello •.•.... 
Antonio do Amaral Cesar •...•..•.•.•• 
.José Valois de Castro ..........•••..... 
Rodolpllo N. 1lit Roeha. Miranda .....•. 
Antonio CiJ.ndi!ll.l Rodt·iguos .........•.. 
.Toiio Galcfó.o Carva.lha.l •..•............ , 
Francisco do TolCJdo Ma.!Ga. •••.•.••.••••• 
Anf.onio Moreira da. SiLV~L ............. . 
M<l.nool .r. Domingues de Ca..~tt·o ....... . 
Bernardo do Souza Cttmpo., • .......•••.. 
J<:loy flr, Miranda. Chaves ... . .... , ...•• 
.JosG ManoeL dr. Ar.w<lrlo M&rques ..... . 
Alvaro Aug-11~to da. Cosh Cn.rvalllD •• , •• 
Jo'rn.ncisell Alvaro Bueno d.e P1tivn. ..... . 
.Josr~ Loitr. do Souza ................... . 
Fr•a.neisco FHl'rl'íra. Braga ......... ... . 

Senadores: 
Alb~l·~o .loS<\ Gonçal vos •.•••.••••..•... 
Br<~zilio Ferreira ll;L Luz . . .•..•••... , .. 
Vicente Machado ..•.......•....•••• , .• 

lkp~ ta.rlos : 
Carlos Cava.lc'tnLi ue Albuq_uerque ...... 
Bento J os6 L'l.tnenha Lins .••.••. : . ..•.. 
Ca.ndirlo Forl'Oil'a de Abreu •... , .•..•• • 
Manoel de i\.1-:}ac:tr tJnlm'lr.'íos •.•....•.• 

Senarlo:·cs : 
Hr.· .. •llili.o l'erh•o d•t. Lm, . . .• , .. . ... ......• 
nn~bwn ltiduwd .• . ... . . . ..... .. ...... 
l~••lippn Scltmi./1, , , .. . , ... . ,.,, . , •. , .• ,. 
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I le1m t<J.tlos : 
Victorino de Paula lb mos . . ... ... . .. . . 
Abdon Bapti~b ....•...• . • . • . . . . . . ..... 
Fton.IH.:isco ToJe;lLino Vieira ,!e Soulm •... 
Elyseu Guillte.t·me d~~ Síln t. ... .. . ... , .. 

l:icn;vlurcs : 
José Gomes Pinheit·o ~lu.chatlo .•. • . . .... 
H •. "'.miro B:trccllos . •. . . .............. . . . 

Deputados: 
Ju veni l Oct.'tYin.no ~!iller .. .... ....... . 
l!iogo Fernandes A. For tuna .......... . 
Manoel de Cu.mpo~ Ca.rtier . . .... . .. . ..• 
Alexandre C:tSsiano do Na.~cimeoto ..... . 
.la.mes F . IJa.rcy . . ....... . . . . . .... .. . . 
Domingos Pin to F. Ma.scll.l·cnhas . .. . •.. 

Deput<tdos : 
Vmpasiano Goncalvos de Albuq Uf'.rqufl 

o Silva ........ · ..•... . .. . . . . . . .. .... 
Ge l'maoo l laslochor ........ , . . ... . .. .. . 
Angelo G. Pinheiro l\lach<tdo . . . ..... , . . 
Ma.rça.l Por eira. tJ c Esc o bar. , ... . . .... . • 
Arthur Homem de C:.tr,·alho .... .... . . . 
Ucneral .looquim Anr.onio X:.wier •lo 

Vrtllf\,., ................. .......... . 

llfint.t$ GeraM 

Senatloros : 
.Julio Btwntr H1•anrl;í o • .. • •••.. •• •..• • •. 
F•,licir..nJ Augusto tlc Olvcir:L l'onna. ... . 

Depu t:Ldo:; : 
.Jo:;é Monteiro Riboil•o Juotplcira .. . ... . 
Astolpho Dutra. Nica;~io .............. . 
. João Lins de Ca.mpo,; . ...... .. . . ...... .. 
Camillo Soa.res Filho .. . . ... . .. , . ... .. 
Artbur Forrai ra. Ton es . . . , ... . ....... . 
. João Pa.ndh~ Calogeras . . ..... . ....... . 
W .1ncMlau Braz Pereira Gome:> . . . .... . 
.I oã.o V.Iiz Alvos .... . . . .... . . . . .. . .... . 
I~odolpho Gustavo dtt Pa.ix1io . ..... .... . 
Lindolpho C:Letaoo da Souz:t c Silva ..•. 
F1·ancisco Luiz da Veiga .... . . . . .. .. . . . 
. J o~é. Ca.rnB!ro cb Rezende ....... , . ... . 
Estlwli.o Lobo Loito Pet•ait•a., .. . ... . ... . 
Carlos llonorio Benec!ict<J Ottoni. , . . . . . 
liÃluat•rlu· A11gusto Pimcnéal Barhosa . .. . 
Vil•into Diniz MadclNnllas . . . • .... . .. .. 
Honrí<IUC de M. S:tlic~ . . ... . .... . ... . . . 
Antero ,!e Atlrl r:ul.1 Botelho . ....... . . . • 
J\hnocl 'l'homu.r. de CJ.r v:Llho lk ito ....• 
I~raneh;co Bct•narJino R. Sll v a, .•• . •.••• 
• João Nogu:tlra. Peni.di:> Pi.lho . •..... . ...• 
l>:w írl MoJ•ctzhtlfl C:tm pi·:t:L, .. , , , . ... . . 
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Bertvu·do PinÇo Monteiro ..... , .... , ..• 
.José Dernard:•s ue Faria .. , ..... . .. .... . 
Adalberto Dhs F. da Luz ... ........ . , . 
Ga.stão da . cunlta ...•. ..... .•.......... 
Sa.hino B:u·rozo":.TuniOt' . .. ....•... , .... . 
Antonio do Padua AHsi:~ Rezende ...... . 
Antonio Zacarhtfl Al vo:; <h S ilvn ... .. . 
Olognrio Dias Maciel. ......... . . .. ... . 
.loa.qtlim Leonel de llezeude L~ilho . .. . . . 
.lo:;é Bonifacio dn Andrade o Silva ..... . 
Antonio Alfonso Lamounict• Godof't•r.-do . . 
Carlo3 Vaz .de Mello ..... ............ . . 
M ·noel Fulgoncio Alvns Foreira ...... . . 
.)o,;é Bonto NoÃuüira ................ . . 

Senadores : 
F t•a.ncisco L. Rodt·irrni!S Jardim ....... . 
José Joaquim da Souzo. .... ........ , ..• 

DJputados: 

.Joaquim Luiz Teixcit·a Bt•audão . . ..... . 
Bernardo Antonio de Fa.rit~ Albc1:na.z .. • 

SaLdo eltistcntc . ..... . , ; , •..• . . ....• • .. 

Cr•edito votado nr1 Lli llo Ot•çam~nt.o do 
aetua.l ox~roicio ... ... .. ... .. ... . ... , 
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PrimE>ü•a secção ria Directorin. de Cont~bilidado tia Sccr,,t:J.;•ia tia 
.Justiça. c Nego cios In tcn•io •·c~ . 8 da agosto de 19U3. -- C'm·~alho e 
So~tza, 1'• oliicia.l. - Jlqdl·ig~to.l Bw·l•o~rt, di i'Cctor tla ~;cc<;ão. - J . 
Bo•·rlino, diroctor-gera.l 

O §r. Presidente - Estanuo 
a<lí<mt.ada. a. hora designo para ama.nh:',, a 
seguinte ordom do dia: 

1• parte até (ás 2 I/ 2 hor;ts ou antes) : 

Vot.a.çlio do projoeto n. 164, de I 003, cstn.
!Jr~locendo a pen!ilidade para os crimes 1Ie 
que trata o art . l07 do Cod igv Pc11cll (.Z~ dis· 
cus.>ão); 

Votn.r,:ã.o do projccto n . W7, ele 1903, auto
rizando o Poder Execut ivo a abl'ir ao Minis· 
t~rio úu, Ju~tíç:\ c Xcgocíos Intet•iol'CS o cet·· 
dito llxtraordimtrio de l :690$:322, partt paga
mento 1111 gratifica~'li.o clev íd!t ao cut•:td.ot• úas 
massas falli,(i•s ÍJaclnr·ol Lu iz 'l'el:-.:oi ra d<i 
lhi•ros .Jnnior (2~ discussão) ; 

tct•t•onos ou p roprit,s municipaos qw\ rosul
tat·cm tle SOhl'n. ou exccssos so bt•o os a.linha.· 
montos 1lc ru~,s. avenidas, pt•aç;J.S, o te., o 
dispositivo do m•t. 15, § 8•, loUl'<.~. tt, ll;' !H i 
n. 85. do 20 de setembro do 1802 ; . 

2.i. iliscnssão 1lo pPojr!cto n. lEiO A, lle 190 1, 
confel'in;Jo privilllgío pal'a paga.mflnto dn 
divida. prov.mientc d.B ~ sallt.rios· d!l trab:t 
lllador rtLra..L ; 

2a p11rt,e (ás 2 1/2 horas ou antes): 
Con~inun.çã.o da discussão un ica do proj'ccto 

n. 285 C, de 1902, (Lílllitivo destaeado em 
sa diSeUS$ã.O do projecto n . 285 A, do l'll(lSffiO 
armo, com os substit uti vus n. 107, do HI03, 
da Commissií.o I~spec ia l , c outros a Qlle olforil· 
cidos ( Rerurma J·;leíto r:'J ) .· 

Continu:içfio d1.1 3" discussão do pr ... jocl;o Lcv;wta.- <Hi n s:;.-sti.n ;ls 3 llo r:Ls o 40 mi-
n. 4!) B, I! o 1903, quo manda I.I.IJpl ic:L!' aos nn tr>S tla .l;arrle. 
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.ACTA DE 15 DE .AGOSTO D.i:l 1903 . 

Ao moiv·<l ia. pi·ocedc-so ;t ch l\mada. a. •JIIO I 1\lTonsu Cust<t , .Ju:lé M~l'eollínÓ , P on •;)ll'it tlfl 
l:o;;_pond~m os s ,r 3. p. a.uht Gnimu.l'iics, AlOih!i\1' I.~Ta. •. l_urio Vioira. ~t;t lU.I( HÍi~~ llOIH:· ... tvos, E~· 
l• \ll lll(Ll'a<J~ . \\ andcl'ley de ;I!Mdonça, Ao- mC1':\Itllno Haodou·:~. ArUHrr Ül'l!tm.lo, Bpa
i:cro Botellw, Ltliz Domin~ucs, lkicio Fillto, mir.wn•las Gr.·acint!o, !•;r,,;·.:l>io do An.l ,•a.do, 
Folisbello Frcit·e. Bcl'n:l.l'dú Hort:t, CDl'l't'a Arruxeras Galv.'1o, J{orlrigiiC'.> D•Jl'i:;., Jol'l
Dutra , Sà Ft•eil·c, Estevão Lobo, .Jo:iu Luiz, oit1.no <le C;~rv;ühcJ , Ollvt:im Valh\t.lõ.o. Casoro 
Rlboi t'O .Junllu .:ir<t, Astolplto D ntr<.~.. M<tnool R!!1dlo, Hnlcão .Vianna, ,\ugusto •lJ lil'uíta:;, 
F nlgcnciQ, ::-<ogueira., Ltndolpho C•~et;tno , l.{,orll'i:;wls Lim;t, Edutw, lo lt.'l.mos, l ~o ~l t•igues 
"\Vcncos!t~o Bra,1,, Moreira. du Si!v:J., Bct'U<Ir do Sald~LII!tu. , Mut•eir.1. Gomes, Josú Mun.i<tl'<Lim, .. 
de Ca.mpos, For l'Cit·a Bt•aga., .luvenal Millcr c lhldino Lorcto, IIot•cdi<o do Si, Me·! lo 1\lattus, 
Vcspa;;iano do Alllllquet·qtw (2.3). Angu:;to l.lc Va.scoacollus, Amcrico de Albu

quOl'i[LliJ, Et•ico C•Jcllw, Joãu Hapti:;ta, Gal<ão 
l:l:l]l l,i:.:1_.., LOUl'CI\ÇO Bl'p(i~l.a. L:tul'int!O Pitt:t, 
Jcdio S:tntos, Uendque B<JJ•gc~. Cruvello C;l,· 
l'alc;~nti, Mauricio dl! Al!l'l:u, CtHios Tei
x.cir.;. Bt•tt ndã.o , Vü•iiJ.to Mascu.ronh a.' , Bet·
nat\ lo Montcim, .Jus(: Bunili>ci•>, Dtw ill Ca m
pista, Ca.t·noil·o cio Rczen<lc, H.•rn:o,t•dcs de 
l<'éll'ia, L:ttrwc!lliot' Godufm 11!, Hem·irpte 
Salles, Cu.millo So;tt· ~·s Fillw, C•Lio;.r :w:1~, Sf\
\,lno Ba.t·rl)s:J, Cat·valtw Bt·ito,. l'allu:1, Re
zende, Galoà.o Carvathal, Ft':Ln r!isctJ ltumoi ro , 
Roi>Ouças úo Ca.1·valho, Cost...'t .Junior, Arnol
pho i \ mvoclo, l!'oz·n:LOÚ•J l' re~tos, Amn.r·al 
Co,;al', moy Ch:wos, Jos<i Lobo, Loil.c olu 
Souza. I"L'a!\aisco Ma.ltõL, A1vat•n rlc C:u·va.lho, 
C1111!lido Rodri:;ue.; .. ro:M[IIí lll 'l'cixcit'a lkan
dão. l:lcrn:uuo ,\nbniu , Costn No!to, .-\qiiÍIIO 
RiiJcii'O, H(•iicdicto ele Soct;·.a., J.inflo lpho 
Sol'l'l1, Abtlon ll:~pList; t. , J<:J isna tllliliH:t'mll, 
So:~t·ns do;; Santo~ , Mat'fiit.l J•:,·.c•Jh ~ !', r lBt' lll'I.no 
Ha.sslochm•, Angolo l'inhoil•o , .lamo~ ll:~t·c,r, 
Oumin;!Oll ~ta-;c:~t·onlm.;, C:c.rnpo~ Ca1·tinr o 
Horuom do C:u·t•al ho. 

DoL'(il.rn uo c•Hllparccel' com causa pat•
ticipadn os St'.i. Oliveira Fig uoiecllo, .Julio 
de Mello, Thonmz Accioly, Joaquim Pire;;, 
E ugenio Tourinho, Sá. Peixoto, Ent\t.· 
Martin~. Ra.ymundo Xory, Arthtu' Lcm~JS , 
C:tl'!os tlc \'ovaes, Jo;,6· Busobio, Ut'
bano S..~ntos, Gucuelha Müm'iio, Dias Vioit·a., 
.Túii J Gayoso, Thom<J.z Cavalcanti, .JofLo 
Lopas, Gonçalo Sont.u, Pcre it•a ltci:;, T!'in
rladc, Soares, t-.'oi n~. Mol'Oil'a. A!vu~. C(H'· 
J!Oiio da. Fonsoca , Estacio Coimbra, P rll.l ro 
Poma.mbuco, Elpidio Eig ueirc<lu, Ang<llo 
Neto, Ray mun.to de à1il'antla., Domin
gos Gu ima.tãc.~. Neim, LeovigiL;Io Filgueí. 
r a.:;, To:;ta. , Milton, l•'elix Gu.~pa1·, Sa.t.yro 
Dias. Vcr~.me de Abreu, Pin i.o Dantas, To
lcmtino dos SiLntos. Paranhus Montenc;.p•o, 
Mat•collno ~loul'a, Fi1lelis Alvos. llol.i ~:u•iu de 
Souza, Silv:. Cus~ro,Bcz:.ma.t, l~encí. t•n. Li m:.L, 
Pa.•tlino <.lo Sonz:~. f"l•anciscu Vci~a. Ga.stão 
da. Cunlla., Pouitlo Filho, Ft•ancisco llet·n;u•
•lino, 13ueuo do Pai-va, João Luiz AI ves, Lco
nú! Filho, i\clal\lerto Fol'l'u.r.. Antonio Zac:;.~
l·i:L~, Carlos Otl.oni , A1•th11r 1'ol'rcs. Ecltmrdo 
Pimentel , O! e:;;Lt'io Macio!, Rodolplto Pai.~ão, 
. ~~~~llíllo Car·doso, Domi11;.pwsuo G:•.SLI'O, Vai•Jí.; 
de Castl·J, f><Htl i no Cal' ios, Azcnlllo Mar r1ues, 
ll.oclolpho Mit•a.n,ta, Horm:.:negildo <le Mot·ac~ 
l•' ilho, Cn.ndido de AlJreu, Cu. l'los Ca.vu.[canU, 
Ln.mt:nhn. Lins, Francí~co Tolcn tiuo, Paula 
Ra:no~. Harhos 1 Lima, Xa viot· do V alio, 
Vic tot•itro Monteiro, Cas;ittno rio Nascimento, 
Allbllo Va.l'clln. o Dio~o Fol't'""'· 

E :mm caus:1, os· Sr.~. Aurelio Amorim, Ho
sa.nmLh tlc Olivcir:J., Pa,ssos Mirrtntl:.t, Hogu
r ío Mit-:~.n<la , fn<lio do Brazu·, Rodt'i~rw~ t•nr
na.ndcs, Cht•i;l.ino Ct·uz, Raymuado AI·thr!l', 
ArJizio riu A IJt'Oil , Bozcl'l'il l'on~orwll r.•. Vir· 
gilio Br·igid u, F'rancj .. ,~;!) ~<l . Fr•edct·icu 
1\ : J.rg<!~, Ethtardv Studart, Sct·gio S:tboy:~, Ta
v:wv.> de Lyra, C:lvy. dtJ Sou2u, l•'tJm·ocu. e 
Si li' a, Pau h o Sil V<!., \V:tlfr·lJ<lo Lei.! I , Alxlon 
Mil<lll'~z. Teixeira do S:i., Ermí!'io Coutinho, 

O ih•. .Pa·e~fden te-ltospon•lot·arn 
;~ d i·Lrwul;.L a.ponas 23 Srs. Doputa.rlos • 

Hoje não lw. s.!ssâo. 
A orclcm •to dia. [litt'a. scgunrh -filir·;L, 17 do 

cotc·onLa, é i1l!IOstna. de hoje, isto é : 

I• parte (a.t.f! :ls 2 ! (2 lwt·as ou ante.~): 
Votacão do prC>jec:to r1. 164, de 1903·, cst.a

IJ~ lt!C:eituo tt pcoalidcHle lJ:tra os cdmcs fle 
quo trata o :u·t . 107 úo Codigo Penal (2a 
dibCUSSão) i 

Vota.ç'iiiJ do pro.jeeto n . lf>7, tiO HJ03, :wLo-
1 ·izr~ntlo o Pc.rlcr l~xocutivo fL abt·it· u.o Mi ll is
l,<ll'io da. .)llsf;i•(<l c Negocios futnriot'QS o cre
üitn CXGl'iLOL'dÍllO.I'Ífl do I :(HI0$.1~2, pam p!lf.(il• 
mento lllt gcrLtitl r::~•;iio iiHvida. ao cur·u1JU1' das 
mass11s l'ull icl.·1s bn.t;lmrel Luiz 'l't·ixeil'U. do 
Bar'l'()S .Jun ior (2• di:>cussliu); · 
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Contiouação íla. ::)'• discLI~são do proj r;cto I divida. pl·ovcoic.lltc tlc s:tla :·ios 1lt: Lr:tLa llw.JIJr 
a • .{3 .B, de l'l03, que ma. a da. applica.r ao~ r ui·al; 
ter1•enos óU pl'Ollrios munieípac"S Quo r·csu!- 2' Jl:!.l'~c (;(s 2 1 i2 horas ou an tes) : 
ta.rom de sobl':l .ou exçe;sos sol, re u~ :•linha·~· CuH t.nu:~~,;<J.o ,la. dL;~ns•u u unil::1 Jo proj.~eto 
mentos de l'll~ts, avenidas, prt.tç<l.s, et.c., o 11.285 C, de W02, additiv u dcd~H!ado crn ;p 
dispositii•O do al't. 15, § s•, lnttru. a d'l lei I discno8Õ.IJ d.o prujccto n . 283 A, uo me,;n:io 
n. 85, do 20 de setembro de l8\f2; , nnno, com os ~ubslitutivos n. 107 , d e t9rn, 

2• discussão do p!'ojocto n. 160 A, de 100 I, ~ da ComrnissãtJ Especial, e ou ~ 1·us :1. cllo ol1'o- · 
co11ferindo privileg io p:u·a pagamento rlc l rccidos ( ll efuPma. Eloito1'.d ) . 

sta SESSÃO EM 17 DE AG~STO DE 1903 

Ao meio-dia. procedo-se á. ch;Lma.da. a. quo O S•·· P•·csidoni:c -:\ t.:annl';L est:l 
ro~pon<lcm os Srs. P Mtlo. (htima.rães, A lon· in te i ra.tli\. 
r~1.1' Ouim<LI'fLes, Thoma.z i\cd•)ly , \Va tlllodi•y 
tln Mendonça,' .Joa.quim Pit·<•s. gugcniu Ton- O Sr. Cnlogot·a.s ( <!>111', , a "ri") -
rinho, Hos:mm.h do Oliveira, Rodri.){tHlS I S1•. l' l'IJ>: id ent,~. vonho l'ttZOI' iJpml commu
l"ern:tndcs , Raymundo Artltlll', Elluat•rlo Sttl· nica<;ão orn t•cla.çio ao sr·. ,\ntoro Bo!;olhc. 
d:u•t , Gonçalo Souto, :\brlon Mi lane:>:, Tlli -
xeir:~ de S;i, I~ L'mirio Coutinho, Clllso de Sou· c • S•:• . l.>t•.e"'hlcn l.e-.\ C:Lm:H:L osU 
za, Bricio Filho, Malaquia.~ Gonçalves, Cor· intoit·;~:ta. 
nelio da. Fonseca, Art•oxulhts Galvã.o, Rodri· E n :nguhla ü nppt' .. JV . \II i~ a ach da sc~ssilo 
gues Doria, Joviniano do ca.,•vatllo, Domi tl· de Lo! do cort·onto. 
gos Guim·1rãos, Pu.z·anltos Montenegro, Jto. , 1 ~ 
dt•iguc.<; Saldanha, ~Iar•colino ~r_ollra., MOI'o ir:t E' ig1nlm11n•() (tJlt•z·ov:d.l ;1 actr1 r •J 1Ha 1., 

do coz•r. :n t~u . Gomos, MC!ll•J Mattos, Au~ust ? do Va~con-
collos, S;i Froire, Ez•i.l:lo Gocllw, Lout•cnço 
Ba.pti~l.a., Hcnriqur} Boz·ges, ou.1·tus TO!llcit'a. O Sa· . Alonf~tu• f: ui ut ·\.t"i'il ~ tlll 
Bca.nuão. EstcYam Lobo, José l.lonif~cio, (1" sec•·•:t'M'io) prúomla ;i loltw•a 1lu Htlguint.l\ 
João Luiz, As~holpho Dutra., Bueno de Pa.i
va, Loonul Filho, BorrmrJes de LltJ.ria., Calo
geras, Manoel ~'ulgcnciu, No:-rtuJi l'a.. Llntl.ol
pho Caetano, Pactua Rezende, Gal.cií.o Ca.r
va!no.l, Moreira da Sil.vu., Jos11ino C:mlos.~. 
Amaral Cesa.r, Ferz•cira. Braga., Leito de 
Souza., Ca.ndido Rodrigues, RoJolpho Miz·.•n· 
da, Costa. Nc1to, BcueJicb do Souz 1, Fr:Ln· 
cisco 'I'olontino, Pau h lta.rn >s, LO:lyseu Oui
lhermo, .!ames Darcy, D<>mingos MtMcare
nhas, Vc~1:msiano 1lc Albu1ucrr]uo c Homem 
de Carvalto, 

Abro-se a sessão. 

1~' lido. o po.i!t!l. em tli.>Cu.ssão a <\C~tt ou. 
SO$i!iiO !LO 14 do corrC!l tO. 

O i!it•. I.-conel i <' í.ll1.0 (.<oTm: · IL w;,«) 
-'-Sr. Pco~idonce. communlciJ u. V. Ih; </úo 
o nosso !FJI!og:t Ocputtulo ilniH' irpH3 S:.t l~s 
rlei~.'l •lfl compm•ncct' pcll' dor~nr.~. 

gJ{PEDI I~N1'1·: 

o meios: 
IJJ Sr. (0 sccret.~rio do Son:tdo, de lfi do 

cor·rcHH J, tran~mitti!t1lo urn dos aukogr:.tphoi:l 
da. resvlucTJ.O do Con_l(rc:>so NtV!ion;Ll, dcv.i!la.
mcntc sa.nccion;J.da., u.utor ir.ando il. abertur•l). 
do cro.Jit.o cxtt•aorl!,nttrjt> do 0: 000$ p·wa. pa.
gilmonto do pt•o mio a.t· llii;c·u.do ao Dr. .loii.o 
Monde.~ d.c Almoitla .Junior. lCl te d:t Fac11!· 
úarlo do Dh·oHo uc S. Pmtlo, ]JOla. ~~H~ obPrt
Procc~~o Cr-imin;J.l l!ru.zí.leiro.- lnt.oü·:.tcla; a·l.'· 
cllivc·so o auto,r,r'ra.pho. 

Do rno;;mo senhor, <la il:(UI.l.l rl:ltao, avi•~n1lo 
a. omCJndu. ti•> Scn~ulo, subsçit uLiv:L d:~ PI'OP'>· 
:;i~fio ú r1~\1t Ga,nml'i1 aut.oJ•izando a al)llt't.IJ',•,t 
~lo crcdi!.o do :::9fi2 . .:;9t2, ~upplem~n t.al' ;t 
VCi'b:.t !i•-Cot'l'Ci;~~-d- '> :wt. ()·· da. ld n. i4G, 
(j(l l!lOn. -A' Comml~~iio ~~~~ ()r-~:un •flfl>. 
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Do lnt!SillO S0nbo t·. t!e igor:d d::.t.:t , l:·::.n." )l il
t i do doti:; •l•.IS iLUtOi!l':l JÍI! .•S olôls rc.~ufoiÇ<l>_!:; 
llo Congrl'~":\() l\acional, olev i,l:tl!Hln tn ,.'lne
cion adas, a r: to:·i z:t.rul,, o r~oYt~rnn :1 ;;:; nco.lor 
S!.!is mcws dn liecn<;a, tOlll ül"'donutlo, :w 
2> e.~c:riptm·:.v.- iu da. Uc!eg-;t<:i;t Fi ;e;\l <lo The· 
~ÓUl'O Fo:lcr.d no r>tado rlo E~p il'ito S;tnto, 
UIKtldo Harn:d.hcto Mai:•. c a.tú ttrn aunn de 
l icença, com i;ocJo o ol'don:vlo. ao conferente 
cl.a. Al fantl cg:l. tiO Sanio>:, .Jusé .fo:tquim do 
"Mimnda.- l ll~<' Í l'<~U;l ; .ll'Ch Í I'IIIIl·SC oS :tUto
graphos . 

Do mc~rno ,_:cnilor. du i~ual c!a.ta, l'emcr.-
. l.entlo um dos ;w:o_:t•ap ilos tia rc~u lu('ão do 

Congresso Nl\Cion:.\l ,tl~:v ldamcn Lr> s;tnccio tHt•la, 
ceoanJ·J ma.is dous Ioga ros de fi eis •lo t l• c
so~troiro d:\ Hccc!Jrúol'i :. cia. Gap i!n.l Fl.ldc t'td . 
-Intcit•a.dtt ; lil'Chivc-sc o :m logr•:tpho . 

Do Congt'csso llO]JI'O:K•n la. ~ivo tlo t•:stado tl<J 
S~ntn. C:1. tlu~dna, [le'di ttd o n. :. t bolir;~ _o dos i m
postos de consumo o J·etltH'-';Tto tios adtnnl!i1·o.; 
sobr•c o s.d.- A' commi~são d l~ Ot·çarllcnLo. 

Da Mi ni ;ler·io ria lnd nstri 1, Viaç·iio c Obt'<tS 
Publica,;, do I •l tiO Co1· r ~,ntc , un vian,lo o rc
quer·imcntu om (!110 ol (,_Jnt.lucr.ul' tio t ·:nm d t• 
i" cla.:se r !;~ l•:s tr:ttb . d o l'';ln·o Cl!:tlt•;d do 
!lt•azil. 13ont.o .lu:.:é dil. Si!l' :l., ~olicita inn ttn iJO 
úc llcettÇ 1-com pt·don::,ú o p:t1.·:• I. r·, ta. r d:1 ~~ta 
stttHlc, t.!tc . - ,\' Com111l ,~ilo tl.; Pdiç:u.•s c 
l'u<ICI'C~. 

itOI)U CJL' Ílllrl ll l.oS ; 

D:L etwi'.H'fl n : i:L duS. Vi ~;m lP dn I':Luln, •la, 
c;itla.tlo tio l'yt':"tg:t, pc:<!Íivlo 11111:~ :>llbvt• nçii<.J 
illlt\U'd <.:i.IIHI.I :ll tX'l i•l ;! l'ttll•l:ll;fLO de lll ll:L ('.L:n 
fltl t::11'i•l:dt<, tJil<h O., po.Jili'.•S t.\llli.•t·rno;; CIV!O!I

~l'i>ll\ a ... yltl tJ l!t:j•~ I U ~ J.'c•t~ LtlrJ~. - .1 · Commi~s5 rJ 
de OI'<,<LJ!lr;iii.•J. 

llo LH·i )!itlu. O~hb·ou Viuira, 111:i.o clv liii :J.tlo 
a ltiJreS do CXCJJ•ci tu, Au;.!ll~L" Vi e it•:\ ltullri
g' llC:;, llütlin,lo l)<l:.::.tWl! t1,tJ lio moio sul.Jo a 
r1u<: se juiw1 com díi'Oi ~n cl .... ~ mozu.; tl . .1 an11o 
clr. 1808 •• 11. de abt·il cU 181:-ít.- A'::r·,,m. 
rni;;;õcs de l"tlZ'llldtL e de Oc·•;.'J,:w:ntu. 

3[7 

Cny:\ll;i, ·i:. àe :t;!•,sto tlo) 100 l-Exm . P l'C· 
sh~!:n ~t: da G<~oma.t\\ elos Uc]I!J ~a •. :o~- Rio. -
Tenho a hon t•:t •lo t:omruu nica t' :t \'. Ex. que 
aô>'l tlllll hllj n w;m·cic in c:Lrgo p!'~:s iilcn lG d ():: io 
E,; l~ld•l p:or·.:. <1 q11a l ftti eleito lD de fovm•cír·o 
do co:Tcnt.• :lnno. 

Cor;laaus >'<tctd :J.<,:õu,; . 
Anlo;lio ~"'•• e ; de B"'·•·o.,. - ln tolt·ad;,, o ::.;:I' a· 

•l•·•;a-so. . · 

O Sx·. IO:•·ico Coelho- f.l/m•im,,,,I .-J 
ffl:ml ''" l.tlk oçr7o) - Sr· . Pt•csiclnnt.c, d t:s·k os 
]H'itnei ros d i;~-; do st:>~õu~ l)J'i:l1i.ti';HO l' i<L> ela 
acl,ttal lcg i~!;'.i.un• acho-me de <L<:C•; t·do t.:vm 
:~!gnn~ sc)n!lvt'l\S Duputa ol os, que ffi() it (l n:·arn 
co 111 Slii\ cstima pessoul , n:; p!'oposil.u de t'ol'
mn!at' nm llrujt!Cto tio lei <tu~ . m:•lhor do 
que a lei n . 1/:l. •lo 10 dn sc tomt!l o do 18!/:l, 
ll':td u z:~ o cooec itu cx;w a.du 110 a l't. 7'! , § ;-; .. 
tlt\ Cu ttstittlit;ftO, " tl:spcico da tt.~·soci a~, :io 
r·c l i;do;a. 

J·:mqnank• o ÜJJllgt·r.~S<I Na.cion;.t l a.ptn·;wa 
as c!cic:ii.~s 1-<U'<t u a. ilo cal'g-o ,:o Vicc-Presi
tl(ln r . .o tia Republi<!;~, <:u c o~ meu~ :tmig-os 
llm;la Ca~:.t ll OS VÍ<Lfi!OS i nhi lhrlos clu o lfí' l'eÍ'Cl' 
o PI'O.io!cto a.•> o.;twlo e :t[H'eci;tçi\.;1 ch C:un:t l'a.; 
agua. t·d a.vatn <!~ c,nsojo p:t t' rl. JU.zcl o. l'\css!l 
in tet'iltl sunlitt ·~ qucstúo brJnctlict. in:\ , rtuo 
iuu ignou u povo a. poo~o tle pcrig:.t t' a ol'dem 
pu bl it.:•\ . .1 us:;uncn ~o <[U:.wdo. p:ts.-;a.cl:l c.~ ta 
tormont..'L pu pula r, i:unos l.mt;J. t· tlo as 
sump to, <Ld•;Cci c adocnta·.!o <linda mu 
acl to, corno a. Ca ma!'<' cs~:i porcoiJeudo . Os 
meus amig'o~, que nu!l hol' do f[UC r.u, com a 
cu!LUr a jm·iuica 1111 11 t.<'cm, poderi:Hn formula r· 
o pt·oj<Jc l;o de lei. t ii'IJ!'U. tll pn. l': ~ cotnrn ig<J ;~ 
SIIJ'nn w. ;..;-~~nf.H t::za , q,IICJ nft•J tncrc(:u ('uro 
fi JWio·t! rn~ f . .. 

() StL ~l<r lt l·:ll!.\ i\t .n:s - - Nho :tpoiado . 
1·:· ju:st '!;ól. ao seu : • l ~•J 111Cl'Ot:lmcu to . 
O S~t . Krtrco C<H~r.IIO . .. tlfl agu: l.~o!:~t· quo 

e11 me> I'Cstahc l<•co~so d"- molcsli;t p:H·a dcs
Cltn[Jt' OiH•t' Ctit:t [;l,l•il l':\ , 

() ~:;R , Moru;IHA AJ.I'ES- l!:t de do~cmpc· 
n !r al-a. pc~('dt.:wu;n IA) !mm, corno ti I!SO<ll .f!Cn lm 
IIJd <ts •lc I]IIC w OllCi\L'l'<•g:~ . 

() Slt . Ct·:l.-':o llf; S ntiZA - lia c)rJ clr:~cmpr:
nha.l-:t f" flUI. uliill t/,· 't'n··:: (. j· ,: . 

Ctt y;:d o: i, J;, ,Ju rq(U::i.·.t ll l\ l''ll:l · 1-:Úol. l'i·ll· O ~~ ' ' · ~P.Ii:ll CnEI.HO-· O me u (J~ I rul ., de 
~ ill .. >flt,fl .!_.·L C:unat':L 1!0 .'.: lltl[ll tl.: i<l.>S -·- lU o: ---

1 
H~~t t dfl nã<> nw pcrmiL!c f:~wJ' g ••a ndn o~rmsi

Uommuntco V. l·:x. ' JUiJ liJtillO (ln,!,J p:JI'IO(Io i ~·ao a t•espolto da maf.ct·ta. Volt to·,• :.1 rntro
eo_n;;_t_ i~r;cí~n:~ ! r nau guvn·no, pa~~:li huJe ;~ú- .

1

,ln·:r;i\o ao pr•o,jnct.o . 
HllJ.l J.-.d~t•a,,;.a.,u l: .. ..; ~.~d LI :~oo meu :) I.U:C .~S!'ifJ I' <.dOJ~O 
C<IJ'ortc l Allt.ntÍ<J f!ó\e_, •lo lll. I'J'Os ; :t~t·:ule{'iJ D:\ liiJJrdarle de culto o da associlLção 
V . Ex. mnistu~a.~ l't!ht•:õt::> , , fllc i : u!~ tpn1 eo111· religiosa 
tn ig i t J11U.rt t. ~!\'. ! l!lllfJI U.Of.O C . UII.t· IJl l ~ g;JJ'j;• 
II PgQ(~ j <.,S fYPf ~: :111u !·;!i i.:Ldti. 
Gord o:u·~ '''Jtll- .<;;; -. · .. 
!l1t l· -'~f,.; l i 

\üir·(l·i<' .. 

~·J rc>.;;i tt:on d1\ Gat•!;,\ Cun.,titucillnal , 1hli:J, 
,;,_. fJ .. ,,. -.s. -- 111- 1 em 18:>.:1: enl :-:;otihl tia tS:lll hsitn:t Tr iild;:d~ . · 

. 4L n~l~~·f lil'> (: .. ~ , 1\rd1t. lc. r·un1;.~n a. nl\t ln .sr~ H. nt~·n '' 
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poliLica. do Imperio ; e k\ tlto a'sim, qu() os t>m q_ue, poevcntura, se confinem estrangeiros 
acatbolicos brazilciros, natos que fosJem, rasideat,es c;om bmzileir·os; pois a eroulaçiLo 
nao m•am elegíveis ao SGnado, á Camara dDs em conduc r;a ole moral religio~a I'Bclun i <- em . 
Depntados ou <i. Assombl~a Provincial , i!lcl01- <~per•fui ,,oi.tmento d<t ~ocie!lad e . Por cm·&o u. 
siva.monte. Entretanto, a. igreja catholica· Rep;1blica sympathim.com toda.; tLS cntidttdes 
romaott no paiz não el·a au\onoma, q•zal collcctt\'<J.S do aggr .1galo social o político, 
entidade de direito publico ; pelo contt•a.r~io, qoia,sqtwr que sejam as .conlhsücs de ·.Cü, 
su_bordiaava.-so á administracãrJ do tviini~tet'io inhioidos, portan to, o Govornrl da Uni::Lo o 
do Impcrio, como or;,•<.m ismo offici<Ll, por os G.>vi!rnos dus Est<d.os do rovelMcm prc
analog-in. com o da magistratura., não só o.in· <lilccção por alguma igreja. ou cul to. E' 11..~' 
carregado uc mirri:iltrar o culto publico, sim tJUC a Rc~:~uhllc<~ irtconfes:;a exerce a srw, 
funcção que o F.stn.do s~ an•oga. y-a; corno u.lta vigilancill, a.tim de quo a eniuhu;ão não 
tu.mbem incumbi!lo, tio nonto do v-ista d:t descambo p<l.r<J. a aroua da rivalír\adc, per
mesma l'oligiiio pl'Jforidâ, de eonstituir a. turb~i:Jda a llal'monia entro a s OSI:IIlera,.c; da 

-.fa.milia em ordem de direito cil·ll , registr an . liberdade rlc consciencia., era prejuízo da o r· 
do para. rute fim nascimentos, <'1\samcntoa c dom policia.l9m t odo o pn.iz. 
obíi.Qs nos seus c.:J.rtorios p:Lrochiaes. Por acto benemel'ito do Governo P•ovi· 

A r eferida Carta. permitth~ outl'as reli· sorio, em d'1~a de 7 de jilonciro de 189:>, ro· 
g iões, a titulo .:e· Jibe.rdade individual (IC c~biJo ciJm a.p p!;tusos p elos pl'ima.r.es d<~S 
culto domestico, ou de livre pra:t.ica. dos !leis dioceses orn p:i.stora.l collectiva, a. ig t•oja c;~
á. oon U$SÜ.O de fé, mas em cdificio eetn app~. - tholic:1 roroa.~n. installa.da no Braz i!, ga.o h ou 
roncia llc templo, onde porliam celebrar as em pFe->tigi,> social e maim· ostim<l dm1 fieis, 
r euniões; o somente alli . l~a permissão emanei panib-so ila tutela a~ministt•a.ti va q 110 
:t<"l.mbem se traduzia om não serem tolot·ados durante o Impel'ln t :Lnt> a vextwa e t:tma· 
os l' <•stos mortaes dos acathulicos no e:l..tnpo nltu.s lamcnt•ç;ões llu 3., · ~anca.v 1 do seio. 
santo reservado aos fieis dn. r eligião olllcial, E da h i a Assemllléa. Cuns~itui. oto, homolo· 
mas om te1·rcit·o a partJ. · ga.ndo osso aeto, i ri6c1·eveu no art. 7:.!., §§ 3" o 

!<'oi desse modo quo os fundadores do l ru· 7•, ;J, doutrim. em vi!'t udu da qual a> ag. ·e· 
po1·io udvcn•til·am em quo a .liberdade reli- miaç,õos rel i~;io>as, qner se i nvist~m tle indi· 
giosa. não 6 actributo que se negull ao ag!{t'e· viuuu.lidade juridie~ quer oão se · i nstituam, 
gtld~ C03mopolita, do convivia sacia.! com· as na fól'mu.Ja lei, em clltid,~•.l o~ collcot ivas ·corn 
pesscll.s de clireito pa.t;rio no E-stado hotlier- l'CPL'osent<IQii.O de direiws ci·;is, como IJUCr 
no ; do coutru.rio a sJciouado lJrasilíense, que s3 denominem, de igl'e,ias ou coogreg<\· 
ao nu.scer, achar-sc·hi1t mottiàit cru mut·alha çõe.i, gozu.m ue plena. lib~>rd;~de de culto, 
chineza., si o despotismo theocrà.tico fosse todt~s elli.IS <tliaos genui u•)s o t•gãos da sacie· 
causa eorupaLivcl com a civilisa<;ão oecíden- dado em grn·al; sem ontrettlrwl com o Go· 
ta.l, n:L quadra. em quB a nossa. quer ida PatL•ia. verno da União ou os aovern'ls dos Est:.t.dos 

.. so n:~.r:ionalisou. · Ainda assim, sob a rubL·ica relações de alli:J.nça ou depJmlcncia, c reei· 
da permissão, <L>tda em Nome da. Santios!mo. procamc ntc. Nesso p1•oposito a Coostituiçãu 
1'rindado, á.s <l.omais religiões, havia apenas l~<..'lleral creuu, no § 3• du :tl't.. 72, o typa in· 
t oleranciu. que não raro se <lesenca.dClll.va om va.riu.vel da a.~socia.çlio L·oligiooa. do actm1l ro· 
hostilidades aos a.ca;bulioos ; é n ii.o a c lla.s.'!Om gimcn sociu.!, em vez da c;rporn.çào 'do mão 
abrigu .no peito ma.gna.nirno de Pedt·u 11 as morta, do typo varia.vel, vot!Lda ao culto 
filhas cspul'ias do christianismo, soria lettra publico 1lo rcgimcn sucill.L c poli Lico do Im
mort:.t l\ permissão, poe outra., a tolerancia. perlo, inclugivc. com a.pplicac.'io <í.s ent idades 
lj_UO a reforiJa Carta preceituaV<\. Pois bom, collectiva.s do ou trás Cvn(i.;sões de m. Nilo 
dcu~sc a evolução social e p)litica, do Impe- deixou, porcim, o Pod ·r Ce>n~tituinte ú. aitl·i· 
rio ooüfissiGna.l para a ltepublioo i rJconlessa, buição ilo Congresso Naci ,)n;~ l {[:}/in ir, u. ca· 
d<i ~Ol' te que a tolcranci11, ~ob o coeJii ciente do pricho, a func,;ão du. u..~sociu.çii.o religioso. Q t~ 

· ma~na.nimida.de do mona.rcha, cedeu o pusso sua ca.pachla:lo jul'iclica. ; pi!h• con tl'<~rio, o 
~ lioorda.do de culto, garll.nti.clil. hoje em dia at•t. 72, r:; ::; .. , p~ocei1üa. qu0 a. cnti i!ad.o co I· 

, :l lira.zileiros e c.~trangniros roJlilootos, ln<li.· lnct.ív.L li 1lnstina.lln. exclusiv.l.rnnnt.o a.o cul to, 
v.idual ou colloctiv:tmcmtn, or:t tomplo~! pat··· IJitl.'a o qrHJ.l fim t[lr;i,. lihe~rd:\dn cln ncl qnil'ii• 

.twtllv,I·os, coruqua.nto fmnqucaclo~ ao ingt·o~.so J008 1ln i'ut•trm:>, n:1 fórnn der dn•oJ. to corn-
puhllcr>; o já no e:tmpo ~ll.n t.o, out<•'ot·~~ Pl'O· rnnm . . 
víle<>io dos fieis IX reltgiü.u c!ll'cllal, 6 licito W ll. n.ssocialliu ruligi•)~:1 .<ui f!mM1'i.<, om 
oolebrM' ceremonia.s do CLilt,) •tua.lquot•, om ot•dorn llo <lirolw civU na ltopublicn.,' polas 
sulrtn.gio das croatúras Jo D<ms nlvu.l ltrla~:~ Do:;ub t ~Cl> rorloxõCls: pm·quü ,; a unh::~ ontl
pela mol'to; · üMo collcrJUvtL com r·O[ll:oson t.a..;Zto jut•iJ.icl, 
' A. neutralidade. da. Rcpublict~. ela. sua. :\t ,i· a quo :t Cutltitituição llooMi.l.l dou r.ypQ . inva· 

; tudo intcrcoi:lf1ssional, não significa. lnllílfc· ria.vol, doflniil,lo·lho a. funcçãó e J:O.~Hin~i n· 
_· .: .~; ,lllUç.;~ JNlu;; g l'OWi•Ji!,. JlUl' CQl.ulllunhCw dom, Llu·llu; •~ cap:_~l:itla.d•J nu appHctu· ül bcn:~ IJ.UU 

~ · : 
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adqnirlr ao eultó e n;;_o em untro'l mbtcres; 
o.inda. 1JOl'O.UO o a.d .. 11 § 2• vé.l:.tâ. Uníã.o, ao; 

- l~stados , inc lttSiYe aos Mnniciuios. c-.~ nccdíi i"Oil\ 
1\l.vorcs dircc ·os 011 in.i i1·c:o~·; a igt'é.Íc\.a l
:guma. ou culto qu~tlquor, n pm· cons;)guinte 
:i assoeiaçã.o t't, li'-'i<"•im. l'r~pt·o >cnbti'''l <lo Cttléu 
a. quo 6 tl~l5(inn.da .. o não <t ouit'o tini ; ao 
pâsso <J.tHl :~ s uemai.; e~pcci '=> d!: :.~.~sJciaçõt>s 
civis pil.ra vMios Iins CJ3C:\ pa.ru á proltib tcão 

·. constitucional exp!icita ; 6 sui gcMi·is, ·tinn.l
mente, púrquo. C<l7, excepçii.o f1 rog(-a geral d<J.~ 
assucia.ções do ordem civil, vistC> 11 u.e <l. 
GonsLitu[ção não pcrmitte á ígrilj<t <.Hl ag-gl'.:l
mia.cão votad:1 ao culto, nest.o ca.t•acter a 
associação rcl igios:\, cnt.at-ola1· rclac,õ~s com 
o·Oovm·no Federal ou com os Governos Esta
dun.es, sa.lvo o c!it'·~ib ttc rcproo ~ utat' nus 
Podere.> ú ;t U11ião sempre< C!UC atgum•t se 
sclltir tu!!.llda na s·.ta lii.Ju;·da.dc (lU J.osa<la 
no,s seu$ direitos . 

Entretanto, o CJngr~so N:\1\l..: na.l em lS\l3 
instituiu capricho~).i11i'ntc l\ ;t!;Sueia.çi,J ra!i
giosn. (sui gerwJ"is ,to typo coustltucion:tl in
v:tr-íavel) orn coinmnm com dive r~a.s ospc
cies do associações ci vi~ píl.r<~ variu.s fl .n.~. no 
uumt~r·o das qua.cs figura na lei n. 173, de 
10 de set.On1bro,uma. entidade coUecti vu., mc
k twa.gant:J em lloa. doutt•ina. do tlirJito pu
blico; relit;o-mo à <tggrc~tuiução politica., t~lvez 
·r .)volucionariu., inl'esti tl.a de indivitluaJir!l\de 
jurídica . 

Omitto a. lei quo c1·iLico os prccuitos a 
. que n, assoct<l\.àO rol.igiosu, se uovo cingir, 
obsol·vando :t su:t fune<;:à.o e:tclnsivi.l. c l"<)r;tri
cções d.n. respcctivn. m1p .cid;ldc,iuriclLa, livro 
no adq uil•ít• b:m,l uo fortun:>, t!1<tS olwig:Hlu. a. 
n;"~o uis~r:Ülil-OS ilO cnlto clll misture~ iJStro.
Jlilf)S <\0 seu rlcsGin1; nu, :{OCillJ:td u. 

TJuixou as;lm o Po(lcr Lcgisla t.ivo som .~an
eçfiJ> pi}tial a~ tr:tosgl·u~sücs ll<l ut·d~m consti· 
tuciooQ,l, !1ttonto o ~ 3'', du ad. 72, orn 
ltypot.lto.o 1lu, MBuclw;.ão n~li~iosa, tlogcnor<~>~', 
1Je1·1Ji [JJ 'I.illa, em oniidauo colrcc livadu müro 
l'OC!'OÍO, cphcmcm pOl' ÍOI[OlO, do DUffiCI'O 
das as;,;ocittçôe~> quo a lui de lO . tln .sc~cmbro 
ele 1893 c:,ta.t11iu em cJmruum. 

E assim como o Congresso NacionnJ não 
cuidou do o. s~ timp;o con.;titucion:ll, po[<) qne 
l.llo pcnitoocio de publico, poí.~ m• c~m;u·o. 
não pi'onuncici palayra. scbl'C a proposiçií.o 
le•tiSl<!\iva· orluoda tlo Slln<~do, <lll.~im !.a miJem 
o Podm· LogislatiYo dd:to!l •lc provitlenci~·, 

··ua. lo[ pt·omll lga.i.l<.~. cru !89:1, suhre a. ~ituaç:ao 
aoomala. da.~ "corporaçõe.~ de m:io mor·r.a, das 
a.bru.ngiila.s pelo a.rt. 5° 110 tlCCl'~ to de 7 do 
ja.noiro ·de 18\10, a.firo de <[llo, vindas do 
t•cgimon prov.isol'io parn. o definitivo da. Con
stituiQão, so conVOJ•to . .;Sau.l om o.ss,;ciação 
rcli;; ios;~ , como o ~ 3" do ll.l' t, 7.2 pro.~crove 
iUVMlrwolmonLc, ~ub pcn:• do pe1·.!oL'•!m -.. 
IndivhlmJ,\lLil\dn,íuríuici\ t[HO o Govm·nrJ Pro
Yi:Wt'io lJtUl) l'o!COlll!UCCU IJIIl gora.!. 

!ll\1 

Etn • j11 1~nto o Cuogt·o;;;;o .N:J.Civn,,l, duro.otc 
ti-e.;; <\nnos, nfio fol'!lltilom c:n ] ,;i a a!;':lc>Cia.ç-li.o 
í·ulig:usa , <htnolo cm·po ;l cnti1la.do <\bst racta 
que a C:on~•.i \.u iç·:\o ~!elln ! lt no§ ::; .. 1!ú art. 72,_ 
o Ool•ernu Feolm·n.l <lxpcdin a.dses con,t•n.dl- · 
~orios ; ora. 1nar:.Xcndo e.Jn y}g-;> i' a. 1·-~,!.!l $la~:ão 
do Pt•ovisot•iu, d.ecr<lto de 7 d11 jaúcil·o Q') 
18!>0 , homologa.uo pela A~õOI Il b lc\a Con~ti
tu i nt~ ; Ol':J. doutt'iO:\mlo e rrt son~ida opposto 
ao noro rogimen tlo cl ít•e!tu civil, CXllt·:ulo uo 
cittvlo tl.t•ti.:;-o c:.)nsLHu<\ionrd, mesmo p:u·~-
1~ '"1ph.o, cJm rct"e r•onci•• á co tid:vlo aiJstracta 
a qaA o CC'Il;;'l'c>:so · N:.tciorMl a inda nlio clol';l 
ost<l.t11 to em lei. · 
- ·O G•Jvorno Provisol'io, JlOl' decreto tle 7 do 
rat1oü·o úu l800, pornl itLlra. ap1~nas as corpo
c;wõcs do m1io morta. vota<hl :1 euito <Ld- · 
minbtrarcm os btJmJ l'qspncr;iv•.l>, dispen>étndo 
<I inspccçii•J rlo.; j tti 7.eS cl~ capollns e I'e ;illuus, 
m;1s sujeit<"1ra o Pt·ovh .. r iv o~ pat:iruonio,; 
J.css:\S cot'püer.çõcs =~os f!·cios cxtre1nos d:1 
alllill'tiza~;.ii0. O <lVÍOL pG~úro., tlo Govnrno 
FnllCl'fl.l, ilrn lh~t.a. ,[D 31 ulJ t\eZlllllln•o tlc 189) , 
Glll dbC:Jrd;tnci 1, com o oxpotlido cnl .22 de 
:1gost o do mosrno <IUllJ, porniitti11, que v.s cor -· . 
p;J :a.çõos contidas pelo Gov<·rniJ Pr CJvisorio 
nos limitcsda.s leis do antoi'\iza.çã.o, rio t~n
tll :te:l plt trimonios iJ <!C a.dm inistir(t V<l.rn, pud OS· 
sem alicoa.l-os n SJD bel P L'-~zer ; Yidtu s~ · 
:tl1gut'ill' ao I~liní;tro tl.a JustiçD. q1.1o a. A.~3oin
bléu. C<lnstituintu l1 :1via. r(lvogu.do as leis <lo 
nmoc•tiza.ção ao cc•o:u• o no vo r ogimcn do 
;i,rL 72, § 3•, }XIt'. ~ a.s as.>oci:J.çú:H roliglosas 
qc~o vio.>scnl :~. so inscí tu ir na fr) rm:t (1:1 lei. 

A ínt!irtJL'eta~:i'i.o authr}utíca ilo f'act:} [i'll n· 
tl itlllllO :.ul d:~ Ropuh: ica., a I'C8JiO ito rlo § :~·do 
;~rt. 7~ ú an tinomic:t. com a duttLr in ii desso 
:wisu. O p t~ojcctn •lc constit,uiçlio, fohnulaúo 
p.llo Governo Pc·ovísot lu, dw:t fL as;ocittç1í.o 
rcligiu$<1 n, racnlt.laúc tln <Ulc[llírir bens· do
for·•un:~ sujuitus iís lei~ do :.klllonização como 
no regimo11 i rnporial. O Podot• ConstHuinte, 
porérn, acceitou <t omonúa. quo thwa lil>cr · .. 
1hul o.cb alhJuil'll' bons, na fól'ma do direito 
co:u tnnm; a.o passo que ro,jo it.ou ::. ornonda. 
qur., ti respeito do. <t~soc(u.ção t·eligiosa. quo 
viess& a ~a in.stituir, rovog·ava as l~is .tle · 
n ,m,.n· t:i:r.~l•,'u.o . g• cla.1:'l qnB revoj:~n.<!:t~ r.s l fliS 
de amot·tiza~:ão, a pr·oposi to dt~ on•idadil 
c_olloctiva. por cou!is.'lf~o du fé, como a.ornt,ndt~ 
rojoif.adtt en une ia v o., o § 3• do art. . i2 po
til~ria. s:ü· io tcrprntudo roLroactivamcntc,eom . " 
appliea.çft.o r.i~ corp:Jt•açõr;s, mijos pa.trimonios 
foram .~u.ioitos pelo Governo Pl'ovi.o;ol'ÍO .<lOS 
limitus extremus d:l llmot·Lizaç1io. . · ·' 

Mas longe disso, o Poder Consti tuinte, pre: ·_., 
ferindD a outra umcoda, de ixou o vidente quo , : 
a. libcwdu.drJ üad1.1. a :tssociaçã.o r c ligios;t ú, não 
só rlo incorpiJl:a.J: ben~ no act.o doso instituir ·· 
comotamburn d.c rtdq uil'il-us dahi· em di:tnte,no 
cot•em· do t.ompo. Pvr ~:onsr.guintc , pí).r<L que>:·, 
<t t;UI'L'li l'<l•;:i.u <lu 111;10 !Ulit'kt · ·putte.<;i;e tlispl!r 
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·com liberda.de dos pa.t r imonio.s respectivos, 
aindD, am or tizados, dua3 condl<;ões seri am 
necessárias : p1·imeira , que o Cong!'csso Na
cional e.>tatuissc em lei a associação reli-

• glosa do t.ypo constituc~onal ; segundt\, que 
nessa lei au torizasso a passagem da corpo
ração de mão mot'ta, do antigo regimea da 
tutela governamental para. o novo regimen 
da. liberdade, levando comsigo os respectivos 
pa.trimonios para esse fim desamortisa.dos. 

Ponderou a Assemhléa ConstituinJ,o, uma 
vez que o art. 11 § 2•, foi votado, em vir
tudo do qna.l a. União ou os Estados, compre
hendidos vs Municip.os, fic!lova.m inhibidos do 
favorecer alguma. igreja ou culto qualquer, 
fosse lle repre;cnta.ção individual ou colle
ctiva, pondei'ou que a associação religiosa, 
fa.culbda a lJrazileiros o estrangeiros resi
dentes, devia sel' destinada. exclUsivamente 
a.o culto e não a. outTos mistéres, como por 

. exemplo, a. custear orphanatos, hospita.es ou 
disPGnsarios do caridade ; 9sta.belecímentos 
evidentemente do utilidade publica, que a 
cargo da associaç:ã.o r eligiosa ficariam pri
vados dos ravores que, si não fora essa cir
cumstancia, a. Uniã.o, o Estado ou o ~funi
cipio lhes di~pcnsa.riam de bom grado 30CiaL 

. Or á, as corporações. de mão-morta, a.lludidas 
·no decreto de i de jtlnciro de 1890, art. 5•, 
destinavam-se a varius fins, além do culto, 
haja vista as ordens terceiras il irmandades 
que entretcem,a cuijta dos bens do fortuna vo
ta.dosaoculto,instituto mutuariude soccorros 
·entre os seus membros ou caixas de tenga.s 
: e m fa.vol' das fa.milia.s dos fallecídos; sem 
. f aliar daq uolla.s q uc: á. wmbra. de confissão 
·de fé, ·exploram <L industria de ()OSina.r os 
filhos de g ;mte abastada. Logo, as curpóra.-

. <;:ões lle mão-mort<l, do t•egime n du IrnperiQ, 
.não Jlódem entru.L' no rcgimen i.b RopubliCit, 
.cumu as~ociuçõos t•cligiosas, cJm os mc>mos 
regtme·nto~ ou compromisso.9 quo pormittem 

·despender' os bens de foL"tuua., uoados ou 
· legados. u.o culto, em mistêrcJ estranhos ás 
. pril.tieas das rosPQctivas contlssõe3 de te . 

A prooccupação do Poder Consti~uinte foi 
·p rovldenl}ial, tle!lniudo a funcçio da a.~so
, ciaçâ{) religios~ o· sua capncidade rostrict..'l. 
' a.os bons do f'()rtuna. vobdos ao cnltn , . :dim 
: <lo quo a ontid'lllo collooti vu. cJm indivi
. dua!idadt• ju:idic:t nã.o dcgone•·e eni socie
. dada .· .cnpita list.a etc., isto ~. :•cenawlo ;i 

credulldade publica com o culto c 'distra
~ h indo as doações e. lopdos tlos flois para 
· outros fins, talvoz syndtcatos inconfessa.veis: 
. óu .de outro modo, a.t•ni<\uJo a piedade christii: 
' e ·daspanrlcodo 0.:1 · donath·os f'dtos a ~sin.bc

·.· leoimentos de roridadc a suu ca.rgo, em 
:obras do proi'ag~ildu; i·ol igiosa., o assiin IJOr 
~M~ - . . 

O a.viw do · Governo Fodoral, U.a. tado de 
. :.31 q~ d~zcmbi'v d(; 1891, fui um.~1tterit t\du ;\ 

'·· ... . 

Constituição Federal § 3" do a.rt. 72, pais. 
facuH;tVa ·á.s corporaÇões de mão-morta., 
antos de entrarem no rcgimen da. Republica., 
aiudi.lo .não formu l;tdo em lei, não só disporem 
J os p:.tl'im unios respectivos; como t ambem 
adquil'irem novos bens de fortuna, na fórrna. 
do direito commum, com libe!'da.de absoluta 
sobre uns e outros. 

l!:ra a igrej3. catholica. romana no pa.iz 
um Ol'ga.n ismo a.dministra.t~vo, subord ioadq 
ao Mioistcrio do Impe1·io na ordem temporal. 
Os bispos e ma.is pessoas em cargo dos runc~ 
cionalismo ccclesiastico eram de nomeaçãO · 
do Imperador, e o Thesouro Nacl<•na.L servia. 
honorarios ao cle1·o em funcções, círcum
SGaucia esta a que o GoYeJ·no Provisorio at
tendou, em b:.Ja. hora , aposentando os func· 
ciooarios ecclesio.sticos sob a. r ubrica orca· 
monti1ria, de serventua.rio~do culto catholíco 
romano. Templos o pllacios episcopaes e 
mais ediftcios em "que a r eferida igreiil. in
sta.lla v a. as suas rf1Ja.rtições, inclu:slve ·semi
nar ios, construidos e reparados a expensas 
do ThoEouro Nacional ou á custa dos cofres 
das PJ·ovincias, assim como matrizes · e ca
·pellas erJgiJas pelas cJrporações civis subsi- · 
dhJ"ias tio cult.o publico, tJdos esses bens im
movcijj eram do domínio real da. Naçã.o, c 
tanto assim. que não se dava · á vacancia, a 
raspo i to ; pois os me3mos immoYeis da.s or
dens tercolras ou irmandades, que se edin
g1liam, ·a Naçã.o os attribuia ao ·serviço do· 
cult.o publico, sob a guarda e administração 
do o1•ganidmo ecclesíastico. Sobre os meno
res aclo!l lia administração dos bens vo~adOil 
ao cul to officia.l o Estado e:torcia, por intet·
medio de um r.~.mo lia ma.gistt•atut•a, supcr
inspcc\:rto em correcções poriodlca~ ; nioti v o 
osso de queixa~ o lamt<nkt~;:uas (}Ollstantes do 
clero e 1u ..:a.rgos administrativos. Assim en1. 
no rogimen wcial e político do Imperio, 
q uando o Govorno P1·ovisorio omaricipou a 
ig t·eja. catholica romana dess:~. tutelá. inde
rcctivel . 

A lateJ·c da igreja catllulica. romana, a.s o r· 
dens mooast1cas no Brazil-colonia.l brace
j:tram, como g<~,lbos ·da-> mesmas ordens ex
i~tentcs na metropole, mas o Iropel'io tt•a
ton logo do n;,_cionali.sa.L-a.n, . em p r ovincias 
eceJeSill.SÍÍC.aS, fi ( n i CI'tl da. igreja., D(lS qu(leS 
só tinham ing1·cs:o braziloiro.~ natos ou 
natnra!i ~ ai!O:o!, q1Hl llzi.:som novicia lo n:1. 
t 3rra ele Sant.'t cruz assim chamad<t. Não 
hav ia. no Imporlo Lei que regemi as eongro
gaçõ c~ monasti.eas; mas sim coiJcorclat:l.s com 
o Suromo p,mtiJ:co, tão doprcS$a fir_madas 
em nome do lmp;wador, 1111flo r.apido altc
r<Ml:Ul pe·a. Assom l)lé.l Gera l, sinão pelas As
sembléas f'~ovinciuca; ta.l era. n arroganeia 
com que o lmpor·lo tmtava a; Santa Só qual 
potcncia. docahid<L. O Ad r) Addiclonal dava . 
il.B A~silmbléàs Provinci<tis <i a t tl'ibuiçiío dt: 
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l~gÚ; l;.tt' soiJt'C C<>aventus c as::lQci< •. •;,ii ns "~~li- o l' L' ~>P I'it:d:1de.;; rmdho<, <JUtl c•wt~ti\ Ordon~ 
g iosas·, vc>·õi .'lmlià : em 183.') o p1·csidi·ntc de m"n."l.stic<l..~ a sal't·•lit·:un . 
Serg ipe proll tulgou a lei p t·ovinei<d. quo uJt- · l>o ca,Ja. vc;,. fJllll o G•>I' <H' n<' Impo;•ialln
tinguia. ;~hi <t ·onlcm· nwmcsticn d<.,; Cat•me - 1':1ntav:·~ ns~a.~ eou u·ibni•·<}r~; em im rn iJH!I.wia 
lit;,t.s , acto qnc o Govo;•no Jmporial corr igiu, de g tu:t•r;L. os a. bh;vln,; f':t~ i :un cu t'l'~:r· o bu<l t.o 

.. sómen~c. c lw,manJo ao clominio ;·e;Ll d;L Ü<l (liW er'am d.unati1·os rta~ coll (t':Lr ias, us
.K<tÇfLD o pa.trimonio ú;J. confr .•. ~'ia, rtnn <.t Pro- po1rtauoamcntD, por p;;i,J•ioti.;mo ... , lih,,-o/ i
' ' ihcla. arl'eC(td;írn como seu. E11i.rAu.nt•J, as ''""t.;~ IJ I.I() ttlll , .. ,tinmdu esc ;· iptm· ll•Jiil'. ieo , 
Assemllléas Pr,Jvi nda.es i:J.m lcgi:Jlando sou1'C inm~pcil;o :i ig1•:-ja. c;t tloo li ~:l r r) llMIJa., c:tp i-_ 
conventos, or:\ n :•gando, OI'<\ cl!ncethHI<lo p llt' · tu iOI\ do «clmv;\, rk OH t'O rplll n.nPsthn~il\va a 
missão para a.d.nü tt.i r novil;os; a t:i que r;_,j op inião pnbli ca.» rl 11 rac &o indign:ul :o. c:~ntr: t 
oxpedida. a circular do Ministerio da. Justi•:rt., «O oc io sorn tli gnidadc» em que os mon:.;cs, fil
em data do 10 de m<üo tle 1855 , :.to:~ ~m·:~,cs t·•tgidos tios eon\·entoa. ,·h·b.m dt:~hra.g:ttl<~-
d.o toda.s. a.s ordens monastic<ts, sig nifiC<\IH!O mente. 
guo t) Imperador· ll:w ia POI' bem l'JSO!vitl•J ~; tlc::;:;rl modo roi fJ IJ C 1) Gon~t·no lmpcr i;ll 
negu.r pormissi1o :10 novioia.tlo , ;dl'cdMHlo I'Jitn tot •J';1.1·:~ , !on:,:o tln LH'i.:r.it l' <~s o 1'ilen~; lllO· 
e,-,."'3.1. .mat ol'i<l. :_to exame da ,\~l'omulé:L Gol'al, n~L:I.i<:•~~ - rp l :tl~-; :~n hmin i~l ,;a.'l rJ, , e111r:o pu -
01.fim do ~:.: tlrm~tl' now~ <'.unco n lat:t com a blico , :dlit•mu" Jlot' acto,; sneco,:<i vus o du
F;ant a. St', a. respeito . A cdebr<ul ;~ circulai' minío ;·oa.l tl<L N:.tã.o ~"h''': os immovc.is tJIIu 
cxp t•imüt, nada. mais nad:t menos, do '1110 o a, con l'r·:u·i:t~ _g(,rialll d lS$Í[I:tndo n.s r••nilas . 
veLo do Poder lrlockrador, ll<~ f<jl'llla dú Penso srn· inr.oncns....;a. a duutl'illil •Lo '( U il 

art . 10 1 § 4• da. C:u·t<• '~ em obscrwlnci <~ do 8[o ,to domin io re:tl •h~ :'\:1~-ã.o os hons illl
:trt . 20 do Aeto Addlcion;\1, em a~surnp to do lllúl'úi:; d:t ig reja C;.t L! Iolict~ t·oru:~ml , nu p:Ül., 
tra t:lilo. O facto é qnc a. As::emblea Go t•:Ll 1, bur.n :tSSiJO d<L:; Ul'llcns mon ~ts t.icas ,111 cun
aJ;>provou o v.:to susponsivo, autortza.ndo o gl'.•g:,r;<\ o .. , /({/(: rc ll<i. ecCcl'i<.h igw\j<t.. Eu-tt·e
Governo Imperial « cnt:tbolal· concotdat<t t.<Lot.o, l'cllictu quo no t·egimen <J;~, Rcpublk<L 
com a Sc.nilL Sé sobre o assumpto. A cuncor- essc•s patr· inwoius nã.~ pudem con(iQU:IL' Sl! ~ 
data i1ão foi levad:.L a clfntto, mas a pro!ti- os fl•oio~ <b ;1rnortiza1;ão; porqtmu to a Con· 
biç·a.o tio no'viciado vingou. stit.tti\):io FcAloru.l, nt•t. 72. s 7, pt·uhiua ·. 1·oht· . 

.l!;ru,m os ü·adcs, nó rrnpel'iu. submini ;tros cõc' do alli. <~nçrt ott dcpnndonci:~. •lo ;J.lgum<1 
uo cu!Lo pulJlico, c com pruvisií.o ou liccDçll~ ígt•cj:t 011 aggr emíaçi\.o vot'l.<\a :w cultq, com 
üo bispo, quttlifío:ulo de ol'tiina.rio, os f rades 0 ()()I'Croo d;_1, Uo ll1 iJ ou com os u ovet·no~ do:> 
ta.mbem consLituiam a. ra.milüL, om ordum l::st:;.dos, 0 t·ocipt' t)Ça.mouto. A ;1mor!.i7.:tçiio. 
uc'direito civil, cole brando casamento:>. sinãl) d() ag-o ril. em cluoLnt.c não oc .ju·;Wic >ria, p ois 
rcgi<>tt•a.ndo-os, n ;1 f:1 lta do Yigario da ft·o- s~ t·i:t 1un bcnuticio cuncctlid" '' co r·pot'a<,,ücs 
guezia, a.ssin:i como nascimen tos o obH.us. ccclosh stica.s ott cunu null itl<L;[I'S ''ivís, om 

Além des;es scrvi,;os, con~itlermlos ll.n OI'· PI'I';ÍII Í:W rl:.L razcnd<L p t! ~licit <!U.Í•I iHlOi'C:~~o 
dom publica, flUO os fl'ildc~ p restavam como cst;t, polo cf!nl.r.tt•io, na. c ireulaçã.u 1b todos 
snbmiolstros du. ;gt·uj:~ otncia l, o Govct•no fJ~ V<tlor cs. 111111\:Lis. 11S Jnis tl e a.mot·t.i~~ l.<;ilo 
Irnl)()l'ia.luma vez ou ou t l"..t. ia b•tsr .. M IHlS or- t>llr ig<LI' iam u.s unl.id:ulos cul!ec~i v :.~S p .• r con
dcus mona.stic<~s pessoal par<l a. cai.Cclw~c do:; ll ~>sfi.u lln fú tL ,;ulio:ilat·eru u1> GuYon•nu th~ 
lndios, Qllil ntlo na.o empregava. nosso sorvi<.'o Uniii.o l.iconç:t p:1.1·:L redu:ti1· ;~ ,[inhciL•rfa.lguns 
pulJliCO fradeS rot•,tstoirOS nos te llaÍZ • i m ntOVCÍS, fllla llÍ]u fl] ;LiS lHlU !iJSSU para l.'cpa• 

Com o rodar dos :.tnnos, porém,o orulnario l'iLl' seus tem plos ,1m 1·u .n;1s ; c l'.-;s;1 1-otaçii.o 
relutou cada voz :t mais em co nfiar dos ft•a· 1 d · 1 G' F 1 1 ([ t) I OJlCil c ii CtóL I O O_Y Cl'IIO ' !,-~ Cl'éL , < ~llt IJ 1_11) 
dcs ns ovel11as do sotl rebanho ; o a.ssim cvmu se ~tcila. t.'i<L ;1 cuq )l)ra.ça.,, de mao-rno!'h, ~ut't.:L 
o bispo, o Governo Impol'ial ta.mbcm ia. db - a.n f;inomiC<~. eumo pt·ucoi to consti&11cb:w.l que 
l>~nsando-os .do serviço do._ c:~klche;;c, [L u.w- t~,U<d)() do cl ~:~r . 
d1da. quo collocava os wdros nrn a.ltleta· 
mentos, é~brigados pelo Estado u. titulo <lo Umu.du ([uas: 01.1 a cot'lJOl'<H,:io do lil.io-mot·l~~ 
o1·phãos. . con vet·tc·sc om as.,:oci;W[tOrctigius.:t., cinginiló-

A seu turno aAs~emb!~a Ger<Llfoi l'ecusa.ndo se ao concoito da Constl~ttição Fcflot·<t.l § :~· 
as ordí-narias oudiaria.sa. o1·dens monu.sticas, dn art. 72, na fórma da lei, o nnssn caso a 
cahidas em mhet'i<J. umas, em conüa~tc coLU N'a•;~io dcv~ tl·<tn,: f't:n-~1'-llte o domínio ple 110 
outras que all'ront:wa1n <t opi nião public:~ dos· bcn~ respocl.ivo.,, comu du«<;Õc:i e log-<t<los 
dolapidando r iquíssimos patrimooios . . c r;ün Leibui•:,õc~ do povo, em succe~sil'tl8 go-

Sobl'O os bens <l(l forwna quo os abktllcs rat:ões :. on a corpohtçíl.o llc l l rfi.C-111!>I'~' I, r o- · 
g r:r iam, o Governo Imper.al por vezos le- l11Ctt\ em se adapt<u- <w 1·egimcn coli~Litu
V<tntou contt'ibuirõcsd.o guore.t em d.lohlli ro, ciomü <la l{opllb liw. c ni'S I.a lryputlro'c cn m
t t·iiJu·r.os sio<>nla,rc's tlo quo c'n~m exc!llido'" os Pl'tJ - ~~~zo t• ull'oct1" o o .Jo tnllli o 1·~:al d.t N•t•)t• •. 
domais cida71ii.os, pl·ova. .to tjllO <I N ;lfj.'lO so '~mn·l)<L I'ticu~:n•i•l:ula Sfl bi'C os br ns da. ii,il'nj:t 
JUI~FLVll com 0 dominio r0<1l sobro a;; · t.ot•t·a.s .- c conge11g:.t.<;-t~.OS t: t" lel' f! , como o l'u1ct• L"gis-
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Iai.ivo. se !lignar . l'c~~i.ver n·. :1. eni_!irg-cndt dói imllii\o, ll?I.· . :~~~oci::· ç.·õod . J·digio,.···•s dq. re;;i~ 
pl·orecto q1w LCOllo :x h unra !lü aprcst)ntar·. · men con,,tJtumon•~ l . ! . · 
· I{eca.pitulaodo,, lembrarui c1nc as consc- O f:~ocb .é q ue ne;;sa. ·Juct:Jm or pho:;e miJa. 
qucrici<1S elo a.vV;o impcn~do do li(Jvern<J [•'c· fS'··o~a tia~ a ntigas ordens· monas!.ica.~ br:tzHi- : 
deru.l, (;m. 31 de dt!ZCmbro de) 1891, fol'<Lin. tle <Jnscs em Ia;t;iCundios solJ o domínio· cl') Pon
upil.vor:J.r o povo, v endo ó :'chist'Úa na igT«ja t ificu Romano, essas tlcrpol\i.çües ·iocOl'l'C· 
çutholíca romana no ·pn.iz; bispos qu~ pro, r·<Lm em s:Lncç1io pcn,J , v isto .. quo se ins~i., 
t.cndiMn chamai· á pl)~se· do suas tlh .. ceses os tuimlo em :t!isocb çõcs rcl1gimms a.r.tribui
bcns de fJrtun~ que as ordens rnon:1stica~ l'tun <to. P:1tXt; pO§Oa. de tl ir·ci to.· publico 
lhes recusavam bL'<\vamente; il'm:.\nJ:~clesr~ lnr.CI'IIU.ciu tml , jlwtr do cuj:t côl'tc a Rllpn
ordens terceü·as perplexas urnas, outr•as os- blica. mantem uma log<~çlio, a a ut or ttlaJc 
tupor<.~cta~. sob amcaçu.s cpiscopacs do oxc em oe .om i;cmpor,tl de l'cgu !a r " ~ucct..o;;
communhão SJlÚii.tU- modn, ,;l se convertes- são <!e bons m;LI.uri:tcs .do ent idades collc, 
som em associ:•çõos r·cligio~ na. fô1•mn. rl<1. ctiva.s curo reprcscntaç[i,j de dil'eitos civis 
lei de 10 d.e s6tembt:o tio 18\13; c Cln!Jllanto u neste raíz,como si o .BmzU fosse uma colonia 
Sumrno Pontífice convoca,·a. as antigas or- do V:1iicano, m:ts com o·ffens:l á soberania 
(1cns mona.stic tslJrt~zílltJJlsesaioject;trorn na.s ll~ Ntu;iio, evidentemen te. E vedando o Co· 
vo1aa sangl!C novo do monges prorossos no lllgo Pem~l, ttt•t 103 e seu p a.ragrapho, que a 
~strangeiro, ma~ j <l munidos no pai:-. tl!il cart<t associaçi'lo, incursa, lla pentL de ~i ssoluç.ã;o 
do Jl:1tur~.li7.ação, bispo hmtvc que cnqJt~liiu immc!lütta, ;;c .t1oconstitua., solJ a me:;ma ou 
um regulamento J,:zarro a proposito do~ bens diversa de tlom.~nu.ção, observa ndo o sou ]JI'i· 
immoveis a que c<n•ta congregação dó frades, mitivo regimento ou . t\doptn.ndo compro· 
:rerresentw.la ·pt:lo -respeclivo provincial , se misso diverso, a conc!usiio é ctuc as c~;~ngre~ 
julgav:. com direito; o Desse acto regula· gações brazi!eil'aS de fl'ttrlari:t e.otrangeira, 
montar o primaz<.liucesano, em o.nt:1gonismo perdida. a. lUil.iviJua.lidi.\r:le j ttrirlica qüe o 
ço·m as Intenções tlo Papa a respeito das or-- .Governo Pruvisorio l'ecounoeeu :Is corpora.

. dem; mou.asticas, mandou t<espoja.r os i nqui· ç.õ~ de mão-mona., que olla.s hoje repr(!~ 
li nos do frade lll'ovincial, legislt\nlo sobro senhm - de ma.l. o. peior; os pa..r.rim(luios . 
omphyLhensc! . . · . r c;,pectivcs, sobre os quaes . a Nação .. tem . 

Não havia. de;obiltlecer :ws dict:.mes de direHo imrninentc, devGm .S6r a.1••·ecada.d.os 
Loã.o XIU, e u.s ordens monttsticM bt•azilieoses aem perda. de tempo. · · · · 

.· ~:>e rlc~naciona.lisaram, adrnitt inúo fr<u.lcs cs· · Abt'o um pil.l·enthesi::: . p~l'a referir qtt<? ha . 
tra.ngll\ro;;, ej<\ metamorpho~ca.dn.s, m~. ainda na Rcpublica.Uir~acciust~ i o titulada. Pl'Qvinci;;, 
sob a. denüminaç:fi.o de Congrcgaç:õc3 Bt·azi- l3Paz.ileüa das lrinã:> de Cu~·iditd (l, · e:olmcdas 
l oil·as, tratar<1m 1Le reg:s~rai· em· noLs de t.ie<tbelh<ts cosmopolitas, ".rt)il.S confe d.eradª's, 

... ta.belliãu, cada . llllll.t , o~ seus compromissos, abelhas domesticas c· ·inotfensivas,-que .aos 
como· a~ociaçõcsrcl igiúsas, . da l ei do 10 de eux:tmos cruzam as -~<J,madt\S sociaes em 
~eternbt·o do 1803, ipsis 'l'e,·bi.~ , . nos mo,nu.os toJos os sen Lidos, castM abelha~ labodcisas, 
termos, quo o InteL'nuneiu llHl:> dictoU;incor· <l.bellw .. ~ de sobi·ierlade. exemplw , r1ne p ro
l'Cntlo , poi·ém, todas eLI<l S 1\:\ S(\T\cção do Co- uuzem a Cê\'<1. quo arde no. a l ta.\' do Coração 

.. di~o P enal , art. :103 c seu pu.t·ag!'a.plw, corno de Jesus, assim como o mel qu!! os jesuitas 
.passoU: ricmoustrar: · · · . . propi.nam aos Dt'llyfns, . ntt iU1a d,o Diabo, 
. '.·A toi n.l73 do lO do setembro uo l893,al'tigo <thelhas . inci:iQscientes no seu fanatismo. 
ll,reza que a :•:;~ociaoão religiosa (l.ntcs de se O ventre, a supet•ior!l,, . a rai nhtt ~uli.c dessa 

.di.ssoh·Cl',ILUt\ndo nã.o l'esolva.}Hr til)l:u' ·ent~:e nom congt'egaçiio bra.zilicnsc de 1ioiue~ é l\ 
sotH mcmbt•o:; os sa.fdos dos bcus de l'or tuua., Companhia. de Loyola , a interoa.ctOna.l ne-

:_ .tem O dii'CÍto de tJ·aosfcril' C33e<i .baVOI:eB a g-regada quo lUU~lou ~to ta.ctica. , pondo li;J. 
(tlgum cstauclccimentó J!H/;lico ou á outra vangqa.l'J.a <lo sou ex:e1~ito de l'O!Jpetas o 
,,.~sociaçii<H1t<donaf. que pro.mova, fim ilümlico ca.sacas o ill\lll1erio !JCJD, to, recru~l.!-dQ de 
o~ tmalogo. . ·cima a. baixo das Cllma.das sociàes . - . .. 

. Pois · es.>US · Congrogaçües l3l'azitoira.o:~, da ·Ha. cerei:l. de meio sc.culo 'LlUJ .ªe in.stít.uira. 
· fra.des do ·t odas as na.cio.ualidades. r·cgistt·~t· ne.;t."t. citlti.úo u. A;;socia.ção. de S. Vicente de 

l"8.Ill a declarar;Ko,sob didrtdo (tO lutornuncio, Paulo, destina<I.u. ao enslno (l O~UC(kção I'C· 
de que,. em hypothese ~e dissolur;ão das cón- ligiosa c obra,.'l pi~s. tendo á sua .testa glo-.- · 
fra;~:J~. p~ ben.s.res~ctivo~ ~erão transf~ridos- l'i..osos ~crvidoros da. .Pa.tda., !)omo fOl'a.in · o 
a. l)ub'Ds cslabelcânwntos pios, .calholicos na- Duque de Caxias, o Ml!-l'q].leZ tia Ta.rpandaró, 
ctono;es de : ~:ulto , d d i11str·ucç<io 1·etig.iQsct otHle o lCHlde de Toca.ntlns; ~te ., ca.thollcos ·fel'· 

. ca1'idarJ.e, pelo:modo. e :- se[J'tmdo as üiclicações vol'Usos. Essa assuctiição. mandou b~SG'-'1' em 
. qtw !l_lJ!'OU'Ilerem. ao SWnllW . ·l'or•tYice... Françl!- ·irmãs de· S~ .:.Vicente, . contracta_dafi 

Aht fica.m snbllnhadt.t.s,_em contraste com as para logo ensinotl'·: c ·.:educa.r :L,j .. rnenin·;J.S d a. 
exprcssõos <la. ci.tada. tui, art . ll, as t1eclara~ nossa molhot• socie!larle e müdar· de O<;t abc·. 
~;ye.> c~·imi n.o~as, NJgfsLr<>th~~ em no (~3 d(l tt~- i~ciúlC:n tus de c~;l·hltule q Ú\~nllo 1o;.;~o teti.lpo i 

... • 
. . :>· 

•. ... · 
; • ~. . : · .. ! . • • .· .. _::_· 
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C•JmO dn ihcto· vie ram ~l.S · r~Iigio,.,, s · ir•miis 
as~alari:vlas, d<lS mésrn~~$ que .loséCin nu~ntt~ 
Pnre.h';l r eco bel'i\ tlcbrüX.o ll•J jxtlli.o.I?rog!JC'rou 
a [t S~L>ci:Lç.ã.o graÇ:ti! ao Cu llegio !la lmln<l· 

· cui;Lda Conceiç,lo. que J:egol'gitou úodinlwit·u; . 
o t~. cu.:pnlla do Ma.ritJ- m·guBu.se na cn~e;tlla 
(lc Eot;~fogo elegantemente.- .. . 

Dccorrcra.m muifos annos até qi1c, falle
ci<Jos os ínsWuidorcs da. as~ocmt;ã.o, a.s sr:
nhot'<ts ne nomo Caxias. T<tmatiOaré, Tocan
tins, ci.c., associada> como os venur;tndos 
:pa.c~ rlc:;sa.s fmuilia.~. tts-;nroir;;rr. :;, d.i t•nctoriõJ. 
r<ispcetiv:t . 

Ei' sin:i.o qua.ndo a.s irmãs do ca r il!atle, que 
se eolwavam por . su:JS propri:ts ruã.os, corno 
ccotJO!l1:J.S do collegio, exigiram d<~ dir~;cto,··ia 
o pagmn(}OW do scn8 ;;at<u·ios em contf), que 
montou a 300 con ~os do l'l'is. E d.ah1 uns 
tantos c;w,üheiros dlt cruz, asso(·ütdos dto 
u l timu. hol'a , em rnaio1·iu, !orLuiw. de ati· 
scmbté~t dolibct·•tivu., rcsul\icr;~m ex r.in gui . 
a. a.:;suc itlÇÕ.u; o doo.ram os beos, ;~,V<I Ii.Wos 
judiciahuoote em mais do 3.000 contos de 
róis, ú, it•mã. Chal)t l'êl,- em pa.gllmcntu du 
300 <:on &os d;} róis Q. uo a,s ass;olu.riada.s t'vc!a-
m::wa m . . 

Dn posse de::;sa uadiva, com lcs1io <lt Fa· 
zonda. N<~ciom~l . a irmã. Chaoted, olla. sósl· 
n ha, lnst1tuiu um;~ a~oci<LQã.() rclig.lo.><t d.IJ· 
nominad<L «Pl'ovinci~. Bt·azilelm das Irmãs 
de Carida.de>l, registrada. na. fó rma. <h\ lei üc 
10 <lo sot.om bro <lo 18\)3, ·. p ]li ref"ehla irm5, 
Cllr•o ~rei, scLt nome de guerra , sob d<l<:larn.
ção <! UC essa Provioci<t B razi.lcira.et~ó\ fili<1l 

rtn o, lllnnic.lo.> do car·ta~ do n:tt Ul'alização, so· 
imruiLt.iL·,~ul na po.;:;o dos pa.trimonios . tle 
rni'LO-IllOI't' '· ; :w p a-;so qHe .cxcommimgasso 
u Pa.pa aod ultimos nwn_gcs bra.zilciros que 
~o aeliam ;tl t [Uel.Jr·;~, l.os :p:.~ la. vel lt ico, sinão 
pol<L d \Jl/lCilá.L. 

r•: não ~n;i: L L'Calmcnte non11um milagr-e ver. 
(:s bons tlo tlo minio roal d;1 Nariio sob a 
~: · :wda; <las "'' tíyus onle~ts 1lto»usti<;c,; . l>ra.~i-' 
Ucnse~. tt·:.wsfundid~s, graçás ao syphão da. 
JJOVU. _J'wovtnc:a das \ 1'm <Ts l/c cw·i,/lale ,. para. 
a ca1x" tle g-uorr:L tia Orcbm t.la.s i\fissões, 
qu;\l'tcl gcncr<~l tlos je~uitas ... 

I~so :vo~to, lombi·o que a Con.stituiç:i.o F·c
dct'<Ll, art . li, § 2•, :protJ11Je ;J, Unilío as>im 
como M S Estado.-;, inclusive os Municípios, do 
fi\VO I'CCOl'Oill ·igL'l'jlt õ\lgH!1liL OU Cll)1.o qun.l
{] Uf~t· .; btL~o ., elo crn que o pt•ojccto de lei 
extingun os f\1vurcs directos c inrl lrcc tos. 
isuuções uu t'c<cluc•ik's de impostos concedidos 
<I comuunirlatlc>J l't:l ig i o~;.;s ; sal \'O om ex
cop~;iio as cnt·poi·a•;<ius de mão-mol't:t quo oa 
Ú.',t:t tln 7 de! jancit•u ,1c IS!JO ti nlmm a. seu 
C<\rga OL'[lhrllliLÍ". hospitlll on dispoDS<.lriO do. 
caridade, mn ~•Jt'Cvt•c·o do todos os desvalidos, 
qtHlC~que t· ql.ll! lbssom ::.~ sm1s confis:.>õcs 
do l'é, p :>l:; l't'linx<i.o tl() qne, cmquanto 
cu$tcarOJll o~ses e:;t.abclccimcntos tlc utili" 
lludc ]llllili<\._, l)o f;worc~ cooccdií!os a. corpo· 
r ação •·cligiu;m. até o presen te se j usti flca.m·
como rogin.Jt.!ll t l':<ns ito!'lo. 

Cll<\lnD, porém, a attnuçã.o do Govm•no:> 
t<eJera.l · pa.l"<~. os abusos que vêm: do · temM 
U.o Iml)ol'io a.os dias da Rcpublica. ; refiro-me 
aindtt t~~ irmãs da Ot•tlcm d.o S. Viccntc, .hospi~. 
to.hlira..~. a~sim ch<twi1das, qu(} importam da
Pai-iz, em ca1xõcs e fMdo~. sem conferencia. 
aduaneira., seda..i e ma.t'S oojec1.os de luxo 
femininu. (LUO os revcnclem · por contrõJ.bando 
11 fruguezia itos <lomíngo~ ; como, por e.~oni· . 
plo, ~ll onéonLram, dinheiro â vista, na por.c·. 
taria il<t (id11·iw sit<" 1Í. prai;.t de BCJtafogo, 
mormentu em tctnporMlu. de. 011ems lyrico.§l .. 

iL .:Ol'Llero dtt.s .Missões <le S. Vicento do 
Paulo» , com ~~de ·em P<Wiz, di) outro )(l.do do 
oco:1no . •. Postil.s na run. · as · d<Jnas d tL cas~i 
pela:; cJ•iadas, as . ssnhoras bNziloiras em 
c11rgos dn. ilir .. :doria. da. a.ssoclayão recol'l'o· 
ra.m <LOS ,juizas e tr.ibunaes, protestando con· 
tru. o ci>üulho quo ·os· c;wallwiros da. cruz; 
cutn :l!'CObispo .il fientll, h:l.VÍ1~ffi praticado de 
sUL'pl' ~:!I.L . A seq.tença dos juizo.J ntío se foz 
cspci•ar <L f;wol' d.l il•raõ. Ch:.~n trd ; pende, 
onLJ•ohoLu, do 1' l'ibmia.:J thl Apjlolla,çiio osso 
ca.w;:•, om que 6 . :i·é a. ProviO:<.:i:L Bt·t•zi leira, 
1iliitl .~ Or1.ltJm das Missõns um Pitriz, e uu· 
toL'liS <~S scnhora.s da vil'tudes exemphnes. 
ictollSpctl.as como · catholici~S a.crysoludof! que 

· são, I'opru~onta.nte.s 1le C:1xias, Talliandare, 
Toca.n&ins, sorvidorcs da Nação, d<i vcrioran· 
tbs JJIOmoria.~ . . . . 

O pwjcc to tt<J !oi consigna. :t extiacção dos 
monn~toz·iü~ tio gNICl'o lliminino, scmalluclir 
;ws do sexo nmsculiuo, pa.i·;~ o qw~l não .11<~ 
g t·atllJs ncrn rnut·os d \J convrmto quo o coil"· 
tonll<.~ om lll:wsul'a. Pot· corto que o Con· 
grosso N;~ciom~l , csta.tuindo em .lei a. a.ssocia~ 
çií.o religiosa, wn<t vez quci lho, detl11a ~· 
fuocção c 110 111 a~slm a capaciúauo jurídica., 
como a. Coustituiç.ão, § :·i",. \lo a.r t . 72, impõe~· 
tom a.UeiiJUiç1io pa.ra dictar outras condições. 
i cntitl:~lc co!lectlva, prli;soa. ficücia. do ~~i.:;_ 
rei to, com applic:tçiio ;i qu;tl n:i.o tJI.•/!vnlecmn: 
toda..'\ · as lihllrd:u!es .J.FW;l.nti ilas :i.s ppssoas~ 
no. turnos de üirei•o, nms ;iio só mon te àquella,s , 
q tü3 o § 3° uo l'ercrid.o artigo consti tuciori~Y 
lhe .COJJ!i.lro, ó mai. · concessões de !illCl'!lild~ 
(L'.JO o POJdc!' Logi,;-l:ti.ivu IJUOfJ'I\ ticcte~cerit(i.:i'i 
um lei. O Pl'o.il!eto noga exlste!)Ci:i ~~ '.o(>.no:: : 
~rcg<J.()ÕÓ.~ t'tiligiosas do gcncro feminino,· 

Eis ahl soh a mão da P1•ovlncüt Brazl
loira da.s Iemãs do Car ida.dn um cslauetcci"· 

.. mento pio cot/;ol ico ruii:iunal do (:úllo e do .;;i . 
sl l·uc('<To , ·etigius<t, a que o Snm rno Ponti(tco 

:po<lprüi. tea.nsierir os i.Jens üa s aatigas or
do~~ rnonast~cas l.Jr.izil i ehs~s, jd. 1\l.Ota.mor~ 
pho.seacl;i~ em · assoÇJlt<ijões . religio~as; . darla.. 
·a h.YpothesB . nadá. absurila. de . que Sua 
San.ti~udn t•.emové$SG · d:~ste ·])!ÜZ os frades 
eSCHJ'l'O.çiWos do' oütro. lado du Atlantico, 

. ·: 
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· (p.t.~l' como indi~idua.Ii~J d~ ju~·i~ica; g. um· W <FW o monastcrio produzira. o ty po mal· 
·.:saro 1'Cpresent~çao de dm:nto3 ClYlS,. IJ• titulo fei t-or d e Mephístophclco, c Fausto furu. o 
.. de. _aggrcmi;:wões livres. E n:i.o SCl veja ·no pi•oil.n,, r,o ridículo da. Uníversiil:idc. · · · 

projocto exccpção oiliosa. llo 1'eminino; <10 O fra.dc ~empt·e teve; mais pontos de a.na-
.·. contrario, protecção social a~segurl\tlt1 om Logit\ com o Ji.l.kir do oriJnte, do c1uc com o 
.. ·lei, pois não se co:.~duna com a. civHização o mMrrlarlm !tu occidente, is t.o (!,o lJaclwrel 0 11 
.. ccnobio rtual ca.Ycore de mulheres, l'ccolhi- o d ou to1· do l•:sh .do lH.idierul! no seu ar-ec-
. <las. em ge1'al, por constra.ngiment.o . ·medo tle socla!i~mo. 
· . O pro,iecto for. ;~.bs~ra.cção do~ m onasterios Como cp1cr qtw sc.j;L, i1 Repn blicJ, não IICéP 
do ma.sculi no; m:\3 a. C~tmMO>. o emendu,rá. [1.0 frv.dc c bem ~~,J~im ao padl'c lib~n·d:ttlo i n
p;•ovuvelríion te, csten:J.endo a. uSSC genero a. di1•i .iuaJ, na fórm:.L <lo art. 72, s!§ 3o O .24, 

·prohibiç.:'W, c desprezando a,s oiliccçõcs ilcs- como m iniotros do cul.to n. que se votam. 
ca.b()lla.du..~ quo circula.m, ist o é, qtHl em v ir- J•:m segundo l.ogal', ocioso é dcrnonstrtw 
tutl o tla Constitui.ç,'io art. 7.?., § 24, c sóbt•o- que o at·~umouto, · :-;(\.CadJ a. contea-scuso, do 
tudo o :wt. 70, § 4". o Poder Le){is[ativo n ão a1•t. 70. § 4", cO JJ;;is~c no segui nte p<~ralogis
tcm preroga.tiV<t de prohibir a inst:tHa.ç-.ão d.o mo: A CJJHt ituiç;io F'ctlu r<ü nt:g<l. oxl> L"e:!Sa
orden:; mon:~.Stica.~ em torto o pa iz. monto a. fmdcs a funccão do voto o a. J[.u:;.li-

Em primeiro Ioga!' }Jomlcr<> que o~ 24. do dwl•1 d~ elegível, nl<ts im plicitamente cou
a.rt. 72 so refere a libeet\a.dc individual , cBde-lhos o:únesmo:; direi Lo~ e g:J.mntias (l llC 
por outra, da.s pcssou.s m\tut•a.os do direito, c o 11o1·t . 72, § 3", confe t•c individual ou collecti
nã:o a entidade; coUectivas ou pessoas ticti· varnooto a bmzilciros-'c cstra.ngci.:ros do <tg
cias de dü·oito ; aquellas com ga.ran tia.s ge- "l'cgauo; ora, ua cnt.•mer :..çfl.o desses <lirei
r a.es no tcxt,u con~r.Hu~:ioaal, o cstn.s com tôs está compt·cheudid'o o do individuo alic
J'.l.Culda.de:;: especia.GS n:1 fórma quo t~ lei pre- na.r u sua liberdade , em coutt•twtm; ou coro-

. scrovee. Demais a.s profissõGS a que allude proroiss .ls de bem :;crvir a. a.lgull:l outro, ou 
o § 24 do ar t . 72sã.o a.s ehairiadas lil.leraes, a.g~r-emiação qualqum·: logo, o momtsterio, 
por oütr·as palaVI'M, as que ontr'ora. or11om CDJa regra iroportD, em a licn8.\'ã.o <la. libcn

··Ptc>fissõcs de fé, mas o.a actua.lid::dc meros dade como norm 1 úc vida em cla.usula, e su
ra.mos de actividade social, independentes de .\elt<~ · o monge <I pe1111 .d.isdp'illar de ca.rccre 

· juramento como formalida.cle iniciaL privado, ·é um(). instituição social qu~ a. !te-
A philogenHum do vo~il.bulo «profissao~ pulJlica permitto. 

l'CfD:\)Dta·á era ro~an_a, de tra.nsição tio pa- ·A .e3se p:~r·alogisroo cu contraponl~o ~s~e 
_ .. gamsmo para o chrt~t1am~~no, <1uantio o r..;r.,. sopbl:;ma. para exempllflcar: A Constt.tulçao 
:· n a.sterio so instituüt como réfuglo dos fiei~ Fodet•:ü nã.o ·exclue os .libertos pela lei 13 d e 
.. á boa. nova religiosa., perooguillo:> p .~lo de~po- maio, do goso dos m:~srnos direito~ cgM•a.ntia.s . 
, tismo impetdal ou tolcra.dos apeoil.S. · conferidos pelo ;u•t. 72 a brazileiros. e . estran· 

·· .. A ins tituição monastic(l, ora p wa. a. libcr- gtliros l' .!.Sidento3; orn., a. Itepublicn. porm itte 
dade <la religiã.o, compr irriida. pelo sceptro de que ·o ind\vidllO possn. r1.lieni.l1: a. su ~ líbet•da.de . 
Cesar, u1·lii et orbe, o que a inst lluiçá.o <h em ma.toria. de contracto ou ·compromisso de 
·universidade vmu a ser D<\ id:.Uie medieva l, bem servir a lg um outro ou á. a.ggrerriia,cão do 
como l'efugio da ·liberdade d.a. sciencia, já ordelll t•eligiosa. : logo; os cx-es~:ra vos podem 
entM comprimida. pelo báculo do Sum mo alienar a. liberdade que a lei aurea. lhos r a· 

~ Pont!flc~. w ·bi Ct orbe; pois· ó E~potismo stituiu, o ,iá ·agora, nor confissão do fé. ~ol-
thoocmtteo pesa.va sobre a razao humana ta rem ao cito da escrav;~.ill l'a. dos oonvemos, 

, mals do que o despoti~mo imperia l p esára. ou, soi> o r clllo dos abba.dos, m ctto!'em-sc oo· 
. ~obro a. fé cbristã. . · O monge prestava jura- tronco clll'isilimcnte; 
<x:nento por · apego á. religião; o profc3Sor a.s- N:~ terra de Santa. C:uz, coJno em todo o · 
.. sumia compromisso de te por a.mot· (t mundo, logo quG o podet• c ivil recusou o seu 

é.,sciencia, · llmbos prof~ssavarn. E de p1·o{ 1Js- hrn.ço forte á. igrejn. c:\tholica. J'omana, afim 
.':·$ar, l»'ofr:sso, de culto p1·o{esso.do, p-rofis- de coagir o monge á regl'ét J e virli1 <Jomtem
·~)<7o ele. fe, tn·ofussor, wofissionat , derivam pla.ti va · ou a.o carccrc privado por a.eto da 
> .. e.m· l ~nh~ . !lescendcntc as profis3ões hoje indisciplina, a clausura oã.o mais se fe·r, e!l'e-
... em dta chamada~ libcrues, com oxcepção c ti v a . . No Bi":J.Zil o frade re presentou todos 
:.,do·· ,i'a.de, do padre, em summa., de ministro os papeis: cheg.m a estas plagas, a bordo das · 
[c: a lgum ctc· culto qualquer: pJl:-J (lo . ba.cha.rel quilhas do descobrimento, como cspilto d.os 
:· OU ilg dou_tor! nos pa.izes da. dem!>c_r~cla, ·j;i; josuita.s; astl'Onomo, <i frente !los ])a,ntliliraotes 
:;· se·nao extgQJuramento ant.es de 10umn•em a gui ou-os p clas es\rclln.s atrav6s do Rertão · 
: c,a.rreira. proftssional; .dcpois · q!Je o individuar bi'(l.vio; nessa.B incursõ~s foi o minera.togisttt li. 
:)1smo com. a sua. alavanca tremend~. assi.m testa d·;s exploradores; er a. tambem caçador .. · · 
;:.cq~o rom~u .a.s gt·<~cs dos mona.st.enos roa.'!- de bugrns, ([ll!Llldo esc;tpava de ser (\6vort~do .· 
\: Y, l_wos; _assriid<lrooorn arrasou Os 1nuros da.>' polos mosmos;. de volta. :i? l itto~·áJ, trouxo · 

cmYOl'Sldades do mesmo genero. · bando~ de sotVIoo.las· escravLSa.dos que foram 
::t < 
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J;ovniiclidos ;Los po;ot.ugnar.cs em po~sc..;sõcs 
de aWm-mar ; dou-so t:.tmiJem ft ;tgl'icu!tUL·a. 
obríganclo os índios em scl'vid:w a l.abomr()m 
a. te,:-rn., em proveítc; ddle o colonisa.(lor; e 
foi OllÜ'a vor. ao inler·icH' tio p~lz como g;t
rimpeiro e n:t voll;a. fcz-~c couf.L'ilouao(lisi,<L do 
c>uru; nessa iiJtot·iln intitula V<L-SO mís3io
nal'lo, pn1godor e mt~tee-1~scob do mcttor 
medo ; mais t•:nodc, senl1oc' U.a Cln.rcnho c tra
Jlcante do ncgeos, fa.br'íc;wa. áSsucat' mas
c:wo, de l'Ol!to em p1tnlw, c cl'igia conventos ; 

:1.s~iin tamhon1, d:1 úra medinnr.l ::to prnsi1nto, 
o Slll'L'<Ililo do ca.st.o Na~:.tro no contin1WU vi, 
gi:1i.lü pelos nnnuehos tocauos po!u mitra. . 

E <Wil.b:.Lra.m as monj i1S de ontr'ora. [~Ht1Ci· 
nad:.u;, loucas, ,Lemonüte:c.s, quando uão au to
matici1'> <L g·uisa. de lUOlllllos de padrc
no~sos, ta.cs como as noiva3 cle Je.gus em mo
nu,steri.os brazlliun~c$, cujo m ar tyrologifl 
cstd. a tind<n·. 

Sentenciada ! S~1l va l 

por tlm, conspi1·auor do lJ:t.si;iJ.or<JS, inimigo 
~g(tcl~ü- tio clet·o bt·azilicn:'C, d~u c;~w pens:c.r 
<L_llO)ICl(L, ?O !TIO_ ma1;0n da ntCla-no·tte pi1r<J. O 
dllt; e a>slln fot quo o fi·ado, ovadi,lo do ~em- nA 
vento, tem sitlo f.<tdo nc.~to mundo: ex:orcista 

Proj e c to de lei 

L!B8RDADf·: fill CUJ.TO E ])k ASSOCIAÇiiO 
RELIG[O~A 

o thatun;~turgo, im1nisidor o caua.:;co, ller
uaoario o ctu·andeil'o, trova.1lui' dn csrptina. e 
l1gente de polictL, cn:.tmoJ.•ado c alco~·eto, o 
Íl'Mlo representou tudus os papeis u<t I'O.lllp<L 
da divina comcdin,, or1L no de Me phisto
pholcs, 01•a no do F11u;to, nas Jüt•a do 
clauslro, cmqtttmto Marg;witla hi. dontt-o, nu 
ca.tcci'C a sua. irmã em Ohl'isto, 1lCtJiton
cia.va-se, aguardando resignadt\ <L húl':J. llo 
juizo final. 

Não rue c;;queco de roferir (!UO o fra<lc 
brazlleiro foi o primeiro acron<tuü~o; e foi 
tambom lwróe em campos de bal;a.lha, Ot-ador 
inspira.do na palavr<t ovangclica,. e mal'tyi· 
da indepen tlcncia d<J. Pa.tria. nussa, muito 
amadtt, · · 
Ma~ <~ irnüi do homem, metLid<t em morw.s

terio no mundo rom:tno al;é os noss:~s dias 
na terr[l. de Santa Cruz, que tem sitio 'I 

Servu. ou pt•esa dos conventos, a mulher 
sempre foi a seduzid<t pclu confessor ou a 
vieti ma du pai dc.'llittnrad(), sinio a roclits:t 
}JOio tutor sem oscl'll]ln!os: sorva ou pr1~~a. 
d.o claustro donde r;u•issimo as suas de
cepções ou queixas ccltO<tv<tm aos o111'idos da 
jnst.iea. 

Alri nas eoll:ul frías,cm qur~ a aza.do espiei· 
tu:J.lbmo clu·istã.o frisn,va com a do morcego, 
a'l rnisoras quo o'capavam ti tubet'
culose ou á anemia progt•essiva d«~ pt'isõcs, 
en velhceerarn estranhas <J.O movimento tlc; 
ascenç11o da mulher na sociedade, o <L sua 
soberania morul como mãe de ütmilia. A 
mesma ig~e_j :~ ca.tholica. rom<~.na. viu-se arre· 
batada pelll. evolução ~ocial que enthronava 
a irmã do .homem, c chegou a ponto de 
rom[J{)r com a. t1•adição apostolica, tranftgu
rando a scrv<.i que enca.rnára. o verbo do Se
nhor em rainha do oéo. 

Entretan1;o, a15 dcsvoo~uradaB pupHlas d os 
pr'imazes da igreja não tivera.rn u. compre~ 
hcusão de quo o chrbtianismo. dogcncrJ.ra 
nn. )nario!at ria, em glor·íficac;ão da mulher .na 
famiiia e na sociedade ! · 
·E a.ssini como na iila.de 1·omana. os eunu

chos g uardavam a~ ccnohí~o.s :1 sotc ch•~v.:; s, 

O Congl'os;o Nacional rcs()l V•) : 

TiTULO I 

Ar ~ . I_ • A liberdade de cuHo, garant id:L a 
hr<tdleir:o~ o c;trangelros residentes, indivi
dual ou collcctivamente, comproh.endo o 
exe:·cicio dos ministros do cultu e as prati
ca:; dos fir.is a. con!lssão de fé. 

§ l. • A celebração de quaesq,iwr actos d.e 
culto ClU intet·ior de templos ou edilicios 
particula.re~. comqttanto fra.nquen,uo.~ <to in
g t•mso publico, independ ~ de p()I'mi;s.'io 
de autorü!ado, ;~ssim ta.mbcm nog ccmi torios 
as ceremonia.s religiosas em suft'l·agio dos 
mortos. . . 

§ 2. • Não scrn.o celoln·a.dos actos c! o culto 
na viu. publica, nezn dos templos ou c<iificios 
pm·ticulares poderão sahir pt•estitos r oli
g;osos, sem prévio consont.imeuto da. at!to
l'hladü, conw medi1h de or<lom poli ciaL 

Art .. 2." O cx:crcicio dos minist ro~ de 
culto, berr1 como as pr<ttic<ts dos fieis a con • 
tl:;sã.o de f(:, por ma.is poruposa.s que sejam, 
são li vrcs de ím postos om !ice n·ça . 

T ITULO li 

Art. 3. D De par com a. liberdade de culto, 
6 conferítl a a !Jraz ileiros e estrangeiros re· 
sidontcs a faculdado de instituir a;sociação 
religiosa, investindo-a llc individualidade 
jurídica, cingida. quCJ scja..ao3 proceitos da. 
prt'scn te lei. 

Pa1·agrapho unico. A' assocüção religiosa. :, 
G ;~s~egurado o domínio p!nno dos bcos que .. . 
adquitir nu. fo!'ma do dü·ctto commuru,.ma:;_ > 
p<\ra o fim exclusivo du culto a que se !lés- ·> 
tina.1·. , 

Ar·t. 4 _" A funcção sociu,l como a capaci·, ,,, 
dado jm·idica da associa.çií.o religiosa. são Sllb• 
ordina;las ús seguintes l'O~ ~I·icções: · '.·· 
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~(:i' . a) i;ão (; Hcito d ii.;onet•:1r éln sócic<livle: ca- mystico, •1uo os ; ~~so~ia.dos cont rahom en tJ•<i 
~; \pitalísb.!. fu11d_t1núo in.>Wu~? elo cr·o,lil.o ?Jl si e p:Ü'<L conl ~~ c.nti•l<\clc colli:ctiva.._ . . 
~-: e:tP,Ibraça.o agt•Jco_ta,. rnJustr1a1 ou m:n·c~ntU. . ·§~- · Toda. a J.UO(f[(lca.Ção q lLO altm·iJ.r· a. ·$ub
>··inclusivc irnpt•cnsa. .do· livt•os, rovis t:~s .oll s~a,ucia. das dcch~t·ac<h~ obriga.lol'ia3 da as-
<i _jl>riia.<Js; _ . . . · . sociaçã.o, omlJora inscdph nos eeus estatutos · 

· .b(ú .prolübltlo üi~tribuit'" outro os · asso'- r.cs~rvatlos , ilâo produzirá. Q!l'eito a!gurn . de 
' Ciildos b<:lnorlcios por (JL!Olõ).S du capital , S:III'O rli. t'llito cl1rll si mw for pr6vtamen~c d;\<lt~o n. 

• ,. ~~ . libcl'ilude de_rit·ov<Jr <.i Sl tbsi~tcrwi'L '<lO~ que t·eg"istt·o, UOJJOL> de public:da. " 
1'orem ministros·do culto Oa fünet:ional'ÍOS d:-1 ·.1\l't . 7; 0 · E' contpelent~ p<~.ra .transcr ever 

:< sua acl ministr-a.çã.o; · . - no Hou liv ro-• do no"tas as tloclál'a.çõe~ em 
·c) tambem ri vedado convm·tot·,~e rm _in - ·nomo <la as~;ci:v;ã.l) I'r.lig iusa . por p:1lav1'0. 

stituto mutu~rio de assistoncb ;ws a.;socm- dcJS sells ~·ep re;onl.t,\"Ü();J,a oUi~i<ü du registt•o 
, ' -: dos ou e m caixas de t enças em 1',~,-,,t dtts f<t- de hypvtliocas no L;g·ar onde olli.L :~o ins tituir · 
:·. :milías elos qu~ fallocot·e•u ;. . a .uthenticando-as pllrantc duas testemunhas 

d} nlW é permit~iuo ontrotor esta.bc leet· ínalows, d:i t oda cxcep,ã.o, o a lludintlo aos 
menta·· do ensino ou ctlucaçã.o, noru asylo, incsmos vocabulos dtb public:\Çã.o oin follla 

~- . hospital ou· dispensario de ·cal'id,tdo . ofrtoln.l, qnn set•;1 :u:~hlva;Ja . . · 
Art. 5. • A a.ssochção l'clígiosél niio ~;n:tr:l Pa.t•agt·a_pho . Ni:í0 sct·ão a.drní ~t idets a re-

·._· de fa.vor·es directos oa io.direcws da. \.JnH~o. gist rJ as u~cl :tt',\Ques CJ. lW nio fo rem ex
:: · do Egtado ou Mtmicipio, isJnçõe.; ou redu· pr·ossivas, <!on ror!)iJ o ~wL . Ô", ou não estl· 
· cções do impostos, beneficios de loteriu.s, o \c,; vct•om. ipsis verbi-~ , tb accor.1.o com a publi

entendendo-sc que todos os S:lU~ beus da roe- cação thla na. flilltà. oltici.tl , sab pem~ de 
tun<\ o ac&os de direito civil. cespectivos .-;ão nullltlade do acto e res ;Jonsi1hllidttrl! om que 
obriga,!os ás Rtxações devida.s á ftLZcmla incm•rcr r) fllnccionario a resp~l&o . 
federal, estauual ou murliei p<~.L Aet. 8. • Dar-se-I la. a. oxtincçã~J do. asso-

' . · Pa.ragt•apho. Não é fàclllta.dv á. :J.~so- cia.çlib t•eligio.n,rovertonúo todos os seus ha
~ ciu.ç1io eot.1.bolar r elações llOm o Govet'no veres ao do nlinio da. Naç:i.o, vm•ilica.ml.o-sc 

· ·Fede~.-al ou com o -~st:J.ílual .- nem com a ad· <ra.osgrcs~ao J.o t~rt.. 4•: em hypothc.~c pi'C· 
~:: ')ÍI.lt1 ishação inuoícip<:~l; oritt·etaoto, 6 licito vi~ta. · 
~t:reptcscnt<l.l' aos p<ldÚ!là d:J. União, ~crn;n·e P<J.r.r,ghl.pllo. Sortí.o considerados yagD.~ 
;,: . .- quo' se senth· tolhida. n(l. sui liberdade ou os bOJis tb, U.>ôo~i;~~;:to, nos· casos de tlit'ot&o 
i,~ _ lci:Ula. no~ seus dit•oit:)s. . · . · c ivil c penn.l em que incot•rer~ · · . 
!i· Art . G.• "P:u•.i so i nvestír tle ! odividui li, At•t: !J. • A a.ggremia;c:í.o do eara.ctel' reli
~---.. ,"dade jurídica, a a.siiócíaçã.o-rcligio:;.."' dcv.m•;í.· gioso com sMo no ost.railg,lít•o, ornbora ltaja. 
it .. : publie;lr na. folha officta~ do Governó d,~ logrado ü.hi .lrtdividua.lidade jLtl'icliea, rião 
; , Uiliiio ou· ii:J. do Governo. do JEstado; c1i.1 que tot·:.L rcpres:mtitÇ!io ncni (ilfioid~tles dc di< '.i:e }n·etoo1lil. .in~tituir, e· rlepois dir;su .rogis· réito 'DO p<tiz, sinão mil vír ~ude de resolüç:ã.o 
t>• · trnl'á em cu.i'torio u,-; dechu·ar;ões a salJe,· : d o Cotigressu Nacionu.l, como lhe aprouver 
l. t<) o "distlnctivo nnininaJ quo adapta. ; . · · concedor: 
k· .. I!) onde tGt·á· a. admini~tr~.lo ·a. s ua slidc A1·t. 10. Nlí.o I!C apl)lictti'â. :.t associação re-
!:·. · com fÔl'o obrigatorío: · · · ligas~~ a lei il. rn. de l i> de setomuro· tle t>·. : c) o~ b(!ns imrnoveis, com (~ue_os as_soc~ados !8\l3, ·para. esse fim re vogada, a quaosqtter 
i:;; : •. (lODtt•lbuem no acto da l).SSOCI::LZ,ao so lU$tHun· outras rcg1·as da. lcgisla~:io eru ger~al ctuc 
~:7 : e os caracteristicos J>Gspcctivos; , . . lbt·em contraria.~ aos proccitos da_prcsonte f:. · -d) os_·orgã.os, dolibcra.tivo c exoeutivo,da tol. · · 

TITULO I1l 
~: · associa.ç.ão c bom assim as co~i<lad~s de re
f :.--_.:prcsentação collcctiva. ·r1uc a obrigam para 
!:~- ::·. com 1·erciliras pessoas e recip t•oc;uneitto; 
( ;:·.:_ ·· e) os casos·om que :~ collectiví<lu.do so di.:- nA.c; nrsPoi;agjjlls TrtANsn·~mAs 
li!:~· sglve1·á e os modo:> previstos pu.ru. ta. L fim; ·. 
~\ · fJ a j odíviúua.lidado juddioa. . tl.u mesmo A!'L ll. A associnçã.o·ro\igiosa. cptc se hou 
t~·i:-_crodo du. a~socin.ção uo pa.iz, :L que devam ver inst.ituido, c<>ofo eru:.~n•lu-se ú. ·le i n. 17:1 
:;,-··ser tmr1sferrdos os seus . haveres np <":u.so d.!l de 10 Uo .sot.enli!ro ele 1893 , tlever;i, oufra.r· no 
~~\ cl.i~solução; qun.nclo nlio clcclare quo os bens reg~ineti ela presente loi o ao p!'<lio Impí·or·o~ 
~': .SeJtm J.Ja.rtUha.do~ J?GJos . a.s.~_9ciado3 . a ~sse gil.V!3l de tl'es rnczos, a . cout tl.L' uo. proinulga.
;~-:>- iâmpo, SU.lvo o direito do ootão transrot•tl-0!> cão. registr:.~.nuo pa.t•u. este fim as declill'a.çõo; 
~f ·~;:i. ó,utra associação . do me.~mo àeilo,em fil.lta. ·quo o ·a.rt: :6• com pr!ihcrrM, so b p2oa.de par- . 
\-!f llaquilll<t . · _ .. · · di!r .a su:i. tnrllvicl.uaHtla.d<i ,iut•icHc:.L. · ·. t#/ . '§. 1. • · AL6in ele outros dlzcl'iH atl· Ubi twn; ·. P :1l'U..t\"t'<tpho: Não tJ9t!Ot'<l. st} . h:JCQ!J~tihiir 
tr~,:·fiiãL\ contr;.~.vin<.lo as not·mtts uc tlir ,ii t,~ . civil a; :,~s.spc\<J.Çà.u re\igi.osa.; instltUitla. na. _ fô t•.m:.t. 
~;:\ ; ~as_úeplai:açõl\S ~ã.ri l:i;t~W.il ti)S, · •tb .M'w~0 JU. toi dú 10 tl ~ :>CtJmiJt·J tl<:i ll:i93, si no aé lõo . . tt ~~-i'e!ta. dos comp_>-oruu~s de a.lca.nco lno1·:ü ou uo_ siditcot•po~ar i.ivor i ilcoí·rillo M sii.nc~~í.o 

J~-~ :<: 
1~/~f;·<· _... 

. . 1 '• 
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do Cudigo Penal, art . l 03 o sou pn~i1grapllv;· ox Und:•s por for· (~ r~- : rlos- r•<'!.~pocti v o.~ .cita.tu
pot' força do qua;l a a.ss;,ci:.\çií.o rc! i:;ius<~ s, ·,. (~ t l1:<, nu. Cül'llw. tl<t- .Jogishçlio rlo lm por io, on 

· con';;ido t-J.•ht · mdin~La,_ nfw sciJdo pm·1uit:- n5.u sccxtingniss:llll , ncs8a confonnirlaüc, an-· 
.. tillu se incurPOl'M' do novo··so!i a ll111:i i'lu ou testln l>'t·onmlg:aú:.~, :~ I(•. i· tn. de! lO tlo sc lem
'-di\'cfS(t_dcnominaçü:<J, ol;>cr•v;wrlo O' sc1t pri-· IH'<J du !.<;l/3, é 1\tcltlt<J.do ontr:.\t' no t•ogini oi J 
mii;i\•o regimonr.o ou atloptandp outro com- da pi·cs;·ntc lei, lovando comsigo IJ!>· ll:t.l. t·i-

. · Jn'omJ::;so. monios I'Mj)n'3 \. tvo.~. p:~ra c.>.~o liíit do;;;~mor-
A r t . 12 .. As corporaçõo~ tle mã o · mm;k'1., Ltzado,s . · · 

que o clecreto J 1.7 A, uc 7 de .í<~nciro clu 189lJ, Art. 13. ,\ ot·d.em ' inon:~~ t i c:c on congl'e
ahrangnn, llovel'ão en trar· no I'cgiinon d~ g-açã.o wjcit'l ;í. i.lisci piinêL t.occ l(!Sia~ l. ica , ·d:ts 
pl'csente lei, ·como pt·cccil.úc. o ;n·&igo ante- corop;•olwndirl;1, pelo dcci'Ot.o 11 • l li 1\, !le í 
r:eri nnle, sob pcn<t rJo pe r·uCt'cm <\ indivitluali- ilcjanci:·o 1\!} 1~9u, (jllC. nr~. passai-(cm !lcss:1 
dadc jtn·ilic<t qoc o Uovm'IIO Pro\·isorb lhos 1-e~i:ncn p1·ovi~orio p;~m o collsr.iluci\>n:ü ria 
reciJllhCC:lll, no toGa.ntc :i. :Lt!miiJÍi:\~r·llçfiu d·J~ Rcp ul•lic:c, e()nf'rn'lll(ttHl<J-~C com :.L lei n. li:'~ . 
pa l,riJUouivs l'.1.<p,·:ctivo~ . de W ·de sct >llliJt'•J rh! l8i1:.J, houver incot'l'idu 

. § 1°. O a \wns !lo cul tiJ, immovcb <I o liomi- IH\ ~"ricç7f.o tlu O."li~o Penal, ;u·L. !():I 0 seu 
nio real da. Nc.~ã.o, a!l'ccLo!> ao l'unccion,~ l is- par~gr;1pho, oi'io pt•UB1'<\ cn tl'il-1' nu l'O:,Cimon 
l'no da igt•iJja. ca.Lholica roma.nn. no p:li7., p:~,;- llêl p rnscntc lei, c :.tss im j)l\~clithl. :1 indi vitlllil.· 
s:l.tâo pua. Q dominio pleno das C'Jrpu:·u<;ües li<lu.< le.iuri<iic:~ctno o Oovnrnn Pt•:wisuri o lhll 
que os a.dmínistrava.m, dado ClU<l a J'OI'udd<t rnconhacr.u, os IJun r~ do rlom inil! , - c:~ ! da. X<Lção 
igreja provirlcncic, il.l ~ ti tniu<lo-as corno lhe ro1·er·tt!J'ii1J ;í. Rcpublic:.r., iJJlmcdiu.ta.meuto . . 
aprouver, pot· tlioco->cs ou parochia.;;, em a.s- Art. 14 . Fica.m cassatliJs l.o:I,Js os fiwo t•cs 
sxi~:~r;õ1n ~cligios:,s, na fót'm:.t. d;~ pt•,·seui.r. 
lei, <Ulrn ele ;o f l!G~ lli.tr·ibni t• indiviJ.nalid;t.:lo dircctos ou inditcct.,,s, i~c~n::õ :JS ou re,luc(.:õeE 
jnrit.lic:~.. · · · · tlo impust.os. Si\lvo o~ bc:neHr:ios ,te l.oteria.s, 

. !3 2o. As co1•pot'<tçlícs do mão morh, :utxi.- ontqu~n t•J n:J .. J :>ll cx~ínglt ÍL'Iltn as t:o uces~õea, 
Jiil.rcs do culto all'ecto ti. i gl'C~i.l. eathuiic<~ f.cvorc~ conccu iJus ás eot·poraçõcs úe mão 

. romaua, o:·dens tc:coiras e irmantla.iles 0 mort!t, votttd:.'s ~o t:rlhu, tlo;de o tc.rnpo tlo 

. muis ;.~ssor·ütçõ~:> de or-igem civil, cujos c::tu.- Imperio u:té as di:.t~ <l:t Ropnb!i~<~. Sl";j:~ pela. 
t()tus J)l'iruttívos ponniithm, á ~om!Jm d;l União, o E$tado u11 o ~lunicipio inclus ive. 
oonfissii.o do ('(!, cntt'cÍ'lt' estabclccin)on~o ti o Paragr<~plto . Ain<J;~, pol' oxecpçã.ll, é por
ctisi nur~nmne:·ll.do uu citploi-<\ç1í.u· tlo qual- m itlido ti coPpoe:tçiio rle mão· mr•J.'t.'l qtic 
qtHll' l'clmo de iodnstl.•ia ou o•>mmct·ciu, dei \'!!· se •tclin.r n:us cundici'ícs tlo § 4• do :.wt'. !i! d:J. 
rJ.o ,;c COII>'el'i.et; om l~Ssocütçio r oligioS<I rlG.s- !n'CSoiJI;o lei, gos:~r li OSSOS fttVlll'OS <lil'OCLos ou 
ttnadi.L oxchi!;i vll.mcnto ao culto. . iiHlit·eeto.'l, ornrpt:cntiJ cii:>LOil.l' o~ r:;_;tabclcci• 

§ 3·•. A 1·cspi!iLo dv, eot·pora\'ii.o <b n1ão mcnwll do tibilill<Ldo publ ir~ ~ o.-;pccillc:~dos; 
morto. de Ül'igem c i vil,. f•ltldatlt~ pot· contis~rw llc;~urlo do tl~m·:~ em oi:tnt l.l i nhi bido:! a U n1Jo; 
ún 1'1\ , pot•6ln organb;:lfla corno ÜJSi itu\o ci J<;~~adu .OI! o Mtmici pio dl: r:un<Jt;der novos 
rnuttmt·io de soccol'l·O~ ao~ fieis on cu. i~a úc Jhvu.z·o.~. s.1 l vo n. hypoi,Jmso do r:onvol'&et·-~o a. 
tonç•LS as famílias do,; f:'llleci .iu~ . 1í facu!tad" cof'jJu t' <~l;fw l'l' l ig iosa. l'lll a.s.<;ociar.:ii.o (lxclusi-

. l'COOII!Jt itukso. OiL 1Ül'Jll:L d:t hwit;JaçfLo cu1 va.men t•l de:s~iuali <L a. obras IICl)hil:Ln tt·opia.; 
got•;\l, curiió a.s.-;ucia(;[w ·lllUhiõLl'l.:l 1lo soccor- . AL·t. L~ •. I·~· o Oovarno :tutn d>~:1.d n a. líqul
ros et r;rek1·a, corn l.iiJtll'd:.1rlo do di~ot•. miniJ.I' rbt· o uil'eito li : ~ N:~ç::tn 50IJl'O nsiJen:; <lo so11 
IJons dll seu p:1~ t· i ruoilio para u ft m oht•ig<ldO tlominiv t'C<tt, so;IJ a guu·<la d<t.S ul'dMs mo
riu s·o convot'ter, a par·te, mn assooü~~:ão n·.tStí~u.s ow con~rcuur;õcs sujcita.s ;í. di~ci
rcligiosa,- .no:; Lcrrrro:; ti a presen te I oi. [Jlina; •:cclcsiastio.:a., il iJ.!; cO!HiJ!'HhondldtLS no 

§ 4" .. E' pct•mllt.itlo pur u:úmp~ão d:o. t•cgt'l1 u.t·t . 12, ~~'"o a.l't;. 13 rlu. pt•r:se11to lcí, ;1~-sim 
do at·t . 4" l<lf;,ra. tl da "lT'C.~a ntu lei, n no in- eo rno 1b.-; OOP[llll'a<}u<~s at l.mt n í~l.t•:tLi v:<s du, 
t<lrc;;.;o pllhlico, ri cor·p~mcio de m[rJ muda igl'tl,ÍtL cai,IJ<J iic;, I'IJI'IllHIIt nn paiz,_t.JIIO JJliu se 
de ol'igcm .civil, · vut_wl;~ _a.o CJtlJ.v, rt uo, ua c•ml'm·m•trom cum a [H-cscmnlel, úcu tr·o do 
tlatl:l do 7 dtJ janeiro de 18!10, custu:~V:L orpln- lH~al':o que lll<ls rí con•:odhio. . · · 
.müo, hospHu,l óu dlspfltJdtu·io <l~ ca.r·ii1;1de, A t·~ . · I(J . O PL'O.Iucto ilus bons llil~ Ml'POI'á· 
eru ·sor:cot'I'O iLIJS dcsvu.lhliJS srna uis~ing-tJll- <,:i'i.o dn ml'h ntot:·~~. a IJ IIO so r·cful'(j o (l. L' ~igo 
os por con lis.~;'[o tlc Cti, contin tJU.l' u. enh·e Ccl' ;~nt.er.:cdentc, vonilidos em Ml'llm;~ta(~ío , será. .;-: 

· O.'lsas obras de phil~UJ t!'opia, rmtt·;~ndo 111> t·o- conVIJ!'titlo on• :.IJJOI i~ns íu Ll':~n~ í'nt·i v ois da. di-·<". 
gimco da pr•t;sunt.o lei. . . vida r!l,,clonu.l, _jul'tJ.i ·. :.L 'l "/ .. do JÜg;crncnf:.o,_ :, · 

· § 5• . A'~ crn·pur·;v;ões · t~ lr.rte:·e dt~ ig-t•cja r, :~- pur smn•mt. t•u, ll t• typo ~ ' H' >'~ dn va.!uL' q.uo o. ·;: 
t ho l.ic:.H·oina rm, · onluns mnn;lstict~s ott c Jn.". ;,;ovtJ:·aó <;n IJonclet· d.tu·, ;rt tiJudon•lo á. soguinto_::~;. 
grégaçõo.; sujul!.<l..-> á._ tllscip;fu:.t. Jc6Losü~-;l.i<!:l, r·cgr•1: . , ,_ 
do Horu'cro · das cotpor';J.Çõr;s r! c màr> moi'La, . . ;.; 1. '' l!:ssr,s Li ~ulo.'! oJu l'Cnil :.~ scr·ào repa.r- ·1 
-~lh,!,~iua-s no .doere. u 1·17 A_,;du_7 .dlJ _jinuit·ú r l;lllos p()LOS l•):;l;tL!lu~. nc:;su lllllt!Cl.' f) .o Dis_tr·:cto :~ 
de 1800, quo no~-~a d;~t. ll .VJ. no.o e.~ ttvcssorn Fcil.rn•:.tl 1 n 1:ts n~ fll'opo~·ç~.o tlos hunf! q11o . . ·~ 

":~? 
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· forem aclla.dos em o1d<:t uma dessas cit'<:um
sc{'ipçocs do J.l:tiz. · · 

!':: 2." ;\s renda~ <le5sas a.11or1ces ,;i:J dosti
nad<ts :tos in~ti,uto:; ull1ciacs de as~is:onc.í:t a 
Joueos, cegos o Slll'(los-mlidos, exisLente~ nu 

· Distríci;o Fedcrrd, c onde cruel' que m::istam 
t·m cada. Esi;atlo comprchnndi.do na :partilha. 
]'in, fal1;t\ etc instit11 to algum ([o~sa. ordem no 
Estado, fic :1ri~ o Governo respectivo com :t 
f:Lc11ldadn de dístrihuir ígu~.lmcnl.c a~ l'cnúas 
desses tíLnlu~ volus 'llnnicipio:,,a,lim ([o ~crllm 
:tpplicados ~ oz·ph:Lnato.s ~~ liospH:ws de cari.· 
d:ttlc. 

Art. 17, Fícazú oxlinclo.q o.~ monast.OL'ios 
de I'Clligí.osa.s, pcrmittidos no I'L\girnon tio 
rmperio :ttú os Lli;1s d- 1 ltcpulJliea, e pt•ohi
bidas lle se insl.alb1'0m nu paiz collgt·egaç<!c~ 
rio me.,mo gcnero felninino, snjdt.a~ ;~ clatl· 
BUt'u., soh qnalr1U<lL' tlcoominaçio,embtn•a. sctn 
imlividtwlit!adc jul'idlc<J. 

~ l ," Ih; a.polices intr<1nsrerivcis de que 
tr<1La o a,rl,igo pJ•eccdcn',e, o Governo Fe
det'itl guat\lar:t o btLsta.nte, nfto só pr1r:1 asse
gm·n.r, em jueo~, a. Stlbsistencia das rcligio,;a~ 
qu(l hotrvcrcm professado nos íor•mos da legL>· 
i ação uo lmpedo, seniindo •t cada uma das 
pessoas, oxistcntcs n:t !lata do 7 de .i :tn.JÜ'o do 
1890, a tença men~:>.l ue um conto du rGis; 
cirrúo ta.m bom pn.i;il conservaç,io do rcspecti vo 
convenl,o, no decurso do tempo em que ú 
concedido p:IJ'a seu rctir•o espirituu.l c ma
l'<úla, mas de li v-r·e von tatlc. 
. § 2." SrmL p;tgo (J subsitlio d(} quinhentos mil 
r(liS, rnons,dmenLo, ;10 mougc pr·o(iJS~o no 
paiz, antcs.dc 7 do,i:tncil•o elo 1800, u.'l hypo
T.lJosn.<lc extincr;,ão da conf'r:~:·i:L respecf;iva e 
CMO I"Ci(llOÍI'il. :tO IJO\'I!I'rlO f<'odot•:t.l pU.t'it SIHL 
SlriJsisl.unci:t. 

Ai't. 18. Fic:Lm.z•rwo,!prl:rs :~os l<ds tln mão 
lllvrl;t 1111 rptH ~n 3,pp!roav:vn no ·r·ngimon 1lu 
lmp<!t·io tl~ eommrmid:LrltJs pur co1rll~sãu 
([1,\ (\j, 

Sall\ rl:ts R~.~~õe~, !.7 riu a.!-(osl.o tln !U08 ,- · 
E1·íço Oor:lfw.~ J. ;1[07'/JÍI'a Atues,- A.7•th!<'l' 
Otlw~do. 

O !!ir. t:.pegidünto ({lopois ~~~ !'O
r;aue?' o J•7't?_iacto tlo ,\',, . · Hrico Coelho) -
O Ilrojocto du V. g". 1lca sobro a, nws:~., a.tú 
ultor•íol' ilolibci•u.<;ã.o. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente _:___ Nií.o ha.vcrulo 
nttmero lcgnl., · pura se procodm· á.s votn.çõca 

· d:Ls ma.tot·ia.s cons1,antos da, ordem. riu dia., 
pussa·sc á llliLtcria, om di$cms~1io . 

l'IUMJÚR,.,_ PAitT" DA ORÚEM DO f! fl\_ 

E' annunciau.a. ~~ cmitinnaçU.o rla :~· dis
Ctls8n,o •·lo pt•oje.cto n. 4H ]l, rln 100:1, fjiiO 

mu.fllla i•.:.plic:M, <LOS lOOl'reno:J ou p1·opl'ios mu 
nicip:.t!JS quo l 'esultcti'0111 tlo subz·a ou .c xce~sos. 

sobre os ctlinlmmento~ do rU<t.S, avcni~M, 
l)l'<Lç:tS, etc., o tli~posítivo ([o a.rt. 15, § 80, 
letw<t o, cl:t lei n, 83, de 20 do sotcmbl'O 
de 189.2. · 

O S•·- I•re,.hle.nte- Tem a J)~,
lavra o SI'. Mello M;;.l.to~. 

O 81·. Mello l\laLI~os (• •wvimer~lo 
tlc allençiío) -Primeiro <J tiC cu cntr~ no Ul-i · 
SLnnpto 0111 cliscus~ão devo )Hgar as min ha.~ 
olJrig,ü;i>oS p;tra com o~ meu$ uobl' O~ collo
g,\s qtw, :1.0 contos .,a1·Qm o meu <Clltel'Íur dis
cll!'So, me deram palavras tle fa vor e distin
C\'ão, embora ditas llOl' ~uggos tão da sua ge
nerusid:Ldo, um voz de pr•ur~ri d:ts por jtii ~o 
1la sua.raziiu; nõ.o llt(ls paga, pot•é tn, na mesma 
Jnocd:LdoSS.EJ';~ . • porquc sú as tenho dv.qnc lle 
ouro fm,ncez,a ·qae tão dcsrlcnllosMnente allu· 
d iu, lnpo!lcosd't:J.S,nobro Deputttdo pela. Ba.!Jia. 
Cumqu·:.nto S. Ex. lw.ja ilif.:i ser Mluello o om·o 
de mrüol' consumo nesta Cas~1 , prefiro sa.lt.la.r 
a m[nha divirlJ. por outra fôrma, hypothe
canlla-lhes, pela geotilcza íl.da.lga e .immore
cida com que mu trat:tram, a minlnt gratidão. 

E' um gosto, Sl'. PI·esii!ente, di~utiNo 
nesta· Cas;t, onde ni\o existe ora.dot• joga-po
dmrlus, <ruo st~.lte com qua.tro pedras na. mão 
a.o encontro do adversario, como ez)l certa 
cmnarr1. de lorrls, a. cujo seio foi parar um 
rloudo quél tem a dnpla 1nauia de aconselhar 
siz•.o a.c;s homons de juizo c apcclroja.L' q uem o 
tJnl'rcnta, ten.t.ndo-o ost:L sogund:L vcsil. nia aú 
ponl.o de ;tti1'a·r pedr'i\8 nos mol'adol'OS d • c:tsa 
vizinlw,, qnando liJo nfio :l.PPU.l'eco a. quem 
:wcu l'ej:uo 11:1 c:t~a ondo clle tem assento 
CUI'Ul. 

J.' i: c~l.n nos lmllnl' hauitos do lh:\IJIJ tr:do 
o rmnat:J.rln c,;~tE>úa, di~tincl. ivos doHt:t Ca
mar:~. (, c1t1G me cln~ormi nei a. vo ltn.r a. nata. 
tri lmnll, com t'cplica aos .. m nus contClst:m te~, 
nos (tuaos rcconltnt;O C!UC sube,iam a. m'ntlir;ão 
tl o ongonllo, pOJ.'t!m cuido que não oppuwra.rn . 
boa.i l'U~ões :i minha closprotonciosa argu · 
mentaçito. . .. 

Implol'o dt1. Cama.ra. a p:.wlcnoia de OS· · 
cutu.r-mo paro. ,julgar, _ 

O üollo Q instt•uoJ,ivo di.scm·.>o do nolJI'O 
Doputi~úo Pol' Sm·g-lpc é' u, conlh·maçào do 
conceito, po1· mim enunciado, rJ UC u. au f~ono
mia. mLmit:i.pal é causa. iacousi:>tonl.c e con· 
f,rovers:J,, 

De longo vem a. pon lencia ; .);1 no reglmcn 
imporial se l'epu1.av:~ pltnntasma.goriv. .:J. arr
l;onomh~rnunicipal em.ão a.pr egoaua., o rl.uvi· 
dayu..so que futummont~ olla. vi<'.>se a col'po· 
'l'ifi.Cal'·Se o 1«Jl' víJa.J'Cal. · 

Pal'a l'cftn·ço rla mi n!m lJnmilde opinião, 
valho·mc de afamado ,jurista, qüc liol:it·rm 
CIJli'l O ~1111 iJOt'(,:l). :~ ti:ll~ l'!l ti:.LI.a,l elO llO iJl'() JJnptl· 
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't:ulo Fclisbello Fre it'C, e . ·hom·ou com a 'lna " ~-I ou íhemn. es~á. o:~gotada. : A~tes, pv
ca<leit·a. do pr.J fossnr atcrru. (lo nobt·c Dopu- rém , de ~Ot· In i n:tr, qum'O aind:~.· insistir ~!) brO 
i.allo Teixo ira <ln Sá.-, 1_neus i !lustre.; C•m ton- 1tm po o to ,qa~ no~ toe;~ de poeí.o o qúoCórma ,· 
dores, que tan t•:; J!U.IJal'am o mu11i<:ipalismo pot• assun th zor, o lado · pal,hologicu tlo <tS· 
tlo hnpcrio ·c a.pologizu.m o ela Ropul1lica: sumpr.o : u. rmtnin. do 111tu•ici}iotis>lu;, em 
esse jurbt<~. (; Tol;ias Barl'eto. Llo qual \'OU ler face da impl'oflcuidadc das ft·anrtt!07.a~ . mu
{L G1mara os sogniJil;cs J; ,•oclios : nicipa.os. Nn.o 11 ele hoje , ma~ .hi 1le lia. mnii.o· 

.«E' uma IJellu. pal:wt'<L-'wttonomit.>.-mn.:ümc tempo, qne cnl.!·c nú.; sc pl'oclam:t a :uno
quando se trata. 1la. ol1amada. autow,,-,;{t »w- nomia dos município~ . -como urna jtl(,;~ ~ a.lya
n-õciJ;al. M<LS tamhmn, ú í'ot•ça. rcconlioccl-o. a dom. como umn. nocc11sitlade. cuj a. comi!lol~~ 
pa.l:.wr:t ast:í. tlosvi<ida. do seu conceito pl'imi- sa.tisf'a.çiio i. !';~r:í. JKU'a. o 11a.i ~ inca l<iul:wois 
t ivo, c somol h:1.nt.o desvio l.em sido e cunf,in ú;~ beneficios. 
a ::;e1' do m;is consequeuci;ts }mtticas. Na..~ « ~::St.a oxigcocia. f;tz parta rl·J p1·ogra.mm:> 
condições do exi.;toncia. .e de clcse.n \' oi ri- de oppo~ição. Mas não dcl xt~ pot· i ;;.~o de ser 
monto em q 1te se acha. o l::stado modorno, ;~ ·geeal o prorun.!:l. tt CO ilV icção de que no ue~
autonomiu, colllmunal, ao me nns ~:omo ella. onvnlvimcnto dasmuoicipalidallc~ cstci o se
foi ântigamente concebida o reali r.a.d<.~. , é hoje g redo da. nossn. ven tura pJiitioa., o quo esse 
impra ticavel.; o, CJ.I lando me~mo SL'.i"- possi- desenvolvimento pódo vir pelo cJ.minho du. 
vel, O.flui ou :dl.i, ser leva.cl:b a ctreito, é um<~ lo i, ou moll10r, pela vo nl;:ulo do Governo. 
cou~a osLel'il, umu. conquista insiglliticarüe, l~orém, tst.o Si~rá ex o c to ~Creio. que não. 
em fa.ce de outt·.;s pl'oblema.s, gt·aves e l'ccun· « 1~ · rtm engano. o IJorn portco honroso P'l.l 'a 
dos, par u. cuju. l:loluçã.o clla. não oo:l trilJIIC de q'tem se deixa ong<tnm·, cr·et· quo aintlil. nos 
modo a lgrun. Neate ponto é digno llc not1 o é possível recomeçar a marchtt da h is~ol' i<l o 
quo di ;r, um csct·iptor belga::_ « A vida. com- tom:~t· dil'ccç:ão ui versa da. que tem:.~s soguitlo 
mnna.l não so improvisa; as melhores leis até hojo, om t•a:a.ç.'io á vida. rnun i :ip:d. Os 
siío impotentes pa.rJ. fa.zc l· a. ~ut•g i-t•. J•~ l.la. é m•micipios no Brazit niio p;.l.Ssarão ju.1müs 
hoje Jnttis intens;~ nas villas russas, onde a. 1le mm·as cir c um:;cr-ipçõos admin istr:üivn~ . 
lilirmlade politinc c i.t ]Jrospel'idnde comrnor- som cohe~·io politicn,,scm 1'orç'\;propríil , ioco.
cia l são desconhecidas, do que em muito pa.iz pazes, por COil~eguince, do tet· q_u ;\lqucl' io
do occi1lente, onde o cgoisrno !LU. bnrgue~ü• lluonchl no~ ca.lculos do Poder Publico. A u.u· 
nwtlorua c a o:mggor:~ç-i:to das lutas de · p<1l'- toaomia. que se redama. pa.t·a elles,:tillda mes· 
tido, tr·anspo!'tados som pPOposito :w tcJ'I'cno mo limitada. o rnui·to <list: .• ote daquellas que 
rh communa, teom es teJ•í lizado os ;wtigos os l'_omanos fa.zia.m consistir no ... legibu .~ .ç·ui~ 
scntimnnlos de ftoate,·nidade, e sO doíxaru uti,nã.o póde ser levada a clfeito, pala. J'U. í\Ü.O 
subsisti!' entre 03 h:i.bit~n tes obrigaçõc~ <le mui simplo~, mu.s tambem a. u·nic.L in·osis
vizinhos, que so conhecem pouco, e mni ta.s tive!, 1lo nãu haver· pt·opriamente eutro nó; 
vezes so dutesf.'l.m.» - lst.o 6 ex:~ctr>. Nada um espirilo commun -~1, tlllfJ é' :,1, Jll'intcil':\ 
]>r'Ohibc que, em u n1 pa.ir. om fJUO oxistu. il. tl':~nsrom1açâo po1• que p<ts...~ r> cgoi~mo do 
mais ft•u.nca u.utouomia. rnu :Jioipal, sr:,i11 ost:1 :.~[X !;ro exclu~ívo :w bem inJivi•lual pal':t <L 
:w mesmo tempo 11111 do!; mclh <f:·c~ :.L ili: •.do~ consitlr.raç1ioclo ilflm rln I•Jdog. A :t 11:dou i :L 
rio fleslltl i.ismo. ltllr: Tocq,:ovill P. dcscohl'ill ontre <t commuu:t 

A líberdado política. :i um p1·od ucto do C:\- o :1 os,:oltt (: 11mn. tlat[lwllas (:ous:ts qu" ~ao 
ct.o1·es dívor·.~os; nunca, pot•ém , urnrt ~omma IJonil~l.s de JO:ü~. p:.~t•n ~l~rom vel'd1Ld.nl ra~. 
de contou a.~ rio · município.~ a.utonomos. No Polo monos 1j c01•l;o rtue a escola. pt•oei~: L 1ln 
estadu ao&ua.l du ·oivilíz<lçii.o,ern pt'O$onr)a dos quem •~ l't'lli[ IIOIILO; assim t<unbem a. com~ 
grandes corfXlS n:wiona.e~, rJU6 tcem uma.oxis- mun:t de quem a Ll.irij<L; Os nos~ os muu ici· 
-wncia. propria., o municipio 1oom a.p.ma.s uma, pios, p olu. rnót· par to, f'azcm :1 impro~são d e ... 
i ndivitl ua.llda.dll an:~tomicu., só pódc viver escola.~ no d.e.~c, ·to. São, fJOl•t<ln,o, belll il:tvi
eom o todo o pai"J. o toJo de que faz ptu• le. dosas as vantagens quo nos promotto ,, libo· 
E' urna falf;a do erif~rio , para. oão ilizcr uma ralismo loqu:Lco com uma prlrfcita, autooomi· 
faLta ele scn~o. qu~ não r a.ro toma as pro- r.ação da~ <:ommun.u.s.O maior numero doHu.s, 
porç.õcs de um dl~pu.r<~te inrtua.l.ificu.vc l,n.nrJn,r a.lêm do snrem sernclha.n tns u.os ... uid et cr.1.<• 
a. todo proposif;o, como é cosl.umll · entre os teUa (}/ )"~~AfJide quo f.illa.loidor·o qw~< nutla di· 
poliíioas1;L'08 do dia, invocando (~ ttutonomi u. fJrlitalc d oit<ttiJs ornant·ur .<cd Vttlym·i hominwn 
commuoal contra. os mu.llls quo se J'o.~cm :>en· wnve1,tu im;oltmtw·, tr~zem ·no seio o gcrmeo 
tir uos govet•nos ceotr<tlizados. Niio 6 ma.is 1h mor Le, o acaoha.mi.mto e a mosfJ.u inlwz u.c 
lici to doixar-so arrasJ.<w.poi' someiiH10I;e illu· suas eondiçücs o~onomicas. O gr·anúe 'l)l'o· 
~ii.o. A· lelicidauo de um _povo osW. muito príot:trio, o r ico rcpr(l~entantc d~ nossa 
acima. do galho de ondo pende o frw::to i.lyl· 1\gt'icultul'a, 11'10 não ~~ símplcsmonte um in
·lioo du, vida municipal, autooomtL o indo· t:ola, mais um ci·ois d:J. comrriun<.~o~ julgu.-sc 
pentlonte . , · entl'ota.llto,mil vc;c.i ma.i~ honra-do _cilm •J.ua.l: . 

• • • 4 • • ~ . . ... . ....... ..... . ...... . ... ... .... ' • • . IJIIOI'titn{o, COffi qn;.ICJUOl' appal 'f•.ne\;.1 UO oi jg_ 

Vol, li' ~'-
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t íncçâ•J, que lhe venha da. .côrte dei lmparío , .O Congres>o Nacional praticar la a.cto c.l a. . 
'· do liuil, pore:w mPlo, 'corri .o mode~to. sim, pt•ivativn. alç;lda. m unicipa l, si cllo pro prlo 

JDi.!S im pO!itantC> cargo do p·i·c~idento tlil. C:1- vendesse t01•renos ou vrcdws rnun icipuns, o tt 
mara tlc seu município . fi zesse conce~;;ão detles a. algum pu.~ticubr, 

Na vida .'da com(lluna brazi loira., nossa. uu cclehl'"SSo rl u:thtuin• eantr<wto " irccta 
quo so concentt·a. em dous fóc:b~:-a fcü·a. o. mcnle ; mas.o IJUO se propõe no p J•ojc~to é . 
a.i gJ'Qja; o.pequeno comm01•cio c a. poquom• cslat uíl' uma. funcç,'ío, at~l'ibuil-a a .umu. au-. 
r eligião, não ha nem mc8mo aquillo que pu- torüla tlo municipal, t•otit•al-a do Podor Le
deru. indomnizal-a.. do muito quo lhe falta, gislativo para conrcril ·a :i.o Polill t' Ex<l
isto ú, o a.r puro da moi'a,lidallo, a. nobl'eza. oli\ ivo. · 
dos caracteres. Até hl. tambcm j;L chegou a E' r b Po, J•oi3, que sr. tra. tu. !lc tlJU<~ mcdi<la. 
corrupção das g·ra,ndos cid<\llos e mato1.1 a in- i1t10. só itl~unl:>:><.t t\ cap:iciilada puuliea d tl !H tl
nocoutc :poesi~t dos M.rnpos . Nada. omb<~raça, nictpio, seguncto a. proprla di:sf.incçãc. l'ei~a. 
eu concol'do;quc os noõso.; municip.ios t enlutnt pelo nobt·c Dt~potado de Sm•gipe, is Lo é , t.L'll
mais independencia, qne so JosprCindam ta-se de regular facukl t~dcs ([<I Municipali
al~um!lo · oousa dos hço~ goveroa.mon tae~. darle como possoa juridicm o cor pGt'<tÇâ.o pll· 
mas nu.o aos Llludamos, a üu1onomtu. muni- bl ica. pam ó qae S. Ex . . r econh co t~S legü
cipal, no sentido e extensão em que a recla· laturu.s cornpe tont•JS. Não se confunda [1, . fa
ma.m; é uma. impOôB. bilida.ilc; e, quando culda.cle de agir (}Om a. a.cçã.o om si mesma.. 
mesmo fosse. r ealiz,,vel, nada Íl'<l.l'ia de uliH · 
a .nós outros,que a.r·ca.mos com proL:emns de O Su. Es~maÁT,DI/oiJ BANDlmlA - A dilfJ -
ordem muh upet•iót' .» . rcnça Q es~flnci:::.l. 

Sr. Presidcnte,estas Psmaga.dorn.s palavl':tS O SR. MELLO MATTOS - Entr C'tanto, não 
do eLoquentissimo e sa.bio mestre não podem ileixarci passar sem contradita o tc:>.stemun ho 
so[frer dos nobres Deputados o p~uco caso om dos escriptut•cs , trazido . polo o obro fJoptt
qac p0$8!1 sel' t,··marlo o meu hu rai lde di.3etn'- tado em apoio d'3 sua opin ião, por que elle.:o 
s,o; e repare-se que a opiolão do Tobias Bar- propr'los SOl'VCffi pa.ra. lnOS~ra.r (I Camara. 
reto n}~o so cinge ao mun icipalismo do Impo- que nos Estado~ Unit.los não é gm-almon~e 
l'io •. olla se ·á.dean~t\ om. a-.>sagu i~<tr a imprufi- t'esp"itr~<la na pro.tica a esphera. das cllms 
cuid3.(].c !lo p rop1·io rogímen radical, p.i' t;-gn.do capacida(les !lo que 'S. Ex . . fez stippo(hmeo 
pelos meus dignos a.dversal'ios . . . para a sua argnmcntaçií.o . 

O nobre Dopu t.ado por Sergipe , na SU[L lu· Jn;;isto, nfvJ ohst;tnte, ern advertir que os 
mintlSa iropug!la.çilo; pi'oCnJ•ou provu.r que o ·uso:; e costumes a.mm•ica.nos soht•e r egimon 
Congre;so Nacional. pódé intervit' na detet•- nmnicipa.l ni\o qundt•am ;to no~so systcrrm. 
mina~;ão do mecauismo de governo. nu IUll· O llesenvolvimento ilo l•;,gimen milnloip:t! 
!i iciplo fodera.l, .. ma:s . oão .o póde ntL vida nos Estailos tJ nidos L\ na InglMClJ'm , lle ontlo 
intima da. coPpor:l.f')i.o municipal , concluindo ptlS>n.L·am p<Lr<l a. .t\m!lric<t n.s instituiçõo:l lo
S . EIC., po.' dednc~ii.o; que é coJi~titu<lio nal o ette ' , é ('S5uncmlm~nto tlin,r·Ru üo no,;.~o. 
suiJstitutívo, quando t\utot•iza. o Profoit o ti O rogimon bl'i ta.nnieo tom :1 sua o1·i~oln no 
cont [·ahir um emprestimo, e. ínconstittlcio· c:1nda<lo, em qnc não se HaiJ[) quo t•ci saxu
nal,4tUanúo o u.uto t·iza.. il. vender pt•oprlos mli· nio, ·~a.l voz Alf:•oüo, o O t'IW ilC. di vidiu t\ ln
nlcipa.es; mas entendo que S. Ex. não tom gh~tol'l'n. . O go1'\!rtlo local ingltJz •i a. haso do 
ra.zão. · todo UI{OVOJ~no ; a.s príncipao.s funcr,iGcs p u-

Pat•a chegal' ás ~uas cooclusõo~ , o . nlll>rc !Jllcas vêm üo lo<:trl limo·t. !., o a autol'itlu.do 
Deputa.Llo po!' Ssrgipo r~z a dist lncçli.o de uuas axercida. pela. coJ'Ôa. ·vem do. pu<lcr com Q uc a 
e.<ipecie,i de ca.pa.eidade nas COI'por-ações mu- inv<J;tern, fiscali~.am o ap•Jiam os. puilercs 

. nicipaes-a.capucidado publica. c u. capa.ci~ cons,ltuiúo~ pelo,; cot'lJOS k oam;. O · mtll'i-
dDJde priva.d(~ , .concót'!la.ndo cotmnigo tJUC o wento canü'a lh a.llor, que no r.ontioente 
Congt'Csso N~cional pódc exercer aetos at-. europeu t•euniu em t orno (l~ l'ettleza tuJ.as 
tinontos à. pl'imeira, mas não pOde os con· as attribuiçõrJs, o uncu. se deu nu. Ingh1tet~1·a. 
cernentes [t segundn. Sendo assi1u .na Inglaterra , · <H'a. nat ura l 

81'. P1'esida11to, acoito a rlistinccão cst.a.- q:~>e os con 10s liJunícip::.cs lh.>qucllt• ivrma, 
uíllceida )Jelo noln·o Doputado; nego, pvrém, constituii.los pass11ssern par;• t~ America do 

. a applica.cã.o ao caso .do substi tu &ivo e <~o Nor tc.·e hL começassem a funccioqu.t: an tes 
pr'Dprlo regímen municip:11 dcst<~ cill.u.dc. üu.. io~lc],!ondencía, e par•ticipasscm <~S>Hn, rlo 
· O Congresso Nuiiional . não vac exercer, ciuplu c<~!'<lctlr .de oircumscripeõ~9 admi

.. ncm uo pretonrlc que cllo _exerça, nenhum JÜS~t·a.ti 'v;LS , loca~ bo4ds, o ile en~idaües ilc 
ac.to pruprio lia. capaoidu;dc pdvil.di.l da; !~·lu- tlieei to pd1raüo, co,·po'·" t(:on.L · · .. 
nieipttli<hdo desta Distrteto Fcd~t·n.l; .t t·a· Em Pul'tug~l,de qucm r ecob!lJnos o insH ~llt.o 

·b·SilCXt\Ctali:ionto de meliid:v·concet•ncnte ;1 muuioiplLI, nuncc~ :;o· 'dou ) ,'iSJ . Nunca houve 
ca.pa;ci La.de publica do rounicipio, como so rranquias · municipaes l:linão . t·cttccloidas . 'do. 

.. -vae vet~. · · · vont<l.1lo . ... ea.l. _Et~ll.m o~ rl l r<.i.itos ilr~ n id t~<l.os 
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dados pP1o~ romü.nos, et•am os (<>>·aes concc- nfto so cncont ·;1, lt ll'l ty]?'J .~ô do municjpio 
didus ·pGlos reis de J?Ol' t.uga.t. Pol' rri:tislongo como ntotlolo ut ticv . 

. que_se w ha uoJ'Cgirmm coo.>tituti vo u tS au-
torida.tlc:s municipa.!IS, na.(ta J'nais oncont!·amo:; o SR:. ANJZJO J>E Al!RF.U -Só ha unidade" 
além das clisposiçõos das ordooaçõ.?s e m vir- em um. ponto, ó que o ntnn icipio nos E.•t tv.los 
tudc das q ttttes as funéçú;:s !l,tL vcre:tnçu., em- Uniclos é :t'tllln:r.ido " nniüu.dr: adn!"ini~l1';t-
1Jot·a.. ole~tiv 'ls, orttm oxcrcitlas pol' o1•1tcm de tiv;t ~ub,n·d.inad", <to l!:~t.a.do, o qua l t.lií <L 
.El·Rei. E' slgolllcati1·o o principio da. Ord .. or ganizll.Çil'o quo qnm• . 
li\•. l", tH. :.:!, § 6<1. O pt·op:io p;tr.r·itOonio d <~ O Stt . .\h~ r. rÁl MAl"L'O~ - - En1 toilo o easo 
Ca.mara Municipa.l, de que o nobre Deputa.do n;io du~·i!lo acon1panlrat' o nolJl'(~ DtJpuL:t,tlo 
p{)l' Sergipe se mostra. tão cioso, ó uma nwra t\() Scl'/:rlJlO nc;:tc tcl'l'nno, on..to ü tão ittr.11n· 
outorga. dos rei~ de Pol'tugal. íc~üwc.l ;\trl.or:id;t io, o, cont o ruspoito llo-

_Querer· applica1;, portanto, ao cáso da ·,vr u- '' ~ (lo :1 Sll<\ rcconhet::icltL c:>mpcLnncia. ouso 
nicipalidu.de do Rio do Janeiro os principias d.t:r.et· quo seu;< a1'glfli1Cntos vuccam lnLcim
q_ue r egem as municipalidades t\mot·ic:ma.s, mc11 te pela. b:1sc . 
é fa lsear o elemento historico, e, mais ainrla, lr vut'da~lc, .como lliz S. EX:. ci!.ando 
ir de .encont1·o ao que est1~ escripto na. nossa Cooley o B!ack, c1ue as municipalidade~ 
ConstituiÇ<.'io . arrlllricanas ptu·tilharil do dotü! Cil.ni.cteres, 

um publico o oub•o quasi-p:·iva.tlo. ma.~ tam-
0 Sn.. BRICIO F!LIIO- Ent.'io a Constituição bom é \'twJade (e ncst() ponto o s ilencio ou a. 

j;~ vale alguma. causa~ retlccoci~~ do nobre Deput::~.do pMe ter intlll· 
0 Sn.. MELLO MAnos-Sempre lhe de i o z.ido a. eào os que, guiado.~ pda sua. mco

valor- qne eil<t merece ; outros .exaggcra.m os nhecüla et'udição. tit'a.t•am conscquencias 
sons preceitos. prccipitacl<i.~ do seus :u•gumen tos 1 que o 

Xií•J ~ estlt a. occasião de div-,\gat•mos eri:l cu.I'acr.et• qut!3ip>'ivado elas municip<1hdarles 
amplificações mcJ'a.then t<: rltetot•icas sohre a vem tlc um neto i3Spoci<Ü do governo d.o E~
:tutonomi:t municipal; a.liá3, :\S empl'egadas tado em relação a. ca..ta uma dollllS, ClJllltocid.o 
por mim no meu prirr113iro discur.;;o for·a.rn pelo nome tlc incM·pul·ation's chür·t . cqnipa.
ironica.s, O q_ue se precisa saber é si a ma.- ra.ndo-as ·a qualquer outr·a COI'Jior<tção . pri· . 
tel'ia. clu sulJ~til,utivo est;l. Ou não dcnteo da vada; a.cto qtw, tl<~.ndo-llrus a parsonaliila.do 
compotcncl:.t constit[icional uo Congr•cs;o. juritlica, as f<lz chtrm· nu r.•gimcn d<L com-

Hw;• hu.O; ttelo quo . G r-quipa.ra.do pulos ui:. _ 
· A Constituição não rlofiniu aut.onomi:t buna.cs :tmcric:1nos u. um contl':tato en tro 0 

muuicipal.; e _não potlüt fa.zcl-o, }Jorque não · 1-};tadó 0 :J. oqi•p,Jr•aç.ão municipaL 
é t'unct;:i'io das coil3tituit;~ões, · e oin geral das o proprio Coolcjr,n:1 sua ub1·,1 Consiit1tt ionot 
leis, definir pl'incipi.us clotLkiUill'Í.OS. Limita/.iO>t8, .ptlg. 231u •. 232. tliz o ~egu i otc: 

A YCl'thdo real é que as muili.cip~Uídit'les , - --«A jnri~[Jrudcncia. gorai di\S côrttl~ deste 
c:>m toda " Stm coú1plicada. U.ililu.inií tlc paiz tem siúu rc.~tringir as municipa.lidn.úes, 
l'ega.liiiS o frtloquiiiS, só vil'cm tlu reflexo dt;nlL'ú dos limites· q ttO o e.'l~l'icto o.-;ta!Jcluci· 
quo lhes dá o poder nacional: nos tom1ws munto do podor·os contcridos orn ~LIIlS ca.rtas 
coloniacs. tt 1'6glü. VOJ ita!lu ahsolut.a. tios iM· lhes tem tra.-;atlo ; :~pplic:üulo púa . isto :~ 
mu·clms {le Pm·tugill; nos tempos uct ll iL~s. :.t mesma. t•ogt•a. em cssoncia quo é a.ppl.ic:1th :"ts 
vontt\de oobera1m d;t Nação pulos seus o1·gã.o~ Cttl't:ts do iocut·por<LQii.ti privada ., 
competentes. N'vS Bst<ldus 6 a lcgisla. l.m·:.~ 1~. rnlu.tivam!ml.o ·a alion<~.ç;l.o do Stllt patri
cstadu;~l que dut.ct·miua a competcncia mu· mordo, ú o mesmo CuoiB,)' quom :tcct·cscenl.a. 
nicipU.I, c porh1uto <L miÜOl '_ ou mouo1' cxt- que o P,Jtlcr Legisltttivo llo l·:~ta!l.o t•egulti. o 
ensão dtt sui~ ;.llltonomi~t. No Distl;iCrto l~e- dispõe lia !J1'o[n•icdut!a do Eslit(lo . Até que 
llCl\Ll, é o Congt·csso N'a.clonal o competente ponto pódo o l~s~ado dispô r . o rogtilal' n. pt•o
Ptll'tL ost,Ltuir sobre o assurnpco. · r;n·.ietl:ide dás :Lgonclu.s d1J Govln'no, que clle 

proprlo crcou e dotou tlc poderes iliJ corpo
O SR. SA FREIRE- Não <Lpoi;~ ~lo. raçã.o, corpor·ated powc>·.{, é uma qucsl,ãó quo 
O Sa. ~hLt.O M, ... n•os- Posta. .a qucsl.iio 1olizmen\e t .. m titio poucas occa.:;iõe;; ue soL·· 

nnsto~ i;(Jl'lii.os, on· cistu.>·a- pr.rrcii.:.mwul;é cJis· discutida. nós tl'ibunMs. Seildo C<·att!l<i cotiio 
p!lnsa.(!o de díscut ii.• a matol'ia sob o pont;o urm~ o.gcnc:ia. úc governo. ú cv.ideh to Cjue a · 
de Yi$1i11 llo tUroito :.mu;rica.oo; em QLÜJ fez I munieipalhl:~de não pó de tdr aq uulla. com
sou i'orLc o digno Dcputa.do por Sc:·gjpe, plcta. e absoluta. :mturidàdc o fu.culttade de 
como si o quo so passa. · m' Arnr.rica _pu- r.li ~pôr tJ.UO toem .as pi!Sson.s naLIH'a.cs e as cor-·· 
d.cs.->O . t~pplicat·-_so ú; o_.s11eci:LI .. ic!<Hle das uoss:.~s 

1

p_o mçõe.> priv.aúa __ s em t'Claçu._··o ao seu .lll'lJpt•io 
tmdir:õe~ n;wionac.~ . . 1mtt·iinonio. ElJo. ~ó pódo te1• o oon.;rJt'V<~L' 
N.~.o : lu l'oquci· o rugi mcn amoricrwo p:1ré~ pt'opriodado P<tm os fins, da corp ot·il~:'5.o. e o.:~ 

. IJe<lt·~~ <lc tc.quc dJ . nosso. Rcrod-ine <~()S .l~s · - 1 ~uus poclor•es ~iío susccp·.iveis do sot· motl.i li· 
tiii!.os Unidos :tpenas pai·a. ni.o~ t'l';Lr que ;~t~· l á _cados polu. Legisla.lura., pn.rtt f<~.ZHI' cir.ssa.r u. 

...... . · .: . . .-• ·! 
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prüpriedado. Demais, os direitos outorga, 
<los na c:,r•ta. p odem sor retil·:~dos, o nesto 

·. caso a; lClgislatura. privou ·~ corporaçV.-o tle 
sua propl'ieúadc, urn<1 vez quo a. l)I'ÍVOU fia 
capacidu;dc COI'jJarada, cm·po1·ale(l capae-:ty, 
dn possuil-a. · 

. E' verdade que om seguilln. cita. Cooley jul
gados dos tribunaes em contt•m•io á. sua 
opinião , mas nl'.>sea julga c!os nfio se iU\'Ocam 
os princípios theol'icos. da aut.onomin e do 
sclf-qovemmenl, e sim :tponas allega-se qne, 
son•fo a ittco1·po•·ation' .• chm·t um co11•.rt1Cto 
outro o EsLa.do e a municipalidade, não pódo 
a. legislatur:~. sem o consent imento da.corpu
rac;ã.o ni:nuicipal, retirar dil'eitos p:o~trimo· 
oíaos nella conlerillos, argumen to al iás a que 
Cooloy l'i).~pondo com vantagem. lembt'ando a. 
faculdade toda. de direito publico de supp t·i· 
mir, crca.r c fund<w mnnicipios. 

Re;;pcdiva.mente <i. jurisprudenciil dos t1·i· 
bHnaes americMos, é sabido que·· os julga
dos sã() dissum;ntcs, havendo decisDos, ta.n·to 
d:L Suprema. Cõt•tc, · com o da.s Curtes de Es
tados, estabelecendo que. uma carta munici
pal não 11 um contt'acto , sinão met-:tmonta 
um pr·jvilcgio publico Jeglll, q ue póde ser 
emendado pJia. legislatu!'a., quo.ndo o julgar 
conveniente, e retir<J.l-o po1· completo, si lho 
a prouver. 

Como quer q_ue seja., porúm, nós nad.:t te
m os de cc,mrnllrn com o regiroen americ .. no 
da incmpo•·ation'.l cl.w·t, o os princip ies da 
common Imo não .nos podem sei' estendidos. 

QuiLnto u.o direito })llblico,ha. mnito tempo 
que o povo americano (povo essenc.ialmenta 
pr a tico e que n iio f e d irige por 1)a.Javras, o, 
pe lo contrario, só so i mprossion:1 }J(l1o que 
ol1c propr io cham;~ mattm· o( fetcL) já nst(~ d<lS" 
illudido üas m:~.gíaa..<; virtudes dn. r<ltumh:tnte 
ll:Ll:WJ'<t- ;w tonomia. . · 

0 S R. ANi;',IO IH; AOP.t:U-SOIJl'Ol.utlo nas 
gr;\nclcs cida.<lo.~ . Hoje :t thoso snsteoLr~d<t é 
quo a. :Lutonómi:~ só 1! compatlvol ~om a.s pe-
quenas cida.des. . 

O SJ~. fo.IELLo · MA1'TOs-P ortllíe-mo o no
b t•e Deputado lPoli~bcilo Fl•cire C). uo o contes
t e, a.!li l'lna.ndo quo a. :~utonomUJ, muoicip(ll. 
nos ~:Stados Unido~ da. Amt:I'lcn. tlo Ncrt:: 
nã.~ ú tamanh<L, nem tão t•espeit<Lda IH3Ias 
leg tslru.uras, como S. J~x. o do.claroil. O:; cs
criptot·os amoricanis1;as int\mn am cont1·~, o 
meu. dh;tiuoto coll~g:J .. 

O SR. GA.S1'ÃO DA CUNIIA.-Pa.ra. amost. ~: ~ 
(; sufliciente Goodnow 11<1. SU<1 . ob1:a 1>robte· 
ma~· Ilf uni.tJip.:ws . 

O S11.. MEI,LO· MA'l'Tos-J:1 m n l'Ofcn·l no 
m eu peim <Jü•o d i~cur~o · r1 Cl$SC livro. UH.ol?ior
mcotc chegou-me ás mii.os outm obt•a <lu 
llood now, · in ti t uV.ida. .t\utonMoilL ;1{t, ·•idpctt , 
nm quo nllc! mostl-tt ·tllmnto (• li mjl.a.l\.i>~.-,'imr~ 

a P.sphera do nntonumia local mttl'P:t<Ia <LS ci ,. 
dados a ritol·icanas, e assignaJ~ :~ L:onst(\1\Lu 
ini.m missão da l•Jgisla.üir<J. eommnm central 
nos assmnptos 111'1Hno;; . 

E:!Se mesmo o~C t'i ptur oa.rra que, dc~gJ'.a
ç!ldarnl'nte para a corJl twaç~'Lo municij_)n.l · 
americana, tt legisla•;-'io não tem claramente 
tlctcrminatlo qurü a esphcta de ao•11io em: 
que sn movo unH\ cidr~dc como rwtOl'iil;itlc 
local , do ma noi rél. q!JC o governo municiPal 
teoha ad ividade indcll-1ndonto d.o govor.no 
~en triLI ; :\;.süu como o. l cgislu.çií.o <;~. inlla. não 
foz di stinc\'.1.0 pcrfeib entre a~ duas fo rmas 
da. activid <~dc mnnictp;Ll, e, em muitos casos, 
o legislador tem-se 1nost1wlo csquocido de 
que as municipalidades possuem uma. cs
phor ;\ loca. L de :\Cção na. q ut~.l do veriam mo
\'er-so com to:la. a llbertla.dc e sem t l'a.va.s. 
Longe do acatarem <t a.utonom!a municipal, 
;1s legislal;ura:S dos Estados americanos toem 
chegado á u::tu1·pação de l'Cgula r <~~umpLos 
evidootemente dco competencia ctoR p~dcres 
rounicipacs, desde os m a.is importantes at<i . 
aos m ais inr;igníficantes, despojo.ndo o.s ci- · 
dados de s ua a utonomia adrnin is trati va. c 
submettcn<lo-as a condições inadmissi vci.; oril 
nogecios, indo até a compclllr uma cith\dO a 
gasta t• seu dinheiro, contrahü· diyida, par a. 
cons·truú• ediflclos p1tblicos, fazer um L:pontô, ·· 
abonar reclama(·õos que Jegr.llmente não· 
seriam pagas . Emfi m , o~se <1.buso atting.iu · a 
ta.es proporç:õos que um outro osol'iptor 
disgo que eo ha bito de i ntet•vir na acç:i.o d t\ 
ciúade tornou-se uma segumla nat u!'uza. pa1·a 
as legi.,latm·as o.statluacs .» 

Dil!oo, a.utoi' do liV!'O l..aw of muniviptt~ 
corilm·aLion's, que ú hoje obrD. c\assica. em 
ma.Letla !lo Üi1·ci to munkipal <l.mcricano. 
reí'cl·lncl!l-sc á. 1.1ivcrgonci•~ qno (tw con tral'io 
da uoanimida.dc apregoada }>Oio nobre Depu
tado }>Ol' SeJ•gipe) 1•eina. no.~ Estados Unidus, 
em rn<~tcria.tlo 1•cgimon mnnjc:ipal, di:z. que~~ 
ma.neit·r~ tle sensata ll sa.tisftl.ctoría.ro!\nte go· 
vctnar as popnlo~;\S cor porações, publicas o 
municip<tes, ü aind<t nm Pl'Oulcma som solu
ç;lo. Isto ú dito, om !órma do r esumo do 
estado da j nr i;,1wmlonci:1, p<>lo sa.h io pt'ofcs
sor dtl Universidade de Yol.a, a autoi·iU:~dea 
rua i s citada vor tllnoric<J.nos e cstrang!Jit•og, 
qua.nrlo se tra.ta de rogimen rnuuicipu,L 

O nol>ro Deplttado p Jr Scrgipo con Les1.uu 11 
autorülttdc de Bryce , quo r·cuuú u o. pl'opor
ções tlc :;imples lüsl;ol'iador • . . 

O Sn . E sMEitAT,m No BANDEl n A - Hryce C\ 
um dos publioistas m:d~ compet.<mte~ nni 
a.8Sttmptos ;uncricu.nos. 

o sn:. MELLO MATTos- ..• ·uw .coill.c.~t·~rú, 
:por ém , o pro1dígio d1~ vou liol.~t , que ollo 
pN pr io citou em sim· apoio, c c1ue, a.Jóm do 
ser nota.vel histol'íMlor, ó tam bom profosl:ior 
d~ . dirl\ito con>(ti tncíona.l, "· cnm11 nst1·:w· 
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;.::cit'o tem to1h,; <1:< o.:orHliçõ,)S de impal'ci;t\i-' tle incorpor:t.("'io, ~cmrlo nullos t,od os os aclos 
dado p<tl'a. i,r;wu· tlo ron :<<.r.~ alliel·kan;\~ .. <JUU qnc exc.cdam ao' pudoro~ eorlet!rlidos. 
<dws eonhece ~~ fundo. comu prova_ o faetu E acc!•oscnnb o mcs;no eseriptot' 'J t!O as 
de tet• u .seu IIITO sCJ torr~ado cl~ts.s.rco entre C:J,rh~, <tssim c:Jli10 as Leio-< <k incot'Jl i.H'a.ç,ao, 
o:< amm'Icano~, logo rlepoJs de pttblh'<\tlo. nao ,;ao prwllg;1s n" conco~&í.·J de pudct'llS ü~ 

Pois bem, no sem 'magnilico r)~t.udo von murríc~p .!i.l.ado'; ·a~ Jqgís!;~tu t·<.~.~ sito propen
IIol~t susl.cn~a. rpw <t iní'usii.o do~ !'a.dieaes ~:ts '1 l'eT;<H' p<tm si n. _lcg-i i"<>l'a<:iio ,,o bn:: 
principio~ d.L:mucratieos 0<1 vida munidp;~l gi'itlld~ numct·u do ncgor: :os go nui runnan t.u 
!"ui a c:.tu"'' de todos os male' sob 0~ quncs muJHC!p<tO~. 8GIH!o c lias quu. ortlenam o rc 
;ts adntinistPat;õo:-: Jas rnn.i•wcs eill<Ldc~ poio- gn!annln(am p:Ha a.lgumascJdad t :S~ até :tos 
mm c:~da vez m:1is; c n;ts :;H•ts pagina~ se ücLalllO~,o~ tt'<tballlos 1mra :~bnste?un~:"d.o d.e 
verão arhuíraveli'ncnto dcsenhatlos o,; dos- a~t"~• calç:wr~nto das nw.s, ·rJlttmuJa<;ao pu
lniiO;[os da. admínísi.r,1.ção mtu1idp:~,! no~ blrca, nonwaç;w de cmpl·cg;ttlo$ c flxa,,ão do> 
Estildo> Unidos... ~cus vcnl!uncnt•Js, otc., cheg:tndo mesmo <\ 

Ltzor. sem audtt.!ncia das :.ttlt.ol'l,[ad.o~ loc:tcs, 
O SR. GAsTÃo DA CuNtrA-E~pcci<tlrnonLc concc~s<ks onerosas com u tlil'oitu·dn téiX<tç;ttJ 

em No v;~ Yurl,. tle imposto~ lnunicipaes. 

O SR . . M''}"l'?. i\I~l:To~·-_. ... ? t)~lJt)_ci;d nwntu J O Sr~ .. L' A cU nA~rn .. ;-G?rnu, p ut· exernplu, 
em Nova. ) o, k, ,c.~ torr1vct~ conscrproncws coitJ;t•:tdo do l!r11pc<ó:1 puh.!Jc<t. 
da mal. cntcndit!<~ ;mtunomi<t e <t incuntm>· 
tavcl tcn([oncia. do~ pu1Lore~ fud<ra.ns c esta- O-~ ··· Ml·:t,J.\J MYI'TOS-·Polo mci;mu ~out· 
tlmlOS p1tl'L.t CCl'Cl5<Ü-a. C rootl'ingiLt. rnallJ.!cs(:t-se (J.~(I'•?gOI":ikl,. Il:J, Stm t•rwcnl!.~-

. · dtllta oiJt'a., IJHbllC<td:t no cut·rcn tc a nuo, 
A apregoatla a~tl,olla}Ula, que: o_ l_tonta.tlo ,t ilmnocr·w:ia u a o;·uani,;ur•ro do8 p w/.ídos 

D?putarlo_ pol' Sergipe_ d1z soL·_prmcrpt•: u~r•- zJOlilicus. 
nmte .ta JUL'JSpntdencta mncct':llna, nau lm
pJdiu que a logi~!ação estadual e fedor;~! tll
ma.sscrn o c;u·actor a.ponl.<ulo pot• von Holsl .. 
:J.sgitn como nã.o impcrliu qtto a adminisl.r<L<}io 
da cid<1dc de W<~Shington ro~sc confi:via <~ 
uma commi~J,[~o nomr3a.t.la pelo govet·no da 
União, e sem a. menor co-Jn~r·r,l c;lp<lçiiu do 
clcítura(lCI d.a cidade. 

Aíndo. posso eitar muitos ouü·os oscripl;ol'Os 
notaveis que asscgnra.rn roínat· ge<mde des
ordem OllLl'e as Jegishlt:u·;t.S nortc-a.rncr·iea
nas, (lUanto ao modo de entender· c respeitar 
a. autooomiu. municipal; no oml.anto, quero 
cingir-nw a dous miiS. 

l:rnilio Boutmy cot•robora :~ minha. opi.
nir'lo na ~ua receneíssim;~ obra, publicad:.t em 
fins. do <MIOO pa~sarlo sob o t-itulo de Ji:le
menl.os de ~mw l'sydwlu!Jin l'otilica âo l'ovo 
Amer(çano. 

Depois de fa/.(Jt' vet• que nos Estarlus tlu Snl 
a~ :mtoridades. do governo loc:Ll nCí.o exet•cem 
~ in:io o Poder ~xecutivo, pm•quo uiio lia. 
podo!' lcgislati vu ou t•epn.Jscnl,ati v· o oleitt! ; 
do pois d:.: no~at' que em ulgun~ J~;sttulo~ tlo 
Oest() a acçi~o do governo cs&ttuual 1111 allmi
ni~tra.çào loual (:enorme; el!d compar·a o es
pirito do govet•no comrnunal. ft•ancez r.orn o 
norte americ:l.no. n concluo por este juizo: 
-o espírito da lei francez[t, é que t•Jda com· 
muua, urlxwa ou l'Ural, pód(~ razcr· tutlo, 
c.-ccpto o que a. lei põe fóra d;L s u~. compe· 
tenci.a, isto é, tem os podel'Cfl got·a~s Jo 
administz•açi'\o com ;LS mwcpções o z·cstric~·lics 
mtmcíona.das na. lei; mas nos l~s.üulos Uni· 
•lo~ uma cid:1de ~~) t.om os pollcl·c~ rno11do· 
lliltlos expre~~arn•mte oa cat•Ga p;1l·ticuJar que 
·~ logislMura lhe outorga., ou nas leis gcr;ws 

Ellü notki<1 que a intm·vcnç.;io d; L~ lcgisltL
tur·as estaduae~ noa no"ooios loc<tss clic"<~ ~L 
~er tã.o ;tou~iv<t , •.[Utl cllus t'Cg l (l\ttp.cn t"~t, a, 
1;l)rto c <I uir.•ci Lo, por lei:~ csp::cirws, <: a.tú 
deshonram o ~cu poder Jc fazcL' le is, prosti
tuindo-o aos intcr·esse.~ do pitl·i irlo poliücu 
r!ominn.ntc ou wcrc:ul1~jando· o ás empt·ezas 
financeiras r1uc pl'ocunt,Ill cxplora:t· a fol'L t.t na 
mun lcipa.l. 

Descrevendo :t vida municipal nor• to-amo~ 
rica.na, e estudando seus vi cios c de lei tos, 
Ostrogorski a~sig:nala. corno ce~usas principa.cs 
dos males llCpl.lrados noll:.L <1. i ntt'oclucçilo da 
politica partidari<t n os ucgocios m uni ci.ptiCS 
c :t incompctooci<t dos coosollloiro.~ m uni· 
cipaes. 

Tomõt.ndo pttt•a cxcntplo a Municipalidu.llo 
do Nura-Yorl~, ello observa que a organiz;t
çào HlltHicip:tl vigoni.n om 1877 ti11h11 s .t!o 
rno!tl:trla pela, ot•ga.niza<;iio politica, na. f(ti :Ll o 
PorltJP Logisl.ativu ostavn. eul!ocado acima do 
Exocut.ivo c cru. investido mesmo de al,tri
bltic;(ic:l mal~ propl'ias do r•:xccutivo ; mr~s , 
t endo a. pt·at.ic<t demonstrado que o Conselho 
Municipal ora vottLdo l'clb.lmllnto á incltpa.ci· 
d:ulo o deshonostidade. pr•ocurou evitar os 
cll'eitos da sm1 actividado m:~tuOca, corta.ndo
llie a csphcm de acçlio, d iminuinrlo-lho as 
racuLilades o,·g;.nicas. 

Mudou-se então a ~itur.u;ão ; augrnc utitt'<IIU· 
so os poderes do mai!·o, ao ponto tio Jazm· 
tlello pt-opusi L:1lmon tt) um t.l?ctador m.uni cipa/., 
Livr•o daprest :wão de contas d.a HtHJ. gestlto :w 
consullt;•, nomeando e uemitl.i.ndo il.O seu bel· 
fll'<Lí:CI:· u~ altos 1\lllccíornLrio" rnunicip;ws, 
oxoreendo o diroitu do "VIJl o oas docisões llo 
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~~molho, . à. inda. ua. cspher., uo <J.cti vícladc 
i·11uito ro~t.ricta. quo lho. foi dci.Jtada.. 

Este sy$tC:lll<\ rlo . orga.oizelçã.o municipa.l, 
esta.!Jclecidu entr-e os a.nnos d e 1882 e 1885 
em No v<). Yorl;:, Brooklin n Boston, logo foi 
in tr-oduz.ido em outras cidades, c foi recebido 
com especial agra.do, como espccifice conb·a. 
as desol'dens municipacs, o novo mold!l do 
<i'(lic~u.dor m unicipal». 

A centt•u.lizaçil.o CJ'eaÚ(I. em detrimento dos 
conselhos muuic'ipnes, pela. instituição do 
lnaii'C autocrata, ampliou rlt1 pois o sen 
c~Lmpo de absor·pç~o. pois certos poderes r o· 
t ir<l.llos ao consellw fora.m tr3.U$1.'.Jridos <i. lo
gi~latm·11 do Estud.o, e até ao governador dt 
:E;;tarlo , a. guem so confiou, pqr exemplo, u. 
nomca.çã o dos commissa.rios do policia.. 

A !l iminuiçã.o dos poderes dos conselhos 
muolcipaes, conclue o mesmo autor, M· 
tingiu gt·aduahnente uma. funcçã.o a.pós 
outnt. Em mais de uma cidade os conselhos 
foram não só dBspojados d:ts suas · fÚocçMs 
administra.tív~s. como limitados m\s suas 
atteibulções clw.m1:1da.a legislativas, no di
rr:üto de org.t ni zal' r, administl'<IÇãu, de editar 
o~ regulamentos, chegando até a ser despo
jados qua.;i completalltentc fle seus podorils 

· or~;amenta.l'ios . ~'oi-lhes tirado o direito de. 
iaici<Lt.iva em ma teria.· do despezas ; o orca· 
mcfl\o -pa.ssou a ser elaborado for a. do con;;e
lho da. ciJ a.ctc, por umu. pequeoa. commissão 
do altos funcoionarios mnnicipa.ej, c1ue nem 
semp1•o· ,;ão elei tos pelo povo ; u Mn~el11o 
pól c reduzir on suppl'imit• verbas do o1·ça· 
JIICOto quo lho ê Pl'opo~to, .mas não póde ac
ct•cscental' novas, ou mosmo, ·como em Novo. 
Yo1·k, nã o t(!lll poder a.Jgum soln·c o orça· 
mPnto ; o, si o con~clbo se r(lcusa :.1 votar o 
Ol'ÇO.n1ento, este é posto om vi gol' som sua 
approvação, após um cm·to p1·u.zo ilila
tol'io. 

firmou <I competencia. ·dc~te para o caso pm· 
sente. 

O SR. SA.' Fa~;ms - Contr<~ esta lei op-
puz-me o votei . · 

0 Stt. MELLO M ATTo's-Mas é lei. 
O Sn. . SA' F.ltr.nu:-Acho , que é l\ma. loi in

constitucional. V. Ex. tlcccita-u. No seu 
ponto de vista,, e:;i.á. muito bem. 

O Sa. Ml, LT.O MATTos ..:... Emqua.nto n3:o fôr 
decim·ada. ioconsti tue.lonal polo pocll!r com· 
pBtente, deve ser c.um prida. 

Approvo, pois, o subst itnt ivo pelas ra 7.ões 
que tenho J~tdo, c, como dec1.11rei que o 
aclla l'a toda via merecedor de ulgn ns r etoque!', 
agor a. envio <i. Me.~a as cmentla.s que pro· 
ponho nesse sentido. 

Em.i tti as minlws opiniões com toda a :fran
queza/ som objeclivo p:~.rtida.rio, oum. ou~~o 
movo!. que nã.'l o hem pllblico . 

Questões como esta., que cs1;a.mC!s d.íHcu
tinúo, nà.o devem ser apul'adas a.o fogo das 
pn.ixões políticas . 

Penso, e torno a (l.izer, quo o partidismo 
em a.-;samptos aesta. ordem 4 grande mal; 
o, s i elle inva.!le os proprios negocias muni· 
cip:tes, é ca~a.mi Lso. . 

Repit;o que o cspirito de paJ•tido poli t ico 
nã.o ilcve cntrnr nt~~ corpora~:õo.j municíila.es, 
sob pena de dcsorga.ni~r Ocl serviços c p t' (}
judicar o.~ interesses da pop!Jlaç.lío. O governo 
de pa.rtido sO nomeia. pu.t·a os cargos o oro· 
pt·ogos. _ só elege os l!eus partidarios, sem 
a.ttenção ao meritu pess,Jal c ás convenien· 
cía$ publ.ica.s; c, pot' seu l l!oclo, o;; funccion!l.· 
r ios ~im nome;Ldos ou eleitos, ~6 se se1•vom 
da su<J. poslçllo pa.ra attgmenta.r o pouer uos 
seus cot·rol.igiormrlos, o numero o o v;~lnr 
delles, cu id,~ndo úas suas van~a.gc'Qs par~i· 
cul.ares , sem se importa.rom com o bem 
geral. 

&ta. minha opinião dou moLivo a. quo so 
dissesse do mim <lllC ou. assim pon:-;ava pot• 
SO!' DCJ!II ~U.(lO elo UuVCI'IIO, eleito r~H· inlluon
l!ia dost;o, ~em partido . 

SI; . Pt·csiueute, alü. temos bem sa.bitlo o 
quo são o.~ municípios e a au tonomia mLl· 
nicipa.l nos Es'a.dos Un i<los da. Ainel·ica. do 
NorLe. DcixCJIH,s; pois, do pl'Ucurar cxon1.plos 

·<!1!-0 não nos aproveitam, noru podem a.pro· 
voitar . 

Sem. umbu.rgo, por•im, deSSG lado da polc- · O Sn.. E sMERALDINo B .\NDilmA- Ninguem 
mica, ·ú cousti. prov·ada,om que peso :J.os rneus desta Casa. disso isto. 
íllu~ t.rados ad.vet-sat·ios, que o substitutivo o Sn.. ~Er.w M.,'l'Tos- Sr : Prosidonic, 
mn dil!Cussão nada. t.em do illogal; nem V, l~x. comprohoode o quanto <i dosagra
::;lquer ua. parto re~pcctan1;c ao crnprestimo da.vol discutir semclh=.Lntc assumpto, mas, 
ilos quíl.h'O milhões. uma. vez quo ello 1bi lançado ú. dlscu>-são, 

O uobro Dupuin.do Sr. Sd. Froh·o susciton tenho que rnspondor :l.(J llrovoc;idor· doll<~ . 
n, qnostiio do R11bor Hi o· Coogrc;iJJo Nrlcíonal Dovesso ou ao GovN·no a. minha. clclciio, 
t(lrn con~poton<J i. t~ p:wu. fLIItOJ'lZtL~' o Pt•uf\Jitn a ClfiO o conl'ossu1~ ia. :\l,cr1,a.menl.o, ;-;em · n1o 

. cootrahu• u t»IWCStllll rJ, tJ l'llSJIOiltlt!U pullt no· julgar doshonrado, porqtw ser eleito }lolo 
ga.tiva; cu divirjo 1[0 S. l~x. 'oovílt'no gfH':tl no Uistricto Fo<lol'U.L (,lffi nada. 

A li!i n. 03\),_ do 2~ tlu _Li ozOJIIll!:o tlú 1_1.)9~, f: menus dign~ do CIUü sor aleito nos Esw.dos 
:prcce1t1~a <1110 ILM.umclpa!i,JutlU lliVl 1\ 11<\I LII l j.HJiuJI l'. f'SIJ ~\C~lVOS ~-n~vornos; !nas a .V IlL'rla.titJ 
con trahlr omprestuno no f.IS,LriLUL{QI I'O ~!l lll li· ~ rpiCI o. . llll llhu. cu.ndulatnra. Jl llu l.'ui Jova .. ntatl.a. 
ccm;a, do Congr·c~sv NtlCIOilfLI i pm·tUulio, 'pnlu OoVól'flJJ, nem eato u~ou tltt8 htlbitu:uJ~ 
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l.r icas c violeucias olcitoraO:; para me <lar 
victol·ia na~ m·n;ts : uão numcl)u, não PC
moveu, n~io (\emitt,iu o mioill\o umprcgr~elo 
pubtü:o, uão mou rt u<tlquor <lo.> l'ecu!'sos or· 
ilin••r i<Hncnto tl(lopta.Uo~ , n~o i uter veiu <tbso· 
lubmontc nas ole içõo.~ . Qttcm fôr c<tpal. 
prove o contl~trio. 

de :.;r ande:; i<lé.:ts, mas pol'c[tte é UIU. !lo' cla
vicnl:.it'il)s do euf,•o tlas gl'(l,<}lts officia.es . 

.lá •' cou>a. co, riquni!'a c scd1çtL :.t hlstal'h 
dos p;wtidu~ p<>li ticu~ nús nossos l~st:~dos , c 
n iugucm ignor<L que ;1q \ll' ll <tS só clegom 
q~w!n os govcr'll~l.dt>ras pr•otogc:n, .ml vas r·a 
l'l:5Stmas CXCCJlÇIJt'S. 

A rnio!la caudilhtiul'a. foi Icmhrcttlll. pm.· um 
gl'tlpo ucamign~ qnc nada tom _ do commurn 
com o Governo, e e11 ~6 me cmll'•Jt'mci "· essa. 
h:mbranc,:a., ·derna~iado honro·;.'\ pal'<t mim, 
dtlpois de r·eitcrados convi te~. r r t!O não accci te i 
~íni'io qtmodo se n-llcgou que a miniHJ. 1'0CUS <1. 
scri<t tonmda. como du~ttm!lr a pl'inci pios que 
cu ['ôra o~collli.io par;t sust()ll ta r e a q u:o 
tenho lledic:t.du tt minha vida., e ClUC cloclar•el 
na minha. ci :culaP cleit0171L 

Em apoio dessa~ informaçõ[)s appollo para 
os testemunhos dos nobt·os Deputados l-lo· 
sinnu.h c TosW.. 

Proclamada a minha caodida.tut·a, t ive a 
ltonm do t:OCI)Dtra.r apuio em numm·osos 
grupos nas nossas vari;J.S cla.>scs sociao.;, us 
pccia.il_nentc no clc l'O, por caust\ das m inhas 
Cl'onça.s catlloliCils; no ·fôro, pela minh :l pru

· fl1;,;ã.o; no op(m.l.ria.Jo, pelos serviços que du-
rante u1uitos aooos lhe venho pi'CSta.ndu 
com a a.•sistenci;;. jurl lciariv.; .no funccionà · 
Hsmo publico, pelas rcla.çõe:; cuntrahit!a.s no 
rnanujo tlos negocies c pl'incip .llrucnte no 
Jury ; as;iltl ta.mboro no comn1arciu . 

Entre os chefes político~ purochiacs não 
mo l'a.ltou o apoio, o, p;.m1. não comruettet• 
omissi"w na. citação do nomes p1·os tigiosos, 
!lmito-mo a iildic.tr os do ex-Deputado CeL;o 
Reis e dos a.ccoo.ns Deputatlos Cor·rêa. Dutra., 
_Horeiha de Stl e f:íá. Freire, que pcr t·mccm ao 
jll' t!pO .de politicagem do111i na.nto no~ t<.~o cl· 
d .. !du, c não po!lom ~or suspoitatlos do Jiaye
_rcm sit\o corroropidns pelo Govorno . 

P rn'Jria.monto falla.ndo, n3.o ternos no 
Hr1tzil'p•u·thlos poli·ticos, 8inão grupos de po· 
I i tica.gom. c;td:L um dos cwws é a. col!igaçi~o 
l'Hprcscntativn.· de vaidades o ltiubiç:õos pes
sor~r~~. :dli;wça ()g"oigtu, o J'alludosa, e.~to,·il 
,o tacan l~:~ . 

Nem ~emus os grandes pa.rtidos, . que nd
opto.m como programm1~ a. solução do altas 
q 1.1estõus ~ocia.c8,consti cucionat!8 ,cconomic:ts, 
quo podorit~om modificar o nosso ro.'l'imon po-· 
l it ieo, nem os pcqueuos pa.t•1.itlos, quo so 
vot'~om u. idéas m~nos gllr·aes, a interesses 
rnu.is rcstricios,a ca.~os pat·ticu la.tes dCJ adml· 
niska.c;ão 011 de região: ·o <1uo t.cmos sã.o 
fttcr;ões do per-sonali<.lu,tles, aominando nos 
E6tá.do~, aoiJ a d to lia llus goycmu.tlol'CS . 

r~st;~ bem v i~t,y q uc cada um de nús, 
q·rw l'ot•numu; esta Cu,mar<~, foi eleito <t cu~ ta 
do_ seu ~~·op t•io me~odntllnto o ~ t·anJ.c pl'o
SLI!!lO cletto:al; llOt' 1~so ninguom deve tmnar 
pa.ra si a cat';1.)JUÇ<t tjllll ~~ minha pal<lVl' <L 
pos:n conter. (Riso.) 

Sr . Presidente, nào é pór m;o.l quCl fu !lo 
nes!;o no~ocio, sioão pol'qllr! frli p i'O\'OC:<>dO 
a !i;ls por l)OSso;t a quem .f •Llta a inm•ccuch 
in tli~Jlcnsw.;l rws bons julgacloros.Dovo dí~or, 
port•m. não acho extraol'd in<trio, no " hu mi
llmnto, qn!) n•• nossa. t(lrl'n. se conqubtcnu 
ulicpws elebJracs, na S ll<\ gl'a.nde 1naior ta; 
co"' fa.vorcs em ver. de idL'as ; c <ISSiru jiCtlSO 
}Jot·quo encontro na vitla de :-!osso Sonhm• 
Jesus Cllrlsf;o um exempl o rle quo o pt•o
ccsso do mais fo t•ça. para convllncet• as multi
dõo~ <i cla.r-Jhes o :mstento lltn. tcl'ial. 

Nos seus trabalho.> ilr. pr~gação o Homem 
Deus não usou sómcntn do pJ·cstigiu dtt sua 
divina. c irl'csistivcl p<\f~vra;"lle,quc com um 
gesto podia irop laotal' nus espiritos as mais 
}ll'Ofundas e en Clmsíastica.s ~'on vicçõcs, n5.o 
tropi•iuu em usar tl.e J'OOur.-;os mais hum;•nos 
para. conquistar a.rleptos, e. entre outt•os ex· 
pedioot cs, distribuía ~tos seus ouvintes lJiios 
o peixes . I~ o a.rgumonto foi tiio convincente 
que o povo o <Lccla.mou re i . 

Ver•da !v<! r1 uc o Oh·ino Yle>ke, tornaclo de 
indi.~lm~·ão, repelliu 1.1 il.Ccl:~.mu.~o, cxpt·o
bando a.os seus eleitores <ta a o q uizesscrn 
p;Lra l'ei só porque lhes ú1w ;1 rlc comer; mas 
nó8 orJt!'os, simples mur· t.;t.O~ e procai·ios po· 
líticu-ntes, não temos o devor de igutü .com· 
po r•tumcn~o, e bem podQmCJs <Ldoptar norma. 
dill'orllnte, dizentlo · atl eleitol·ado, 011 p 1lo 
menos a.os chefes clcitoracs:-•Qucrcis C.~· 
;r,cr.mc ~-<Js~o r·eprcsont:wtc, <L tr-oco de peixes 
u pii.es 1 '!'olnai-os.» I!) o govfJrnac(or <lo Estudo 
fúi·oe~crú. os peixe.~ ~ os pã.cs sou as fórma.s 
de omprego:l, ca.1·gos e eommissõe.~ . (ll itari
rlwle.) • 

Assim explicado quo no Tl'gimcn vi
gco·to é impossivol h;wcr ropro.;t.ln t<Lnto <ht 
Na.çü.o fó t·•~ d" }JO!itlcll. dos govcrna.tlorc~ , C:(
ccpto cMla um do oó~ isolada monto, não soria 
!lo estranhar q_un no Distríc tJJ l~cdora.l , quo 
não tom govct·m~dot•, fiZt}SSú o Gt>Verno gora.! 
elc~gcr ca nclid<1tos sou~; c estes po<loriarn tli-

Os oloitorcs <iUC .L'ormu.m ossos a.gr upa· 
mcnt.o~ su!t'raga 1'n o~ seus rept•o.sentu.nte:> 
no Congresso Na.clriOI!l, llOt.'quc sií.o os 
imlioudos p01· seu chefe, o acompanham a 

·c~~ chufo, uão lJOI't!UO ollo suja. o ctlmpcâ<; 

zcr com toda. i\ mzlio quo eram L:i.u bons 
Depu~ados ou Senadores como us dos govor· . 
nadoros . 

EKt.ranhave.l e consuJ·;~vol ~llt'Ü1 qwl o elei
to, dopoi3 de tomar nosento na Casa. Par}a.· 
Jni.:ntat·, cuspínlla~~o o mortl(J.'!l!C a. mão umigtl · 
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qu:) lhe ;tbrit•a as port_as c J_he cl01·a ontrada, 
como o fez aquclle cptle]JtOJdc, a. {jllG 1"!1-C re
fcl'i no crJmcço do meu cliscurso. Metttdo na 
Ca.ma.ra dos Lords pela mã.o forte do chefe 
da N:tçiio, volveu-se contra este, p.\gando-lhe 
a den ta.drts, cu~para.da.~ e pedra.da.s a mnnifi
cencia com qtE' fóra agraciadu. 

O Srt. SA F Rim< I'- Si V. Ex. a.lludc a um 
aehn.l Senado!' da Republic:_~, niio tem razão. 

0 SR. Mc;r,LO MATTOS--:--Si V. Ex. acha na 
refurenei:\ :~llu~ão ~t 3-lguem, a culpa nã.o é 
minha.. 

Pouco ta1·Jou ;1. l'J.UO o bcmfoitor fosso chn.
mado de insansatu por pretcncler o :tpoio da
qucllc q11C era unicamente crcattU'<L stm, que 
fôm irnproYisadc' lord com grande üSCltndalo 
e genLl 1n·o te:<to . 

O Srt. SA FKE:llm - !dto nKo ê vur•dadc, 
v. Ex. cstd. sendo injus I~ o. 

O Sit. 1\h:Lw MA'l"ros- RcpimJK~do na sua. 

pai, por ou'.l'08 equivalente,, 110ttcncentes :L 
particulares.· 

R11dija-so nos ~cg1lin tos ter mos o § I" do 
art. 3": -As vendas dos hmnovcis muniei
pa.es em h<J.Sta. publica ser ã.o previ>tman tc 
:wnunciadas por oditaes afrtx~,dos nos Joga
res ilu costume, pelo p:·t~zo de 30 dias, proro
g:tvcis, e publicau.os, ao menos, pm· tres ve
zes, dum.tHo c.>;;c prazo .•. ( O mtLís como 
est!i.) 

No art. 3", § 2°: -em ve7- de :'30 annos, 
diga-tlC:·- atú 50 a.nnos. 

Ao al't. :;u, § 3": Acct·osco nt•·-~e:-- Jic;tndo 
t•evogacla ;, ~utol'ização d:;.ila ao Governo d:~ 
Uni:\o pt;lu art. 5" rlus dí~posiçucs tr<t~lsit,o
rias d:J. lei n. 93(1, do ~o de <Lcwmbl'o de 1902. 

Sala llu.s scsst~s, 17 de agosto de ll!03, 
Jlúlto Jlicttos. 

Fica :t discus.;ií,o addíada. peLL hora. ~ . .W.eirõ. cuL'trl, o in,~ra.to paz-se c\ ii1zcl' pr<\· 
tíca; sovre a nobre independcocí:l dos Sena
dore.~, rliscorrenclo no me~ mo tolfl c doutrina Compatecot·am mai~ os Srs. Oliveil':t Pi
cam que a velha l'a.poo;a da. tabula, de"OÍS de gueirodo, Sú Peixoto, Carlos (lo Novaos, 

I! lndio do Tlrazil, Urbano Santo.;, Luiz Do-., 
empa.nturrar-se ele frangos, .ia préga.r pilHo- minguos, Christino Cruz, Anisio de Abreu , 
sophia moraJ. (Riso.) Be~erríl Foute~JeHe, Virgilio Brigido, Th omaz 

O povo, po1·êm, nilo se admirou do succcsso, ca.va.lcanti, Francisco 1:lá, Joil.o Lopes, Eloy 
poJ'que já sa.bia de que casta era. o novo to,·rl., do Souza, '\Valfredo Leal, A1l'Jnso Costa., Es
porque j<l o vira. occupando o Jogar de pre- mcrah.lino B;J.ndeira, Moreir:L 1\.lvcs, Artlmt· 
feito da cidade e de jniz da. mais aUa. cürte Orlando, Ep:1roínoadas Gr acindo, 'l'osttL, C:t!J
de .iu><tiça,, log:tre.~ em C]Ue o ingt't\to jà mos- tro Rebcllo, Rodrigues Lima, Ga.lJino L<J
trúra por varias dia. tribos que tinl!a adoclla 1·oto, Heredia de Sá., Qorr6a Dutra., Galvão 
de menos o soifria de ponuores itn}mlsivos. Baptista, LanrinrlL.I Pitta, J ulio S<l,nto~. Cru
(niso.) vc!lo Cavalcanti, Francisco Veiga, Bernardo 

Ao desventurado prot.cctor, que o introdu- Monteiro, uastãJ da Cunha, !Ulloiro J tm
ziu com fraude c press~ na. Camar<~. dJs queil'a, David CiLinpista, Fra.nciseo Bcrn<tr
Lords, coube o proveito do uma. lição pr<Ltict~, dioo, João Luiz Alves, La.mouuicr Godo
fieOll s,\oendu a grande verdade contida n11 f'l'ctlo, C:>,milto So:t!'es Filho, Sabino Banoso, 
sontcnt;'3. pela qwtl Phcdro começa a. sua. fa- \Vencl3sltl.o Brt\~ , Azo vedo Ma.t•quos, Hcrmc
bula. Jupifer c a a(1pasa. (lUso. Muito IMm; negildo de Mames l~illw, Aquino ltibeír•o, 
muito bem. O orado1· ti muito cumprimentado), Lindolpho Serra, Lamenha. Lins, Abdon 

Vêm á. Mesa, são lidas, ap<Jia.das 0 postas. Bapf:ista, Soares dos, San.tos, ~~rbosa ~,ima, 
conjunct:tmanto em 1Uscussão a~ seguintes Xavwr llo Va.llo o Germano H,ls,lochct. 

;\.o rwojedo n. -1.'/ B, de 1903 

Rcdiju.-so nos seguintes tei·mos a lettra d 
do n.rt. 3": - Vcndm• om ltasw. publica, inde
pont!entc de :J.ULL.Il'í?.·Lc;lio do Cun~all1o Muni
Cillal, os terreno:; ou prodios, adquh•idos ou 
desapropl'iado:l, quu não tunh;un shlo ai)l'O· 
veit;~t!os pa.ra logradoarJ puh!ico na.s n.ve· 
ni'las,. pr,,ças ou ru~,s; e pommtu,r, in!lop:m
donte de lla.st:~ publica e Hcenc;a do Con"'~ 
lho Municipal (pam melhoramentos, sanua
ment; ou ombellezamento du. cidu_J.c), immo
·veis do dominio puhlico ou privado munioi-

Deixam de comparecer com c11usa part( 
cipa.da os Srs. Julio do Mello, Anthero Bo 
tellto, Elléas Martins, Raymundo Nory, Ar 
tltur Lemos, José Eusebio, Guedelha Mourã.o, 
Dias Vieira., ,loão Gayoso, Tavares de Ly rw, 
Pm•eira Reis, Tr•indad.e, So:tr·os Neiva, l!:s
taeio Coimbra. Pedro Pnrmunbuco, mpidir.l 
Figucirud.o, Angelo Neto, Raymuouo Mi
randa, Neiva, Leovegildo f?ílgueira s, Milton, 
Felix Gaspar, S:ttyro Diu.s, Yergno do Abreu, 
Pinto Da.ntu.s, Tolcntino dos S:Lntos, Fidelis 
Alvo~, Bclizario de Sou1.a, SllY<t C:\stro, Bc
zamat, PC\l•eira. Lin1:1, P o.nlino do Suuzu.~ 
Poni(lo Filho, Arlalborto Fm•raz, Antonio Za
cal'ias, HtJm•ique SaHos, Carlos O ~~o ni, At•
thur 1'orres, Eduardo Pimentel, Olegario 
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Maci :I, Rodolpho PD ix1i.o, Domin"·"r~ i.lo 
C;~stt·,), V:Lloís tlfl CRSti'U, P;wlino C;t.J•!u.i. 
Ca.mlitlo lln Abreu , Ca l'los Cav,dc;ulti, Victo
r.ino lvlontoit·o , C<J.ssiano do Nascimento o 
Alfra:lo Vaeclla. 

E srm\ c:1US(l. os St•s. Att l'Clio Amorim 
Passos ~Iir3 nd.a. Rogel'io de ~li randa, ,\n tonio 
Bn.stos, Fre(lel'ico Borges, Sergio S;.L!Joy;\, 
Fonsec·~ e Silva, P<~.ul a u Silv;L , PoJ"oir:l de 
Ly·t·a, Jus:~ Marcollino, .Toão Yie:ra., E1l 4Cbio 
de Audeadc, Fe!ishello l~r·ciro. Olivcil';l Val
latlão, Bulé:l•J Vianna, Augusto de l?l'Oita.s, 
&lúardo R<t''llos, Hel'nél.rdo Hortu., .ToM: ~Ion
.i<wdim, Americo •.lo Albuq_uerrtuo, .loà<J Ba.
p tist:l, i\faurício de AIJrou, Viria.tn I\Iasca.
l'anhas, Ca.r noit·o tle Rezentlc, G~\l'va l ho Bt·ito, 
Bc roa.rtlo tle C<tmpos, l·'í'anci;;co Komeh·o . Re
bouças de Carvalho, Co3ta Jnnio1·. Arn"lplto 
Azeve,lo, Fernando P re:;tes, Eloy Cha,·e~. 
José Lo!.o, F1·a.ncisco Malt>l. Alva t•o !lQ Ca t·
va.lllo, Jvaquim Teixeira. l:ll'<~ndão, Be-roar1lo 
Antonio, .luvenal Millot·, Ma!·Çal E~cobat·, 
Angelo Pinlleir·o, Diogo For·tuna o Cc~rnpus 
c.~rtiet· . 

Passa-se :1 

SEGUNDA P ARTg DA ORD!•: M lJO DI A 

E' a.nnunciada. a Goniinur.<;ão 1h discu:>:;ão 
do pr·ujccto n. 285 C, ~l e l ' l02, a tld,il;i'9o deg
tacado em :-l• diSCU$S\"~o tlo p t•ojcctu n, 285 A, 
d.o mesmo :wno, com os :;u bsti Lu ti V<.J~ n . 107, 
do J!.J03, ua Commissão E~pcchd, c outros 
a elte ofl'orueidos (Reforma g[oi t.oml~ . 

O S•· · Prcside nt.e - Tcm a pah~vl· t~ 
o Sr . Benedicto do Souza. 

O Sr. l~enediet.o d e Souz a 
Não nutre a vcllcidade, eutra.ndo nes'e de· 
b:tte, de tra.zer subsidio que possa. dosvia.t· a 
a.ttenç:ã.o tio,: seus iltustrcs collega.s; vem , em 
.no1UO do um dever, t1v.er· ligeiras cunsido~l':.t
ções ao pt•ojecto ou projcuto.i em discu&~. 
ma.nifcstand<Ne com loalda.de o fl'<~OIJlUl7.a 
sobre elles. 

l!~studa. <~ historia politlctL H c~1.ei.t.or:~l Llo 
nosso paiz pela qual. se nota que, :l propot·ção 
quo er·f~m pos•a~ om pt·a tica algumas ref'ot·· 
l'lltts ele i tOL•a.es, logo nas pl'ime,r''-~ cxpcwicn
cias sm·gin.m o~ r ccla,mos , P"l'cpw o) Lla.>t niio 
]>Ol'n1i·t;tb m a r nprcs1mt;a;;:io !la.-; milt /) l'ías. 
l-'oi us.>im a. rofo l'tna do 18 -IG, mo(li nu:"'b tt·e~ 
anno.> tlopois; a uo l 87í5, coohecid:~ pclu. lei 
do; circulo~. quo deu os mesmos l'CSn tr; :~d,,s 
o foi modific:1.1l:t pe la de lBiiO; :1 cln Hlí5, q 110 
solfJ'elt os mc~mi!S api"1los rpw aN :lnf.or i.o t·f\,. 
porqu .; fol'n.m ncg.~ ti vo' os som: l.'i!'nítos em 
J·ll la~::.io :l t•cpro.>ontn.çií.o rh1s minori:J;J; n. rlo 
188 1, :~ pl'imoi1'a C!ltH e.~IILIJOleccu a uloiç1w 
UÜ'(..octa.,.a.pc:~.:w llO \cl' tlado uxccllcntc~ ro -

\'ol. l i' 

:;:·r7 

su h.:o;J ,J~ nas pt•i ln 'lÍl'ilS ••lr'io,·<ics, c;.dd•t n~s 
IJli)SJJl:.~s l'l·itic:•.s quo :t' an Lcl'l oH'I~S; o a do 
l ~OZ, ld que 110s l',;:;o o fo i pt·omu!g:.~-da. ])C! a 
ltepttl.llic:l,, ~o l \'rc actiF.ll rnenü• um<~. I '(Jl•da.
il0im C<\1npautw •. 

M(l.s , tlil iJI'ivlor P<Hec:o, qnc ~' ~·"~" m:.dc>: 
d.as leis dei tol'ao~ posh~ em ex•:cu r,ii.o, nã.o 
sf\.o s6mentc e11dnmícus em no,;srJ pa.ii:; dks 
tco11t surgi'Jo em qtia.>i torlo.l us poYo~ culto~ 
do l11 11 ll1lo, c, 1mra comprova;\' u f( U(! vem de 
afllmt:.tt' , ci t:~ a l•' t'<I11Ç:L q ue, de~d• • 1~7\1, c~ i;;t 
c•msta.nt.ornen te mutlitic:wdo o ,:e 11 ~y%cm:~ 
Blciwz·al; a Holhntl;t , ·:, Suissa , a .:\llcin:1nlta, 
a. Bel gi~ e •>s l~statlos Unidos da. :\mm·ic;~ 
1lo Nm•t c, •tu n pt·ucu l':~m m:Lntc t· ~yste raas 
!:leíto ,·ao.; inr[ic;_L,los pot· il ivcr.<os puhl lei,;tas 
o com o" q 11:.Cs j nlgam ~;u ·:~ntit·- :~ li i.l!' t'lli~llu 
•lo voto. · 

[[i.; t.or ia os cli1·e:·sos systom;t~ 1ic vut<J ~c
g•Jidos c. <~,pô.> :tll<~l,rsa. l-o~ <lc tirl.-nncnt;o, 
P•~ss, o . ;~ cncar;~r u ~;,;mnpto pulo la.u•; pra
tico, mostr:llltlo-sc de :tccunl.u l:om o sub
s(i.tutivo 1!,., ~t·. Fr;~neisco Bernardino, qnc, 
sal\ro poqunnas uwtlitil-a•.:De.-<, P<trocc ser o 
mni., •·ompntivc! com o rcgimcn po litíco t.r;~ 
çado P o~a Carta tlc 2 l •.lc F r,vcrciro . 

Roi'Jt'indo-sc ao '"ths ti tutivo aprüs~n tado 
polo ·sr. Calogct·a..~ c outros, mos~ 1·:~-sc con
mJ.t·io á. intCL'Vl)nção da. map; istt atm·a. lot·;1,l 
no processo tl•t ali~t;mtenl.u c ;wgnrnon!.:t., nu 
son tido tlc dcmon~trat· - a S tla impt•ocedcn•:ia, 
CO!U O :u •l;, .'3-1 !:: ::2 da Gou~~itt li,:iiu, UllÍGO 
U.llplicavcl ao c •so, u nãto " ~ l·• d<J ar·t . 60, 
po!'(lUII c~ i;u se re fhrc :i.s :tt.t ri bui,,ões ll com
petoncias i nsr,iLu idas polos [tr t.~. 5\J e GO, 
isto (l, dc.qcJ·imin:.l qua.cs os ca.sos em q uc a 
magi~tr-atura local auxilia <I 1ctlcral. 

Pas~:~.ndo a out.t-o pon tu do pt'<JjCctOJ ct:LIJII· 
r<Lilu pelos ll<Jbm;;; Deputados voz· Mina s. o 
ol'<l.!l (Jl' ma.n i t'est<1-se Clll dC;.-:a.<:C•Jl'<lu r:um :t 
disposiç:ã.o referente ao vot.o curnuLa.ü vo. 

Este systcma, a.]lrescuta.do em ui versos 
pu.izes, não túlll pt·oduzitlo <J:'l nne it•;~ dcsc
_Jill.los. 1\'a. Ingl:~tort':1 , fui con~iclcraú•J C<Jmo 
nm ~ystctw.t. ~.t.t·t.Uichl, sin..:i•J kunbunt pu-
1'igosv po!:J l<ttlu pratico, vindo,, afiH;d, . <.~ 
sor repcll ido em l!iG8, gt·:.t.ça~ á i.Jloqtloncu~ 
dn Boaeon~ n!!ld. 

:;,·, :1 hyp ,,tho~n •In, ]H : lo ,v" I." •'mwdn.!.Í\'O, :1. 
111:·1.io·r i.u. t. u r· r ~ ; r.t · · ~·~t·.~ rni uuri rt1 pnnd•, dll pe~ 

l'ÍgO a l:~ta.bíl ; ii :I,\ÍO tl :18 [ II ~I.Í (.II i<;ÕO.<, <) Ul\l 
mutivo 1le g-mrlilu (',; t·ç·a pu.1::o. qu:: tl<:llu to
UIJS so dov:bm at'l·ccoiar . 

Co;m oxcnpciiu do., l·:~t:ulus liuirl"8 da. A 111() · 
riM do NIJI'te f ! rk vn. l' i,,~ <:OI.fi L•i nf: •h f; llí:i>i:J. , 
tmlrH; o~; pa.iz ·:: o l.co;n t mp~llí olo , 

~~~~ ~ ~~ndu ti,Uu 8o il u,·c [ H'O•;ll l'<ll' um sy~
l.ullla, n J.v i.JSLC '.lllO ~ liJH <Io <~lllüi~~·a C<;!l;;l,óW ll! 

.):.; 
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au Govet·ou, nns o n tr•t>, _ rptn p:~;;;:;~ t t•;tr.Cl' ! 
va.ntngcrn :toS ]}i\l'titiOS mtl~ l;:t.~ 'C~, ~m ~~- ~lC 
por isS.J se ~a.cri fique '' l1l l\lUl't:i "' lflltlOn.t.. 

1-;• in~r-ansigentemon-te conimri? a.o vuto 
ctmlula.tivu c,.nvoncido como r.si.<.L de qut; 
olle não pc;de lll'uduz.it• os d[oitos csper:.t
i.Los.· 

Estu!lan•lo u p1•ujC\et.o snbstitntivo basca.t1o 
no projCt!tO do illust.rc a.nügo. ropre;cn tanto 
do Pio.uhy, ll Sr. Ani,;iu do. Almm, dcclal'<t 
niit> ser cm thcuJ'ia.· cont.rarto :JI> vutu a !los
coberto; 'pra.tic:lmentc, por~m. tom. tlav.das 
sobre as sna;.; t5:o pecconlst\utl~ vantagens. 

. .J:i em 1874 toi disr:ntiih no P:.1.rlamento 
esta questão, manifcst._o.ndo~so a f<Lv~r 110-
incns de n0tavcl saber .)ul'id lt:O como Cn.mllclo 
Mendes c C1·uz Mactm(lo.O Yoto o. rlcseobcdo, 
ctue dizem ser a asph·açiío do direito mo
derno, apcnil.s cxi-,;tc em alguns I•~sta_dos da 
Amct'i<la elo Norte, . em a.lguos camoes ua 
Suíssa o em -pequenos duca.dos da Allem~1r 
n!t01 ondo todavia., se nota uma. a.IJsLcnça<~ 
ex t:',wrdi~aria., dcyido á. coacçio em cllw se 
voom os eleitores. Na lo~Jatcr1·a, ~o mo n:J. 
Dioama.rca, reconheceram <t netJC>S!dadc do 
esta'b~lecer a.t1m1l o voto Sll{.)t'eto . 

Apo?.ar uísto, o orado1· não ú co;-ttrJ.l'io 
em theoria ao voto a (\cscolJcrto, ficando, 
por<'m, coiJSig-oado o medo que tem dos scLis 
resultudos pt·ati>:os . A Cama.t·a que_ tenha 
em grande a,i,tcn~ o qne a. r~spelto ~e 
tem dado em qua.sL todos os p:m:os cultos 
ilo mnndo. 

T!'1l.l.ando da . ;Lpura•.;ão e vct•i.!ic~~:âo tle 
poderes, t•ccorda. o m·auot· quo em alguns 
vaizcs, como na, lngla,tcrm, sa te 11 _pro· 
t:urado ca l.t-eg;u o rcconhecimcmto dos dJplo
mo.~ contc:;tados a. um podct' comlll.et:J.mcn tiJ 
ditl'oronto. Polii. noss<~. lei, pJrúm, a ver r li· 
cação 4': pril'lttlv,t do Songr·ossv. E, áinó.U. 
que o Podet Jurlieiario s~j<t ~liVa<lo de nte· 
nos paixão do quo o Lcg1~bt1 vo, ontend!J, 
que, no rooonhocimenio de poderes_, s~ nao 
det·c tla.l' a um poder certa. supcrtorulade 
sobre outro. 

Ali/1.s. (l p1·ecis:~mente i ~to o fl ue J?l'cceitu<t 
t1 Con~tit.nição tlu ~1 do Jovet'Oil~o. 

· PM·a BYihr <\S _ iuju.~t;i(}IL~ rlttll siio com
mctti.das constantemnnlu ni1 Vfll'ÍfiCitÇI.íO tb,;> 
oloi.çõns, pnnsa. o oJ•n.dor·. cp_w o f{UO r-;o clrn'l\ 
faz01· 6 invoca.e o p<Ltl'JO~Jsmo ela. CtL!l'liJ.l'tl. 
dos Depnta.dos pa.ra.rtt!O _no t'Oconhcc imoni;o 
dos podoYes llO~S'L l'('peHu· com tor!(t a hom
ln•i<ludo c a i ti.vor. o~ cG•lcha.vos mdccon,es 
a.ttoo~torlos dos princi[lio~ ela vm·d~r.dc c rlo 
dil1Jito U.e no;;sos concithulu.o~ . (JI!nto úc.-a ; 
m tlilnllem.,) 

l:'Jcu. :;, tli~tm~oii.•) u.<liu.dtt poli~ hot'<L 

N. 90-HJ03 

Oj1ÚW no senlido de nãv l'a ;· Iom·~(/" em con-
. sirliJmçi<o" m"f.e;·i-·, da nf(lci.o do f u i :. de lli

?'Cilo dfJ. Onrnr:wca de S . f;•mça/.o do Sapu
cahy. l•.'<latlo d1 li-IÍ>11J-S l:erar!S, •·elc<li v~ d 
Jll'"hi'Ji(:cio 1lo cxm·<:icio cl4t .1?rofiss<iO clu aâ
"'O[Jad o CJ.Os D t!znttat.los . 

A' Çummis;ão de Const ít.niçii'o, Legislação c 
Justiçn. fv i pl'cscnte u m orficio do jui z de di
reHo ua. Comarca. U.o S. Gonca.lo du S;tpu():ihy, 
li:sta.uo de Minas Gcme5, a.comprmhu,do <h 
cópia. de um pt•ovimento, no qm .l pruhibo o 
ex:ercicio du. proti;;Sãl) lle advog;v.lo ao Depu
tado ao Coogrc::;.~o fedel'al D1· . Leonel Fil!JO, 
em v LJta. do di~po.,to na Ol'cL l. :Jo t it. 2B 
§ ~·. que 1.1ão .- pt:<rmitto que <t ex:ot'<;,:am os 
podct·oso.• , o do-:~rt. 2.5 da. Consti·ltlição, quo 
considcea i ocompo.tivel o manúato Ie~lSlat1vo 
com o e:tercicio <l.c q uai •JUOl' ouka. fuocção 
pul'an .e as scssõo.s . 

As leis se consideram r ov.ogaclas por outras 
postcrio:·e~ , clcsdc que sut~8 d isposiçõcs n:io so 
har-monizam, ou lhes são contr·.\t' i;Js, nãll ll:.•
vemlo necess idade de sG mencionar ol!pros
samante que não continuam em vigor. 

Pc~.m que a liberuatle do cid;1dão, com os 
r{..oquisitos legu.cs pa1·a o exm·clcio de qualquer 
profissão, quo nã-o se oppooluL aos costumes 
c convonicucias publicas c a.os direitos de 
tot-ccii'O!I, soja. rc;;~ringirla, é indisp1ms:wel· 

_quo al~um:~ loi oxpt·cs.~u.monte as~im o deter· 
mino. 

J<;sta 1·ostl'icç•ã.o não púdo sar deduzir.! <~ dos 
termos lo.tos e genc1•icos de uma lol . 

A tibi!L'Jadc p:wa o oxereicio do qua.lq_\tcr 
pJ.•ot!.>,~ão lO I gara.n tidi], , desde que nos cousti
tulirws em na<)ão indcpondcntc , pelo~ a.I·ts. I 79 
§ 21 ilu. Cun~tituit;.ão tlo 25 do rn<~t·ço do 1824 
o 79 § ~·1 da ele 24 do fuvsroic·o de l8ül. 

Em ru.~e d~ ta.es disposicõo;; não póde mai,; 
estat' em vigor onLre nó.~ uma antiga lei, 
que cogitou do um<l classe, quo denominou 
de JlO!le;·osos, ali<i.s ~em defiaH-os para. pi·o
llihír·lhes o livre exercício do.1 pc·ofissão do 
:J.d VO"'a.tlO. · 
A~:Jro >l ll rosol v eu, no a rü igo l'flg imnn, polo 

;wiso r\. !64, de S do ma1·ço <lo 1.866, com cuj<~ 
cloul;dnr~ posteriorment e, (•. rn 2f:i r!o rn:t1'f}O tln 
líli4, conformon-sc1 n.. Secção do :Jnstiç<t elo 
Conselho de Estado. 

Elfootíva.mea t.n, rcchtma. ud.o o prcsiclcntc 
•la ltlllnç.Q.o ela. PJ'oViJtci.:t. do Hiio (!IJ .f;1neíro 
contl'U. um tlircctor ela. SJcr·ota.l'l :l úos Ncgo
rlios (la .ltts1.íça, que advog<Lva nos a.uúitol'ios, 
poilifHlo _PI'IJVitlcacill .. ~ a.o governo. b:J...'>Ca.~ ·l~
~o no dJsposí;o natzuolla Ot•d., l'lUH prolnb1a 
:.Lo~ 1'<J'.t~ru$o~ tlu ;.~dvog:.r.r• , 1oí rc.;ol vulo ;11l0 
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« es~J- i ncompa.tihi.lhlarh), impol' Ütll<.lo _ tll~l 
ub~l.a<.! ul<; <l cvnlhn ~a d:~s p;q•to~ ()H In<\ lunt-
1;:tr)iv á tli.RWthuln g'Lmotida. pelo. ;u'i;. 179, 
§ ~4 o<l Constilui<;lí.u, ~ó por lC\ o:-:p1·e.;sa. 
potli<~ ser tlc,_:r-ct<\!tl» . 

Ficou assim resolvido o assumpi.o. 
PosLcriormcnte, pOt'ÜtU, o Jll'u~ülcntc ,1,\ 

Pr;ovinc ia de Ma~to Gro<so, aimla. base~t<io 
noúi.~post.onn.quo!la O!'d ., t;unbem roJH'e
sen·LoH <W Govemo contr:t o in.<pectOl' d<1 tlJO· 
our;wi:t gcra.l pot• exerce!' c_ste a prol~~ ; ií.u 
de advog-aúo, c, sendo ou VJ;ia ;\ Súcçao cln 
Justir;a. do Conselho. de Es t:J.do, esüt, em 11111 
bem ilcduzido pa.ro•;er, una nimo. considm·ou 
que era improeodento _a re~t·esonttu;iio , poi~ 
que a especie est,\Va rosolvu!u., e 1Jom, pelo 
citado avi s:> n. 164. 

11. bou. úontl'ln a. de ser prrJt~ iso :1 cxHenclu. 
de urua. toi exprcss;,, p:wa. qtrc fo>so rostl'in · 
gida. a lilJerd."tlc rio cül:ulão par;~ o exc~rvici • 
d:1. profissão do advogr~do, !kon a~~ilil defini· 
t i V<1rnente firmaua. 

Qua.si todo;~ os civilistas o pt·:Lx i st.'l..~. que 
tecm se occnpa.<l.o d<t especic, ôiio tambem ri:1 
mesma. opinião. 

Assim tem ~it\o sempre en i;onrii;lo, pola. 
quasi uoanimitla(lo du.> nossos jut·i<>consultos, 
qtwr os que se dcdico.m <.i lttlvo~:L?ia~ quer 
os que f;1zem partu do Podm· .lulh ct:mo. 

. N<~ noBs;r, ll·_;:ísh1r;it<> Hi'io so oncont l'a tlisi)o· 
stt.n·o a l~tu:n •!H.:ompat iiJtlizil.tHlo o Dcpnt.a.uo 
Cll\11 O ~Xet·e iCIO dn fll'úfiSSÜil dC<!.d\'Dgmlo; a O 
contl'lll'Ju . n llm,l'r.to 11. 3. OS·!, de 5 do no
v ombro tle JS!Jil, r! IH), ntlt cnmpl'imcnt.o do 
dtspo, to llt~ :wt. S7 ~ ~·. th llli n. 2:i2t, de 20 
tlü _ nuv~moro de IS!l-1. cungolidon a~ dis-po
Sit:;ocs "VJgrmtcs sul!rc organiZ<lt;.iio da. jnstiça. 
c proccssu, no art.J2l , l' pa1·tc, exccpt!!ando 
J-s j)essuas <1nc n:-Lo podem SCl' ;\drn i ttitlas a 
a.1 lv o~ar, não inclue os Depu Lados , de onde se 
conclue que lhes é pcrmittillo o exercício 
do~a Pl'tJibsão. 

l\'o R;tado <I c Mina.~ Genws, de cujo Poder 
.Jwticiat'Ío /'a?. par·trl o reelama.ntn, a lei n. 18, 
dB 28 do nuvemb!'o tio 1801, pi'Otnu lga•la uo 
ac~n·tlo com a. uos,;a. Consl.ituiçio, que di\. 
n.ns l•:st;.J,dus a compctencia. p(l.ra. logislat· 
~obt•<: org<~n izaçJ:u juilicin.t•itt c p1·ocesso, no 
ttr· t. 218, cstabet.:ccndu cxccpçues , 1.amhem 
não menciona entre estns os Doput.a.dr·s, os 
q11 aes O·tiio por consnguinlo i n cluídos m1 
regra. ~era! ,tos qnc pnuem livremente exm·
cr~t· essa proli>siiu. 

Ain•la mesmo que st~ qniwsse consi<lOl':J.l' 
rJm vigol' a.<p1cll :1 Or.L não pdrlia ~SUl~ dispo
s ir,:?ío ser· applictwd a,,,s Doputa.uos, pot·· 
qua.:rto, organízatlos cumo se acham os p o· 

No antigo c no vigente r cgimcn Son ::~do
res o Doputado3 tncm se det.lic:<do :l profis
são rlfl ••"lvoga<lo, sendo <l<lm.itiidus pelos 
j uizes e t ri buna.cs. 

Não se pótic a<!mlttir que, r.rlanllo :L ~u<\ 
honor·abilillado e ct·oditos, uns ~c un(\icassmn 
à p L·ofl:Mào do ait n>g:Hlo, •Joan•lo, co:thccctlo
rc:~ emm•itos da~ leis, tlevcrü.Lm sabor qno 
is:>o Lhes o1-a. por ell;J.S vmla.tlo, <l outrus, em· 
cr~rrcgados d<t l11t<.o missão de cumpr-il-as e 
de fazcl-~.; r)b3Cl'V11L', US tt<lmit.LÍSSl\m;· Si. C.'l
tiveS . .;Otll co!'to:; !lo rtu o <t pr"hi IJi~·ilo, do CJ nc 
trata. a. menciona.tla. Ol'lL, est~~va. om vigut' 
ou crrL ~~pplica.rcl (Lqucllo8. 

dores publico)~, sendo vitalicios os membl'OS 
do _judiclario, não pMom :.<quellcs f11zer pres· 
sã.o no •~ni111o des tHs p:tra ;lrr<tncar-lhes d :ci
sõe:; inj11~tils, ou, no.~ l.eemos do o(i'lcio junto, 
(t<:e•· cuün·mer;cr '"'s mc.<mos os .<e11lirncrJIOs de 
justiçn, do.i<!e f]ne ollos se compoootrom ila. 
<t it<L missão, que exm·com, e não soja.m tlo
t.:utos de espírito ft'acn, irtcomp<Ltivel com 
t.'i.o olev;ído C;_tl'g<>. 

Se,'ia. u.ttl'iiJuit• a todOS Cl'l'O, ignora.OCÍll, 
oLt rn:l 'f<~ . . 

]•;s.'!ll accoi'UO do t:Lntos ,jUt·isconsultos , essa 
iatur·protação dtLih dur;J.nt.c rna i,; L1•es qua.t·
tus de seculos, nfw pôdBm ser t·<~[)u ll idos l>:.tt·a. 
;.;(~ cnwoder CJUO toúoa m·~:~lt·am on não cum· 
pdrarn os seus deveres -

Ao que consta., sbmr,noo ncst:L Capital, om 
1871!, um magistrado resr>lveu nil.c> :uJmiLth· 
CJ UO em sm• juir.o :vlvogns.~n um Srmrul<JI' 1J"L' 
r:onsi!l.cl'al.·O pe~soa. poderosa no.~ tct·moH tia. 

O sysl.cma. ac t. 1.1111 da m·ilan lza.c,ito do~ po
rl nl'OS publicu:{ (j mui to divcr.-;o <lo <1:1 t)pocu. 
em quu roi pl·e:;cl'ipf,o o Pl'"cllHo da prohibi
cão do.; 2U"laos&s p:m~ o cxet·oicio da. ó\(tvc
C:Icia .. 

Si ou t ro nó.; h:L pc.=;soa..~ quo nã.o são arlmit
l:id.as <L a.livlJgU.l', outr·os siiu I)S motivo~ de 
con vcn ita tci:1 pu hHca. l)ue impüctrt ossa re
.>t.L·icção, (1110 em tO<Io <J Cil.:·;ó () expt•ess:L c 
llão se ~ubcnt1mrh; . 

Tu.m bem nãu Pl'IJCedc o. rccW.ma.ç:io n:~ 
p:wtc om que :;c l~a"cia JJ<) ad . ~5 da (;an4i
tui(;:io, pois c::~n rn·i.igo t·cl'crn·81!, ,,orn a. 
monut' llnviu:\, :1 fnncçücs pn.h!i.r;lt~, n n.ssim 
é1JJH sido ~umpro Olllc11ddo . 

Ol'd. L. a•, Tit. :!tl § 2' . ma.~ e.~i:t u nic:~ ['.XCI!.• Aect•08CIJ qrH) os trwrnos da of!i<:io do juir. 
])Çlã O, qtw aliá~ não encontr-o u cclw, ne1n do tlírdil.o clrJ S. Or; n<,<:.~olo <lo Sapnc:thy c do 
imitu.d.ores, foi gul'a.lmcnie havida. COlllO Cl'ro SUU ]!L'OYimcnto denuf,~Wt rtnl;i}~ ucspoito p üS
tlo un1. l'unccíonltrio, al1<i.:; clü;Linetr), do in~o l - s"u,l, do quo zn!•> polo Cl!mpi'imonlo d!L lei o 
ligcncia. luci'rla. c cu L~~~. porem n(}Jn )JOI.' i~so pnla hoa :\(]rnin istJ'a<.>ÜJ d :~ jn ~f.it;.'•. 
menrm 8nsenptível rk• nng-a.n;rl '· ,·c·, •!:qrrlr) <Hrl<l, J.~IH f;WIJ •lu OXJlOStv ü rt C:rJUHni:;.,ã.o do p:.l· 
uccb:lo do~Lt.:Cl'iAda. J:OCCl' <!Ull 'I ~·cpl'O.,t}llf.:.lf,'do!J jUHli!, !I<Jl' ÍlllJ!l'O• 
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ccdcntc o (hSal'I'azo~lila,uão doVtJ sm• tomada 
e•n CJD,li,Jcração. 

Sal;; das commis:>Õcs, 17 de tLgosto íln 1!103. 
-J'anmhos Mat~tene9r0, prcsiílcnte e rola. to r. 
-· A.zeveda :llàrques.- 1"1·er.le;·ico no,·ges. ·-
Luiz Domin_qucs .-Tlosannalt de Oliveira . -
Eo!evam Lobo.-Teixeira de S 1i, - F. Toten
ti>w, pa la conclusào. 

Exm. Senhor--Acrodit:J.tHlo que o étl't. 25 
da Constituição l"cclcral do .24 de f~voroiJ•o de 
1891 não est.á rcvogado,clisprm .o «que u lllé\.ll· 
dato lcgisl:>tivo é incornpal.ivol com o oxet·ci· 
cio de rp1alqnet· on1.ra. \nncç~.o dur<J.ntc asses
sões>> o antCls veind:Lr m:tior Cot'ça :ls leis pr•o
cessua.cs qucexcluem tlo fol'o, e.Jl!lDIJ.<hog<Lrlo, 
as pessoas poderosas, pl'oCeri, como juJz., o 
provim ou to junto de q_ tlc IJc~s~o á.s lton radas 
mãos V. gx. re[cll'ClDte á pess·)n, do l llm. e 
Dígm, Deput:.tdo D:. Leonel Fillto: on&eodi 
c11Je es.><J p1·ovimon w em. u~il ;~ Naçiio quu, r1ão 
quer que seus rept·esentantea se a!'<J.stcm do 
Logu.1· do su:ts s~ssões, se distraiam tlur:tn te 
ellas de seus clcv<\dos a[l'<\Zeres o tr<J.b:.tlhos, 
e concorram com sua.s vlrtt!des e sa.bet' pa.t·a 
o esdareeimento de tudo qao o dovo elevar 
em pl'osperidttde e rorçü. moral : além disso, 
ioconvonientissimo ao roro d.c pequenas cid<l
dos, onde :1 presença •Jc um l~omcm poderoso , 
como é o ropL'escntante da Naçõ.o, pódo fazcr
adot•rnocot os ~entlmonios !la ,i u~tiça tl.e u 1n 
qualquer juiz: o seu amor proprio nfLo :J.d
mi.tte interess lS til' ~ut1, cu.us 1, seria isto põ.1· 
em duvüla t•1do o ~eu saber: ~i o juir. o l'<lZ ri 
um ous1do, siuão um ignot·a.n te uu lH'Il\'a.r-i· 
cadol'; dal1i voem as ;,tm:1aças,-remoção, 
suppres~fLO elo comarcas c denuncia.: quanli'> 
nf(o, procut•a fazer-se victirna llos de,;
pachos do j uiz a!l.ro de tornai-o odiado, re
presantando·o corno um llomorn imposiivol, 
I} tL occl),.~iüo ()()s eogros:>a.dol'CS discu til·cm 
nu.s ruas, praças, esquinas, ta.verr.ms. ca.SftS 
de negoc~os e Sitlas, ·~ pes~oa. do ,iui.-;,os meios 
de ma.nil'estaçõcs de desagt·atlo, toquos do 
caixa.- sa.ltída. em l•:gu:t·mag,·o., etc., a cidu.do 
está alarmada., 

Tudl! isto se passou ma.ís ou menos ha 
}lOUCOS dii\S. 

A causa de qnc c! pat.rono o illustrado 
Deputado toí dlltlnitivamcnto julgo<~.du, polo 
Egn~gio Tribuna.) da Rel:~ç,fl.o, r ejcitt)t.l os 
emh:wgo~ dos executlttlos. 

g• do osp~rat· quo a. hom caminho úo Con· 
g1·e~so esLej u. o íllust.rc Dnput.r~ilo, Dr·. Leonel 
Filllo., onde a sun prosen_ç 1 ti nocos.9aria. para. 
as dis~llS&ues e YOI;a.çõc~ do voncítlo nt:lla~. e 
euncorrct·ú pari\ que nii.o ~c 1.h\ IM.líu.men l;o~ 
dU:1S YO~CS ),'1'~,Ví!SO~ p tll'it O thCSOI.ll'O í.!IL 
N:1cfio. 

Ac!·edito mws tot prcsbt!u um survir,:o <1 
P;Ltt•ia; com t otlo respeito e ar;at.<t.rnnut.o ~:n· 
d11·\·us frt\ternalrucnt~. 

Jllm. G Exm. St'. Pr·esirlf•n!G lia C:m1ara. à og 
Depu ta.dos. ~. (;one;tl t) du s-,]JIICa hy' 25 
de jtilho dCl 1903.--./os,J l'!·oncisco de 1 !1'Ca~ja 
IJ.facedo, ,juiz dn dln:itu d<\ COlTllti 'Ca d o S~\.0 
Gonçalo de SapHC;Lh.\' _ 

Audicncia. üv ui;t :s dt.: jullw de 1903 . 
.1 ui1. de dil'cil",o Dt•. Ara.ujo XI acedo; esc rivão 
Pcüro Tuleilo; portei!.'.) ll cli; ttt' io Gomos . 
Abcrt;~ a ... tLlíencü com <ts rormal ida1ln,: do 
1:str to. 1'c!IJ me ·iLissimo juiz l'oí tl"<lo o pro
l'im ;nto saguinb: Siw exclu idos de pro
curar em juiw:-H.•.m,,.lh o, prii,XC bn.zilcir:~ 
p n'i. . l, ti tulo :3, §57 n. 7. pessotts po:Üll'OSJ,S 
l:tn r"âo de se tt cargo, t-om <~sscnttJ c~i.a dis· 
po:-3içã.IJ na. oeduua~~;-(,o l i\•. :~ , titulo 2d~ 
~ 52, c1ue üispõl'.: Inautl ;tnlo:> que nenh um 
humern poderu~o em eazãu de iiell of
ficio, <t si como c ·.dét utu dos julgador·es 
das nu:>.~a,s rcfaç,l1es ou rwsso vcllor d <~. Fazen · 
dv, uu quotl.rJ uer .-ou•r·o no'i.~O olliciu l de ju.;
ti•;a, igual destes ou JU<tívr ni\.o •1d vogue, 
nom pi·ucuro e;,n publi co nem ern sccl';; lio, 
nem o.con~cl!te, nem tligu. s~ u p~n·r~col' em 
c:LU>fl rpw llle soj:t pcrgunL1.íli\ tlCCtCil, de lle
manda movida ou por mo,·et· ou t'J.t!OSO p osstt 
monn· por· a!guma. pcsso:.t ~em ll:Lt'.• i;,;u t t:i' 
no~~o csp:1cb.l almri~,m1m l'(i(i ll~l·nr por pa.etc 
:t,I~-Çurncb •1ue de ma nela (il.'a;t;a . Dr·. Caltditlo 
Mend;:s de Almr:idu, - Cudigo P hil ippino, 
nota 2", do meHmo § 2" tia. ol'dcn.·L<;.'•o ei&ada: 
llomcm podol'O~o elll J'az"to do olncio, ~e
gt mclo SiLva, nã.o i; í!ll1 esse~ plH!ct·osa ~ e r· :~111 
us llCSI:nllmrga.dot'Cti diJ P:t1;! c: cu n~cliloir·o~ 
dos tl'iltui!.-CS c ou•t·os rm8 II IC->11 1:.1~ cond i· 
çiie~. Acl,liél.Íill<JII~\\ silo U.> CUIISOl!lCil'IJS Ull g,. 
muu. SonatloJ'C·' do ltnpel'iu, lioput:ld•JS, ucc. 
A. a:lvoca.nia. 6 coru.iidtfl' a,lla 11 1n 'J ~I. II tl'ILo.; 
p·<bl ú.· ,,.,., e "· Con~lütr lçii.o FBII~H'II. I. do ·~l de 
t'ev .:r•eí1·t; llo HWl, ortt ~ua a r·•· 25, .lispiic: 
«o rtt:W•la i.<J lcgbl<ttí v o ll incult tp.t.l.h·et com 
O OXCl'CÍC[O UO C[lta\([i.lCr Oll i, l'l\ l'liOC('ii.ll 1lll • 
r;m tc: u.s ~cssüe,;. A :ultcrao io t n:1cion:d llc 
quem o Deputado 6 i ltl! Híltli•1tn I'OJil' ilStJr>t:t.n · 
to o cerca de ünmttOi\l:J.dos e pr ivi leg lo~ 11110 
o wrn:,.m in .:ornpatil'n! co1n a posição uo 
:ul~· ·Jgrulo, c:m1o ~e vc~ nos ,,,r~~ - lQ e 20 du. 
Con~LHuiçilo FodcJr<ll.; ~fio i n ,· ioJ;wei!> pol' 
suas opiniões c nem p1ídem "-H' pl'íJSo .-; c p!'O· 
cns~wos crimin:_~.twent.o, Si~ l vo c:1~0 de !Lt.· 
gmr1ei:1, mn cl'imtl in •,ll;w,;;nol; nn l. ['~)t,:.~ n l;o o 
'1'lv,)g:1<l.o es l.:i sujc if,iJ :1 pun;;.~ tli:;c ip l i n.:1rn~ u 
muilrntJ pot' s: t:.Js· iltCollveniencb.s pt'lclc o jui;~ 
sm· ahl'iga.r! t ''· crnpl'r g .\r meios t:ocrcitivos 
fJUC são i.n cowp :.th'cÍ8 coJn :~ el c l·a,,,ãí! d.o :~.lto 
c:u·go d.ll 1•cp11!:ad.o. A JJC~·rwtntJnciJ il, :wtu '•I 
1lo Sr . DI"'. Looncl. FUI!o, l!()putn.do fodlW<.t.l, 
c:.) llltJ ;,,ü,·o~ado 11!.1 c:J,u:;a, 1i.a I'Xuc:tll;fi.:J por 
s~Jnt.c nç<~S d o fÇg:re;.:;io Tr·ibtuw.l ch ltcl:v,:iio é 
iaeunveoientissimo e aind;J, m:•.i.~ J'aze11 :lo-~e 
v!cr.irna. de dc~p:whos do .iui:r., procu J·;~.nd u 
l.o,·na,\-o otlí il,U.') c c xpo núo tW l'~J.rreuJ' <lo~ Vllll
cído::; na~ (;~l,IJ:~;-~ qu<~ pur :-;i Ht•-~~ ~ ~ tO j ~i ê í.t,zeUa, 
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oht~ig-.~ a f:'LzC1: sonti.l-o e co nl u~ccn- as ttiSpo· \ ~!llí!f.lda. rtpprOY;l.(!:.~ na 2" d is_cussito do Jll'<>· 
stço::s de d l l'Cltu acnna. c ;t;Hb:; qnc o .1 nlu - .Jr.CH> n. :237, do 10011, decl:t l'::tntlo qnc go
bont d<: ;~.ch·o.~:l. l' e pl'uc ;;r:u- {::n qH;<,JqHel' sarão da l'; ·:mqui~t posta l a conesponilt•nc i:t. 
j nizo, CSJ1CI' i;tll nc ntu l s '.- ~ndo o ( '.u llt;l' l':'SU mu ()" Jl;:,isla u;~ Soci<·llad<! do G!'O"l'i~Jlh i<L do 
1-I::J.lnlho o•t l!m s<'sstínl;. O cSl:l'il·iio oflicic :.~o Rio <lc Janoi t·fl ~ " 
1•:xm" ~~·. IJt· . . l.l:onnl Filho, fi;.znn, lo conhn· 
e<)l.' e~ i. :~ llo·t:i,;iio c l. i.r" Lt·os (:~ '>p i:~.~ ,j., ~i.;~ deci 
~io IJIIC ~er\VJ llOl' oflieíus , pu;· m iut a~signa
rl o~. rcmottida~ a<>~ Exm.-;. Pre:;idcn t<:~ tlu 1~;
t:~ do , da l(ela.(':i.<J c á \[c.> :~. lh <. Camat'il üus 
Dopn l;:ulo~ . Et'a ::> qnc se c .. mt i11h:;. t;JII odi io 
p t•ovimcoto ao qua l JUI! l 'Opotto J lOl' l'ú. Eu, 
Pctll'o 'l'{}ICdv, t·scrhiio, a sH lliicr c1 i o ns-
8igno.-f•,:r(ro 1'ofcdo. 

O Sr. t•resi d ün j,e-1\stando :Hltnn 
i:vl:L a hot•a, tle~igno pa.:·a arn;ID II:i., a. ~, _,. 
guintc or.!om !lo di<' : 

l' pal' to <Ltú 2 1.:2 hot· ~t~ ou antes: 

Votação do projeet.o n. !64, de l !J03 , csta
b~!leceorJo rL penalidatl; : l)i\J'Ct ns crimes do 
que ti' <l t~ o :n ·t. 107 do Cud igo l'ena.l t, ~· ü:is
<:ussão); 

\' otação do p 1·ojecto r.J. 1G7. rlü 1 00:~ . :•.1Jtu· 
t' i7.1ntlo o Pude!' Exm:ul.il·o u. abri1· ao Mi11 is
tel'iu rla. .lustí•;u. o Negoci<J.' lntcriot·es o Cl'C· 
di-to ox~mo-rdinario tlc I :6U0$3:&, p<s.ra paga
mcn1.o da gl'atiflcaçfv.• dcví!la. ao cm•atl.ot' tias 
mass<t s l'itHüh1s b<LcllüYC! Lui r. Teixeira elo 
Bat·ros .J unior (2' rliscussào) ; 

Oiscussrw uoica do pr·ojecto n. 8 n, do 1903, 
l'cd:1cc;iio pam nova. dísctlf;são. do acc01·.!o 
com o at•t. 132 do H.cgimcntf} Interno, uu.· 
cmnntl:t, ar.provarh na :~· discussfi.u do pro
jacto n. H :\ , tlcstc a.nno, f!IIO (;oocedn ;i. So
cíu!ladn Pt·uLect.ora. d:1, fnranci õl. Oc~v:J!illa,lla 
l•'orJ.:tlrmt, no J·:~ta!lo •lo Cc:trü., rmra mn.nn-
1,cnçãu das ~uas <tnlas c l[o:; r·cspct.:ti vos cut·· 
~u~ . o uso do pt'opt·io JHt<:ional qnn ~m·vi u 
o;rt •··ot·:L de 1IOposiLu 1! 0 :.td.i:,:us hcll ieo~ ; e d;i. 
ou l.l':ts JH·uvillt!ncia..~; 

I" di~cu~s;,\o dLl twojcct.o n . . f~ ,\ , de lQO:t, 
::w trJl'izanilo o Podnl' l•:xceul.ivo iL c t•o:w o !'O· 
guiar, sem onus par·a os cofres pH b!icos, 
um:J. caixa IJoneJ!c.entc na Hrigad:~ Puliciu.J 
1lcs l.u. G:lpilal ; 

2& d iseus.;ão tio projccto n . 173, tlo 190:3 
iLni nrizando o PmLct· J•:xlJCiltlvo a abrir· ao 
'M inisl.o:·ío du J;;st.it;a o Nego cios Io i.crioi'I'JS o 
Cr'OIIlLO <lo I 0:004$93•!1 !!llpplüffiCII!.ttr {L J'U
briea. 'Z'I , do :~rt . ~o lia. lei n. \IG7, flu ;:!(J do 
llm~olllhro de 1002 ; 

it• discu:-t;fi.r, do pro,jn1:to n. 174, 11<1 H~03; 
:LIIt.of'iz:~mlo n Potlo;· Exocut.i vo a 14h 1•i1• u.o 
Mín isiJJ I'ÍO da .Just i ça c )logodo!; lnt.m·iort!S 
I) Cl'l~d j 1.0 >lll)1Jli.Olllllllkll~ ele 32:fJ[)())j; ])itl'i1 
:tti;endni' :~n pag-a.rnw1to tlo :~j llrlas tlc c >l!ltn 
aos nlllmiJr•os uo l. 'ongJ•e::rso Nadonal; 

i3"- d iscu~sii.o tio ]Jroj~:do n. l:-3 A, tllll003, 
rcúac:<;ii.u p:~r;1 :1•· di scus~ã<J , 1!1~ :1CI)(n do corn 
o ~-rt . l:l't tlo ltngimr:nto I11im•no. tlu. 

3• •.(i:;cn,;s5.o elo projr,<.ot.u n. 133 B, de l ~lt>:>, 
red:<.C<;iio par·<~ :Ja d iSCiloSáo, (l,, aceot"t!O com 
o a.rt. 13~ d" Jtogi nlLJn ~o Jutor nu, da enumdt~ 
approvad:~ ntl ::!'' cli~cns.o;ão do Jll'r•jncto n. 237. 
,[o 19011 , decl<tl'>lJJdo que gos:.Lr·ão d~l ft· :1.nquh>. 
po~tal a con'i!Spondonci<~ e a nm,isto <1: ~ Líg:1. 
N'" ' al; 

: ~ .. d is··n,;;siirJ do !lt'o,jcctf} o. J3:l c, uc: l9D:l , 
rutla cçiif) pa.m :J" d iscn~"::to, fie ~t.ccot•Llo com 
o <.Ll't. J :r~ do H.ogimcntu l utemo, da Olltcn•ht 
approvada na 2• dbcussiio do projeeto n. 2::7, 
rl t:> HlOO, !lcd~uando que goz:t.r:L da fr:1nquin. 
po.s'f.al a Jf,:-vi.<la u:.L Svl:ictlnde diJ Medicina c 
Cirurgh do Rio Jo JMeiro ; 

3• discussão do Jtrojeeto n . 1:n D, do 100::, 
rcdacr,,ã.o p;tr:t :p discltssão, l!o accoruo com 
o art IJ2llo H.c~· i mcnto Interno, du. emr,;Hl~~ 
approvada n:~ -~•d is,:ussã.o do Jlt'Ojecw o. 237, 
do l!)ilO. llncli.t.J·:.Lntlo I]UO gozat•ão da J't'i10(jllia. 
po>tal u. cun-espllndonelJ c :\ .llcvi.,•lll da So· 
cicrh~d.e Bahi~l.lm dl l Agl'icultura, do l·~<>ta1lo 
thl lla.hia. ; . 

:\• di~cu~ií.o clll lH'o.iocto n. ' !33 E, do I !)03, 
rcdacção ]J<Lt'a. 3" (liscus~fi.o , do :.ccOI·do com 
<J art. 1:;2 do Rog-imouto lotGrno, da. omoml:t 
apprvv:ul:J. IJ (~ 2'' ilí~cu:;sã.o !lo projoctu o. 2:17, 
do I !)()fi, tlo()(a.rando que gozú:i.o •.1<1 ft·aoq 11 i;t 
po;tal a cO['t'Ospondonc i;.~ o a J~ .. ,~·is l.a U'l, União 
J\gt•i ct~la elo Sct•gipa ; 

3• discnssr~ r! o p;·o,jncto n. I :1:! !•', tln Hl03, 
ror! :.LC<::io p:u·a 3• tliscu~sii.o, do ncetwdo com 
o art. J:l:!.llo Regimo:ll.o Intot·no. ria cmun1!a. 
appt·ovacla. n:L ~a d iscu:,;:"io !lo pru,jcdo 11. :::n, 
t!(' 1901 1, dccl:trando q ue gor.~u-ão tlõ1 rr•anquía. 
post:1l tL cot' t'C:i[Jontlcnci:t o ~~ U"vi,<tu tl<~. Su
cietlail.c do .1\gricul tur<t Ala.goa.na, d ... Estado 
do A la.goa.~; ; 

3• discus~iiu drJ pro,joeto n . 13:! G, tln HlO:.l, 
rodac1:ãu p~.m ::• ili ~cu~~üo, rlo a.ccm•tlo 
f:Oill o al'l .. ) 3~ do Rogimouto rutc;rno. da. 
omfJJJ(la. approvad;.L ua 2a discussão do pru· 
jcot o 11. Z37, d(J 1900, dcclara.udo r1ue goJ;a
rão da. franquia post:tl a corl'espoudoncia. c 
a «lWv íst;L d:~ Sucicd:~dl~ Auxiliadora. uo Agl'i· 
cutt.ur:~~. tio I·:staúo de Pu1·na.mhuco ; 

:~· d i!:;cussão du proj~:cf,o u. 133 H, do 100:1, 
('r:rl ar:ç,ão p:~ra :~" tlís~us;,fi.o , do aocnl'do 
COJil u ;ut. 1:\2 uu ) ti!!,( i lrlCIIW l rttCl' llO, da. 
omo1ula. <~ppr·ovada na 2~ 1li~tmssão do pro
ÍBC1n u. 2:11, dt ~ l !JOf), d~clar:ll lllo rtue go'l.a.· 
'rãrJ 11.:1 f'raUIJ uia. po~ta l 11 eot•ruspondcmciu. e 
a f Rcvísta da lÜ>~oc iac;ãv Agr·icola Pa.ulis· 
t<~», do 1-:sta.do ch: S . P a.ulo : 

Cou ~ inm~çií.v d .<4 3' tlisen~~iio do pYojec:l.o 
ll. 43 B, do IOO:J, quiJ n muda. il.ppllc<~.l' u.os 
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2" pm·tc. iis 21/2 horas, r.u autes; 

~u~~tin WJ.Oii:<J d:• discu~sii.o unic:.t do l!l'ujccto 
n . ,.,;, r;, de 10112, :\d•llttvo rL<stacn.du em 
:}~ df:)(~ : {;-).'3.:tn <In JH'f•.{(JC!;:J n . 28:; 1\ , do ·1nnsrno 
:Htll•>. cum us ~~~b~ti~u Livu.> 1.1. l i 17 de 191):3 
ilct Connnissúu !;~pecial, e out rns a ' elle uife ~ 
t·uddos (lWklt'ttt•~ l•;wu.veal) . 

Lovanta-sll :1 sessão ;i~ 4 hurll.~ úa. tanlo. 

63" SESSÃO EM lB DE AGOSTO DE 1903 

l'n~sideHcia dos s,-s . .l 1auft~ GuiiH.t~Vt""tcs (P i·csülcnle ), OtilciJ•:r. l·'igHI] il•tJ(lO (fr:J Vict! -l);•e .. 
sidenl!::) u Jlcu?/a Gu{mcw~-r(~S (PJ·a.:.:-~?ertl c ) 

Ao meio-dia. llrocouo-so á chamada, a. 11ue 
respondem os St·. Paula. Gnirna.t·ãe;.: Alenc;\.r 
Glli!Ua.rãos, TI!Umoz Ac,!ioly. W:;nàm•ley do 
ll1enrl,~nça, .Jo:lq ttim 1-'ire~. Eugenio Tourinlt·J, 
Aumlw Arnút·irn, Ho~ano:th rio Ollvcir·J1 An
tonio Baste~s, Anizío úe Abrou, Viz·,ili~ Bri· 
~ido, Tho~rnz Cu.~-,licaoti, Frcdel'ieO B ,Jl';.\CS, 
l'dtuu·do ~l.lldai•ut, Gonçalo Sonr.o. Tavat·cs d.c 
Lyra, Bloy <lo Souza, Funs~c;t e Sll v a, Soares 
N01va, Colso de Suuz;t, Briciu ~illlO, Mn.la· 
fJUias Gonça.lves, Angulo Ndo, Enzebiu !lo 
Aml1·adc, Al•roxcd!;t~ G:tlvã.o, .1uvlni:1n' de 
C:trvalho, Fclíshorlo Froit•o, Olivoir<t V:tll<t · 
dão, To~ta, ltuclrigue.~ Lima, P;u·;.;nhos Mon
tonog.t·o, Ro<lriguus Sald<~nh:L, Horn;.n~lu !·for· 
ia, .lo~t\ MIJn,ía1'dím, !Iorcrlia 1lo f>(L, Cot•rt':a 
1Jt(tl'a, Augusto de Vasr.onecl!o~. Sú. l?t·ni l'r', 
El'.icu Coelho, Oalvão BaptioLtt, Car!us Tei
xetrn. Hmndão, Víl'i:1W Mttsc:u·onha~. 1~s1.ovão 
Lo_?o, ~el'n:trJ.o Muutciro, .!osé Boniíitciu, 
Jo!!-o Lm~, Daviú Campista, Bueno de P;üv;t, 
Joao Lmz Alves, Loouc.!. Fil.lto, Ca.logeras, 
CM·lo.~ Otconí, CarvH.llto de Bl'itto i\la.nunl 
Fulgencio, LinJulplw Cuo tu.nu, Wonee.~l;io 
Bi'riZ, G;üeão C~1rv,~lb:1l, Mot•eirn. il:J. Silva, 
Bernal'do de Campos, Robonça~ 1ic Ca.rvallw 
I<'ern~ndo Pl·estcs, Forrele;~ Bmg<~, .To~t) Lobo: 
Pauhn,o Cttl'lo~, Rodolp!Jo Mir'lttlll'l, t<'t•anciscu 
T(.>lentuw, Paula Ramo~. Abúon lhpl;i;t,:t, 
Gormaoo Ha.ss!oohol', Domingos M;.~sc:ol'ClllW8, 
Vespasia.no t.lo Albut!UOrquo e Homem dll 
Carvallw. 

Abt·c·Sll'l1. sessão. 

E'_ lida o :>crn tlebate appt'uYiL(1:1 a a.d<1. 1b, 
~o~sao antoccdent~ . 

Pass:1-se a, o cxporH11 u tr1, 

O Sr. Alencai" Guimarães (to 
Sec1·etario) Pl'Oeed<l '~leitura. da seguinte 

I•~XPI\DmNTE 

Oilkiu: 

Do Ministerio (los Nllgoaios tla Gucrrü., rlo 
17 tlv COI't'Cntc, sa.tisí'c~WOll'J :.• l'nqnisi •~iio 
d•~sLa. C:unrwa no oltl•du n. 100, do R rio r:'ur
ronl;o. - A I)UOIIJ l'cz a t.·•><ptislçi'iu . ( A' Com-
mk>:In J.o M:tl'inlltt c Guc t•r•<t.) · 

li.ort uot'i lltent.os; 
D1: ;~nf;unil~ Pính~il'o d.e Agui:Lr Acypt' llste, 

0'CI'_!VILO SUeCWll<~[;[o !•:st<L<iO I[O ~[[ 1\:.t~ IJ C!l'iLOS, 

pndmdo an:.;monto d.o voncimont•J~.-A' Com
rn i ~sê:ío.> de Constiiniçito, Logisl<tçfi,IJ n .J u~ I.Íç1 t 
o de Ot•n:Linon t.o. 

DI: no~j"mim tmsou llo Mor:\CS. Avoli n(), 
petllntlu p;tg<tmonto a quo se jul ).fa. oom 
direito pelos motivos [!11C cxpõc.-A' Com-
missão de OrC)amento . · 

.Do Amm·icv·Bt' ;ISiliuo F innry, pedindo pl'i
vtlcg!o por 50 annos, pa.l'<l. da.r p:ts~ :tgem em 
~arcas u. vapor no do P H .. t' il.nitb~rha., "" tre
cho om qac su1'Ve !lo limite tl.c Mintts com 
M;~~to Grosso e Goyaz, o bom a.~s i m no R to 
Gl'<t ndo, uu tredw om CJ.tlG limHct S. P11ulo c 
Minu.s-otc-A'::; Commís.Jõo.> ([e Oln•as Pu· 
blicas o Colonizaçli.o rJ do Orçamen to. 

Do pili ~or bmzilcíJ'O Anrelio tlr. Fignei~ 
rello, propondu-so ''andor :10 E~ f,<tclo um:~ 
c ..• nooçft' l ele <Jmttlro~ rlc sna. cornn •J~íçã.o. 
A' Uu11\mlssfi.o dQ Ot•r;n.m,.mto. ' 

De COOS I.:tnÇ:J. Alvo.;; !Jt•:t'Tl CO U0 ·~1cl.lo BaY· 
m to, villYi.L llo cn.pi i;ão Tlwadumíro i lo iHofl t> 
Ra1~rr.to, pn1lin1ll) n. rovr~r~~,n elo rnnio soldo 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 11:40+ Página 2 de 41 

tl:t v in m lle seu flllw I) r. 0Jilu!'t'llllo !lo Me! lu' 
Hu.rl'eto q uc nDix.uu tle )1Cl'Cü ~~~~· PJ'' muti ,·u 
cb ter t.om;ulo nuvo e:>J;:Ltlo.-A' Cc1mmi,.,,-tu 
rlc Fa.zenda, e In.lu~i.l·h~. 

O 81·. TJtonJ.az Cavalcnute
Sl'. PreSi<.l:JnLe, ped.i <1. p:ÜaVJ'II. p:tr:1 OIIVÜl.l' 
:i :\Ios;t nm p1'ojectl) as.;igniJ.tlü pcl:ts h:tnc:t
d:t~ •lo meu J<:~htl<J, du l{io Gnnue do Konc, 

Eis. SP. Pt'i'~ir!ontn, " ([I lO faço, om nome 
dn8 dopn1:1··3,\s Jns Estado~ 1lo C:o:trà, Rio 
lii':.tn;tc do :\'Ot'I,C, l'"l'•LitdJ3., PÍU!I Il y c ~1:1-
rc.n\\ão. 

0 Sx•. B•re!iõi(lcnte-0 ]li'Oj!Jotu fic:t 
SOO~'\' <L tnll.ia aü' ulLOI'iOI' ll<ili bnt';.v)\o . 

l'rtraltyiJ:t, Picwl!y o :Vl;tt·anltfío, . l'ela Liva· o S 1•. '.ll.'o~ ü\~ St·. P l'~sitlw w, :~ as
meu te tL qne~tiio qur) a·~Gua[tllCJll.c. escá cha· ~o<:htç':o! A a.<:;uciaçiw ú um üiec ito ttatu· 
ntandG a aHunç.1·<; t.los podot•us ]llllJlteO$ t•:tl'll r:LI ... Nilo <• 0 J·:~t1<lo ,1uu C> oJ ·e:t . Ellu vmn 
os Est:ul., , tlo ::<;,r·to, a .. ,solad.r.s p:~b s~;cr~a.. I rlct, r~:·c l'ttn<kíl:t·; da. nu1,tu·CJZéL lttt lll tLrl<l .. i'\ ii.o 

S1•. Pee:-;itl.tmtc. niíu pt·i~ei~o de muit«s c<JII· lm Tll>lUJ· na 1t1H'I'~ IJ"'' v'"';'' :;u llue:v I:>Ln 
~ldcr:t.çõt•s p<Cr:L ju~tifk:tr o proj~cto que vou tlit·dtn tHl:u:<ll. . 
ap1·cscnta~ ;I cutlsii..lcl':L('fw <L.< Carnat'<l, po!'- A <t$;'):1iaç:ro •í unu des>:ts llllt'H'rhtrlos de 
qnn esta as.>ulilp'.nú ri~ litcilinl;ttj,-:io o a!l'ecta f]lll\ f,,,I!;L r.aco:·rlairc, o; no nfw .. ~n d:í., f] tn\ ~n 
ta.nto :ws inte1·m~~cs thl Uniil:l como ao.< J<;,;a. l.om:t pot• ,.ti rnC3tttt>. 
dos assolt1rlo.~ 11or· :v'[ucl!:t c:ü:tmirlatln. i'l·l'.lll!itttl:L ti'l!'lrt: t 111ais ~o l t!lllllll, St·. l't' lli>i· 

O J)l'ojccto, Se. Pn'i,Jonto, tem Cllt vis!,,, 
acabat· cotn a rocina que tom siuo ~eguiil: 1 lm 
maL' do ;;cculo, c.lan .. !rJ lug;n· ~ ::;:\~l.;tl'l)\11·~\~ 
rios dt! dinltJÜ'o, püue·se tliwr, quc<8i em 
pnm perda. · 

O :;y,;t lllll!. scgtriu<J consisti::., ospuc.la.l
mcntn no antigo regimc:t , tlOS ~nccot·t·u~ io
tlivi..Juacs, u q1tc tem mai~ o caro..cl.m· llc 
esmola d<J ([IHJ de 1J0nelicio rc:1l. 

detHC, i.onn r;a t:•1n I.Oilt<tdo o üil'ci to do 
«'>'O.:Í<L')to, t>ír:.tvü; dos ~ec1 tlo,;, dn 11uc u. 
l'r)r·rn;t rdi;dusa, 011, mai.; estricl.iLl'n c ltk, do 
'JilG a Jüt·,,a th.s Ol'ClUIIS t•cligío8as. 

As ordens roli.!!'io,;"~ ~ão o tccm siuo a t ra
Vl~::J. Llos :~uculo; ~~ s<:rJ•{to no fllttu'o as nlf licias 
avançatla~ d,J c,tth,lici~lU,); 6 pur moi o tlel la.$ 
q uc <t lnz :;tJ \~XP~~nlle, .que a cal'l\\u.d o SI) 
lllz, qt1e to,!:J.s e~~ ol!l'a> Ue !Junefico!ICia, ~ão 
()~p:.tlh:1d:1S pülo ll\lllltiu. ( :\pOÍI!'ÜJS C n •ÍO 

O Stt. I·:Lu\· I>l·: SIHIZ:\.-]1; com a. llnpn- liJ>Uiaclns.) 
},!ic:t nmn i~to. 

O Sit. Ttl•!'~l .\~ 0.\.Y.\LC.\:'o:TI:-As d r.sp<":7.<LS 
tp1r, t.Hotn siJrJ !eil.:~., d.<J .,..Il<.: I'JIIlC<l8 hem Pomo
t:~~ monh111 :t tl:J~·.>nas dn rnílhM'Cl.~ ilc con-
tos ,[u t'l'i~. · 

L:uwo.i, ~rlnllor·o.;, v•b que mo contcs l,at~~. 
o l!!ll<!,t' SLJbro :t l:i$1;Dl'ia 1 Contmnpl.:w D. ln
gi:LL,\l't'a, :1 l•'~:.l!\• ;:1. ,:~ ;\[!t~\U,\H I I:J. , :\, llCSlX\. 1\IHL, 
Pot•tngal o AlllUri1·:t do Nor·to, to1lu:s o.~ 
j):<ÍZUS d<l lllllndu,O UiZCÍ-1110 SÍ niio $ÍIJ a illlÍ· 
i'aVeis, pt•odig-i<t~:ts, nsf.l!pendas as ubr:H so
eiae~ du.; o1·rlens t•dígíosa.s ! 

n S!t. Urm.I!A!\'0 I L\S~ J .OGii i•: Jt - E' Ul1l :l 
illll.'55.t> tlo f'<tlliU·isnw 1'1.)1 i gloso. 

Si L!HI,a g'l'!WdH SOIIIlll<l, em log;~t· I)() Sfll' l!i~
tt•i~U[.illo a titulu tl.u *fCL:ot·t·o~ intlivülu:~os, 
C<JIIW se l:om !'oito al;<l l!oje, :;e a tlvus;c um
lJI'ogado llln oi.I.'<LS JlCll'lll:Ulontu~ Cnndcntc~ :~ 
111ÍilUI'ILI' (n.I)LO (jW~nto {II);."HÍVtll :L SÍCU:~Çtiu 
:LIIIictiv:t t!aqucllt!s in!'~li~es, pm·~m. hCI.'•lÍCtJS 
gSLlLrlu~, ~\lfiS t\OtliJi<;Õ:JS I~CCl!:WS ~l!rÍ'I!ll ull-
t:·ag, O Sr~. To,'t'A - I·;· jusi."nwtHl• JllH'I[lL': :Ls 

K !le t:w1ent:u CJIIB :le.J):Jis I[ e t:.tn to tempo tll'!lous rcllgio~a .. ·: CIJllSti!.uom tnwt l'•H'Ç:t 
aindu. niio t'cnlta s'tl.o · c:unvcoicutcmonto I'D- invou~ivel, l!llll os inimrgu~ 1l:t igl'üja l he~ 
solvi,\ o am pro1Jlum:1, que, r1 r\1eu Vl}l', é ue u:io combar.c Ctn ! .. ;dos u~ t ut·t·enus, •• 
facil solução. . o sn. GmnJ.\NO IlASST,OCI II' n- El l:1~ ust.ão 

Tom ·se cmprcga.do mtq nol!l:s succort•os rlc· monendo poL' si ! 
zonas de milhares de euntus, poi.; s6no OSI:.To:>'l'A-Entfiotoommcdodull1ori · 
Es~atlo do Co:.tr:L, com '' mt!.amilli.ldc de !877 buntlo8, da:; pobres rcligioslt~ q tu cs~õ:o mar. 
a 187.-l e unnos Stlbsequento;;, foi rle.>prm:tith, r·unclo de iMtniçJ.o 1.,. 
s.r~JTtrH.lo ll3 inlul'm:wõcs que co H ti, coroa. de 
oiten ta mil conto~ de rüís. l~nf; ·omnt.o, com V0tlc o que aconi,oce na F.t·anç<t, ! 
mct.adB !ÍO!;S" SO!lli'll<L C ~ êtlVü~ COII! it IJ!li~l' t<L l'ot'ttllC t} ((!IC O g OVOl' llO l't'iLJICO~ C~ i;;i 11, 
.p;wtn PIJUOI'-~u-·i:t co!lucar· ttiJILOilc~ r•;s\ados per,cgtrn· millt:Hus e llllih ·tt •os \lo mullt~t·o~ 
.e m conJir;Õr!s elo nii.o 1;crt)IT\ nu<:l!:;.,idadn 1!'1 nwll'on~ivas, que niio tiJC:llll •Jul. t'<t mbs:w :L 
Yii'Ol1l :dml:~ hü.\0 p .:ilít· O R•)!!OUI;I'CJ d:t Unífi.o. 11:\1> .'.C!' Cl l ~ ill<li', t':1zer• <::t!'ithilll, Cll LL'Dglol'-Sll 

Dita' cstils pai<WJ'aS, qnojnlgo suJikienl.o., du t:,JI'pu u <tl1n:t, c<Jtrt nllrllJi:(<.~<; ií.o c~lle i.~ tii., :.L 
11111'1~ eac:tuJiilh:tt' tJ pt·vjod:l, \ 'fi 1 In!' as 1 CJIH':t tlos on/bl'lnW, ;i. íidttc:u,:fto da. iHOWei:1, 
J' a.r.õ(l~ Jn.;,ilic:.t[V:l~ q110. _o jlt'lJCodc~n, :.\Jírn lt~ a.u :tr1·irn1.1 ÜIJ~ vulli!H. :lliJ il!r bl':odDs pe los 
rno l.tVill' lt Sllél üJ)ilUl'tlil1llhtÜC', (J.u.) :.~nno:; O pelo l.!tf<JI'&urllo I (M<~tlo bem . ) 
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()1 J 
•li I· .\'I'\ A E!'\ n,\. •. ,\\1 ''''·' 

------------------------------------~ 
O Sll. Gtm)!A~o l lASSI.ocnr·:n. - - Podit~, 

.dci.'(a[-:1S lliOI'J'OI' ]Jill' ~i. 

0 Slt. THOõL\% CAVAT.CA"TI.- I>OSYianllo o 
r:ivismo í'r:tneez. 

O Sito To~'I'A- Si'. Pr·n~itlcnto . infr~liz
rncn LD I!;~ llll ilO~SO v:d ''i ll(~St tt Caln:t.t•il,l (~ 
\Nd:ul~~ •J.nr• ()Hl nnmr:1'o limit.nd.o, algru;~ 
rHpiritos rmitatloro~ da s tra• líç,õo~ l' •Jvoln
eiona.da~ o tlo:'~ 'J, gutrr- ~ ei.luonta r1nr; faz n. 
F1·.-nça :i..: orct<~ns rol i.giosas. . 

T!'ouxcr;tm pm·il. :tqui, p:1r:L o P:u·i:nnento 
Bea:dlciro, tt pcnr.gniç,i(o. l\fas, ella nii•1 vin· 
g;.trtt no HrRzil, cstóu certo; ne m o~ bopu· 
tados brazilciros. nem o povo . nem a.s nms<1s 
tradir;u<~S de tolcl·anci<1. o civismo conson t.i -
1'5.o qrro :'o implant.o om nos~o pa\~ otttlwismo 
l)tíl'SrgH ir.! o r da.~ nrrkns t'cH~iO!;i1S. ( ,1pm·!Gs.) 

St·. Presidente, estou collocanclo feno em 
bt·aza na ferid il.! 

Aqucllo~ rt'lr; em nosso JXJ.iz pugn<lm, com
Latem contra <LS orllcn; religiost~s uã.u são 
outr~L cousa mais do que ioimigos declarados 
,,o c~dlwlicisii1U. Temn me• lo de !lo, tomem 
a lu7. que cxpltnde ... 

O Sn. ToSTA-Não SOil sa.hio,o mon"s :tind!l 
11m cnn.,ot' ot.m·no. (T;·ocam - sc ''llal'k<. () S;· . 
l'r·esirlentr' >·cclwna altcnç,To .) 

Sr-. PN~~iclonl.e, V; E~. me tlo.>cu lpar<'L o 
cn.lor com qne J'Cspon<li o aparte do nobre 
Veput;t;lo pelo Cea.r;t, qun ~o ' 'onstit11iu nesLa 
CM11a.ra o der<:nso;· perpr·l,tw da.s ilhcrd>\.UPS 
constitucion:tci< '' s·~u mocto ini.Clt.·proücclas. 

Vou n1n·c~;ont:u·:i. consid1~!'aç1ío d:t Cam:u•a 
uma pmpcsicão ... i/h cliu~,·sos a1Jnrlcs e o 
ort.ld'i~A ifJ.f'iilÍi11l o .... ·e,l disc•tr.r,'() / ;! tulo n O:lii'o .. 
siçi!o qu.'} 11uoult1. ~i .Hn :n . { Jftdlo fn!'m. 
'ÍlHtilrJ b r: J,1., () M~r.Ul(Jí' r.! 'IYF~ito {d-ieitdtlo) . 

Exrjasiçi!:J Npresealada í)elo /\';• ~ 'l'"ostfl. 

Cun•Ü<lcrando que o Govet•no Provisorío, 
r.nl(ll':.üdo ila. r .woluçií.o ;ln I :i <lo nnvcmhro do 
188\l, ~.eparon a igreja do Estado por de
creto n. ll9 A,U.o 7 do janeiro ilo 1890. ost<J.
bolecon a pll!'na liberdade do culi.os e do as· 
socitLÇiio pa.pl. fios religiosos, aboliu o p<J.
tll'oarlo com ·GodD.S as ~nas instituições c pro
roga ti v as, recon h ceou a por sonn.Jida.<lc civH 
de !.ocl:.ts as igrejas e confissões rcligíos:1s 
cxistentr,s no Brazíl para adqnüi rom e ;~,dmi
nish·:nnm seus bens, m a ntendo-se a cada 

O Sn. T!lo~rAh 011. YM.CM\ '1'1- n(l.nanoira umn. 0 domínio de seu~ bens act rw,ns, sob Q.< 
(!llil j:';. ;JOii c:tCliO .• , 

O SR. TosTA-Esta lingut~gcm rn:t!mont.e, 
i.t•:~\twdo-;,;il do as:mmpt,o 1.:ín elevaclo, ü 
dig·ua de twr JWl'SI:!guídor ... 

O Sn.. Tno~IAZ C,\VALCAN't'r-E' nmito ap
plícavel a.o ca.so. 

O Srt. TOS'l'A- 0 nnhro noput:ulo nfto co
nhw:c "ht:<toria .. 

O Stt. t;t·:lur :\:\n lTASST.OU!rER-Sú conlwco 
qunm e ea t.holico •.. 

limite~ posto,: pelas leis cancernen!cs r< Jiro-
JW,:edwlc J,! mão morta, segundo as r1uaes as 
corpora.,·õcs re1igios1.1.s não podiam adqttil' il' 
nem rli.spôr d .. ' bens do raiz sem autoriz:tcão 
uo pod.ct' civil. regimen tlo excepção odioso, 
quo import:J.vtt t~ dependencht da igreju, do 
l~stado; 

Considornndo q11e o mo;;mo Governo Pro
visol'io, uo projecto de Oonst ituir,,5.o que sub. 
rneUou ao Congresso Constit.uinto (decl'oto 
n. 510, de ~~2 i!ojnnho de J800j m:J.nto rc a 
liblmlacl C'. de cultos, garantindo o excrcicio 

O SJt. Tm•MAZ C' A VA r.GA!'\TI !lá um livt·e o publico de todo n qua lquor culto aos 
:w~u·tn. individuo;; (sem cHstiucção do uncion:tlída.dcs) 

O SR . ToS1'A.- Quando rligo c1uc o itlnst.rc 
Depmado Jtfto conlwco a llisr.oria, não qnr.ro 
dizor que sô cu t\ qncm a conhece ... 

e :ís cuntlssües l'Oiigiosas, inclusivo o uireito 
rle a~sociar,,fio e tteqnisiçii.o rle bens pu.ra ftns 
retigio~os, com a. r estricção- $O(, o~ tími k< 
postos 11ctas leis de m'io modn . (Art. 72, 

O Sn .. Tno111AZ CAYAT·CANTI ~ Falt.a- lhe ;.; :3"); 
compet~ncí<l. pura di.zer isso. Oousidorando que o CToyorno Pr ovisorio, 

O Slt. To~TA.-E a. V . Ex. para vir n. cada. 
momento criticar a nós outro~, o~ catho
li.cos. 

O Srr. G r~nMANO f-L\SHr,octmrt-E' o direito 
quo temos de proi.esL<Ll' CO!Hr<L (1, intolo
I'aflCÜI 1:a tholica. 

O Slt . TnoMAX CAVAT.f!ANTJ-Os c:tiholicos 
osluo constantcmonto attotüando cunt.l'>1 a 
Constituição. 

além dessa. r cstr.ícç;i.o, croou no Pl'ojocto do 
Constit;uiçito o11tros obstacu los :t exp!Lnsão 
Hvre e completlL do catholicismo pela pr o
hibiçii.u cxJn•essa e .tcmnal cltt fundação de no
yu.~ convento~ e oxpulsüodosjestritas ( a.r t. 72), 
o qutí implicttva impedir a restauração 
d;\-; orden.~ e:dstontes pelo novicí:J.d.o , o mrmí
l'ostou-s;) :tíndtt do,favoru.vol ás crenças po
pnlams pula m:igerJCi<L da pz·ocedench obr-i
g:ttorm do easu.munto ci vil n.u religioso, im
pondo penas ao Sllceruo tc <1110 culubraijKC o 

O SR . To~TA-V. Ex. nunca Bntonueu n. ca~ni<Jnl~o religivso sem a condiç,ií.o p l' (!Via 
d:t roalizaçàu lio civi.l, a)mz:u· 1!~ nf1.o l'O<~O· 

Ex. l- o nhccm· u Estad1l-o acto religioso (art. 72, 
Constituiçãn libora lmenta. 

0 SR. THOMAZ ÜAVAl ,C,\NTl-V. 
gra.ndP. sa.bio dcstn. nmna.r·:~! !:\ 4" e Oodigo Pen<tl :n· l.. ) ; mas 
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Con;idera.ndo que, no Congresso Consti
tuinte, p tn·antll o qual o venemndo arcllhiopo 
d tt Bahia ue ont.'w, O. Anton io 'lla.ccdo C·_~st:~, 
Jlt'Ot ,Jstou contt'a aquclla.s medidas lio~ljs o 
porseguidor,ts d:~ religião catholic;t, formou· 
se Ollí.i':1 conon tc de opini~.o, nc~ent1Jath
ll10ntf1 ~.vmp:ühi~a e fa.,·ol·:..vcl :\ libnL·d:tM 
!'O!igio;:a do pnvo I.H'azHntr•u, Pnt currtl':tpnsi
~:ii< .. :i llo üovtJr'rw Pro1·isor·ío; 

ComiLlc t·ando que semelh:..nte cot•r•cnte <lfl 
opiniii.o - co nsrrbst:~nc iou-sc' <l tn dívm·sas 
umeodas, qun !()l'am approva.tln~- elimi.
naoclo-sc !I<J projecto de Comtituiç.io gover·na
mcnta.l-a prcceJcncia obrig~t~r.rh do ca~a
mento civil ou relig ioso, a. ·prohibição 1la. 
l'undac.ão de novos conventos, a expu lsão dos 
josuii.as c a r csl1·icç,ro <ltls l eis tl~~ l,uro ?l1.m·ta 
contra. a. a.cquisição e disposição dos bens das 
orrlens e confr:uias r eligiosas ; 

Considerando que o Congre;,.<JO Constituinte 
não . limitou-se a suppri m ir r1 ~·c.ltricçcro de 
·miío moda, suppt·ossão pe· posta em varir~~ 
emendas-tal era a força. da eorrcntc-ft~i 
a lém :- sullstituiu as palavras tio excPpc;ão 
o:lioS>t pele~ cxpre.qs5.o ampla-r-b.1~rvml<1s as 
di.<posiçt)e.o elo direito c!Jmm •m•; 

Considet•a.ndo t}no n :t ~Hlisposi~~õc, du tli t· r. it.o 
conimum, que nii.o é sinii.o «fiSSO conjulle l.o do 
regras constante; do cquitladc supcl'ioJ.· qne 
l'Cgem as nações ci viliz·LL,as e paci.fic:ts)> ~o 
oomprehorulc o eJ<ereiciu do lliruito de pi'll· 
pried~Lde com toclo,; os seu~ conscci.M'ios jtL· 
rid icos ; · 

CoosidOt·:w,lo que ,~ cloutt•ina. rio:; Cl UO pre
tendem q uo a. GonsLitu iC<irJ ~aranto •ts cot•po
l' <IÇõcs religiosas a livre aqnisir;i\.o tio bons o 
nã.o a livre di~posir~ã.o n1io oncotm l.'lrndJ.JrtCn· 
tona. f.cttra do todo const.il;ucional (:t r t 7.2 § 3'' 
ne1n nu e~l•iJ·ito !h Const. it.uiç:'r.o, norn uus 
mot íuos d:~<; !ois tio mã:<J mot•l.'l. : 

11) na leLl1'tl, pDl'quo n:w ~o t~unt•'m nos 
l.tJrmos exp1·ossos do 't!ldo consti tucion:1.1 ; 

u) no e.,71irito, porque o in t.uito 1lo logis
l:lcl.<ll' m:ullf'ost:t,~lo om va.rios textos !'oi con
sagt'a.t' a. muis ampl<t libct~ladc religiosa. no 
lil'azil ; 

<;) nos motivos das velhas lds de ~~~ro 
motkt, bordadas de Pol'tugal, porque essas 
leis foram decretadas com o fim de subot•
dioar-so a ig t·ej:~ :to Estatl.o, nunca foram à.c
eeitas polo podet· ccclesiastico, c a Cousti
tuiçào prohiiJe tct·minantemente (m•L 72 
§ 7•) relações de dependencia de crualqucr 
etllto ou igreja. com o Governo da. Uniii.o ou 
o dos Estal!os ; 

ConsideL'ttndo que os h'es poderes eonstt
tuíuos om nome da. Naç5.o-o Lcgislativ<>, o 
Executivo o o Judieiario-cad:L qual JJ:~ es
phcr:~ de acçã.o q uc llHl ó propr ia., ;j<í. in f.cL'
preta.r:~m O § a• do iM' t. 72 da. 0\.rn~titii Í.~~tO , 
no son tidD vet·dadoirmnon tc ropuhtic;Mw n 
domocratico d,'l. livm aequisição r~ dispos içil•J 

\·nt. I V 

dos bons pelas corporaçües religiosas, como 
pe~soa.;; ,Í III'i<!icas, pr•Jclamandu a complúttl 
pcr.,·orw l idade ci~if. rlc taos cm•poraçiíc.~ um 
PL'incipio comtitucional quo ilestrniu tl e. todLJ 
o.g rc>CricQões das lt~is tln mrTo m•orl'': 

1.1) o Congt·c~~o Na.donal tlecrr.tant.io a loi 
11 . ITt de lO 1lr. set.nmb1·u de lR~J::, p:tJ'IL :1. 
execuçl'io do al't .. n § :>" ,J:L Con><tit.ui•;iio, om 
cnmprimontJ do tl.l't. '\4 ; 

/J) o Po.ICL' Executivo cxptxlindo o a.víso 1lo 
Minixterio <lo Interior• n. :i5, rlo ll dCI <lc~- · 
zcmlrro de 1R91 ; 

•J) o Supremo Tribunal Federal pt•ofcl'i ndo 
a.ccord•'io~ nos recursos cxtmonli na rios n. 8.'">, 
de I 9 1lc ou tu hro de l 8!Ki, o 119. de 7 de agosto 
tle 1807 ; • 

Cort·:'itlel'anllo que todo e qualquer• vrvjcct<J 
qlle vise tolher, cmba.ra.ç,'l,r ou re~tringir, sol> 
qualquer l'óL•ma., manifesta. ou velada.men w. 
o direito de pr<lprieda.tleda,;corpot'llçÕe3 l'C· 
ligiosl\s ~ um ilttcntadu contra. a Consoi· 
tuiç-ão, um ob;taculo il. expansão do viJ;t c;~
t llollca, no ll<Líz pelos in$titutos religiosos, 
nm:~ provoco:~ç:~o ao scniimento rnligioso Llo 
povo bt•azi loiro e ltl!U te11tativa pcrn idoSt\ 
.. o snbordinaçiw tli~ igl'c.ia :1.0 poder c; i vil : 

Con~i <le t'éUIIl.o que _a~ or.tlen~ roli~?i<JS/1S, 
« nnscrllns ~ob :t acçao da. Jgt'CJa, c li.J'I :tu
torida<le s·•ncdon;l-lhes o Govnmo o <t dis· 
ciplina., constitnem urn:~ pa.tte cscolhitln. O.o 
l'chanhu lln Josu~ Cttristo ... c ~iio coo~ido· 
l'arl;ts polus ltispos como a11xiliares preciosas 
do s:1oto ministcrio c d :t c:n·itlalle elJrist:'r. », 
na. oxprossio do immorbl Summo Pontifica 
Lcã.o X.!ll, em sua. car\r. do 23 de uczcmi>z•o 
do 1900 ao cat•clca.l RiciLru·,l sobre tt siéu::tçfto 
tl ;.s or,lnns 1·oligíosas lllll F rança ; 

CotiSidcr:~nd<J quo qu:;lquer projcc to tle 1111 
que viso dOll~jar as urdous relig ioilas, oxi~
lnott•s no flrazil, tlo.; b~u~ qurl po$sucm, J'e
vif{Ot'<Uldu lni s l'ovog-ad:~~. c impedindo :.t sua 
l't!Sta.ur:l•:·ii.u pelo nm•iciado. ' I 110 ~ a. eon;n
g J•açã.o tlo dir·eito n:~tural que todo homem 
tem, om um:~ sucímhule dcmoet•a.t icJJ, o civi
lir.:.~tli\, de escollwr o gonero de vtda. que lho 
apraz, sem oiTensa da m·or·a.l, dos bons cos
tumos o d (L ot•llom publica, pl'iva o povo 
brazilciro tlos beneficios que a. igt•oj:t lllo 
póde prestar por seu intermedio, croando 
est1.1belecímentos de ensino, asylos p:1ra a. 
infancia abaudomtda. c a. volhico dcsa.mpa.
r.tda, !tOspit:tes, colonias agl·icolas e innu
mcl·a.s outras obt·a.s soci:\c; de que ta.n1o 
carece o flrazil ; 

Consídet•ando que o (liroHo de assaciaç.ão 
para fins licito~ ú um direito na•ut·:tl, quo o 
E~tatlo r.:conhece, protege, mt~~ não crca, é 
uma tiossa~ liberdades que Ditrgucm d;í a 
ea.tlt\ um a tomtt por si mosmo, na. phrase do 
Lttcorúairc, e, couscguiotemonte, anniqui
la.l-a. }lOl' umn. lei sm•ia., corno 1liz Orlilon. 
HaJ•rot, ui tra,iar a. c i viliz.:~ç.:i.o o :t 1-azã.o htL 

H 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 11:40 + Página 5 de 41 

AN"iAES DA CAMAnA 

mana, vi>to como olla é de tod.a~; :w liber· 
dados a mai.; ímperiostl, <1 mais .lncluct,~vcl; 

Gonsirlel'ando que confinat· o culto externo 
da religião no recinto estreito das P<Lrcde.> 
de um tcroplo ou edificio p<l.l'ticular, m:1xime 
tl'll.tanrlo-se da religião catholica, que Cl emi· 
nente c beneficamente social, import:L ames
quinlttlr o qu..~~i nullific;u· ;J,s manifosta•:õe~ 
do cnll.o 1'Cligioso, quo nos p·1-ize~ civilizados 
c até nos bo,t•bt~ros sempre se fizcl'tun pu
blicamente, pat'a lornlJrar aos inerClllS c aos 
flagelladores dos crentes que existe um Dcns 
supel'ior ás ironias, <tl i111"ecti vas e :w> ca· 
p<-ichos dos homem ; 
. Considerando que a. Coo~tituição Gt·azileim, 
t~o ~a.biiJ. o conl!eccdor<J. dos meandros quo o 
espírito de perseguir/LO de.>cobre scmpt•e par:~ 
cornpt•imtr a libJrdado do comciuncia, nãn 
limitüu-se a ga.mntir o livt·e exct·cicio do 
culto, posith·a.mentc garantiu a ptlbllcid<ttlo 
neste.~ termos: Todos os indivíduos e con
fissões roligio.'as JlOllom exercer Jiublica e 
tivremeii.Ce o seu cu [;.o .. , (ar·L 72, § :3°) ; 

Considerando rp1e a fórma rnodet•na. de 
nfu.car-sc, ame~quinh:w-se e nullilicar-so <~ 
missão civilizadora da igl'eja, sou apparen
cias resp~itosa.s, consiste em declu.r·at' a re
ligião negocio particular c obsktr-, por moio 
ile Ieis, a a.cção christã sobro as in:1tituições 
socüte~ : a fcnnilia, a. CJScolu, o <t.Sylo, o hos
pital, o oxorciLo, a. ma.rioha., etc. ; 

Considerando que o projccto de lGi sobre
liberdade do culto e de a~sociaçã.o religiosa
apresentado na ses:>ão de hon tem supprirne 
para as associaçõe~ r eligiosa.s as 111<0is sa
gro.d<~S lib3rdadru, a. de írnpt'CtlSO, a do cu
sino, a do exor·cet• a b~neticencin. o a ca.ri
dade, em cujo gJ:w sempre esCiveNm, em 
nosso p<tiz, todos os indivíduos e co!'por;.t,çõcs, 
sem distincção de nacionalidttle ; 

Considoranllo fiualmentQ que (: pa.triotico, 
na crise ocunumicJ. ctue ora lttm·mentu. as 
populações b!'lt:r.Heíras, não agJta.r-se no Con
gres~o Na.eionalqLte~tõe.l impertinentes, odio
sas, inconsCimcion;w;;, qun podom atoar <l.S 
m·ais poruiciosas paixões, ontr.mdo que niio 
deve ~cr j tllg;tdo objccto de dolibJração o 
pl'ojccto a;pL'e>ontatlo na. sessão· de hontcm, 
por manifusbmentc inconstitttciomLl, e peço 
ií Mc~a que romeota. est 1 exposição de mo
tivos &. Commissli.o de Constituiçáo, Legis
lação e Jq;tiça, p<n'a. toma!-a na. consideração 
que merecei', esper,wdo que a Commissão 
asscgurarti, w pll.iz o respJit:J rla Constitui,,:ão 
e a liberd.t~.de religiosa. 

Rio, 18 rle agosto de 1903.-lgrwcio Tosta. 

O Sr. Gerntano l:ln;o;slocher 
di~ que l!CJ. poucos dias 74 Dupuhdos diri
giram ao Sr. Arcebispo utna. mensagem, na 
qual os sons signatttrios, dec\<~,t-Mlllo-so re-

pre;cntantes lla, p:lpulaçi'lo catlwlica brazi· 
lcb1, n(í,; mcdíntm de an tc·mtlO os termos 
pelos quncs ella ia ser itÜCl' lH'otacla por 
allucllc a quom ct·a.dirlgida. 

Lê, dopoi;d_o Llzet· vur qtw C'm assumptos 
r-oligiosus é pda mai8 completa li liel'd<tde de 
cultos, o tl'eclw pelo qua l o Sr. Arcebispo, 
rccebcntio «. JllOlls;.tgern, a.>~ignalon qttc só 
f'.ra.m digno~ l'lljll'Osen l.;lntc., rh NaçTÍH 
Bl'J.ziloira. os que eommung:11'lllll nas Cl'Oll
oa~ da. Igl'cja. Ca.1;!tolica,Apostolica e Romana. 

O orador, que foi r:lclto pelo mesmo d!l
tricto que elegeu o 81·. gcner·al XaH;r uo 
Valle, um do:! signat<Lrios dil. Jnons;.tgom, son
te·se ll<t olJt'ig"çfto ímproseiu<livd d e, ~em 
tlcst'Cspcit.n· a direito qnc assiste a esse ~cn 
collcga do se manifostat' como enten:lor, 
dizer qne foi. elcit.o pelo pat"t.id.o republicano 
do Rio Gmmlc .do Sul, que não cogita do 
principio~ r~lig"iosus e, apcn;~s. oxiKO d.o~ 
seus memlJrôs sontirncotos de p;üriofismo e 
de ~mor 11 R.0;;ublica. 

Após vel'IJCl'ar o modo por qtte so ''13-
fcrh.t o St'. At·cebispo tto.; l'<:pre.scnktntcs 
da :-iaçã.o, julgando probos n diguos sómento 
áqueHc3 quo assignaran} a. m2osn.gcm a etlc 
<.lirlgida, c.mclue sustentando os principias 
coosagr;tdos n<t Constituição do. Repnblica, 
ao l<1.do dos qu<tes ~e coltoca., p~Lra respeita!' 
o dit·eHu (1uc e<\lia. ttm tem Llll suume, tol'·so 
a e~tu. 011 a.quclb crença ; como tltmimm 
e:x'tgo quo se rcspciteo sou moLlo tl.c pen.>at'. 
Mttitr, IJcm ; ?íttti(O vem, 

O Sr. Ec.hun•do U.atnos ~Se. 
Pt'e,;idt:nte, envio â. Mesa. um pt•oj 'cto úc lei 
q l.lC te11lt0 a honra de OfTOl' CCC!' <i. C llllS ÍLlr~l'ilÇ fiO 
d•t C<IJU1ll'iJ., c peço a V. Ex. a. bondade do o 
mandar lct'. 

O l!!õl•. Pt·esiden te- O pl' O,iocto !leu 
sobl'e a mesa, aw ultot·ior d(üiberação. 

O St•. Bel.•:tl.ardo de O:ttDilO!S 
- Sr. Presicl.onte, nf"Lo sei medir u minha 
ousauia ao vir occupar a attenç?w da C<\· 
mara. em <tSsumptu do taaí; ~ magnitude 
e que por certo a~tã m uito aclnn tle mi nlto. 
unlla. compctencia. (N<M apoiados . ) 

Tremo deante da coragem q_nc de mim S!l 
a.podBt'ou ao tomal' pu.r~e no debato tle,qta 
matcrin, cnja soluçii•J é exig i1la pela, p ropl'la. 
svciodatle. 

0 Su.. PRESIDJ31\1'1': ~ Não lla. nad ll om dis
cussão . 

O Stt. B"'rl.1'\Aiwn n1 ~ CA~PnS- Não pru
Lendo nestt) rnomenco úíscutlt· u. qucstfL(J d<l~ 
ur•dons !''lligiosas : Olt mo •~guat',Ju PM'a !'a
zel-o em uccu.slã.o oppol'l.llllil,. Qn:n•o ape o<bS 
docl!irar· quo, embora cat holico, sun d<HLuel
lcs qm) cnt(lndem ser Jll'Cci so l'Cg ll l:u• o pa-
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t rímoni o cli\s or;lnn;; rel igiosa~. a.o C[U:\1 cst:\o 
adstricw;: tão clov;tdO.J cliroitus d a. Fazcn<la 
Naciooa,l o. aotos de oppol'i.unamentc o!Tc· 
rcccr ;\s mmLcsf.:J.s consido;·açõcs quü m e 
o~carrem ~obt·c usL)~ i.ropol'oanto qucsUi.o , 
devo s:n• 1'1·aneo c Leal; tlovo dr.~rle logo pt·n
cHn.r o meu -pr,usa.mcato, (\13tl.ll'!l1 inanrlu o 
pl·isrna. pcln· qual P I'C!.cndo encara. r a. qnest:\o. 

~:· preciso, St•. Ptcsi<l<m to, que se procl;HÇIC 
antes <lc i.Ullo quo a discu,s;\o sobro o regi
meu patl-iroonial da.s ordens religiosas não 
envolvo alJSil lut;~rncn tc sentimentos hosti$ <'l 
religião catholicl!., que foi a religião offici<tl 
de t1ossa. patt'ia. c que incontcsta.volmnn te 
continúa a ser a religião do povo brazileit•u 
( apoíados ) ; é prc,~iso que se procla.me o se 
a fflrme, antes de tudo, que nnnhum pens<L· 
monto oc.cu ;to nos a.n ima. e nos movo nestu. 
quostão, sinão o sentimento e.xpresso, siniio 
a. nobre o ;pm·a <t.Spiração l1c l'olv.i ndk:w c 
fa.:.:ei' respmtar cxprossus o inconcnSS[tS rli~
pos içõcs üo nosso tliraito civil ( at!oiw/o$ ); ü 
prcci.,;o qu e se ilig;.t o se a.fllrmc, :Lutes (in 
i.udo, que o nosso unico Hm 6 cvlt•~r <rue a 
Fazenda Nacional solfl·a uma. elas ma.is gra
ves e clamorosas lesõe~ n\)s tlircitos e l>re
rogativas do quo a. lei S<tbia.mcntc proeul'ou 
CO\'C<ll-a. 

E nem on~ro poderi<t SOl' o no;;so intt!i.· 
to, e ntlm outro o nosso pans<tmcnto, por
que, do contrario, iríamos forir o coração 
do povo, que a.<tui ropruscntamus, 11u quo 
cllc tem do maÍ:; caro, que li sua. roligiã.o: 
no que cllc to1n; por vcntm1l., do nHis e le· 
vndo c gt·t~ndioso. o rosp.Ji LO bom compro 
!tendido, o o.mor pui'D n nollro pela reLigião 
de Clu•isto, qtle funJou a Igreja para sQr a 
propugnaúora. de stms doutl'ína.s, quo so rc
summn Ou UlllOl' o nn. llumiltlado. Não d, f'ol· 
certo, occa~ião oppor·tuna, nnm proprio o 
lo:.tat•, pa.r;\ :-:o tl'a r.:l.l' da. exis toncia. ou não 
tiO Dons. quo (• n base run.lnmnnt<~.l da roli
giã.o ca.tbolic•~ ; nem t;-w pouco 1le t:x:wtin:w 
a.S pl'OVI!.S ll'I IJl':J.C:>, phy.~iClLS OU CO.>InülO.~Í<:ll-~ 
o mmaphysic;~s. ou as prova.s doduZi1lu.s do 
consenso un(Lnime dos povos, da. lei natiii'U.l. 
d<t crca.ç1í.o, du movimento da ImLtt:ría, <la. 
ordem <JUE> roina. no munuo physico, <la 
idéa. do i.o finito, da dc!l1oD:.;tr:tçii.o tle um ser 
ncicessario, i~to é, de um ser existindo pot• si 
mesmo. Não tomos de no' col\o')a.l' na. liça 0111 

·que o theismo se degiMlia com o u.the.ismo, 
que é o ~ystenm q_ue negil. a. e:üstenaia uo 
Deus, num ttnalys:~.r o atoni.smo quo sns· 
tenta., ::;!:gnodo EplCill 'O, quo o mumlo e o pl'O· 
dueto rlo c.oncm·so fol'tn[ J;o dos a.tomos. nem 
o panthcismo s usíenhdu por Spinosa., lJCl· 
ra.n t.e a sciuncia moderna.. Não nos ca.b~ . 
}JOr ~1nto, ne~ to nwment.o, a pt•ochu· o que 
Ltllil sitlo ;~ lgt•cj:~. a.tt•n.ws chs evolaçü;:s ltisW· 
rie•1s , tl'lHI 11dmi l'a.\.-(1. ctn s tttS phases bone· 
11 1~/ls p:~ra n. hwnanirl:~<IO, doutl'inn.nílo o on,;j. 

uando os bon~ pl'inr.ipios em uma. 0poca. em 
que o dc.> ura.;;;~ntetlt•• elos cosi11m u.~ nito putlia. 
<ulntittir o clcsenvolvilllon to de doutrinas que 
prt~g;watn <1 l'cgoneraç:i.o S•Jeial no in tu i to 
!lo ~npphnt:tl'OII'I o i tnper-ío d.a. hypocPi~i<t, 
da t yL·antli:l. e 1\a t:on·ttpçio de cosf.nmn~. 
r·osi5tintlo, p ll' InC!lo do ~oll'ritnenl.o 11 da 
resigna.çã.o, :ls poJ·~ tlguiçõ.Js que 1lcssc facto 
lhe advlt!r<~m. oll'ol·ocundo ao muntlo :~ ka.
ge.lia do Golgvtltn. conw snrii'unn~ apothcoso 
de t·.\o sttb limt~ l.1nor á. lmma.11iuad\l .Nmn tão 
pouco ü oceasi5.o opportuna. <lo uwa~r0rirmos 
a.os ltoerores qt~e. e m llOIWt U(\. lgi'Cja., !'o
lWill conun.cttiJo~ durante cct·ca. de einco Si'!· 
C: tlos, em que a Buropn. qnnsl todt\ roi de
vn.~tada. p)ta Inqui sição, ll<~).<el lo mai~ !.er
rivcl quo <t posto, mais deso!;~elor qa:l a 
fome, HHtis vora.~ <1ue <t gucna., tl:t;!'o!lo que, 
in::;tituido sob os ;LU~piciQs du u ma L'Oiig.ã.o 
do pa:z; c de c:trillade, devor ou ·tn<ti> vid<ts 
que qttanta~ ptH'>cguiçõc~ ai.é !tojo eonlw
Cllla.s. 

Symbo!icamon !.il, diz i l!.nstl'l: osc1·iptol' 
Jl()l'tngui,r., Clrristo erom1 ;.~ v it.l.;L o a luil ; a 
Inquisi ção vcíu Cl'i..!<tr a. morte, a m01·ie <la. 
almu, ü da iutdllgcncia., a. rnor;c do a.mor o 
da caridadu, a morte do tudo q uu.n~o é no
bre, de tuil.o quanto é g1•a.ndc e gcnuroso! 

Não, Sl'. Preaitlcntu. não tlevc SCl' intuito 
dac1uol.lc,; que discuth·1~m. no solo do plwla· 
monto bt·asi!(ltl'O, a. questão sobre o regimen 
patri moniu I cl<1S ol·,lcns i·cligio.~ttS, envol vm· 
no debate tã.o dulicatlo a~sumpto; olle dovu 
usl.,.l' <>omplcta.mcn l.u fór a elas nossa.!l discns
sõe.; c !,em a;;~i m dos nossos in tuHos. 

Assim é que o 1:osso fim tli!I'O sm· tã.o 
sómonto tmt.>t· do 1·cg imen patrimunia.l <las 
o1·dens l'O!.igio~< LS, provar o~ dit'IJltos quo 
eornpetnm á fazenda nadon•~l em rolaç.'io aos 
bons des:;.:IR ot·<lous u tlemons~l'tll' qw: e:<so 
llircito não <'onsti~uc viulcncia. alguma, não 
só om lace •li) r..sph·ito 4omin:~nto n:1 nossa. 
lngislação, m•ts t.<tmbrlm 11111 !ltt:l! ,los ptoin·io;; 
pl'incipioll t'undanwntaus da. lgTvj;t •:aLholit:a.. 
( Mt~ilo 111;'1,1. , (lfl(lÍarlos . l'mcm,., .•. ~.: u~h~iiiCIItes 
t~z~~.u ·t,~ s eJd/·a o.-; 81· . .;: ~ 1.'osla, Oon~: dv ,'t'oato, 
1'ho;ii.J1:: CwntJ,c11»ti e onlros De}'utlt.IClo,< . O S1·. 
I-' residente l'Cd'llll« at!ençil:rt c<o on«lo;·.) 

Nús con\tceomos porfd&:J.Inonte qua l ê a. 
Coostituiçiio da. fgroja e S<~bcmos qu~ ~Ha., 
orn face do uirciL() C<knonico, compTuhondc O 
poder di..! cnsinu.r uu o sou 1nagistcl'io , o 
poJm· ue l'Cg01' ou a. S..ta ,iurísdicçã.ó, q POilOl' 
de canreril• a ,!il'a<;:a c o po1l01' de onlern. . 

Sa.llcmo~ que a Igreja. \()lU uma. fót'ma v~
sivol o outra invisive l, prova.ndo-~u a prl
moira pela. tt'i\dição, p elu.s pahl.Wtli! de Je- · 
s us Chr isto e. i.~u ;Limonte, por so< ,'J. Igrej:~ 
urna. soeiotlade humana, mligio;;a., que 1leve 
oxisl;ir u.t6 á consumm[tÇ<'io dos soculo.; ; sabe
mos porf'eHa.mon~o que Jesus Chrísto._ ao. fun
<l•~l-a, dmJ-Iho, como uma 1le sua.s pl'll\Ct-pMls 
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missões, o poder rle cn~inar, o que se prova. 
pela tradiç<lo, pelas proprias palu.vras (lc 
ChrisLO c, sognndo os canoni~t,;,s, pelas con
·sequencias fataes, qlla resull,arium si. ell:1 
não fosso rovmt.id;t dessa elevada missão. 

Sabemos perfeií.amcntc que a Igreja tem 
sirlo c<>n,;idorltda como um podc1', um:t sor,íc
dade perfeita e indcpcndenl.é\; que clla 1.om 
a sua llicril.rchia, que pódc scP con~iüeead~. 
o~jccti v a e sulüectivamentc; e q llC a hie
rarchia da Igr~ja, segLtndo a opin1i'to m;.ds 
corrente, se divide t1m hierarcb.ia de ordem 
e hietarchia. de jurJsdicção, ptJderos d'.stin
ctos, podcotlo um subsistit· ~em o ouü•o, 

E ainda mais: que a jurisr!icçao da fgreja., 
om face do dü·eit'J canonico, 1;em umo, acce
pçã.o muito mais b.ta;. s1guificõ~ o pO'lor cttlO 
ella tem de definir os dogmas, de formar os 
cos•umes dos fieis, do es1;abelece!' su<ts di.-:ci
plinas; ll o poder de coercíio, de deposição, 
de suspensão, do ttnathema; em geral, resu· 
mida.monte, é o poder- üo gerit' e governar 
tudo que lhe peetenco, para promov<:r o bem 
geral da Igreja . 

.:iabemos tudo isso c mais <1uc o _pa.t.eimonio 
da Igr·eja G consi;ituido pch-; doa.~ões volun
tarhts feitas pelos fieis om vitla. ou causu 
morfis, por testamentos, legados, constitnido 
por compras que ella pôde etfectuar e pelos 
proprios rendimentos d~sses bens. 

·Ma.,,si sabemos tudo isso, e nem o contestil.
mos em face do direito ca.nonico, com 
m:~.iorla do raz!lo nii.o devemos pl·ocut•a.r to
lher o direito duqueHes (!_1.13 pcetnndom d.is
cutít·, em f<tce da Con~íitniçio e úo Direito 
Civil, as relações quo a 1gr·eja devo ter para 
com o E~totdo ou oa dir11itos quo a este cabem 
sobre o pcttrimonio das or(lens religiosa .. ~. 

E' inconi.esta.veJ quo o Est.ado düvo rospoi
ht• e mesmo pt•otogel' o rxm•cicío tle qul1l
quot• culto, ma.s t:unhemé incontest:wol que 
á. lgwja incumlJc o dever ele obodüCOl' oís 
prescripções do pouc1· civil, do rCS!Hii ta. r u. 
lei e nào p!'ocu~·ar burlai-a. por meio d.e qual· 
q_uor soplliSJna ou subterfngio. (M11ito l!cm; 
ajJOiados, Trowm·se diveYso.~ ap artes cnl1'1: 
alfjt<r!S doS .<;,•s. ])epHllldOS,) 

Von concluil•; n.ntcs, porém, preciso d ~fi
nir a minha posição, pez•ante a Camara o 
peran_to a Nação, em face de tão magna 
questao. 

O que entendo ser vcr(bd.)ir<J alJsurdo ú o 
dir:~ito, c1ue se avocam <1S ot·dons religiosas, 
do accumu!arcm, como toem a.ccumulndo, 
immensas íortuoa.s, gr·aoas á.s pias oblações 
dos fieis , f'urtumts essas quo s fio, a~ mais das 
-vezes, applica.d:.u; ;1 fins mnito r.Hvet'Sos 
daquelles que Pl'~sidit•am rt duaçã.o, :10 pnosa
mento e aos intuitos tlos fillis . (Mt<iro IJ"m.; 
apoiados ,) 

Sr. Pl'esidcnte, 03 co.noni-~tas pz·ocumm 
provar o direito que a Igreja. tom, em pT'Í· 

moiro logar, pcb r:>z[o nat ura l, isto é, pelo 
dit·ei1;o uatueill: a lgrej;t bm o dit·ei to tk 
:ulíptirir· bens pl~ra a. su <l m :.mu!orlç,ãu, como 
l;em cssr, dit·eito 'luatqucr· onf.!'a socindado 
para. satisfazer a seus fins socíaes. O EstadG, 
:J.t•:.;ttrtHJnt~.m os ranonistJ.s •. ~!lqrdrin tlo s~n~ 
immensos rec.nrsos t.mnporaes c deHos d i~
potHlo, nii.o l;elll outro fu ndt.tmento ,jur iclico ; 
o Estado precisa satisfaz.~ ~ ~· as sua~ necf~:-;~ i 
dn.dos ~ociae;-; c, para. is,;o , inq:õo as contri
bttkõcs. Jan<''1 os irnposl,oS sobro o cid.< Ld:'w ; 
e , entã.o, pc:rgnntam os cé~nonisl.as: nii.o po
dflt'{L a lgroja Jhzer o mesmo em relação o.os 
;ous membros'! Sem duvida., dizem-pode 
razel-o. 

O segundo apgumonto,de <J. IHl usam, fnndn,
S} nos (u.ctos. Os christãos , q ua ndo pe l'
seguidos, viram-se na dura contingencia do 
aba.nuouat· seus lares , (!C a.bt\ndonar 
seus h'LVeres, ,que fora.m todos confiscados ; 
pJst.eriorment~, po!'úm. cessadas :ts porse· 
guiçõe~. Com:j.antino não só lhes I!J a.ndon 
devolver todos oss~s bons, como lhe~ dctl ü i
reito do ;\dr1u.rircm noV<)>\ ; e cs~e exemplo 
foi seguido pelos succ JsSot·es do Con:;tan 
tino, entre os qna.cs ,luJ!I.íniano, csta.beto
cendo·se, então, o l'cgimon j urídico sobr o as 
orden~ religiosas. 

O outro argumon 1,o bn.ssia.·Se na t radiçifo. 
I~ ' cel'to f\IJO Jesus Cltristo, ao f.Lzm' a sna 
per•cg-rina.çã.o, rto r·ea.lizar a propa.ganda de 
sn\\.S it.lúas, rcccbh dos fieis as esmola~ , as 
pias üb!ações, com ô\.$ quaes se sustentav a e 
sustenta.vt~ ~tquollc~ quo o seguiam .. , 

O Stt. Pat,:swE:>:Tll-Peço licença ao nul)J'e 
D:•pntado para obsel'V:tl ' que a hol'a r lu cx
PIJiJi.on to está finrh c pu.ra J'ogar' a S. E~. 
que conclui\ suas •·onsideraçõns . 

O Stt. llr;m.r-."Altoo Dl~ CA~rros-Vou concluir 
irumodiata.muntc. 

~~~~c.-.: argnmeuto~t ~enhot·c~, que são a.pre· 
~on t;u.u()s pelo.~ canon i stas como incon i.cst;L
veis, s:dfrnm, entretanto, gra.vcs conte~ta
çõt ·. ~ . fnnd<~.dn.8 ()111 rn~iíe.~ que nM cm•to ponto 
parecem proccdoutcJ<. 

Nós couhec~mo~ ü lux() , a. gt•andcz tt, a 
ostenti:lção das enormes riq neza.s que as· or•· 
dcns rcligio~as accnmui<Lm c toem a ccrunu
htdo, gra.ç,as <~ m<~g-muümú.la.dc dos fieis ; mus 
essas riquezas n,ccumulndas são as nrai~ (lü.S 
vezes, comu já dl~sc, applicad;Ls a fins muito 
divel'sos llaqllelles qnc inspil'aram sna. doa · 
ção (aJloiados) ; e nós conhecemos pcr feir,a
mcn1,e as palav ras d n Evan gelho : nolile 
possidere lltt~· ~.üo, , ncc a j ·.r;enttMo. , 1'/t~ l: J) I'W?-tnia'i'' 
in ;mais -vest1·is, pt'ufcrida s por Jn~u.s Chrb~o 
o diri:.dda~ ao.~ apogt.olos, prClllih imio- lhes 
po.~~uit·em l'iquaza~, pr<!g:tnd<l·lhes a li umil 
dac!tJ, :t ees ign:.tç,iio, u :I IJandonn ; ossll <dJil ll · 
tl.unv, o .• sa r~~ign~Lção o hnm íl(iJ,dl), <le í[liC 
J esus Chr·isto foi o pl'inwirou. Ja•· o rn:d~ Hu -
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bli mt.! AXMnplo; OS.'lD aban1luno o humild:.tde 
rtuc t.a11Lo cleva nLm :t S. l'~tu lu, (jllC tL'[\IJu.
lhava c:om suao< pmpl'i:;., rtúu~ par·:~&.! su;'till'l· 
t:~;· c [Hw::. ~:t,,l .e a!;~.L' <L']Ilclíc.-; quo 11ZOl'11!l1 U<J. 
Cl' llZ u amp:.u·•) dos f"t·;.~cos c o symb•;I<J m:~is 
~ubli me di!. r •lgcnCl':l<;>'\,v suci:tl. nos calam i ;,uso~ 
tempos r•Hna.no8. 

O Srt. PnEswE:\'T.E-Ronovn o meu po .. liúo 
(\V. Ex . 

O SR. 131m NAtmo n!; C,urr-o;- Concluo j;i, 
St· . P r·c~ i•l ontc, ge•.lto pcl<\ bctD\·ulonci •\ tlo 
V. B:c 

Os f'rtlllcs, que sã.o os m<tis t·icos. quo furam 
os mtüs f;tvvrccitl<.>-~ pol<' Jna.r;o.mnilui<latlc d.,s 
fieL~. procuearo salüt· dessa dilllcu ldado 
lcmlm~oudu as pa la.vJ'as. t a mbem do l!:V<IU
gelho-rlignu« e<! enim openo·itts ·nten:ede SHO; 
mai, t•ccei.Hll' e;;mol:l., sw~tont•>, ~aci :J.r :t so.\dc 
c mitigar a fome não s i.~·niti c<t. JlOL' curto o 
u il'eito q ue itiJHsi va.mQnte so al'l'vgaru o; 
ft'iLdos olo a.cctunularcm cxtt·n.ot-din;•rias L'i
l).uozas, .,ue'son em de .estimulo iL tu<!;~ a.s 
coLJ iças, iL todas as ambiç'6.!s, ;i pr;n.ica llc 
a.cto~ que r..l.solutamente não se comp<ulecetn 
eom a sttblimidado u<t roligião ! (Muito ·bem; 
apoüuios . ) · 

e· contra cs>e ~tbnso, senhores, quo mo 
insúrjo, a.pczM <le ~:a.thoiico, tiio puro como 
os rwüs puros que se cncontr.1rn nes t;•t Cu~:1 
(·,•wiro r,em) ; o ltl!i de me batel.' sernpt·o 
c:ontr<t cs:>o pt••J tenso direito tla.s ordens l'L'li· 
glosas o, po r• otÜL'u l:.t.do.ltci tlo pug ll<Lf ~Otll lll'<J 
polo~ direito;; da Fazenda N \cion;Ll,li ;.:a.<los ao 
patrimun io das ordem' existcnteil aotcmpo tl<L 
pl'omulgaÇ<'i.o diL Constitu il;ão Repui.Jl icana, 
ilimi tos e~scs quo os ínter·•.=.~r.lo$ p!'{:Lcntlcrn 
no:,:a.r, ~•poza.t' llB se ac:Jw.rom con~~gt·o.dus 
em nos~\ legisl:J.ç:l.o, qu fl nun~a. aiMolu L;o
monte p1-etendou u.ttm1ta.r' contt•a os JWin
Cit:Jios funtl.a.mcrlt<\úS tia Cgroja Qa.~holie:t I 
(.1/uilo be"'; J>ítt ilo br.ut. O vl'mlm· J 'l'iPa.· 
,,wnle fi:ticita,lo e "bl'ltçudo.) 

Gornrnr·cccm mais os 81·s. Ca.rln.{ t.le No· 
va.os, ltogerio <.le Mit·antla., Urh<oOO s:~n tCl~. 
Luiz Dúmin.;fucs, Rodrigues Ferltantlc.-;, 
Christino Cruz, Bezct·ril Fon tenellll, F ran· 
cisco Sei, Jo::ío Lopo~. ~crgio Sahoya, P;tula e 
Sítv;t, Walfcodo Ll::ll, Toixoi1·a do S:.í, l~t·mi· 
1·io Coutinho , João Vieira., .Jit lio (lO Mcll.o, 
Corne lio rla Fon~CCêl , l~pa.mlnombs Gra.cind.o, 
Rollr-:iguos Doria, Castro' Rebello, Fcllx Ga.;-
par, Saty ro Dhts, Aug·rrsto do l" rei 1;a..>, U:dmu•do 
Ramos, Galdino Lor0t0 , Americo do All.lu· 
qncrqun, L:~ul'i ndo Pitb, Julio S<tntos, Hen
rique 13or g•15, Ct·u \'ello C w alca;1ti, Mu.ul'ic'io 
do AlJrou, Olivoira. Figuoí relo, l?t•a.neisco 
\'elg;t, Ast•Jl pho nuü·a, t''eancisco Ilernar· 
din•i, ll•n·n:u'df'.;; d Q ~'Mia., L:~mounior Ü<)rlo· 
1'1·· ~·1•) , llelll'ÍI.JUe S;dlcs, CamiJlo Soa.ro,; F illto.
S:Ihi ll•J h ;u·t•n,.;(,, Nogucit'i:l., Pa1lua Rczendu, 

A:,·a:·o 1!- ~ C;l.t'>·alltu. C'Lnd i<lo l to,h· igu e~. 
Al.·~vo. lo !.!arqlies, .lo:t<Jll llll Tcixcil·:~ Tl L·andio, 
lhll'!llWdo Antonio, Aquino Ribcit•<>, LtffiLlllh:\ 
Lins, I•; li seu. Gtlilltonno, .llt V(m<tl ~Iill6r, 
Bu·lJo i<J. Linn, J ~üúcs D:1rcy, Diog-o For~tttltl. 
e C:unpos Uaetim·. 

Deb:am ele cOillJ.ml'ncet• com c~.1 1 :-1il. p;tl'tir:i
p:llta os St·s. Sá. Pe ixoto, 1\.a.ynwndo ?<ery, 
Artlmr Lemos, Guctlelh;t M•mr'ií.o, Dii1s 
Vioi\·a., João G;tyos<>, PcroÍ L'il. Rllis , 'l'l'in<.b•ll', 
~ !orcim ,\ !Fcs, l~stacio Coirn bt•a, Pctlro l'e l'· 
na.mbuco, JÇlpidio Figueiredo. Ra.yrn uJHlo !lo 
Mir·anda , Domingo~ Guimarães, Lcovo~ilt.lo 
l•'ilguciras, Milton , Vnl'~uo tle Abreu , P int.o 
D:1nkt.s, Tolon Ltno <lns Sa.ntos, M:.ncollno 
Monl'a , Fidolis Alt·cs, Belís.u·io <le Souz,,, 
Si:v;~ Casku, Be;r.anu ,t, P tJL'eil·a LinH~. Pau· 
li no do Souw., Penitlo F ilho, Anf.et·o Bot~
l h<J , Atblberto Ferraz, Antonio Zae<ol'Ías, 
:\L'thtu· Tol' L'l!-~, l•:•.lmu'du Pimontcl , Ol('.gal'iO 
M:J.<: icl, Rodulp ho Paixão, :Jc.,ui no Catdoso, 
JJominfim:s de Castt·o, V:>lois do Ca~tro , Ca.n
dillo llc AbL·cu, Ca rlos C;w:olc<~n l;i, X.<LV.Íet' do 
Valia, Victol'ino Moni;oi ro, C;L.Ssi:tno du ~a.s
cimento o All'l'cclu Vu.roll:l . 

E som Cétu:!a os Sr:!. Pa.s;;o~ Mil'~.ntla, l~a.y· 
rn.unll<J i\':·tluu', Ahrlun 'Milancz, All'onao 
Cost<t, Josü Mal'collino, At·tltut· Oda.ndo, Bul.· 
cii.ó Vianmo, Morcir:L Gome:~. M1,1lo Ma.ttos, 
Juão Hu.ptistn, LtHU'cn~:o llapLiob , U:.1.st1\.o t.la. 
Cunha, Cu.rnuil·o u•J Rozcndc, l•';·ancisco Ito· 
mui t·o, Go5tll .l nnior, Arnolphu Awv tJd.o, 
AmM'ai (Jcs.w, JEloy CI J : L Ve~ . Leil;c de SOUZil, 
l•'mncioco M;dtu., Gost<J. Netto, Soares llo~ 
Santos, M:u·ç:~. l E:!,.JlJ:w c Angdo l'inlwi ro. 

(.) St· . Pr•c~<~i ll< ~JlLC- Havonrlo nu
mot'o lcg:1l, VlHJ-su llt•ocedor <is vuta.çiics d:l:l 
ma.!.<~t'Í <t..~ intlie<ulu~ na onlern <lo t!i:o .. 

t\CIIit·xe ~· •b t·u :~ mo:>1~, llat·a sal' j ulgado 
oiJjceto lLO dolihoraçiio, o l>l'l(jOc!,o do Sr.~rico 
Coalho n ott u'o::;, que duixa d<J SOl' lido por 
sot• muito longo c j:i aolt:.t.l'· se inl!ll'CSSO. 

O Sa• . D1•icio Filho (pchr. onlcm) 
-Sr. Pro.;identc, antes tlo V. gx. consultar 
;i Cn.s;1. s i julga objecto de doliber:.çãu o pl'o· 
jccto aprosent:l.<lo pelos St·.~ . l>1·ico Coolho, 
MoroiL':L Al n~~ e At'r.ltut· Orlall!lo, (liroi a.l
f(ttm::l~ pa. l:wr:.~~~ no scntitlo d<~ e:1caromh:tr :1 
vot:lç,ão . 

O nobre tcprosontC~.nted:;, Bahia, o Sr . Tosta., 
ao doix:tr a tribuna acl)nSl!lhou á Ca1Uttr:1 
Qll O não _jnlgassc o~se projccto ohjecto (tede~ 
líberãç,tin. 

0 Slt . T!!O~tAZ CAYALCAN1'1 - I.~to porque 
nã.o é in.toler·anr.o . .. 

( l Srt. TosTA- Nií.o di::!.'-14: t:1l ; o que ou 
.:I isso (ui que, si o projocto fos;;c ,jttlg.:ulo 
objecto do rlolihm·a.o;:ií.o, o S1·. Pl'\Jsiden l.e [ 'C-
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ructios.Sc <i, Comrnis~ão rcsJ.lect.iYa os cousi· 
dcrandos por mim tidos. 

O Srt. B1ucio l<ll.lto- D~~ exposição fcit:.\, 
por S. Ex.. é o quere conclue , al6m de pedü', 
caso o projoctr; fos.~~ julgado object o de deU
bcra.ção, qne as crmsiJeraçõ2s por S. Ex. 
Hdas fossem ;l Commis~ão rospectlv~. como 
esclt~recimontos, como elementos de ostudo . 

Ora, · Sl'. PreSiden te, o prujecto <l!)resen· 
f.<\d<i pelo Sr. l~l'ico Cooil1o e outros, ~ infri.n
gento da Con~tit.uiçã.o ~ 

·Ü Sa , TilOJIIAZ CAYALCANTl - Niio. 
O SR. Btuc tó FILHO - Niio, digo eu tam

bóm . E' um projooto quo prucut•a ioter
in'cta.t· üiu tcxw constitucional ; dêl. provl
dencia.a sobre a liher.lado de cultO, SJOI'C a. 
aSSociação t el igiosa, <>ubro seus bens. . 

Sr. Presidente, som querer adea.ntar o 
mou m odo de ver sobt•e o pt•ojocto, sem 
qulirer dizel' eotuo vou vot:t.r, s i a l'a.vor ou 
contl'a, no mumento em que for submetr.ido 
::., .nos3a considcra.ção, entendo quo não julgar 
objecto de llolibera~.ão este projocLo é dar 
mostra.s de um · espiri to do intoleranci::t, 
incompatível com a Camára dós Deputados. 
(Apoiados.)" . 
· O Sr. EriM Coelho apresentando esse pro

jccto, exerceu. dentro do Regimento, suas 
funoções de Deputado. (Jlpoiaclos.) 

A Commissão Je COnstttuiç:ã.o, Legisbção 
e Just;ça., aquella a que tem de ser a.ITecta. a 
materia, ba. do dizer Si O llS:lUmpto deve SCr' 
approva.do ou Iiã o. 

Esperemos o momento do Llcl1atc pn.r:J. 
. apoia.l-o ou comlJatol-o. . 

Não julgar a m;t~ria ohjecto do dalibs
ração, sem mo ti v o jus ti ficado, é tomar uma. 
decisão !'Ora. ([os nossos moldes dos bons cos
tumes parl'á.rnon tares. (Ap oía(los.) 

E' .P-''' i s~o que, Sr. Preaidcnte, en tendo que 
a Cama.ra dos Depu tu-dos dove, ne.~to primeiro 
pronunciamento , vat;Lr a. fa.vor do projecto 
apresentado pelo nobre Deputado pelo !t io de 
Ja.neil•o, o Sr. El'ico Coelho, c mais os Srs. 
Moreira Alves e Arthur Orlando. (Muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Tosta (pcl~ ordem) (') - 81'. 
Prrsidcntc, não vej<J. a. Ca.mar a. na m inha 
rloclaraÇ<'ío que fiz; da t l'ibuna ncnbuma into
lerancia em materia 1·eligiosa., ma~ a minha 

· convieçãu, qnc (J prafundissi.ma.. 
Declal'u que não req l)ei•i nem p1•opnz q nn 

o .pr(liccto não fosse julg<ulo o~jecto do dell
bera.çã0,. e sim decl'i.roi que votaria contr:t 
o jnlg;~t·-se objecto de dclib~t·açã.o, som que 

. isso impot·tasse desconsideração alguma ao 
seu aut{)r. 

Por tanto a Cama.rot tlevu vota.l' como ert
tuodor em suR eu.bmloTia, sem !J.ue •~ minha 
upinião individual influa no t·esultu.do dess:1 
votaçlio . 

O Sr. A~1 :izi.o de Abreu (pda 
o1·de11t) (·) - Sr . PHlSidcntc , não venho di~
cutil· a. constitucionalidade ou inconstitucio
oa lidado do pl'Ojccto :~proseoi.ado polo illustru 
representante do Rio 1la Jancit•o, o S1•. El'ico 
Coelho, mas 1!- proJ~os h. do nobr·e ropros,Jn
t.ante da Bahw., o Sr. Tosta, que envol.ve umt1 
preliminil.t·. • 

A C:J.Ilill.ra decidindo ou ' 'OUndo por CSile 
requerimento, ipso (l(cto j :tll{~ da constitu
ci<loatidade do projecto ?. 

Como ~e tratAJ., Sr. Presidente, de uma 
questão import;a.ntissimn. (apoiados) ~~ mais 
impor tnnte de qua.nta.s p ot;Sll ser i raziua ao 
conbccimen(o, á. deliberação e ao voto do 
CongreSlSo, 0.>1tendo que todos os nobt•es Depn
tu.llos estão na ri~orosa o bt•ig~ção de de li 11 f r 
a sua posição cta t·amenie, deaoto do pai~ e 
da conse:cncia. nacional. 

Rcqueü•o, portanto, a_ V. Ex. que proceda. 
á votação nominal sobre o vequerimcnto 
apresonta.dopolo nobre Deputado o Sr; Tosta. 

O SR. TosTA -Não ap1·cseritei requel'i
meoto algum. 

O Sr. Presiden ·te · -Devo declarar 
<'~ Camar:~. que nã.o ha. requerimento nem 
proposta algl)ma foi ta polo Sr . Deputado 
Tosta, quo (lecla.ro11 apenas que des!ljava, 
que a Mesa enviasse á Coromissão resp ectiva. 
a sua exposi<;.ã.o de motivos, no ca.so, é lJcm 
do ver , de vi r· a. . ser o projecto j ulgado 
object o de deliber t1ção. 
Por~anto S. EK. não requereu, não p t'opoz 

nem aconselhou cottsa alguma â Garoara 
dos Deputados. 

O Sr. Germano Hass'iocbell" 
(peta ot-dem) - V. l~x. . não lnterpt'Ctou p Ol'
rattamento o que quer o méu nobre eolicga . 

O que S. Ex. deseja e o quo todos nús 
desejamos é que seja nominal a votação 
sobl'ü . ser on não objécto do tlelíiJeraçã.o o 
projecto ain·esentado pelo St•. Erlco Coclllo . 

0 SR. PRESlDl~N'fE- 0 nobt•e Dcputl\clo 
cstti no seu direito de requerer . 

O Sr. Dàrbosa I . .-inia. -( ·) (pcl'' or
dem)- Sr. Presidente, eollocada. nos termos 
em que o !i.>i a questão; )Jnlo roquel'imen to 
que tt Mesa acaba. de apresentar o nobre 
representante pólo Piauhy, é fôl'.l de duvida 
quo existe nm certo cstad;:, do coacçã.o pat•a 
aquelles quo rjueh·::tm votar sobro ;julga.r·se 

(") !-: · te tb . ..:u.r t o L:t •l f·.~ i •·<:va\o l:Olo orador, 
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ou nflo <Jlojcclo de rlellbce:.H.:iio o p~oj ecto 
ln ·Uha.IH C11\lHl&O fun;la mcntaJ.v pelo noht'(.) 
Dnpuh cltJ lliÜO Rio do .I<LUO(t·o, o Sr . l!:l' iCO 
Coelho. (:l!teilo /;am .) 
. Disposiu <~ votar no s\lntido <1- j u l((a t· ob· 
jcd:J <l<l dclibcr<\çiio o~r.ü t,ro,bo.lho do meu 
hom·a<lo collcg:t, olí.o qucro to(lttvla qne o 
1nou voL<J s ign ifique urn pNnnnciamcnto no 
sentido d!J <~poia~· ou r~jeit:u- n:; iLl<!as nclle 
cun t.id;~~ . 

Ma.s,t>olos termo~ em que o talentoso Depu
tado polo Pia.uhy f•Jrmnl•JU o seu rcque!'i
meu Lo. p;u·cce que a. Ca ma.nt c r·;L conviolada 
a prollUIICia.r -so, Deput,1tlo pOl' Depnh do, 
sobt·e a a.ttitudo que em 1·elacàtJ a este magno 
assurnpLo ca. l<' um IHJ. de a lopt.w poraur.e <I 
consciMcta nacional, na plirase de S. E:-:. 
(Apal'l~s.) 

Vut<LnllO nu sontitlo de ser julga.d<J ol\jecto 
tl o deliiJe :·;~çiio o trah.tlho, fmcto J u. modi
tação o do IH~t .-iotismo do i!Justt·e !'Opt•cson
t~nte pelo Rio de Janeiro, f!.lle ro apenas 
Slgnil! fll' que nfw julgo.tolera.ol;e nem liberal 
luch:Lt'-SO ú. Oarna.ra dos Deputados a opp<>t'
tun i•h~tle 1\c dclibet-ar com a.c!~r to, GOm·cOn· 
soimwia., com medi\a.o;-1io soore este mngno 
as.illtnpr.o (upoú<dos), que envoi:vo o sen ti
ll.tunt<J poputu.r, porque está n.inda. na momo-
1'111 ün todos o i'Cct:lnte tumn!Lo havido nost..-. 
C:unat•a.. 

0 Stt. AN!7.IO !Jg ABREU- E' uma signifi
caçfto do meu vot.o. (Apm·tes.) 

O SR . BArtnosA LIMA- 0 meu· não é BS$C; 
o mou é •Jutr o . O qu:: eu quero c:\ que a igrQja 
cat!wlic 1, como 111mlquer outr·a.. Jiquo cer4;L 
de 'I w: pótlc conta.z· com a colla.bora.ção no 
sunti1lo do lhe ~el' g-a ra.n tida. a m il.iS absoluta, 
11 nmis completa liberdade, e o nosso v oto 
p1~m quo o projecto seja. julgado objccto de 
dolibCll't~<;ii.o nlio significa que o~l.amos de in
toit•o ttccordo com elle, ou que de ix.amos de 
n.~L:.IJ' co1n eM.e 011 aqttelle pa.rag-t•apho do 
mnsroo Pl'O.iccto. ( illt1ito bem ; muito bem.) 

O !ir·. .Tuli.o Santos (·) (pala 
ol'dem)- Sr. Pt•a:;idcate, parece- m e que rosa 
vo,a.ção prolimin:w é unicamon;c sobre a. 
conl}Jctcnci(l. ou não da. Ca m a r a dos Depu· 
t<ttlos d.c t omat· conhecimento elo a.ssnmpto. 

~i o assutupto e da nossct cornpotcricia, s i o 
ass~mpl;o ü r<:i;' imental, vot~nclc· pós a. a~cci
t;tr:::to uo pro.)ccto, nosso YOLO nao s tgnJtic<L 
cn11S:~ a.lgum<\ sobre seu rnerecimonto. 

Não !1a. nccos:sidade do votlLçii:o nominal, 
pol'<]llC s i o a.ssumpto 6 da llossa compel;enci:t 
essa. Yo t;a\:llO não tem sigoi ticaç~o. 

Proced1da a. votu.çã.o, veriliCO IJ -~e que 
vot,wam a favor d<l. votação riominal 62 S1-s. 
Depnttl.llos o contra 52; tot a l , 114. 

!!51 

O S t•. 'J"ostn (peta ordem)- Collo
•;;lth :t <II!I ~ s r.iw no.-;Lo tel'!'ouo, fór;~ da Cousti· 
•uí<:iiu, nr~o t<JI Ih() duvth em VOLill' P<ll':<, 
1pw u pru jcct<J ~qj '· ju lg;o,do obj cc tu do dcli
bol'açfLo. 

{) SU.l\J'\1 Zl O TH: i\TllUW -L<J~') , \I<\ Vi<~ l'<tY.ito 
nn mo u petlit!o. ·· 

Proce<lcndo-su l.Í. vo1,<tção uomin:.d , r·.~spon· 
ilcm sim, isLo li, julgam o\Jjccto de dcl.ibe
L'ação u IJt'Ojccto ll,; St·. g l'ic" Coclhu •Jil 
Sr .; . AHrolio :\mol'im. Hosa.nnah do OJimira, 
Carlos de Nova.os, RogePiO de lvJit•antb ,', An· 
toLiiu Bastos . Luiz Dom ingnes, Jtonrigucs 
l~01·na.udcs, Cln·i~ tino Cruz, Anizio tio Abreu, 
Jo:1<1nim Pires, tluzceril Fontenl!IIC , Thomaz 
i\ecíolv, V.it'idl.io Brigiüo, Thonmz Cav;tl · 
L!WHi, h·od<Jr'lf)D Bor,crcs, .João Lopes, Eduarno 
Stu tl<u-1., So•·gio S:l.l•oy<~, Gonr;;do Sot1to, 'l'll,
v:tl'H8 d" Lyt•;L, l!:luy tle Souz~~ , l<'onscca e 
:;;ih·:t, P:t<~la rJ Silv:t, Walfrcclo Leal. Soares 
Nciva , 'l'a ix1dm 1!0 S<i , Celso de Sou7.<~, Bl'icio 
Filho, P.•rnin.L do Ly t• a.,~iala•luia,; Gonçalves, 
Ju lio du Mello, Angelo Neto, ·wanderlcy <lo 
Mundun•;;t, l·;ott.OIJ io do Andr;1de, Arroxellas 
Gu.lvãu. tto l' i~tucs Ool'b., .Jeviniaoo de (J;tr
v:Lllro, Pdisbi,ll<J FJ·eirc, .Oü voíru. Valladão, 
C:LStl'o Rouollo, Tust:\, l~cl ix Gaspal', En!;enio 
Tom•inho, Aug11slo do J<r·eita.s , Jo:Liuardo Ra.
moo, PaL"anhos Mon1;cnegro, Rotlrigueo Sa.l· 
úanlm, Horn;wd.o (-for ta, Jo,ié Mohjardim, Ga.!
clino LOreto, Heredia do Síi, Corr()a Dut1·a , 
Augusto de Vu.scotlcellos, Sá Ft•eiro, Americo 
de AliJuquurque, Erico Coelho, Gu.lvão Ba.
ptistiL, Julio San tos, Cruvello Ca.va.lcanti, 
Oliveü·a. Figueire1lo, Vici<Lto Ma.sC<lrcnhas, 
I•:Stev:tm. Lui.Jo, llornanlo .Monteiro, Jose llv· 
n iftwío, Joã o Luir., R1bciro Junqueh·a, Astol
pll() Dutra, Fr:mcisco Bcl'nardino. Hueno de 
P aiva, João Luiz Alves, .Leonel l~ilho , Bar· 
nt>rdr~.;; tlD l~:ll'Ít\, Lamounier Godofl·etio, Ca
millo Suares Filho, Cu.logeru.s; Cal'los Ottoní, 
s~~bino Bn.t'I'OSO, Carvu.lho Britto, MtLOOCl 
Fulgcn<;io, Lindolpho Ct~etaoo, W cnccslá.o 
B!·az, Padua Rezende, Moreira da Sil va,, 
Bet·Iiu.rdo de Campos, Fern:~udo Pres~c.:~ , For- . 
reit'a Uro.~ga, Jo . .m LobL~, · Paulíno Carlos, 
Jl.lvli.ro da C:l.l·valho, Candido Rodrigw~s. 
Azovcdo M:J.r qcws, Rodolphu Mirand<1, J~a
'luim Tciwil'<b Ht'(t.Odã.o, Bernanlu Anwmo, 
Aqnino ltiiJOÍL'O, Lindolpho Serr<~, Alenc<U' 
Guimat·ãcs, Lamooh<t Lins, Fra.ncisco Tolon
tinõ, Ahdo·n Bapt.istct, li:Hsoa Guil.hcrme, 
Jnvon:tl Millcl', B<~orl>o~u. Lima, Germa no 
Ha.sslocher, Jamos D;wcy, !Jomingos Masca.
t·cnltas, Vc~pa.si:J.no do AlhuqrwrtiiiC, Dlogo 
Fo•·tuoa, Campos Cartim· o Hol!lom de Cu.('· 
vu.llt.J ( lU9). 

O l!!ilr . Pl•Ciiidon.t•~- O pl'ojecto do 
Sr . l!:r.icn Cl)(llho loi .11na.nimemeot.c jtllga<lo 
OJJjed o d1:1 tlclibcnv; (to . 
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AN~AES DA CA!\ IAHA 

E' enviado a. CommL;;são dCl Const.itult;<;.o, 
Legisl:J,Ção e J üstir.a. o. seguinte projectu do 
SL·. Erico Coelho : 

N. liB - Hl03 

Regul!\ a liberdade de culto e o funcciona
mento de associações religios JS 

( Yido l'"g· 3!5 do preso o lo \'OI •JmG) 

Silo litlos e jul~a.c.lo;; objcc to 1lc deli!Jera.ç.'lo 
os seguintes 

P HO.JBC1'0S 

N. 176 - l \!03 

Rstrtbelece o meio d.o puuamento clft tuX<t Jucli· 
cia~·itt c·readt~ pelos decreto' n s. 2.15, de 
:10 ({C nooemlwo rle 189 !, e .')39, de 19 de 
de;;~'!nb1·o de 1898, abolinrlo o .~ell.o •J.I 

p eciu;l &·I'OO.dO pC~O {11"1. 3° do citadO decrclo 
n.235 

O Oongrosso Naciona.l decl'etl.: 
Art. l. • A tax:t judicial·ia, orenda. polos 

decretos ns. 23!5, d(l 30 de novembro de 1894, 
e 539. de 19 (lO dezembro de ·1898, art. 8>, 
~erá. paga na. repartição 1lsmü comp~>ten te 
pur ·meio de guia pa:;sada pel() osci·ivi.io 1io 
feito, antes de subirem o~ ;wLos i\ COlJclusã.o, 
ficando .abot;do o scllo cspc~: i;t l instHuido 
pelo at·t. 3• úo decreto cita.do n. 235, de 
1894. 

Art. 2. 0 Revog;tm·se as disposições· em 
CLintr<\l'io. 

Sala. !las sessõea, 18 Jo agosto de !903.
Eduardo Ramas.-A' Commissã:o de Ol·çu
m cnto. 

N . 177 -190:1 

· E stuu<!lcctJ medidas tendentes a altenua1· os 
e{fei.tos das seccas nos esiadcs do Norte da 
Ret,JWJlica. 

A's Commissões de Obras Publicas e Coloni
sação e de Or~:a.mcnto. 

Compareceram ain1la. os Srs. En6a,~ Jl.fa.L·
tins, lndio do Br•a.zi!, José Eusobio, Peroh·a 
do Lyra, Esmeraldino Bandeira, Neivil., HeL·
mene.~ildo de Moraes Filllo, Bonedieto de 
Souza é Lindolpho Serr·a. 

São suceessivamente sam doba.to appro
vadas a~ redt\cçoog fina.es, dos . projectos 

. ns. l O B c 12 B, de 1003, para scJ·om en· 
Via.(IOS á $a.llcção. 

Hã<J sncccs~i.vamcnte &.:m dcb;\te •~ppro
v o\tlas as reda.cçõo;; tiO<I.I:lS dos prOj<lctOS 

os . 124 .\o 142 B, de 1903, pu.•·,. serem cn
viut!o:; ao Souado. 
· 1~' a a o nuncU1da a disc•>ssão da. reda.cçã(l 

finaln. 155E, do 1903. 

O Sl·. Bricio Fi.Ulo-Sr·. Prosl
dentc, pedi :t p:tla.vra para apros~n :.,~r nma.. 
emenda de simple;; r cdacc'ií.o . 

.No pro.jccto e~tá.-Inlemlcncia Mu»ici]>nl 
d e N ova H ·ibv.rfJO ; a minha emenda det oi•: 
mina qu f:l seja substítuida á; pa.la.vra.-lnlcn
dencio.-pcla palavr:t-Camam-de moclo quo 
assim flq ue-Camam Mu~>icillfÚ de Nova F1·i~ 
Út<YfJO. 

E', como se vê, o mesmo orgào 1i1Jo <tllminis
tra~i~o toe" I , dando-se-lhe, poJ•ém, o no1no ell 
Can•rrrcc, que tem, de a.ccoJ'do com a Consti
tLlir;ão l.l.o Est<J.do . 

Nnstcts .condições, peço •~ V. Jex., Sr. Pl·e
sidc.üo,/quc submeti;:\ it con~i.tleraçã.o d;~. 
Ca&t e~ simpll'..s emonda de roJa.cvão· 

Nioguom rnais podinuo :1 pahwra. é cncer
ra.tl<l a discussão. 

Em seguida. é posta· a. voto~ e :~ppt·ovada ·a 
redacção lloal do project.o n . 155 E, de 1003, 
salvo a emenda. do ~r . Bricio Filho. 

E' igua.lmen te :~pproV:1da a soguin te 
emeo.da 1!0 Sr. Bricio· Filho : . 

«Em voz; de - ln t\lnuencia MunicipaL do 
Nova Fribu·rgo, diga-se: - C(l.J'\lu.rl1. Muni
cip:lL 1le Nuva. Friburgo». 

&to succe~si vnmcnt.e sem tleb<lte. a.p}lro
vad;tS a.s rodacçõc,; linaes do~ priJjectos 
ns. 155 r~. 155 G, Hi~~ A, 16~ A o 169, rle 
1903, par<J. serem enviados a.o Sena.do. . 

E' annunciM1lo <I votação do projccto 
n. !54, rlo 190:!, ostabeloccndo o. peoa.liúa.do 
pa.t'a os crimes de qne i;ratílo o art . 107 do 
Cudigo Penu.l (2a <li~cussã.o). 

O St· . Azevedo 1Unt•<tue8 (lJara 
encam1nliw' a votaçtío)- Sr . P1·csldente, eu · 
dedtwo, em nome dtt CommissT~o de JLJs &iça , 
d<~. qual sou r·elator nc.<;ta qucst.ão, que o s~u · 
pa.rcccr ê contrario á. e menti:~. do St•. Nciva.. 
A Commissão m~ntem o proji.'Cto como está., 
isto é, com a pcnalit!Me de tO a. 20 élllnos, 
aeooil.a. pelo Senatlo ; por conseguinte vot:~ 
contra. a emenda.. 

o s .. •. N e ·iva (pcltJ. ordCI)~) - v. }~X . 
póclc informál·-mo, Sr. l'r·csid.cnt(\, si ha. !J:l.· 
J•ecer contr::n·io a est<J. emenda ? 

O Sn.. Pm::swr;;NTE - Não lm, po1:quo u 
project.o só v oi t<J.T•ia á. Com missão ~i fosse 
is::o rcquoddo por <>lgum Deputado. A Com
missi.io <tct~ba, pelo orgã.o competente de 
seu rolnt.ol', de tloehn·a.i-·!lUO não a.ccei~1; 
enwml<~ . · 

O tiH .• N'J;tn- ~Eutáo, PCl'!llitl,:o. V. 1~ !1: . •J.llO . 
o.ll chumo <I •~t r,c.tv;ào da. Cara ar<•· p<.IL'a. . e:;so 
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Pt·oject.o, cim que 6 snbsW.ui<lo o baol- ·, va , Teixoil•a de Sá, .João Vieira, !lb.laq uia.s 
mcn to... Gonçu.lvcs, !'ornelio 11:1 i"o nsuca, Ep:.~minon

. o S!t. o J::lDL\~o HAsst.ocm:rt~ A llot·ri v c! rlas Gr:~cindo, Anoxclias G;\l vão, ltodriguo3 
pena. de b1\nimento. .. . Lim<t, !!liU<t!'do Ramos. <.ht!dino r.o,·e to, · rlc-

rcdia do Sá, l.au rindo Piit,a, f'L•uvollo Cav:tl-
0 Srt. N EIVA- .. . pola.pcm~llc20 <ln oo,;. c:tn ti. Ma.ul'icio de Aul'cn. r·-:~dus Tt\ixcir:.\ 
0 SR. Gtm~tANO HASSLOCII I::It-l'CIU. SI Illph~s 1\l';mdiio, Jo>ú Boni l';~do, Dadtl Ca.mpiaia., 

pena d :J 20 annos. G.tleã.o Cü.rvalhal. RoiJou ç:~-; de Cu.t"valho, 
0 S N. . --N- .1 , . , ,- . d d ,·. I Candiüo Rodc-igues .. I : tmcr!I IU. Uns, Pi.llll~. 

lt. I En A 1
• a.o . u(J~ lJji111 o quo Cl XO í.C Rll.lll()S, Abdon ll;lphs!,iL, EIIS{)ll Ottilltcrmn c 

soJrrc_r uma pen:Ll td;ttl_:J quem_ atton í<t r.ontra Díoo-o Fortuna. 
o ~\t&"Jmon, taf!lbcm nao_ <lu~<!JO que esta pcau. l <> 

sc,)a lropost<t ho il.Crc, b o lo r't!JJUcntc ... 0 l!w. P.l'e siden.to _ Ru>J:lon,lon•m 
0 SR. Gl>R~IANO HAS:H.OC!Ilnt - Di\tconia· <L d 1 a.m:~da O:: St'S . DJI)ut:•.do;;. 

na.muuk. · 1 _ i";'t~ h_:~ ~ ~.umm:"'; T~1ndo_tl:~tlo :L ~~~ ''"" tl~~: 
O Srt, Nr;tYA- ... o eutão U[H'Osontei <~ ~~ ~~ ~~~! ,~- a. l }J.~tl.u d .. o. ch:ut tlo dt,l, p,._, 

crocndtt s;lg••íntc ; -J<~m ve?, do 10 u. ;~O MJJJo>, ~ ~ :,u ·~ 
diga.-so: tlc 5 LI. lO <tu nos. 

0 Srt. Gt::IOL \NO I IASSWCI II-:!t --V. l·:x, es f.<i 
Jlrotcgon([O os conspimtlorus. 

O St,. P ARANIJ OS MoNn;N.t:G IW- l·:· cri llliJ 
politico ; cs que vencem são heróe~. os IJ UC 
perdem tem amnisti<t. 

O SR. NEtVA--'-Nii.o se p t·utcja , ma.s tam
bem não se imponlt 1m penas lguu.c~ :1 esia, de 
lO ·~ 20 ao nos Lle prisfw ce!lul;\r. 

Qmtuto ao a.p~rte do meu vcnc ·ando chefe 
e a migo, cabe-me dizer quo ellc concorre 
para que se justilhtuc minha emenda., p ara. a 
qual chamo a. ac\coção dos illustrils culleg:\s 
c que reduz uma pena tão clcva:du., nivo· 
lando o crime p(} litico aos mai.~ aviltantes. 

Bem sei que ha colleg3.S que cmcnilem 
aintla sei' gt•ande a. pena que cu proponho oro 
suustitlli9ii.O <i, fo l' ti ssirmt, vinda do Senado: 
modililjuem-n'a aiuda mais, si assinl o cn· 
tomlm·cm. 

Eis o 11 uo penso, c, }}:t!'il. guiar :t v o ta~'ão a 
quo ;c vae procxlut•, julguai opportuno dever 
oxter no.r. (A poíado3. MttUu bem. ) 

Pos to a votos, é approvado o art. !• tlo 
r e lorido pt·ojccto n. 164, de 1902, sal V (I a 
emendado Sr. Nolva. 

O Sr. Ho!!!annab de Oliveira 
( pela oNliJIIt )- Sr. PI·osidcn to, vi;ivolmen to 
nã.o !111 numero no recinto. · 

Peço a. V. l!:x. quo mande v<ll•ilioM', a v o· 
tação. 

Procedendc>-sc ;1. vel'iftcação, r·econhoce-se 
que vota1·a.m a. t'<tvOL' 63 c con•1·u. 4, ·total 6 7 
Srs . Deputados. 

O Sr ~ Presidente - Não ha nu-· 
mero. V ;t.O·SC proceder :t chamada. 

Procedeodo-so í~ chamada, veritic:t-sc tc
rom- so o.usent!l.do os Srs.: Anwnio Uastos, 
Ariizio do Abreu, Bczorril l~ontcoollc, Fl·an 
cisco Sá, Tavares du Lyl'a, Eloy de Souza, 
Fooseca. e Silva., Wa.lfterlo Lo:~.l , Soare~ ~ei-

. V1>!, IV 

g· all ltllllciatliL tL e<ml.inu:uiiu tl:t discns.;fr'J 
tlllÍCU. tln !Jl~ J.jcc·tu 11 . ~85 ('.do 1002, :1llt!itívo 
deslt\CU.tlo oro 3• discussão do projccto n. :t85 1\ , 
do mc:;m<J :~nnu , eorn os su!Jsti.tuU I' OS n. 107, 
do JV03, da Com missão Espncí<\1, c out1·os i.~ 
c !lo offorccido.; ( Rcl'v~ma Ell"itor <ll ) • 

O Sr . Pre side .nto -Tom <\ ]!<\la
vra. O S!' . .I;Lll1 3S Ditl'llY , 

O Sr· . .lume~;; Da•·cy- Conn .;s 
ot·adcrcs procedentes, seu te-se na. uccos8i
dadc preliminar de dize r <i, C<•llltu·;~ lJUO nãu 
tem a pt\ •t cução de csclat•cccr• o debato, em 
QHo j á se empenharam no'.<J.Vcis oradores c 
compel.encias iurllscutiveis llost<~ Casa . 

O Ol' a.llor passará ru.pitlamonto Jlur s:.>lii'C 
qrn~i totlos os pontos em que tom d.u dizer 
a.lg1unas palavras, pJrquo julga qHc a sul~ 
prcsen•;a n ~ tl'ibun<~. dopoís de tã u p!'Oflden
tcmerüo c>plu.nada a ffiltteeüt, s•> t em um<L 
justificw:iio: ú <l <l c que os roprcsünta.ntcs du 
Rio Gro.odc tio Sul vcllln , a.tr:woz d•> con
junctl) de tudlts as mcdid.:ts pr·oposf.a:j, unm 
que reputam mais salllta.r, uquollu quo ~(H'<i. 
rocu nd<l em IJencfic íos ln r:ontcste.;; c pat·a a. 
qual so podnt•á appollu.1·, como ultima ospc
rU.nç,u,, om meiiJ dH~su. dcl't'•>Ca.da, desse desa
nimo, quo hvl'a em t odas .as camadas sociaos 
do pa.iz, em se t t•a.t.a.ndo da. vcl'dade eleitora.!. 

Ref,_;ro-sc av voto a dcscobort·>, sobt'C o 
qual tem de dizer pi·ofarentemonte alguma>~ 
p;r,[aVl'U.S, con·r,estando os <~ t·gumcnt;<il bl'i
ihantis;hnos dos hont·<>dos Dep utado$ •ruo o 
ataca.m. 

Pcnsu. qac o rcgirncn elo(toral do 11ossr. 
pai?. ü umu. míseria, que vem de muitu long-e 
o ta nto assim que .José •lc Alcnco.t·, l?rancisco 
Belizat·io· c Tavares Bas tos j :L pl'ocla.m~.v<~m 
~ necos.~itl.adc tlo vo f.o· a dcscoiJol'to corno o 
rcmodio a. o:;sa fmud o que <1 jovem Ropu· 
blica inJcli;!;tllcntc llc•·dou lllt M•>oa.rchia . 

t .) 
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Lê "trcclJoS daS monog-t~J.phias puhliC,llbS F.s t il de aCCOI'clO com os qno acham Qllll os 
pot· esses dous estadista~ do lmporio, c pelo E:<tados n''u lleviam ter somente ·o podet· tle 
publicista Tavares Ba.>tos, os l[uaes, Y~ então, legislat' soot··~ · o proc~~so, ma.s tarubem .dove
clu.ma.vam contra a. fra.ude eleitoral o contra. ría. l)Crtoncer-lhn.-; o clit•eito snbstantivo. 
a, cort•upç.'io que so avolumava. . Nu substitutivo do Sr. Ft•ctnci.~co Bel'DM· 

ATH\lysa o projedo lla. Commissão Esp~cial, di no lm um t.l ispos itivo, o do§ 2' do ~trt. 4 1, 
com o.qua.l não concordn. em se ontreg<tr o l rcg'lbnt~o o prooos~o, que 1.ambcm nau <lere 
preparo do alistamento om ca.tla muoícip io a. >!!H' acc<ní o, porque é tompo de s:.,lnr destas 
uma. commissã.o composta. do juiz tle di- formui11s estre ttils . 
reito da comarca, do presidente úo Cooso!.ho ~· tllmbem cop.tr'a as t;~xas. e de.spezas Qt~e 
ou Cü.ma.ra Municipal.e do 1 • supplenta. do e:-nstem om va.rJOs sub.>tltuitvos,. rcconhcct· 
juiz sccciona.J, e a.rgnmenta. no sentido de ti ~- mcntos _do firmas sobre esta.mJ?tlha.s e ou
monstrilr a pl'ocOO.encia, nesta parte, do sul>- tras: ~ao se devo_ onemr u cle1tot·, porque 
stitutivo elo Sr . Julio Sa.ntus. dtdn vml. a. abstençao, que é e:t[l.cti.\rnento o 

Mostra. a consti~uciona.lida.do da. medida., qua _9-tlvomos.ovi.~ar, a.nt~s de tudo. -
que se r efote a. um dil'oito , conhecer e p· ra. Na.o accmt,~ tambem a. conccntraçao da.s 
· t 1 ll' ·. · 1 

1. a. mesas cleltoraes, e r , corda a Ca.mara. o que 
Isso ctu o : u tclarlu commU!,n <;u. <Jea.t 11 di'sora.m us seus colle"<'S de Minas sobl'O as 
competenCJ<.t que f;ülece á Jusbça ~orl~r.:11• dâuculdudes q I(' ha. nó" tnteJ"io ·do pa.· z para 
que em face <lo ar t.s . 59 e 60 da. Constttutçao, . .- ~ 1

: • 
1 ~ . 

é uma magistratura para julgar as ca.u:Sas de conducço~,, c 1sto t(l.mbem concorreru~ par"' 
excepção. · a.. <l.b :!~enÇa<f; o mesmo .~e d~ra no . . cOnJunc,to 

Discorda do substitutivo do Sr. Fmncisco das JUnta.~ do o.puraçc<J.o na. cap1ta.l dos Es
Dernartlino no ponto em quo e3tabelcce mu ta.dos. • " . h • . 
nnico alistamento para. as eloiçõcs feder aos, Passou . pc:tltn;tonamcnte so. re, eot.e~ 
estadwtes e munici:p!l.es, pot• ser isso contr<\· pontos~ 1e!ormar no.proce~so eleJ~~wl,p~l' 
r ío a.o espirito da Constituição FcdeNt, c, que P.a.ra -~~ a re.rOl.m~ a. m'roduzJr-so é .o 
neste sentido, invoca o testemunho do Dr. João v_oto a v de.>cober~o, Sl .;. tl~a.. a ;e forma P?h· 
·J3al'ba1ho, l{UC reconi.Jece a compeiencia. tios ttca. do ~ser roota.L, na.o de~rõ ~os e~otto~ 
Estados para. orgarllZ<tr o sou alistamento c be~~ti~os dtJ voto a ~cscviJerio. IU_ais n? 
pl'Ocesso el~itorat ccssa.t•Jo a combatm <J a !raude, d1z o Sr . 

· ,. , ., . Julio Santos ; esta conftssno de S. Ex ., 
S.Ex: n~a ao11 ~~a<los, e :para. ?S Esta.dos, que quer. o vot.o secreto, basto. pa.ra i.mpôr a. 

\\té o dtretto ~c_tegtslat: ;;ohre o;~ altst(l.ru~ntos idM do voto,~ <l.escobel.'to a toda a Ca.ma,ra. 
par:• suas <:Jetçocs; retrr:• asstm uma Jacu!· o argru11ento da intimidação, lJIIe S. Ex .. 
tlade quo .nao.sa pód.o negar. 0ppõe, não é acceitavel. E' injuria p:n•a os 

O omdor não està de accordo . nem com o luncciona.r ios publicas, porque ent1•o todo3 
. seu coll~ga., nem eom o illusLre Deputado elles ha sem pro votos cou~ra. o Governo e 
pela Bahi<L o Sr. Leovigildo Filguciras. muitos lla quo a.t<í fazem exbibi~:lio de ·seug 

Do art . 70 § l• o que :;e conclue é que votos. 
elles podem razcr tudo em matot'ÜL de elei- Não lla J'oocio düto, porque não faltarão 
ções quanto não importe desresl:>eito a sua.s meios de-defesa. pam elles; on. impl·ensa. nos 
diS!JOSiç.õcs. mecti i10S, etc., quando, porém, ha io,orven-

0 Sr. João.Barba.lho entcntle. que a Con· çã.o, a.1·ma.m·se os runccionarios ú0 tvdas as 
stituiçã.o, no ar t . 70,§ I•, invade a tLttribui· garantia~ e os opcr;u•los igualmente. Qu:wto 
çã.o que é dos Estados, no que se rofore 11 um a estes. nós c.~tamos vendo o quo so esi.á. 
seu direito pro]n•io. · tl~nil.o en~re nós: clles são ca.da ver. m:üs 

Nã.o se do terá. sobro a. ma-gistratura. espe· solilio.rios, nã.o se ürrcceia.m dos IJa.trõcs. 
cial, que o substitutivo· d0 ~cu collega do Outro argumento, para os ultimos rccur~ 
Minas pretendo crcetr; pensa quo 6 clteia de sos ~cria, ({Uttmlo os opel·at•ío.=! nilo pudessem 
pc1·igos; comv diz o Sl' . Dt• •. João H<l.cba!ltà, to.~istil·. O ohdtu1·auo não SCJ compõe só del
sendo de livt•c nomuaçiio tio Uovm·no, SO!'Íam l~s. temos in LCU<icluaes, mnu. gt·<~ndc roa.~;Sa. 
us mo.gi:~tr:tdos quo fossem nomea.dos (l.llUel· independente, CJ ne S<\be reagi!•. 
los que l(wasscm il secJ•nt.ariu. os resultaclos Vivo·~iamo~ á. sombr·n. da~ l ols, em sHtl:\· 
esperados. çõcs cl:~.ra..9 . . A :t1Jstonç;.1o cxtraot•tlimu·ia qno 

Qua.oto ás M&~.s llo Sr . Filgu9ims, quo quor temos 6 o poiot· . 
quo liS eleições aoj<Lm fdita.s pelos pror.ess.~s ComJ?a.t'a. os máos elfeitos do voto secreto 
dos gscadoa, pen~u. o o1•ador que sã.o cunira· nas eleH;ões, com os qne cl.lt> pl'oduz no jtll'y, 
rias á. Cou~ti .uição, quo é e11:pressa. onde elle se torna. a~é infamante, á. sombra 

. .Si so 't·a.ta.sse d.o direito a constituir , o llo sogrotlo. . 
orador estaria com S. E:t. ; ITHJS. C/JI bor·a não Cita fac~os <la recusar,:iio I>Hln. defesa. d.c 
tenlt:1JitOS um<~ vet·•.ládeü•;t Hopublk;l gellcr•~~ l\omeos noi;~.vcis, ~uo são cnxota.~o~ eorno 
;\-yu., tlevemos observax· ~~ Constttutç:to, st t1yea.sem s1do esbotet•J<t.elos, e p<MJ.ue o ctu~ 

. : · - ·-
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serl[t o 1•otu de um homem de oom diante da 
enxurr<~da.? · · 

Os mosrno~ motivos ,jttstific:.m ~~ :.~hstenção 
eleitor:~!. 

Dos itupugnadorC!s do .voto •~ <.lescoho~·to _o 
uaico logico loi o noln.1 noputatlo Sr. Julio 
Sa.ntos, procumndo i nl'llla.nt:Lr enkc nós o 
systema ,já i.ICl\li donornimlil.O de «gabiuete 
r eservatlo:.. 

Este peocesso j<1 fui valen temente comba
tido no· parlamento francez pelo ominont<3 
e,;tadista francez Sr \Va.ldeck Rosscau, p1~ las 
su:~.s grandes difficulJ.adr.s praticas, provo
camlo t\ ab>tenção . 

Lê dcpuis a c:q>Osição 1le motivos t'~ lei 
eleitol'al do Est ado q uc rcpl·csen ta, ex posi.;-.ã o 
assigua.ila pelo i\lus~re chefe político, St·. 
J uliu de 0<1.S til h os. · 

dea.nte deste sacl'ificio de a.1not·; do renollle, 
ela. moJ'tl!idatlo ua. Ropublic:~ . E' unw. morte 
belltt porque ó herqica. . (Jhtilo bem. Ap
plmcsus nu l'aci nto,) 

Fie.~ .a. discnS'lão Miél.(la. lJOla hora. 

Vão a imprimir os seguintes 

PltO.JECTOS 

N. 23 B- 190:-l 

Pm-e<'G>' s()/>re o substitutiuo otfc•·ecirlo 11a 
. .'J& discussiio. rlo l"'ojccto n. 23, deste anno, 

que a-t,·lol"::;a o Uollerno a eram· e conlractar 
o serviço stenogn.tpllico ptna o Supnnno T•·i
lmnal Fede-ra/ . . (com parecer drt C'ommissao 
de Constiltt iç<ío, L egis;aç1.10 e ]llstiça, sob 
n . 23 ; l ) O voto a descoberto, como consta do pro· 

jecto, é o uo ico llUC póde impedi!• ~ ft•autlo . 
Si esta m ediclv, não sanear , proclamemos A Commis.ão llo Orçamento, pt•ouun-
então ~ no;;,;a inca.pacidn.do. ciaud1HO sobre o substitutivo ao projecto 
Dispen&~.-se de rliscut ir no mometlto si o n. 23, deste u.nno, apresentado pelo S1· .Dopu· 

voto é uma. í'uncçlio ou .um direito; tornll.do, tJ.do José Euzebio, sente discordar da. Com
pol·<lm, como urna func9ão, pensa quo o in- missão 1le Constituição, Legislação e Justiç:~ , 
dividuo não tem o dirolto do isolar·so . A ~ na. quanllo opin;~ pcli1 rojeição do mesmo sub
cooducb h<~. dCl refloctil• no meio social, p <tl'i\ , sti tutivo para. Súl' appr·ovél.(lo o projflctv, ta.l 

·qnando digna, nohilitu.l-o. Pa.r:~ c> c~.so do como o :~pl'cson t:u-.J. amc:;11'na Comrilissã.o. 
t"u occíonalismo pt.tblico, e p<LI''a o opera.I·ludv A razão de do,cidir dtl CoJumi&ião de 
ha. o mesmo inlluxo da ttCçií.'J soch1l. E' a inda Constituir;ão, Logísla.çã.o o ·.Justiça. ó quo o 
um grande p1~sso p;~ l'll. a :solitl<Jot'iO<lado lm- suus~i t ut ivo em I( Ue~tão apeua.s orca o SOl'• 
mana. viço stcnographico perante o Supremo Tri-

Mais aindn. O votu a. doilcoberto não ó uruu. lmnal Fo!lct•al, ao passo que o pt•ojecto não 
innovaçlio . Pot• elle battllharam na Inglu.- sü t\Utoriza o GtJVet•no a crea.r o mesmo ser
torra. os seus mai~ bollos espíritos . viço, eomo a cvn~raotaL-o. Parece á Com· 

Entre nós o Pl'imeiro esforço neste sentido mi~síi:o do Orçamento quo cstu. razão é con· 
da.t\~ dos ocmpos dt~ Constituinte de l B"~J. traproduccn to, porque não ha duvida que é 
Antonio Carlos, Muniz Tavares, Costa mais conscnta.oeo com a runcç:\o do Poder 
Agui•~~ o ouil·u~ J.eí'ell\lcmm-no. com bt'illw Legishttivl) prover sobro a creaç;i.o dos ~ar- . 
c vigol' , Mai> t1u-de,S:u•a.iva,ntl ('onsiítuin te vi(;os puulicOll do que autol'iZI11' o Poder 
Republieana.Com•> vê a. Ca.miÁm, uão é tuna E:tecutiw i.l fa.zel·o. 
conqulst:l. (!I lO não tenha. :r t~izos no pu.ssll.do . Qm\nto IL autori:>.ação para coutr:wta.r o 
Não se rompo com •~ nossa t ra.di<;ão. mesmo SSl'V iço, aiqdu. se afigura â Com-

O argumento dcouft·os paizos nho oadopta· mi.~~ão de Orçament.o quo o substitutivo 
l'Clll pouco valor· tem. A Europa. ou u.l p;un~J ro~otve a. quostão ma.is conveoieotomente 
pa~ies da Ame;·ka. são, poi·ventura, Jn()dolos quo o projocto, llcix:tndv pelo seu silencio 
de moralidu.de pol itic;~ '! Cita., entre outros, quo o }lroprio Supi·omo Tr ibunal o contracto 
casos de cot•rup<)?'LO 1!:~ lngla~orra o !los~- c cvihndo. as.'llm um possível conflictv ds 
tados Unidos. att.r!buições entre cate o o Podm• Executivo. 

Tcnlw.mos esta. ltollD. lrliciati va., como já oriundo do uma. interproiu.r;no ma.is ou 
t i v orno:; elo outl'as como o pl•incipio rlo <tl'bi.: menos l'est t•ict:\ fio tl.J•t. 58 1la Constituição. 
ti·u.gmn, a. sr.p:u·itr;ão cl:.t lgro.ia do E:;;tado c~- J~m!lm o ponto em quo ;1 dlvcr·gonch tl.a. 
t!Lbell!eidos n:~ Cor1s1Hn i~,f~o l{opublic:ln;1. Comrnissii.o dn Ot·ç~mBaio com o parcoe1• da. 

Yu.e concluir. Antos, por\lm, prer:ísa. t•c- Cvmmissã.o de Con:>tituiçã.o, Legislaç~Q n .lus~ 
lw.tm'os oclws d;L Oiliniii.o •1uo .. 1e fórmu. do til;:a. mt~.L> r;e accentuu. ~ aqucl!e Hm que esta. 
Cong-t•essv. ccholl r1ue o tom contristado. comrni!laào quot· dat· ao Poder Exocu~ivo :~u-
. Ouviu dizer que r. Gt~mat·u. não i.erú. com - turização para. abrir um crodittJ sem limi· 
gem do vutar u. reCortntl ololtoral, mtLo tl!S. CfJmu propõe em seu projecto. A Com- . 
grado a Iteccssidt\de úe reha.bilit :~rom·se as ·missrr.o .- de Orçamento repudm em absolu to. 
umas; por· isso que 8!lria procm·ur por suas somelhan ~e fúrma. do ui..'> pôr da. Fazeuua Pu· 
proprh~s miío~ a. morto. Pois bem. Nã.o blic:~., a tJUal nfw se confor•ma cotn o nosso. 
acredita ·quo nci·rhum Doputa.<lo trepide regimon constitucionu1, segundo ·Q quti.l ~~ 
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ded.pe~ ·deve ser {i:r:a.da. N('stc particular, 
por~tan to, o ~ubstitutivo merece ~oda prefe· 
l'encia da Cmnnüssíio de Orça.meni.o, por<1ue 
ftxa. o maximo úo. desposa. a fij,zet' com o ser
viço crcaúo. 

Em conclusã.o : · a. Co tu missão de Ot>ça
mcnto ent~ndà (j_ue a Cama.r:\, pelos- muti
vos expostos, deveapprovar o oub:;Jtitntivn 
_do Sr. Deputado José Ettzebio de prorat•eueia 
-ao pro,jecto n. 23 dostl} anno. Este subotitu
tívo, portím, no.da. mais é do que a rcpro
ducção do PL'O.iecto apt•cscnta.do om !895 polo 
então Deputado,. e hoje Senador Benodicto 
Leite,. projecto guc-recobcu então o n. !a5 A, 
de · "1895, e'-mereceu parecer í'<"voravel da 
Commis.~o de Constituição, Legíslaçâo e Jus
tiça, e_ da Gommissão de Orçamento; corno 
se vê da publieaÇ<'io que so seguo a este . pa
r.ecor. Ora, do onLã.o pww cá as condições 
mudaro.in, de maneil·a. que o sei·viço steno
graphico q_ue nessa occasião talvczrequeres.;e 
a aJ.lplícaçao de 150:000$, como propunba.o 
pro,JOOto, hoje pensa a Commissfio, pôdB bem 
ser feito com 60:000:ji. A CommtssKo de 
Orçamento por· is>ó pr•opõo que, a sar 
a.cceíiío o ~eu parecer, a; Ca.m:.wil. modifique a 
quantia. de. 150:000$ pr•uposta no substitu
ti YO r pa.ra. 60: 000$00), 

Para L~so apresenta. a, seguinte sub
Bínendil.: 
· Ar( 3•. On'4.o so diz-: 150:000$, dig<~,-se-
60:000$000. . < < 

Sala das Cúmmissõas, 18 de agosto de 
l90:3.~I·hm~isco Vd!Ja, pr·esidente, - Urlwno 
.Sanlos, relator. - Fra11cisco Sà, - Ualcúo 
Oar1Jillllal, - l>auta Rttmo.!. - Dav.'cl Oti?1~-
1Jisla .-Laul'inda Pitla,-GorMlio da Fonseca. 

Emenda sul!stituti~" a que so 1'i!(~r~ o pa1·cocr 
supra 

O Congresso Nacional decl'Ota: 
Art . L o. Fic:t creado no supremo Tribunu.l 

Fedet•al o serviço stcnograpllico. 
·· "ArL 2.• "Os debates, aeba e decisões il•ilo 
li\Ctido p1tbli~a.:Ios ·no Ditwio Officía! á por:POL'
çã.í:l quo foren:i'tendo toga1' as ses$õcs, e depois 
l'eunidos em vohllil~s, constHuioilo os /1,.maes 
e a collecçã.o das deciSões do Supremo Tri 
bunal Fedoru.l. 
· .Árt. 3.• Fimt .o Governo aulm-iza.do a. des· 
}leDdCL' com esSe& S6l'ViÇOS t\té a. quantia. de 
150:00.0$ ana"ua.!niénte, p.Jdendo para, ii~o 
lthrir o necessM•io c~·edito . · 
. At·t. 4.0 R!lVOgt~m-se as disposições eru 
contrario. · ·-

. Sa.la..:Q..ti.s .. aes~ões, 8 d~ julho de l90S.~ 
h~rJ Eurcliío, 

Parcce1·e$ IJ" p1·ojecta a q~e se refere o J><u ·cce~· 
sttpl·a· 

O pt'o.í~do do Sr. Depu ta,lo Benedíc ~o 
Loite dBfendc-sc de ta! ful'rua. ]Jclo seu sim· 
pies criunciado, (iUC a .Commissão <lc Legi;Ja
ç.ão o Justiça nada ptoecisa accresccntar ;t se·u 
l'espeito. · 

A convcnionci<~ d{l u ma hl mcdíúa íru· 
püc se. 

Nas dcmocrJcia.s, uma dM ma.ts J'm•te.s g:1r 
ran t.i<ts rle l ilJG;',htde está oxa.c ~amcn te n:t 
pablicidadc a mais a.mpl:1 do t'unccionammit.o 
uos podc1·es }lub!Lcos. 

Si isto so rlá para o Etecuti v o e Legisl:J. ti v o 
em todos os I\Jgimena, par<1 o J udiciarío, 
no nosso. pare~J a.inda tuai$ import<Lrrte, 
cal.Jendo·lhe, oom:> .lhe cabe, firmar 1\ dou
t:ina constitucío.rtal no 11Uc ella tem de mais 
elevado, · 

Da.hi a appri;va.cão que a Commissão dá 
ao Pl'oje~to, cutontl.endo que deve ser <d· 
opt'ado. . 

Sala. das se8sões, 14 de a,o·osh de 1895.
V. de Mel-lo, preside:1te. -'lledeiros e Albu· 
qt~tH{Ue.- Rdw1rda Ul!mos.· -Luü DomüJ.
gua.i.~P. Toh:ntir:o.-SelJ,tsti<"lo da Laçerda, .-... 
Mortin$ Costa Junior. 

A' Commissão de Orçamento foi presente 
o pL·ojecto n. 135, dest e <mno, p:\I'a sobre 
o me~mo omittfr o seupal•ccet·. · 

B' assumpto do projecto n. 135 a crcação 
dll sorvíço tachygraplüco no Su:premo 1'ei· 
bunal Federal. e a autoriza.çã.o ao Governo pa:ra. 
fazer as despezas necessarias com o mesmo, 
dentro do limite de 150;000.~ por aono. 

Coosideran(lo não só a indiscut ivel DIJCOB
sidado da publicação regular o em dia do~ 
actos do Sitpr<)ffio T1•ibuna\ Fcdora.l, como 
Ol'gii.o que ti d:~ soborauia nacional, comi) 
tambem, o principalmente, as inc>~irn:Heis 
van tagons q uQ tt'Ul'á. ao di rcito br:úilei!·o 
essa. publica~ão, facilitando o ostudo <!.a cón· 
~u lta nos annacs o collecçã.o das decisões do 
Supremo Trib11nal, é a Comm.issiio de pa.· 
racer q_uo soja o rara rido projecto · tl·ansror· 
mauo em lei . · · 

Sala das sessões, 21 do agosto do 1895.
Jo,<o Lopes, prcsidcutc.-Augusto Sello;·o, re· 
la. to r. - AtUe i'! O Torras. -Augusto Montenegro 
- 1lii;yl'ink. - LctUI'd ilfulfcr. . · 

l'roj~cto n , i3ti, do 1.895 

o Congresso N::~,cional decreta: 
Art . I. • Fictt creado no Suppl'Jmo Úibu· 

nal o serviço tachygL'aphicó.. ·· 
Al't . 2. • Os ueba.tes; acms · e decisões irflo 

seu do pu1Jlicados no· Dic.rio OtfiCioJ :í. propot• 
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çii.o que forem tendo lo~a.r as sessões, e de
pois reunidos em vol<~mes constituindo os 
annaes e a collccçil.o .das decisões rlo Sitpl'•1ffiO 
Tl'ibuna.L Fedor:~.!. 

Art. 3.• Fica o Govorno atttorizado a tios
pender com ess:Js s~eviços até a quantia de 
150;000$ atulua.!ment,c, podendo par<J. is.;;o 
rtbrir o nocHSSa.l'io ct·orlito. 

Art. 4.• Revogam-se [l.S disposiçõ~s em 
contrario. 

. Sala. da.s scs~õo~. 213 do julho dCl lS95 • ..,.. 
Banediclo Leite. · 

N. 147 A-190:3 

l'w·cce,· .•obn? as emendas ofTel·erid!ts ni~ 2• 
discussr7o rlo Jll"ojcdo n. 1-17, rlc.<t..; rtnno, 
rpw fixa a !lc.•pe.sn do llii>lislen'o dl! Gucr1·a 
11ara o exw·cido de 1904 

A Commis~ã.o tle Orçamento, tentlo exami
nado as cmBndas apresentadas ao projecto 
que fixa a despeza do Ministorio da Guerr<t 
para o exerc;cio de 1904, passa a dar o seu 
parecer pela fórma seguinte: 

A' emenda dos Srs-. Benedicto de Souza, 
Aquíno Ribeü·o e Custa. Netto, atltorizn.ndo o 
Governo a despender ::t quantia do 150:000$ 
com a linh:t telograpllica do Cuyauil, Co
rumbá 6 seu prolongamento por Mirand·.1, 
Nioac e Porto Mm•tinho, na. fl'ontcit a com a 
Républica do Paraguay, ·não pôde a Com
missão dar o seu apoio. Bem examinadas as 

·verb:ts orçamentarias quo autorizam :1 con~ 
tinuação da; obras encata..las, só deve ser 
concedida semelhante autot·iza,:ão depois de 
tormin~da a construcçií.o da linha ontl'C Co
rumbá c Cuyabá. FoHo cst} servico, corlti
nun.r-se ha mais tarde na obra, tL•atando-se 
.da ligaçiLO com Miranda, Nioac e Porto Mur
tinho, d.esenvolvcndo-so o tmba.llto dn. actu:J.l 
commiosii.o. De prompto cogita-s3 de fa;:Cl' 
a linha. pt•lncipal, _para. so mnprehcnllcr mais 
tardB a construcçao de raliltLos. 

A's HC~c emendas rcdigid:u pelos Srs. Car
los CavMcanti. Alencar GuimtLrã,i,lS e La. me

. nlu Lins, a Commissiio apresenta as consi
dcracões que julgou opportunas par.1 quB o 
Congresso tlelib~ro em sua alta sabedoria. 

A primeir·a autot•iz:.t.. o Govel'DO a conti
nuar os e$tudos necossarios á. urgente con
strucção de uma fel'ro-via. que ligue o Estado 
do Pa.ran<.i. ao de M•~tto Grosso. Esta cmeoda. 
não. púll.e sor acccita. No orçamento do cx
et'cicio de 1903 figura esta autorização e o 
Governo; segundo iuformacões. pl'ostadn.s, 
depois tlos parecot:es da Direcção Gorai do I<~n
gonbaria e do Estu.do Maiór <lo Exercito so
bro o re lat.orio dos estudos r.íitos pelo I o lút~ 
talhão rl.e engenharia, resolveu não utHi-

·. ?.al'·SC della, mt~ndon suspender os estudos o 
l'ecol hor o batalhão á ciüad o de Curityba; 

357 

mandou ma i~ db.tl'ibuir pa.l·te úo pessoal c ·· 
tn[ltel'ial pelas com missões d;J-S c,st rad>lS ·de 
rocl:tgPm ü:t cidadf' de Pa.Jma~ ao Porto 
Uniã.o d:\ Yictori<t r. 1le Gtta.r·apu:tYa (L foz 
ilo lguasc;n, a.rnbas em construcç:io. Ficou, 
por&ant l, adiat!o e suspenso ,o ·cstndo de to,.! 
estrada, poi.> não côt:i a inda resolvido QHal 
~or<t o tt'açado pa.m Mat t.o Gros;t~, o qu<Ll 
será o ponto de pe~.rtüla d a fcrl'o-vi::t. 

A ~egunda autoriz1 o Governo a dospemloe 
a importancia neccssltria pnra esta.belecer <~ 
Ligação telegt'ltphica en tre a cidado 1le Pal
mas o a villa União da Victoria, bem como 
a coloniu, militar !lo Cllopím com o povoado 
d<:t Manguoirinha, no Estado do Paraná. 
Esta emenda não p~le ser ll.Ccei t:l; achando-' 
se umn. commis$ão encarreg ttda da. constr tl· 
ccão da estr3.d<• do rodagem da cidade de 
Palmas á. villi1 d.J União, t r,do esforço deve 
sm· emp1·cgado na. conclusão dess<~. estr11da. 
Mais tarde, com fa.cilida.de, sm•á. consti'Uida 
a linha telcgr:J.plticn. pelo mesmo pessoal o 
com os recul'SOS da verbl. Ol'çamenta.ria re
specüva., sendo o mate1·íal fo rnecido polo 
Ministel•[·o da. ln!lustl'ia., Viação o Obrt~s Pu;. 
blícas. <t cnj<t administração pa.ssa.rá. a linha. 
depois do prompta. Quanto á l inha tolf.\gra
phica. da. povOa.ç,ã.o de Ma.ngueirinha ú colonia 
do Chopim, ó convéniente esperar quo seja 
tcrminadt\ a constrncção do. línba de Guara.· 
puava ti. fo~ do lguassú, para. iniciat•-se da
pois este novo so1·vico, não dispondo o Mi
nisterio da Guerra de pClssoal su!licieuto 
para. eJtecutal·o simu!ta.nClamcnto com o 
out1•o. 

A s~ a.utorh:u. o Govemo a. a.brír o cre;lito 
oeces.,;a.rio p;.n·a a constt•uccão da p onte sobro 
o Rio .Ja.ngadtL na. estrada. de· ~odagern quo 
liga o Porto U niüo tia V i c to ria a cidrulQ da 
Pn.lmas. 

A Commi;!São ,i11lga inopportuna. esttl. auto· 
rizar,:ão. 

w ioaispens11vo! ugoal'dar o relatot•io do 
chefe ila. c()mmisslio d a. estm.da do roda· 
gom da cidade <lB PtLima~ na -<,·illa da União 
para julgat• da dcspcza ti t:.~r.Ol'-SO com a. 
construcção da, ponte ; só :tssim podorá. o 
Governo ter os elernon t os necessarios para 
resolver q ualq ue<· co.llSa' a respeito e su.ber 
si póde ou não. se~ computa.da. pela verb~ 
consiguada. no orÇamento . 

A 4~ emeada manda. na rubl'!ca,- Ma.tcrial · 
-verba 14•-0bras militares-fazer o .em· 
progo de 140: 000:1; na. conti nna~ã.o dos tra.ba.· 
iltos· da estrada est'rategica e Jjn}ta, telegrJ.· 
phica -ólitre-niial'&PIM. va e a 'colonia. míHtar 
da róz ·do Iguasst1. Esta. emenda é desooces· 
saria. AM lwje este servi ~!O tom sido·Joito 
sem )lffia dis~rimi~aÇã.o es'pecí~l no ·' orça
mento de urna quantia cert a. X o projccto da, 
lei vem cousignada. a, a.utoi·iza.ção pa.t•a o 
Govm·no continuM as obras encet.ada.s. 
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. . A iixacão nem· sempre. é con~euiente e plotar o cffocti.vo da.s Pl'<i.Qas do exercito, si 
· muitas vezes tl'a.z ao Ministerio da Guerra as cil'cumsta.ncias assim o exigil'em, para o 
serias embaraços :para. estabelJcer a indis- que abl'it'â os creditas supplement'c~,res, que 
pens<wel ~ropol'ci•ma.lidado. na disr,l'ibuiQi'Lo forem ncc~ssa.rias. · 
das quant1as de que tra.ta 11 rtiorica-Oht·as~ · 
!leguod<l as necessidades de cadi\ uma das O mi:üstt·o da gucrt·n. actmtl, embot;a reco· 
cornmissões enca.rr·egadas dos set·vü)os com- nltaça a urgencla do uma organiza~ão milltar 
petentes. com o ~Jífectivo de 28.160 1>mças, r·ccoolleco 

A 5a ~mcnda. pede 0 augmcoto de !O:OOO$ tamhBm com Justiça. qn:> as no~s11s coudi
na rubrJC<t 5" _ Instrucç1ío militi1r _ Sllh- çõr1~ !i.nanceil·a~ e8li\o .pmhmlo l .od:qn·ud~nci<\ 
l'Ubrica.- Tiro Nacional- ú. ser despendida D<tS dcspezas publlca.s. Nos orçamentos p<~~
com a a.cquísiçao de medu.lhils tle di~tincção s0dos a. vcrlm cr<t t• mesma, f[UB agori1 é pe
e. distr"ilmiçã.o de prcmios pacnnia r·ios no 4tda na proposta do Governo. 
concurso annnal do tiro. Não ha necessidade A 2> emenda perle qtte Sll accresccnte a.o 
de semelhante angmento; até hoje o i\1iais· n. L do a.tt. 2,dopois d.e officLieS--'-a po.lavt'a 
teria da Guerra tem adquirido c di$t •ibuido subaUe;·Jw. A commissão não acceita esta. 
premias nos concursos de tiro sem necessi- emenrla; nenhuma. tazõ.o pôde jltStiti.co.r o 
dada de uma. verlJa. e~pocia.l p11ra. esse fim. limLte li. líbet·do.de de escol!ta por par ~e do 

A 6• emenda autoriza o dispendio da. governo aos dous pr.ilneiros postos do exer
q_uazula de 50:000$ para premios de anima- eito. Não é possivel'tal1•eséricção aos alferes 
~ã.o que estimulem a criação do cavallo roi- e tenentes. O gi.~verno deve na. verdade 
litar mediante eoncm>sos l1ypicos, l'ea.líza.dos manter a facurúad.e ct~ enviar em commis
nesta. Capital, O projecto n.o art. 9o n. u os- são ao cstra11geü•o para ttperfeiçoat•em os 
ta.belece os mesmos .. ,premias, podendo o go- seus conltecimentos, o official, fJ LIC cllo juL· .·· 
verno despender 11tê a aquantia. de 50:000.~, gu·que e~tt1 mLs condiçõe,. , 
mas não estabelece e condição. do con'Jurso. Os Sri!. Pa-ula Ramos, F . Tolentino,Ahdon 

.. A Commissão nã.o acceita. a. ení.enda, pois Baptista e Ely~eu Guilltormo redigiram a 
-- entende qua d.eve fical' ao a;rbit.L•io do governo emenda. que mand.taccL'escenta.r a.o a.rt.l · n. l4 

" · ou melhor da. autol'idadeadmiriis~r<ltiva. iJ. es· o seguíute: inclusivo u. conservação da eB
(JOlha.do modo mais conveniente de estimu- trada de rodagmn s. Francisco em Sanb 
:lar. a. cria.ção dos cava.llos de g11er1'a por meio Catharirm, l)ue fica incorpot•a.d.;t ;i. séde das 
de pramios pecuniarios.. · · estr:J.da.s estrategiclíS. A. commissã.o acceit·:~. 

A 7• emenda. autoriza o governo a d~>· a omanda, nã.o hu. inconvenien te no accrcs 
render a quantia. necessal'ia. para dar a.mla· cimo u.o n.rt. to n. 14 do pt•ojocto pedido 
menta á.~ o oras de rapal'açã.o e constrlicção polos signa.hl'ios da emenda. 

~.-··. 

no Asylo dos In validos da. Pa.tl'ltt; correo do a 
despeza pala. rubricn.. 14. A emenda é de~ne- O St•. Pauln. Ra.mos peua em uma out1·u. 
cessaria. A verb<J. orQa.montaria. é distri· emcntla a suppressTio do u.t·t 3•, manJ.aodo 
b~ida. pelo governo pt•oporciona.lmcnto IlOla.~ qu:.~ se oon3igne a. veL'ba nocessa.rh~ parJ. os 
d11ferontes obt'as om o.tecuçã.o, separando-se ltn~ de que trr~ta.m os refot•idos c roditos es
ta.mbem as qua.utias cortas ptu·a obras· peciaos. A modidll. lemlmidil. por esta. emenda 
nova.s. nii.o póde ser apoiada. Tra.t.a.-so de um r e-

0 Sr. Co.rloa Ca.va.lca.nti rLpt-csontou dua.s cul'.so permttnoote de a.ppli!la.çã.o muito ros
erp.enda!s,que roram estudadas com a. maxilna tl•ícta do qual nã.~> p6do prescindir o Miilis
a.t tençã.o. A 1a manda alterar as verbas 9• terio dt~ Guerra, q11e do um momento para 
(~&ldos e gra.tif!ca.Qões)e lQa (otapas) tlc modu outro póde tel' nectlssidade de adctuir·tr com 
9-ue seja.m.consignadas. nest.e orç'J.tnlmto as urgencia material bellico como realmealio 
lmportallctas nrJcessar~a.s para oooorrar á aconteceu agora com a occ1lpa.ção .mil itar 
deapaza correspon.lento a. ~8 .100 pru,ça.s de do Atlre. Uml\ sit.uaç.Ko impre vista sem osso 
acoordo com a. lei de fixação de t'orço.s de l'Ccurso, que foi esta.belocldo pela Pl'u J.cmcia., · 
terra.. póda coHomw o governo em condições de 

A Commissijo nega o seu 1.1.poio a esta graVt;S _cous~quenaia.s para. a d(Jfeza. mielona l. 
L · .. emen!Ja. A proposta. para o ol'çamonto ,con- Demais esta disposiçlo uo projecto .já. nm 

sign~·,a CJ.UEI.ntia. s_uflicientepara. 15.000 pra.ças consignada. nas lets anteriores de ol'çaruento; 
•; •.c. · nos. eorpos arreg1mentl\dos,. e uma alteração e nenhuma razão superior de ordem politica. 
··· t.ã ·· ·d' tt z- ·· d i Tl · · ou a.drnirmtra.tiva. <~.cons clha. a. sua ~·li tirada 
t. põ~!~e~e~csi~nh~~do~~ q ui 1 mo, que não oesto m<lmento; ao contrari1> a sno•sas .CJ.ues, 
t'L. ·A concordancia. que o l:butor da ornonrlil tões do ca.ractor intern:toiGnn.l aconselham <L 

.'

L."_,_· __ :·_· .. ·_,!~, ~t·ec.tamêa, co~t a._lc,i· Je, fixação ~~Ls dforças de sut~. p~rm:\nenoia.. . 
.·· . erra .· mu1 o na <ura., mas· .nao .. ove ser O Sl'S. Hom.nria.h o Coiso de Souza. ela . 

~';. , ·}lratica.da. em t odo seU rigor, t11uto mu.is hora~itm uma..e1nenüa áu tiJ1'izando o Governo 
quando o goveriio não está. inliibido tlo corn- a. torna,1' extco,sivo a.os domo.is :J,Wl\tot'Ci'J etc 
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gue~·m as vantagens do dect•eto n. 8~1 de (uma fut•ro-via, quo ligue o Estaüo do Paraná 
27 rle rlezemhro do !901. A Commi.ssão nã ' ao de Matto Gro~so, a qual ser<t feib po1· 
pód~ u.cccit:.w a Bmnnd·,\. Em primei1·o log:11' pt•aç:u.s (hi e~orcito sol1 a dit'ccc~o d(} cngc· 
a. a. m·c.oda. <LugmCIJta .. os vencimentos dos! nilciros militares, deotr·o ll<tS vcrbns do orça
.funccíon<wic.s, o q\Hl não é pcrmíttido f<~zol'· mente l'eh\tivo iLO pcssoi\1 e olmJ.~ mil itares. 
se em urné\ LGi annua.. c em se~unJ.o logü.r 8. i· d·" , r . 7 ti ,.. ·t l 1go·• 
niio se devo equipi1l'ar os venciment os de .''a .'"" seJsJ_e~, . 0 a~o.~ 0 !_0 . - ,, __ 
todos os ariditot•es de guerra aos que per- J:rolos 

7 
Ca;af.cantt. - ~Venceo Gu~1 • 11·n WJ-' • . -· 

co hem os do 4° o Qo dis~rictos, cujas g·ua.r- · •men ta .m.~ · 
niçücs são muito mais importantes do que 
as <los outros districtos, havenclo porta.nto 

N. :-l. 

uma di!Ierença notavel no tr·aba,llw éL car·~·o · Accrcsc.ente-sc omle convier : 
~dos respectivos :lllditoros. 

O Sr. Hosanna.h de Oliveira. il.pt·oseotou 
mais uma ciilemla, conôignando u. q nantia do 
500:00~J$0ú0 fJU.t'a fortilicaç:ão elo üsl.rcito do 
Obidos no R.io Amazonas, Est:1do do PariL. 
A Commisião impugna a emenda por ínop· 
portuna ; a.ctual rnent.e acha-se o Orçamento· 
da Gmd'l'll. por tlo111ais soul'ccarregttdo corn as 
despeztts extraurdin:trias conseqltentos da oc
cupação ilo territo1•io do Acre. ~~~f;;L simples 
razão manda que nã.o ~o inicie obt•a rtvva., 
que som grand.e prejuizo póde soe adia,tla. 

Pot• ultimo o Sr. Thomaz Co;valcan;i for
mulou a sua emenda autorizan(lo u Podm• 
Executivo a doat• ao Club Militar um tm·eeno 
com prcdios equlvaler1tes aos quo foram 
doados ao Club Navat ou um pr·edio de V<.tlor 
equivalonto áquella deoaçii.o . A Cor;:;missãó 
deüw. do to mal; conh.ocimento desta. emenda, 
por não cabel' u. sua matllri::~o em uma lei or
r;amen taria. 

Sala. das Commissões, l8úe agÓsto do 1903, 
-Prandsco Veiga. - Jo,ro Gale<ío c,~rf!d!lctl , 
l'Blator. - Ani:io de Abreu.- />hmcisco &1. 
vencido <1na.nto <1. cmenút\ supprosiva u6 
art. a• d-o projecto.-Latwi11do PiUa.-1-'cmla 
Rumos, vencido quanto á emenda suppres~i 
do art. 3°.-D,wid Cmnpisla.-U1·bcmo San
to.! , de aocordo com o Sr. Pn.uta Ramos.~ 
Gonwlio dct l•onseoa . 

Emend(!S a quo se 1'ef~ro o pm·ecet• SUJl!'(' 

N. 1 

·. Fiel\ o Governo autorizu.do a. despondor a 
quan~ia do 150:000$ com a llnl1a. tr,lcgra
plüca Cuyabá a CorumJ,íL e seu Jll'Olonga· 
m e.nto po:r Miranda, Nioac e Porto Murtinho, 
na fronteil•a com a Répnblíca. do P :uaguay . 

Sala das sessões, 6 de a9osto de 1903. --' 
Eindolpho Serra. - {Jen erücto de Sott.;;r.t. -
Aqu.ino Ribei1·o. - Co.<la N~Uo. 

N. ~~ 

OnilO convier: 
Art. Fica o Podar· Executivo autoriza-

do a, eontil1uat·, n:~. vigoncía dosta lei, os 
estudos nocef:\.'la.rios á tl!'gcntc constl' rwç[o (lo_ 

A1•t. Fica o GovCl'fiO :wtOJ·i~âdiJ a M;
pond.el' t• impJrtancü~ noccsS[\J'ia para esta
bCllccor a l.igttção telcgraphii:!t entre a cida,le 
tlu. Palmas o a Vilia Uniii:o do. Víctodi1, 
bem como a colonía milita t' do Chopim 
com o povoado li :"L N!;wgueil'i nha, no Est<\do 
do Pa1•an:i, abrindo, pn.t•a uccot•rcr a essa, 
tlespeza., o necess:trio ct·cd íto. 

S:üa da.s sessões, 7 tlG :tgosto tle lQ()3.
Cm·tos Cavalcant-i. - Alcncm· Uvimarüe.•.
Lwnenlm fins. 

N. 4 

Accrcsccnte-se onde conviot' : 
Art. Na.vlgencia desta lei, podcr:i o GoN 

vern1J abt·ir o nece.,;sario cJ•erl i tu para a cDn· 
strucção ri11 pon te sobt•c o rio ,lu.ngudtt, nu. 
estrada do Ndagcm que ligll. o Pui'tO União 
da Víc toria á. ciúatlc de Palmas. · 

Sala das sessões, 7 àa u.gosto de 1903.~N 
Carlos Cavalca,~ti, -Alencar CI!IÍm crnTcs,
Lam.snlta /,i rts, 

N. 5. 

Da suh-rub!'ica. -Material- vol'lHl, 14~ -
ObrrLS mílitn.res-scr~.u cmpr•cgado~ WJ:tJOO$ 
na constl'ucçiío dos tt·aiJu.lhos da ostmda. .cs
trn.togica elinlm f.cl<!gra.llhica ontt•e GuartL· 
puavr~ e a co!oniu. milittLl' da Foz do 
Iguas~u. 

Sala das sessões, 7 de agosto uo· l OO:J. 
·cm·tos OavakanU . - Alencal' GMimar,re~.
Lv.meúlu~ L in.•, 

N. 6 

A' rubric:t 5" --lnstrucção Milit:tJ' -sn!J 
rubrica; - TiN N01cional - acer escente-se 
niu.i.s a quantia de 10:000*, impor·t<tncia. .a 
s ll' d!lspendida com n. a.cqnisiçã.o de medalhas 
de disl iocção o dist ribuição do pr·omios pa· 
cun!arios, no concur;;p a.n iJ utll de tiro. 

S:Lla das sessões, 7 de ngo.~to lle .1903. 
Cal·/.oi Cmxrlcanti.- AlenciJ.r Gt~im.ari{.IJS . -
L•.tmcnluo Lins , · 
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N. 7 N . 12 

. Substitua-se o n . II do :trt . 2", p :ito ~c·~ · Art . ~ - " Sllpprim:t-se, c.:.nsignando-se no 
.guintc-A estal.telecer- promios de a nimação orça.mco·to u. vorb:1 necessa.ri<.~ par<t o.s ftns 
que estimulem <t criação do · caval!o mllHirr de ·que trato.m ol rcfl)ridos crcJitos os
ou do guerra, os qua.cs serão distribuhloil pcciacs. 
media.ntc concupsos hippicos l'en.lizn.dos s d · - 1 f 1 19'3 · c ·t 1 · · d - tl 1 ala M sossucs, 1 t c agos .o (c .J, .-
nc~ta apl a , p;wa. o que po tW<L cspont cr Pr.w/ (1 R,m1os . 
a((} a. quantia de 50:0:!08, a brindo o o:cos
sa.rio . CL'odito. 

Salo. ila.S sessões, 7 rlo ag-osto de 19·'11.
Cru·l·o~ l'u"Vulúwti. '- Atentw· Guimm·,re~. -
L ammlfl,, Liirs, 

N . R 

On<lr. convim• 

Art. Fica. o Poder Executivo antori7 .. ado · 
a despender <t quantia. nocessa.r ia. pa.nt. dar 
andamento ás obras de reparação e constru
cção i mprescíndiveis no Asylo de Inva.lidos 
do. Patria. , col't•cn ,Jo e~s.'i dcspeza pela rn
bl'ica 14• deste OJ'Qamcnto. 

. . Saht das ~essões, 7 de agosto de ·1903.
Cal'los. Ca1Jalca.nti.- Ale~J<.'t(rosGuima•·tics,

: Lamt:>l!ta L i ns. 

N. O 

· Alterem-se as verbas o•~Soldos e gt'lüili
c1.çõe$- e ! O•-Etapas~de modo a que sejam 
consignadas nosto orça.mont~ as lmpo.rtan
cias necessti.rir.s para occorror <1 despJZa cor-

·. t•espondcntc a 28.160 praças, do a.coot·do 
<!Om a propostll do tiução do for.~n.s de tnrra, 
vo!a.clo por c.'!t:l. Ga.mai'a, :n·t . I•, 33. 

Sab (]:ti; ·s .Ji's.>~s , 7 dr. agost.o ·rh 1!1')3. 
C wl•ls ('<twl w.r. ti, 

N. 10 

N. t3 

A1•t. F iel. autm·i:r.aílo o Governo. na v i-
gencia <loilta lei·, a. toi'oar oxtcosiva.~ a.lls do
mais a uditores· uc gLJerra. as vantagens do 
dMrnto o. 8'-! J, de Z7 de dezembJ•o !lo WO I. 

Sali\ elas :>o!S~õe.~. 7 de agosto do 1903.
lfo.l'tm llllh r/c 0/ivcim.-Ucf.sorlr.: Sl)U.õa . 

.· 
/ N. 14 

Onde convi~r: 
Pua fortificaç-ão do estreito do ObidL>s, no 

Rio Amazonas, Estado do Par:í., 500:000$000 . 
. Sala das sessões, 7 clc- agosto de 1903.
Hoúmiuih d e Oliveira. 

N. 15 

Art. Fica. o 'Pod(.'r Executivo autor í-
za.do a doar ao Ciub. Militar . um terrono 
com prodios equivalentes aos que forem 
doados a.o Club . Naval, ou um pl'edío de 
valor equivaLente aquella. doação. 

Sala.. das sessõe.~. 7 de agosto do lt:l03.
TIUJmaz Ouwrle~:mti. 

N. 151 C- 19ú3 

Parecer sohre tt emenda apre.•onlatltt mt 8 3 tlis· 
Cll.<,o;,To rio JWOjet:l <l n. f!JJ A, tle.<tc fllln l), 
IJUe mant.úi · éontirtutt1' a {a:; e r gmtuilnme11111 
c1 i1117lJ·e s.••i'O · d 1.1 ,-e ois ta du. Socifl(l•td u de 

Ao· .n . ·1; rlo aJ•t , 2•: MecliciM! e Cú"Ul'ftiti W! Im;n·eusa Nw;iOn(r (. 

· Accl'Ciscento-sn depois do- officia.os - a AConnilis~iio llo' Oi·Çamonto csf.átlcuccórrJo 
·palavra- suba.ltornos- o ma is coJl)O está. om quo seja.. appt•ovada a emeoila. :bo projccto 
. Sa.l<t 1Ias sessões, 7 llC\ agosto llc 1903 __ . n . lf>l A, de 190:3, a.prosentad•t pelo Sr. Dqpu-
Orl.l·los Cr.<v1dcw:li. _ bdo Rodt•iguas Lima.. · 

Sala 1las Commissões, Itl da agosto rlo 1903. 
N. lJ - Fmncisco Veifln, Pr!)sidontc. - Urban11 

8anlos.- Gate•lO Ca1"Va/hai.-]'Q.UWJ namo.l • 
. :...... ])a,icl Orimpisla.-Lmtrinqo Pilla.-Fron· 
c fico 8t!.- Corli ctío drc !!onl!!w. Ao art. l•,n. 14_....: r.cm·osccntc-~c ..:._ tn

cl.nsl V(! :i eonsol'val)ão d:t. c.9t J.'ada. do rodagem 
· 1!. l~l•ancisc:~. 1Hi1 Santtt Cnthn.t:ina, q 110 fica 

·· ':. ·. fncorpot•acl:t 1í. rê1le tl:~<s ~~t1•adns d~ fed•o os · 
· .t J•s.Ltogicas. · · 

Emertfla rL q«e M refiwe o p11recm· ·"'PI'll 

· · l~m vez da - pa.ra. continni1• a. r,?,ül' 
lligiL·SC - para. mandar fazer. !?:'\la. da.~ ·seK~tics. 7 ilo agosto elo HI03.-,

;,, '·. ·· ·1 'mi llt Uti1i1o·~ ~ --l·htlwi.~à; . Tnlé!llí>~n. - ·A!Jdim 
· .· /Ji<rti;f à , ~ ltli~I!IJ. ~:itillic•J-1nc . · 

.~.: : .; 
.. ,_. _·. 

.S:tl:\ ·aa.~ so.~ios, l:i 1lc :Lgosfo rio J!J{J;t,
_Uodri(Jill:,, . Líniá , 
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N. 175:__ .1903 

.tuto1·i,:a o Po(l~1· Hxati~iv0 " co!1<;,)cl~t· ao 
p!·ocuradO!' da Repr~blica D~. Crwlos 1Jorges 
Jll(nf..leii'O st~is r>zezcs dv L;'cou:rt r:o·m ortf.e:_ 
tiwln pr.cm 'ntta;- de ·sua srwl.lc, on,lc llw 
coúvier. 

A Commissao <lu PetiçÕil3 c Podcecs, ;1, 
lpte fui prcseni.e o J'ClillCt'iJntwto 1lo Dr.Cnr
los norges Monteiro, pl'OCUt'a.dot• ih~ Repil• 
blicu.. qne pode S<'ia me7.ss de licen<;,•. pwa 
Withi' do sn:t S1111de ·onde llw convier, 
tcmlo em vist~t o a.ttcshdo medico, qHo com· 
pron :~s ;ülegaçõe~ do peticiona.rio é do J);L· 
recer qu~ se ;J.doptc o s1~.guin te proj8cl.u: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo 1Ú1ico. Fie:• o Porlm· Executivo :tn· 

toriza.do i\ conceder a.o procur<1drw da J~cpu
blictt Dr. C;trlos Bnt•gcs Morlteit•o sois 
mez!lS de licenç<" com or;lcnt~d,) para k~t~~r 
de sua Si\ude, onde llte con I'ÍCt'; r-ovoga•1as as 
disposições ern contr,~rio. 

.Sala. das sossõos; 15 ·de n.gosto de 1903. 
-:.t'at>ares de Lyl'(t, prosidenf;e intcrino.
Lindol}'ho (',mlano, relator. -Eu.~ebio do tlrt· 
rl1·o.rle, 

N. 170-190:3 

... tulo~·i::a o Porlu't" Excttt.{t."vo t~ tdn·~;· c.uJ 
Ministwrio da J/(1-rínlw o ,·,·ed ito t!e 
1. 181~.'/i'jJ ... -851~,. :<ttt'P!cntvnlco· ' ~ J~Ub !·i·(·a -~_1 
-.MuniÇ,JÇ,< r/1) U0CC1',- do ([;'' · ,\'O d(l lei 
n. y;;r, r/e .:10 de d 1;; em liro d,: 1!!0 ~ 

Em Mensagem dr. 2'2 tlo mcz p~ssaclo . o St•, 
Pre;;ulc_!lt~- da. Republic;t pedin o credito de 
L490:9v7::;Jl2, snpplemont,\r ;i verhu.-C,lu ni· 
çõe., de bõcca-do Minístm•io d:t ~Lít'i nlt:t. 
A razão a.llogada P:tt'!l. dar cont't a,J Poder 
Legislativo da. ínsulticícnc:a da quau tia vo-_ 
talla. no orçamento é C[<t c nií.o só na compe
tente estimativa se fez o abn.timonto do 
2.032:38!:;:i0,J, como a Contadoria. llc ;\ ln.rl· 
nha. calculou a mção a 1$100 Qnando, cont l'n. 
tolbs as previsõtJs, ella excedeu ess 1 limite 
em varias Estados, pl'incipalmcnto no Ama· 
zonas. on 'c aliás, além .11 ,~ J!oLilha-, sc a.<:ba 
ag01'>\ a. Divisão Nav<ü do Nor to. 

A Mensagem vom · acompt1nha.tla. lia com
patente J.emonstl'ação do calcmlo da qua ntia 
pedida, em cujo exame a. Com missão ancoJI· 
trou uma. Jifferonçtt para. m •.is do 9:800.~0:JO, 
como se vê da cxposi.çãosnguinto: ·· 

DEMONSTR!..l,'ÃO 

Rações segundo o ca.lculo da tabclla ...•.•.•.......•... 
. 200 ditas para foguistas vaiadas a mais . ............... . 

50 ditas pa -a. a Infantaria de Marinha, idem ........... , 
RaQõ:JJ do aspirantes s3gundo a tabclla ................ . 
Dilrm·enç:l.s ontra a.> rações e M diohs Ucm ...•...••.. , 

Aba.Umonto •••.••• •• O I o I 1 I f O t 1 o I I I t - O I t ~ • I I O O 

Pl'imcil':l. tlistril.luir;ã.o tio cr.•.di tos conforme a. domonstm-
çúo, pot· <~viso de 21 de janeiJ'O.,, ..... , ........... , 

s .~glllltla dita pot' tlivet·.~os ;tviso~.' ' .. '.' .•.. ' ' .• ' .• ' '.' 

4.581:159$000 
102:200$00r) 
25:550$00o 
20: 16'1$250 

311 ; 125$000 

5. 032: 200$2:í:J 
2.03'2: :~81 $504 

1. ::;O.'l: 67 · J~'OOO 
115:!:l0$0 o 

I .01-1:3:16$735 

2.ílllll :81 8$741l 

,Dospc7.:~. applicada a.tt'l fins de maio .............. .. .... . 
Ca.lcrllo do que s.1 tom dr despendor . ............ . ...... . I. !i.):l :fXH$923 4. 481: 170$'?58 

Credit.o que clcvia s~r pcdl<lo .. ,., .................. , .......... . 
Cr•eclHo que foi podido na mong1.gom ..••.... . .••.. , •.•.. , .•••.• 

1.481: g5785 12 
1.490:"SJ57$5 1~~ 

DUlill'Oil\':1 •.••••••. , • . • . . • • . . • . • . . • • • . 9:800$1)00 

CcJnsu!tad,J o Mini~toi·io rla. Marính:1 sohr•e 
o rcJultado degt~ oumc, clle eoncordo11 em 

.-sua. ex:.Lt:itidilo, sonuo :~ rlitrerença. o~plicada 
pelos erros do impressão tlo Relatot·ío do Mi
níst1·o, ' do omln rora.m tirailos o~ rla.tlos 1J1tJ'a 
o t!ltl cu lo .• 

Voi• I\' 

A Commi~sl:o de Orçamento, a.tt~nrkú rlo ao 
facto do or·m da cs~imativ:t orça.mi.l rl tllr ia., 
occasiona.do ·pela. n~liJI:t rios cn!cu los uo· Oo· 
vet·no, o bem assirn rccWic:wdo o ci~edito 
quanto á tlHferonça. .alludirl<\, subnietl.!l <1. 
apr·eci:L~'ao da Camar:t o s~~r lli!ltfl projocto; 

+1.1 
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O Congresso Nacional decreta: 
Ar·t. 1.° Fica. o Poclor ExGcutivo a.ntori

sado a abrh· a.o Ministnrio da Mal'Ínha o cre
dito de 1.481:357$512, supplcmentac á ru
brica 21-Munições de boeca-do art. B•, da 
lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902. 

Art. · Revogu.m-so as disposições om 
contrario. 

Sala. d:LS Commissue~. 18 de a.gosto de 1903, 
-H·ancisco Veiga.-U?·bt.mo Slmtos, relator. 
---'"Lat.<rirLdo Pilta ,-Po.ula Ramos.-H·anc~sco 
Sà . ..;..Galeito Cat•valhol.-David Compi~ta.
CorneUo da FonsiJC(t. 

EXPOSIÇÃO A QUE SE P..l~l'ER.E O PARECJ::U. 
SUPRA. 

Sr. Presidente da. Republiea- O pequeno 
-sa.lclo de que dispõe a.sub·consignação-Ru.ções 
-da. rubrica 21•- M)mições de bocca- do 
orçamento em vigor, é iosui!iciente pat'a 
attendar ao pagamento de pão, carne verde, 
i'ruc~as, verduro.s e outros goneros neoes
sarios aos na.vios, corpos e estabelecimentos 
de Marinha., no mez dll agosto proximo fu ... 
turo. 

Esta insu:fficiencia encontra. justificativa. 
.... no facto de haver sido reduzida a quantia de 

2;032:381$504 a ::i.ll\lllida. v e1•ba pal'a o orça-
merito.do actua l exorcicio. ·· 

A esta.. causa de grande l'clevancla., jurita se 
outra, quai a de ter a Conl,adoria !.lo Minis
teria a meu cargo. calculado o valor ma· 

· ximo da. raç.ão em l$400, qut1ndo, contra 
. todas as previsões, ella excedeu os te limite 
· om muitos Estados da União, pt•incipalmcnte 

· -. no do Amazonas onde, além ,,a flotilha, ora 
estaciona a Divisão Na.vat do Norte. ' 

Assim, pois, submettendo a vossa. apre
cúi.Ção a ínclus:l. uemoustração apre3entada 

:pela mesma Contadoria. venho pedü•-vo~. 
p;mt <witar a su~ponsão dos pagamen tos 
perteneentes á citada. ver h a, que vos digneis 
de solicitar a.o Congre~so Naeiond o cmdilo 
supplementa1~de 1.490:057$512. á r·ubr ica. .<ll ~ 
do ari. 8• da lei n. 907, de :lO de do:Gtlmbro 
de 1902. 

Rio de hneiro, 22 (le jullw do lW3. -'
.Julio Ocsar de Noronha. 

O St•. Pr(~Sidentü- Estil.ndo ade
antu.du. a hora, designg IHl.l 'ol ama.nhã a se
guinte orà.em do dia: · 

Continuação da votação do projecto n .. 164, 
de 1903, estabelecendo a pena,\i,uJ.de para.. os 
Cl'imos de que trah o art . 107 do Godigo 
Penat (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 1Ci7, de 1903, 
autorizando o ·Poder Exüc tltivo a abrir ao 
Ministerio doi J:~~tiça. e Ncgocios Intm•im•M 
o m•cdito ex traorclina.rio de 1:690$322, par:1 
paga,mento da iíratiUcação deviila ao curador 
(las massas fallidas hecharel Luiz Teixeira 
de Barros Junior (2~ discus&'io) ; · 

ContinuaÇão da s~ discussão do -projecto 
n. 43 8, de 1903, quwmu.nda. applica.r a.os 
terrenos ou proprios municipa.es que r esul
tarem de sobra ou excessos sobt•c as <.~linha.~ 
mantos de ruas, avonldu,s, pea.ças. etc., 
o dispositivo do ar~. 15, § 8•, lct l.ra c1,, da 
lei n. 85, de 20 de setsmhro de 19U2; 

Continuação do. discuss!io nnica. do. pro
jeclO n . 285 C, do 1902, adJitivo des~a
cado em :Ja discussão do projecio n. 285 A, 
do mesmo aonu, com os sub3titut ivos n. 107, 
do 190'3, da. Commís~ão Especial, c ouõros 
a eUe oll'erecidos (Reforma, Eleitora.!). 

Lcvantá·so a sessio á s 4 horas e 40 mi
nutos dv. tarde. 

6Jn SESSÃO EM lS DE AGOSTO Di: 1903 

Pro~ ido,lcitl tlo Sr. Priuta C:uimar,ies 

Ao meio-di[), proaad~·SB 1t <lh :~m:J •]:), u. que Nit•u. · Reis, Pa.ulo. o Silva, Abdon Míl n.noz• 
.respondem- os Srs, Pu.ulu. Gu1miH'fl!l~. Al!!O • Toixnira da Sá, l•:rmlr·io Coutinho , Carne lia 
car Gnim~rão~.i Thomaz Accloly, w~n·hwloy <lll .. l~PllaCCiL, i\r'I'OXCIIIIIS GalviLo, .Jovinl uno de 

.. -de ·· Mendonça ;' Joaquim Plrel!, l~ugonlu 'r•1H· CM'Vii.Jiio, · l~()l hbilHo (?relre, O!lvoira. Val· 
riiJho ,- B<•ícío Fíllt•i, Hm:~nna.h do Olh•nit'il, l:tdi'í.o, lltM~o Vhti1nt1, Sa Lyl'O DiM, Augusto 
Rollrigues .· Fernandes,-Cht·l~olnti Cruz, .. I(J\y~ itu [rl'<litlt&, J>a.mnilo>l Mllntonügro, Itll!h•iguoí! 
mundo , ·A rthur, Anízio ·de Abrou; g,[ua!'ilo Sa.Jdanh!l, HQrllU.l•do Uurtu., 'Mol'olm GomcR, 
Studart, Sergio Saboya, Gonç;~lo So11to, po. Cort•llu. llt!Wa, M11Uo M11ttos, Aug 11S~o 1!o 
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SESSÃO F.M '19 flF. At~0S1'0 DI?. 190;>, 

Vasconcellos, S:l F1·eirc, Amorico elo Albu
qnerque, Erico Coelho, Fidelis Alves, Joiio 
Baptista, G~üv5o Ba.pti~ta. Uwt'lnd•> Pitt", 
Mauricio ue Al.n•eu, Carlos Teixeira RJ•::.n(lãll, 
Francisco Veig<t, Estevão Lobo, Bernat•clo 
Monteiro, João Luiz, Gastão .{h Cunha, Ri-
1Jcit·o .ltllli[UCJl'<1, Adolpho Dlltra., l.htvirl 
Cn.mpistll., Bueno de Paiva., ,Jui1o Luiz Alves, 
L0unel Fillw, Bermu·dc·.; de F;:xi:.t, C;\logcras, 
. Cal'los Ottoni, S~d>inu B<.H'ro~o, Car•::,llto 
Brito, Nogueira., Lindolpbo Gaebno, '\Ven
cesl:i.o Brnz, Rodolpllo Pab:ão, Pa/ltm Re
zende, Galeão C<Ll'V<llllaL Moreira ela Silva, 
B!lrnardo de Campos, Fmncisco Romeiro, 
Feroantlo Prestes, l?crroit•a Brag,t, Eloy Clw.
ves, Paulino G~,rlos. Francisuu Malta, Alvaro 
de C<J.rval11o, Candido Ro1lrígnes, Joaquim 
Teixeil·a. Brandão, Bcl'Da.Pdo Antonio, Ariuino 
Ribeil'O, Lindolpho Serr<~. Francisco Tolen
tino, Prtula Rr,mos. Abdoo B<tptistl1, Juvona.l 
MuUer, B:~rbosa Lima, Germano Hassloc1wr, 
Domingos Mascarenh~~s, Ve~pasin.no de Albu
<]UCrCJ.ue, Diogo Fortun(l, e Homem de Car-
v<:tlho. , 

Abre-se a m:;srí.o. 

E' lid<:t o posta. em !liscuB8ã.o a ucta, 

O !!!ir. Paula Ramos (•)- Hon
tem, Sr. P1·es\dente, ipHJ.ndo se procGdia. á~ 
votaçõe~ do matcriaõ oncurl'a(llls, viu-se 
V. Ex. na necessidade de m:~.n1M' ütz ~~r a 
chamada pal'a. verificar Si no l'ceinto havia 
numero sulfioionte para. que ellas conii· 
nuas::mm. 

Por occasiã.o da chamada, eu não podia 
resp~mder, porque um oatt·o dever, tão im
portante como aquollc que 1ne podia. prender 
neste recinto, mo ch:lmava para, lugar ui
verso. V. Ex. s:tbd quo erz fu.ço p11.de da 
Commíssão do Orçàmcnto, (~Ue ~<JI'eune duas 
vezes na. semrma, ás torça~ o ás ~ox:ta.s-roh·:u:;, 
do l bom da tu.rde em doante, para dosem
:penl~a.r-se dn. missi\.ry quJ llte ó conflau:L pelo 
Itogtmonto e pela Camara dos Deputados ; 
pois bem, jastamllnte qu<tndo se procedia á 
cha.rna.da. neste reei n C:), nós, membros da. 
roferida. commiss5.o, nos acha.vainos reunidos 
cnmprlodo es.~e dever. 

VozllS- Nós todos da eommi!!.~ão. 
O Srt. PAur .. ~ RA~ros -Foi, portanto, uma 

surproza, para mim dolorosa, VÔL' o meu 
nome ti~ura.r na.li~ttt daquollea que se ausen· 
tl!ram do recinto na occu.síõ:o d:1 ciHJ.mada. 

V. Ex. sabe que suti cumDl'iuol' dos mous 
devet·cs c, <~S!iirn rna !l uoloroso ver figul'<tJ 
me.tt nome na. lista do> Que Cu.l.tara,rn. 

·· PGço, pois, (~ V. E I'. que far,:a consta r. da 
acl;a qno niío rMpondl á eliu.mada hon1;cm 

pot•que estlw:i. , bem como ou tL·os cornpa· 
nheiros; l;ea,b,llha.nrlo na Commi~slio de Ot·ça
meut». 

Son mesmo inrorm:vlo, Si' P t'()sidon te, de 
que mt o~ca:,i5.o em qtte se pri.lcctíiu. ã. elta
ma.du., o prcsil[<~ate da. eommissü.o dt:cllU~IV<\ 
á Mesa que :1 cornmissã.o os~u. va I'cunid<t c 
que or<t diíhcil intet'L'otnp <n' ~ssus tru.lJ ~.thoa. 

~· o quo il<Ull'O que V. Ex. fil,<.;a uo nst:Lt' 1l<t 
acLa. • 

O Sr. A.bdon Bapt}sta( · )-Fa.ço 
ident ica declaração, Sr. Pr&idente. Na, oc
cu.sião da chamad<l a.chava.mc na s:11a em 
que runcciona a Cvmmissão tln Orç:unento ; 
nii,o 80il mombro dessa. co rnmissii,o, m ;tg ,,ou 
da, <!e t11rit'as, e sabü~ qne alli se achava o 
S1·, .João Pinlwil'o, que Jov:tv[l. a exa.rnc urn a. 
quest<'io que di7, respeito ;i, vida e mann~on ção 
de industria importante, ú cuja frente se 
acl1a. 

Conseguintcmcnte, conto membro desta. 
Casa, como particulaP o como membro da. 
Commissão de Tarifas, mlll lia, ;t~teuçiio fo í 
clu~mada parn, <vtuoile ponto, tanto m;liS qne 
o <tssumpto se l',JfCt'ia a_.mn pt'ojecto quo lli % 
J'espcito a intct·c~scs <lo· l~$tU.tlo qrw ropl'A-
scnto. · 

Demais, a, mesma Cômmissã.o do Orça.
mento devia. r·osol v()r sobre uma. omon.la, 
tla represont:.wã..J de Santa. Catlt:tr irm , .([ t!C cu 
ta.rFLllem a~ôignci; por isso, achei do meu 
dovrr comparececBr alli p<:tt'a. prc~hr os oS· 
clarecimentos que a commi:Jsão entondeôse 
nocoosarios. 

ll:u sou ehqllellns quo pe:Jsam crrro no Par
lamento, no L:orpo Logisla.ti\•o o~ tl-:J.balllos 
das commissõcs sãJ dos m~tis importantos. 

As questões são null(l.S ús twla.rli1S, pondo· 
radas o l'Osolvidas do modo at t entu, bem 
p:trticuh~rizadas, conto llevom ser trazidas 
ao COl'PO deliberativo, ti. Camara dos Dil
putados, t i o cln.ra.s, tão evidenciadag, de 
modo que ca.i.la. um possa, pr·onunciaP o seu 
voto com a.aorto e perfoíto conheaimcnto elo 
ca.u.-Ja. (Jliuíto úeM). 

11]' osse urn dos motivos por quo entendo 
que o tral)U.ltlO rlas commissõr..s é urn tra ba.· 
llto da maior relovancía il assim, como mnm
br'o da. Camartt dos Doputa.úos, a.fastc i- mo por 
essa motivo da b:tncada, pa.r<l a.ssis~ir• ao tl'a
balho th Commi.~.ão do Orçamento. 

Penso que MS.im ost;:wa cumpl'indo o mort 
dever com t:tntu. dodica,·i'i.o como si ostivcsso 
(LqUi. 

Conseguini;cm:Jnl.e, Sr. Pt'ositlo ntc, peço a. . 
V. ]~~. CJ.UO FaQ~~ duc!arrtr ( ltUl CU O:i.O (l ~tflV3, . 
a.usenLc dos tru)HLllws no momento Em que 
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so procedeu li chamada para. Ycrificaçio da. 
votaçao, v~sto estar n.ssistindo a•js trab<tlhos 
do. Gonnni:Jsiío de Orçamento. -

O Sr. Prc.~sidente-E~tâ justl!leilda 
a auseociil. dos nobres Deputados, qu ~ -~o 
acl~a:vam na:; comniissões, mas a Mesa. não 
porUa. considerar presentes<l chamada aquel· 
los quo não se ach:l.Yam no r~>C.into, nem 
podia continua.!' n. ,·uhçã.o sem que houvesse 
numero legal. -Não ha duvida a,lguma. que 
o~ Srs. D~putados e~tavam 11re;,entes aos 
tt•o.bo.lhos das commissões, o qtw justifici' 
perfeitamente, repito. l sua auseDcb, mas 
o que e fa.cto indiscutível;~ que sem numfr·o 
legal no t'<)cinto nT~o se p:>dia proseguit· na 
votação, ficando ellll. pn>.judicada.. 

Em seguüh é app:·ovndo. a act~ da ~ess'\.o 
antecedente. 

Passa-se ao oxpedicutc. 

O Sr. "Wancle•·Iey de Men
doncn (3° Secretario, ser'l)i11do de 1°) 
pt•ocilde á leitura do seg11into 

EXPEDIENTE 

Offieios: 

Do Sr. I• secrotal"io do Senado, do l7 
do eo1•rente, oommunicarr!lo que o Senado 
adoptou. e ne>sa. dat·\ enviou á. s~ncção 
presidencial a proposição de~ta Camara au· 
torizando a conllossão de seis rnezcs do li· 
conça., com _ ordona.do, · a Manoel Caoditlo 
CorJeiro Dias. C'IJcat·regatlo uo deposito da 
4adh•isiio da Estrada de ForJ•o · Central do 
Bra.zil. _: Inteirada.. 

D) mesmo Sr., do 18 do cnt•t•entc, trans· 
mittilldo um dos :~utographos da resolrtqão 
Sc.Loceio~l\da., do Congresso NaciOnal, MJto
.ri~:tndo o governo a conce1er um n,nno de 
licença. ao pr .... Cossol' rio .Colicgio Militar 
Et•nosto <lo la Ri vibre, p ~rtt tMtar fio sua 
sa.ndr..-Inteirada. 

para o paga meu to de aju llét do custo a ·di· 
versos membt·os do congresso Nacional. 

A pl'opo;;ito desta expo~i çã o e do um }l.l"ô
jecto, que lwntem devia tor shto diocmillo 
nest;t C d>::t, o Jonwt do Commm·cio , OJ'giio 
J.a impreosa, que merece o rCJspeito nÍla· 
nimc da Nação, parece-me, julgou-fio no. di
reito do ma.i~ urna vez llommentar o proce· 
dimcnto dos representantes da Nac5o, dictar 
hJis o dizer como devíamos nós cumpl"ie o 
nosso dever, solJretudo em relação. aos pa.
gamcutos que nos fazem pelos nossos se r
viços. 

O Sa. BARDOSA LmA-Ajud(l, de custo. 

0 SR. ÁLVARO DE CARVAT,HO-Ajm!a. do 
custo. E ao concluil' a· sua vaJ'i<l , eni t•e a.~ 
v:wias noticias, qnc sã.o d.o maximo vnlot•, 
pot' isso qnc qu~si sempre trazem um cunho 
officioso, disse t'rtuc era de estr-anhar que c,s 
rcpre.~enta,ntos.Ja n~ção, <llte toem residencia 
nosta Oapihl e l"e]:n·es~otam E~talios estra
nhos, recoll!~ssem aquillo que lhes é devido 
como a.j uda de cust J. 

Niuguem maí.-; offioialn:H~ntc reside nost<l. 
Capihl do (1ue o humilde Doptttado que ora 
falia. 

Tenho a honra de fuzer parte da. .iust.iça 
local do Distrioto e assim preciso dizer a. 
meus ptlreH porque racebi ajudn. <le custo . 

S1•, Prmidontc, ao accoíttr de novo o 
mandato político do represen tt~nfu tia nação, 
não o tiz como um est1•anho á política do 
meu Estado, c consaqnenbmentc j nlguci-mc 
no dever de, ante; tia o toiçã.o, ([urame a. olel
çã.o o depois delh, f<Lzor conl.inuas via.geos 
ao mort EsLado, ondo vou cuinpril· deveres 
políticos. 

A bancadtt do S. Paulo, em cujo seio fn.ll o, 
o illustro clmle político p:wlista, actuo.l Pt·r.· 
sidenb da Roprtblic:t, .todos :t ttost.a.rão quo 
ou posso ter Ol'rvs dr• outra. qualr1uer nl\tu
roza, mas que nu11o:t faltei ao> dnveres poli· 
ticos, d.esde quo accoito as posíçíJo~, (Apo i 
ados.) 

O Sn. M Ar.AQUrAS GoN('A l.ns-Nom V.l\x. 
O Sr. Alva••o de Curvnlho(')- pt•ecis;.~,va, de~cu!p:~.-,·-so neste sentido. 

Sr. Pre>idcnte, como V. E:t. não ignora, 
,j11l4o-mc no dnvor, dosde hontern, do u1~r O Sn.. Ar. v Ano DE: CAJtvALHo-Tenho, pois . 
uma. explicação a. esta ca~:t, ou antes fazer o di~eíto do _não acoeita.t• a lição q~c o Jo1·nat 
uma contostaçã.o. da Commerc~o procura. _dar . (A1JOiados}. 

o "IJ str s. M" f ·t, s t · 1 E . Na. l•'r'ança, Sr. p ,•csldOntc, como V . l!:x. 1 11· • 0 . 1 • m s 1 ~ 0 . oerc .11l"10 1 c g. não ig nora os l'IW"Csen tan ces da Nação com 
Ülc!o da- Jugj,!~:J. C ~?gomos J~tCI'lOl"Cô, oum:_ .utn.. .peq.uen~_Jl.CS.CQ.ãio UC W 1\•a,ncos em Sflll 
prlntlo. n. _ or1ontaçuo quo .1do?tou, desde subsi<lío, toem 0 d!rclto d<J vii!.ja.r pctas·cw -
q_u~ tomou con.to. dosta pasto. •. foz um11 expo· trt~·las de fer•ro do p:~iz corn 0 int uito de bom 
stç;w rte mottvos, que env!Dtl a.o Sr. Pro-,· 1 1 ' · ., d · . · , ' 
:-;idcnte (la Rcpuhlica., na CJuaL j ustiftca.va o M ll lCM -o e <c cmmprn sous e>or.,~ . 
p:ldído que fazia pat•a. qnf! Kll solicit~•ssc tlo O SR. CA.Nomo Rormrom:s-Era :~t(~ nmn. 
llongt•Bsso Nftcional ·o excesso .<lo 32:000$ nocossLI.ad J puP;t o serviço, (Apoiwlos .) 

O Sito ALVAIW n~o: CAnVAT.Ho-A proposit o 
rJ •, clisl!uR.t<ão ri:~ i'Of'ot•ma. HloitoJ'Iil n de rmtrc.s 
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lH'O.ícdos q uc se te em agitado nosio Parla
men to. t<Jnho notn,do um ~ymptormt que ttca.
brttnha. o meu espil•i to. V cjo ittn t,iJ. gente 
com vergonha de sm· poli r. ico. . . 
. Todos os i1ia.s lei() qnc <t política, a p0l 1t.t· 
·cageru, é um t cottsa que deve !;mzm· rpml· 
quer rocei.J. 

St·. Pre:;itlent":l, sou poli ti co o n1i 1 r:o l~ l ~I}ÇO 
paiz nanhum do munlo que viva sem poltttca. 
·pot• isso julgo quo devo dal' ao mou p:.tpel 
de politico o maiot' rcsp~ito, oiio p~~;;an_.Io 
do piaDO tJ~Il.Ç<LUO pel(l. minha CJnS<:IOUCIJ.. 
(llf>..~ito bem.) C·1mp :e qua o Congz'CS!o N ;\· 
cional não ca;cja. todos os día.s sem um P l'O· 
testo e expo~to a.QS'U dest·espoito . (.4poiarJos. 
·Mttilo bem •. , 
: O SR. MALM~uas Go:-:•;M.VEs - Pct'fl3i l,:~· 
-men te. 
·· O SK. AI.VA.Jto m: CA.ttVA!,Ho-Lcmln'a.·~o 
.V. Ex. que. o a.nno pa.s;;,ulo, q_uand? a.S a.gí· 
ta,Çõos oram as mrLioros, um Llía Jlllgou-sc 
um poviléo :1té no direito de <iggrcdu' phy
aic:unenb r~ um nosso par! 
.. Nós, como reprosentantes da N.1ção, somos 
.a Nação e, plr isso, pt-ecisamos, venha de 
quem viet• a aggressão, signíficar que cu!ll
.primos o nosso ctevor conlormo podomo3, 
· Fica. o mou· protesto. (Muito bJm; ?Hltito 

bem. O o1·ado1' iJ wmprimentnllo.) 

. O Sr. Barbosn Limn (')-Sr. Pt'e· 
.,sHonte, impres.>ion:ulo eorn esta mosr:rw. no
.ticia que. trou~c <i tribuna, em nm_yrotesto 

. oncrgico, o hou1'atlo Deputado por ::;, l?<\ulo, 
. eu havia poclido a. pa.lavt·a na, hor<\ du ex
' pediente p:~.ra. igualmente varrel' a mlalta. 
testada.. · 

Com ciToito, .o Jomal rlo Commcrcio, om 
umà. das suas ma.Iiuna ; oorius, o que me faz 
constantemente vir á. idéa a obsorv<J.Ção de 

• Juveoal : .«O>~is t utuíc(CtaccAos de setlitiot11; 
_ quuenten, feita apenilS ~ . rnoditlcação n_a· 
. q tiella VCI'SO l:lpid:tl' rle~e1l< hrme pa.l.".l. !le 1111'· 
lute, o Jonwt do Commercio pcrm\tUu·so 
uma. observaçã.o maliciosa ~obre ~ con•lucti.l. 

. dos l'Opt•escnta.nt:J~ da. Naçã?, _cu.J03 !JOIIlc.> 
cons~m· das pa«tna.s do DJ,wto Vfficial·, na 
i\:{ensa.gem com quo o P1-e.;illento d~ llopu

. blíea .~o licita. do Uollgrcsso um cre:hto sup

. plemonta.t· ú l'Ubricu.- Ajudu,$ de cu~!-o, 
Neste assumpto nús vivemos a1nda sob 

o iruperio das disposiçõe.~ pl'oJrnulgad~s em 
1850 e tantos, quadra. om quo $0 01tt[Julou 

· uma. tabc!la. de ajudl).~ cle .custo, tlovtlla.'> u,os 
ropi·e~enta.o.te~ ua Nação, segundo os l~stLLdos 

. rios qnaes OI'Am ombaix:~dorr.~ na :t~sembltia. 
naciona.L · · . ,. 

., · Temo-nos J'ecnsa.rlo , qltCl' :L assombltia ~o 
tempo do lmpcrio; <1ueç o Cougres.;o Na.c1o· 
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na,i. a. teo·i.;la.L':-tn!n~a C!.o; ÍfJ as)·1zropio, .a ,•cvo t• 
essa. bi. por tal fót•:nn, que pruvincias honve. 
crighlas pJstcriot'IUcntc à promulgação 
dost.á. lei, ás <pmes Sil esteor.lou a conta.g.m1 
da n.,jtHh de cn,;to, por in t(Jrouci':., pot· ind tl
cç.?í.o, por lJitrhlaue, vi~to q1w a !,:Lbdla tínlm 
siclo po~tm•ior à clo;·;tí}li:o do$S<IS cit·c ltmscri· 
pçõc~ a~hnillistrati I'C..~ ll C<l.l.é!gor·i .I lltl pto
villcla:> . 

Actualmcn ic. pol'úm, c scj~~ co ruo foi', o 
(JilC t' l~ICto e quu nfLo ex is te de1iniilo om l ei 
ou r u.!Julanwnl;o ur!lioarío um c .·i tedo pre · 
ei:m sobro o í[UO sejr.1. ajuda tlo çustu-si e !la. 
devo SOl' ontui!dida. como vo:-lÍ;:o rlost in(\'l<t :i. 
t.lospcza quo c<L ;a ropl'O:>eub.n te du. N;1çho ha 
do fatel', com o tt-auspJrtár-sc do seu El;t<t
tlo p:w:1 a Capir.al Fetler;\1, ~ i , a,utcs, pu·le sct· 
i glt:~lmunLu cntcntlid<t coruJ vot·lk• quo lm <lc 
{:OtTcspont!ur ;i.s de.wezas tlc insr.all;L~ã.o IOl'
ç,<td:~. na. mesma O<tpHal. 

Não cn b-o na. a.pt'ilciaç:iLo <lesses dtm~ ct·i
Lel'ios; não !Jl!Qro s:-.ber quat l> o melhot· . 

O SR. ·PAULA llA~tos-V. E". cncontt•at·<~ 
na. legis!açlio ambas l1S intcrprctaçõ~s : em 
ro!:tçã.o :i. ma.gistratm•a, a. hypJ~hcst:J é a. se· 
guncl<t; em rcla.ç.ão aos míli t.a.res,é a. pdnwira. 

O St<. B.\.RllOSA. LnrA-Pórhnto, o apart() 
do nobre Dapntado L'.)l'llt'ÇJ. a mln!w, argu
mt~ntação. E' possive! acc!Jitar uma ou outra. 

No:s legislaturas antariorcs, o Governo tem 
coutl'ibuido co01 o Gongri3s~o na votação de 
Cl'editos supp!omcntares exigidos po.t· O:.l>lJ. si
tuação, paraaéccit.al' o.:;tecritct·io tia. despcza. 
do i nstallaçiío. . · 
· Não ontt·o, camo ditia., na a.pracia.çà:o mais 

rigor·os!l., m<:ols tJ.c pcrto ·dcss;t l[ucs t'i.o. Mui ;o 
longo estou de, nem s iquer implícitaménto, 
tra.zor par-a aqui qlla,lquor ccl\~u:ra. a quem 
quer qno soja, muito menos a <lu:dquet· dos 
honrados cullcg--<~.;;. 

O que eu qulz a.cccntaar é_ que, nã.o sen
do o Dial'io Officiul úos jot·n:ws mais lido~ c 
scudo cu um tlos rept•oscntant.cs: primei ro 
tio J~t.'l.do úc PoJ•nambuc:.~ o ílepol.S do gene· 
roso E·ta.do do Rio GranJc tlo Sul, residente 
nesta. Capita.l, j:\mais recebi cst~ quantita
tivo sem que me llouves.;.: tranoportodo a.o 
J~sta:lo CJ U' t·oproscnto . 

Fui t'Cpecsontante do Estatio u~ Pct•nam· . 
bu~o em duas lcgi~latur .. ~ o ntwca. rcca!Ji 
ajtttla do CUSLO. 

Passo udcante, Dão ínsís linclo nosso a.Sj)eato 
da mínha. ~:tp!icaçiio. 

Não protendo ahsolutamr.mtc, íiDJ)Iicitn. 
nem nxplicitwmontc, ccn8urar a. quem quct• 
q uc 8Cja, n;nn liLv.r!r ct•or <JUO o rrwu procc- . 
dimento sc.i~ melltol' tio . que I) ele qua.lqucr . 
dos il!ustre3 collogas. Não ; entendo. assim · 
e assim .ieni!O. llruceJ íilo; ma.s dov~ uccen· 
~uar que ê uma. · deploru.vel .<tuestão esta; · 
tra.z!do.. tão t~ra de pt·oposno, aom ta.-
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~manha. malcvolcncia. contra o Congresso, 
·uma. . vez que qualquer empregado da f::l
zenda. naciona.L; qualqucr qflici;~l do exercito, 
de p:ttontc não muito eiõva.da., c.~tã em mo· 
lhorcs conuições do tlt!O. quttlrliHll' repre
sentante da Nação. 

Eu, m:tjo1· do eXGl'cito, si ti"resso de trans· 
por>ar·me para o Estado ;lo lUo Grande do 
Sul; tet·i<~, por força dos regulo.mentos vigen· 
tes, passagem pl\ra. mim c partt todas as pcs· 
soM ile minha !'ami.lbe, lll<J.isa.inda., uma.uju· 
da, de custo correspon,tent.e ;l minha patente. 

Portanto,a nossa, posição é do maior come· 
dimento,e nos temos abstido de a.ugmcnta.l' 
o nosso quantitativo, com relação á. ajuJa. 
de custo, apozar do, no exoreicio- do nosso 
~manú[tto, compctir-nLIS mai"Cal-o p :u:t a 
legislatura a vir.. 

Na Reptthlica não augmentmnos cst.a 
'tabolla, nem o nosso Sllbsiúio, vcr•ba. que não 
corrcsponde a.o coer:ncien to do ordenado e 
gra.tiftca.çã.o de todo empregiLdo publico. 
( Apoiatlos e apcwtes .) 

Ainda mais, pulamos por c.i111a da. Consti
tuição, c taxamos o nosso !ubsiJio, cntra.ndo 
assim com uma cont1•ibuit;ão voluota.rJa pa.ra 
dcscan•egar o onus quo pe:;a sobre a. Fazo11da 
No.ctona.l . 

Por outro motivo, Sr. Presidcntl, fui 
ioduzi,Lo hontem a. pedir a.}>a.lavra. Muito 
longe estava. de pensar. quo o 11ouvesse l'.c 
fazer pol' est<> r:\zlio ; mas os termos t>m q uc 
collocou o debato, . a. proposí to do bt·i!hauto 
projecto· aqui ftJndamentado l><'lo illustre 
Deputado pelo Rio de Jauolro, o honrado 
Deputado pela · Bahiu. lcvamm-me, em 
apartes, a protestar contra muitas das asser
ções do hoor<M!o collcga a. quo venho do 

· referir-me por ultimo e, em soguhla, a. pudir 
a. pa.l~vra para _sue a. meus caloroso~ Jll'O· 
nuncw.mento:; nao pudesse se1• cmprest.adtL 
intencão d1vorsa daquella qua os úictava. 

Fiz côro com os protc.itos quo .i ulgou dever 
ap1•esentar, no expediente d:t iie.;são do hon
tero, o meu collcga. de baoca.Ua o Sr. Ger· 
mano Ha.sslochot•, contra os termos Infelizes 
e indiscretos da ro3posta ffltc julgou devo1· 
dar, tt uma caL'inhosa. manifcsl;açã:o de algun~ 
catholicos com ru~sento nesta Casa., o SI'. Ar-

e~patla, d<~ mesma sorte que <l Igreja cabom 
<J.S u.>trilHlições da 11ersuasão, de. que é sym
bolo visível o baculo . O Estudo e sociedade 
siíiJ cousa.s IJcm diversas . 

Quando se diz; que o Esta.do é leigo, tom-se 
dito rJliC o Gove1·no tem pm·a.l, preposto a 
uma fuoeção d.iifcroociada den tl'e as v<lrias 
t'uncçõos que const-ituem a vüh\ collectiva 
d1is naciona.litla.d<'S, não tem que se inunis
cuir em materia.s que ontend;Lm coro á con
sciencill. de cu.da_ qual ; e deixa ao culto de 
cada igreja a. mais absoluta liberdade, sendo 
estJ, <~. missão cat·acterlsticil. das republlc:LS 
verdadeiramente livres. (Apoit•dos.) 

Neste papel, o ~\;tudo não póde ser acoi
mado de atlts11 ; o gst;tdo interconfr<ssioual 
nãu se pt:rmuncia sobre esse tremendo. d 1:• 
lJatc soculal', que tanto agita. o dvmioítJ da~ 
consciencias e em torno do qual as reliu-iõca 
se vão erlillca.ndo, se vã.o demolindo, se vão 
pulveriz;wdo em milhares de ~eita.s . · 

O SR. TosTA -./~·lenos a. Catholica, que é 
secular e não se nulveriza. . 

O SR. BA.R~OsA. LIMA -Não tomo na con· 
sideraçã.o que muito mo merece o-apa.1•te do 
meu hoor·ado colloga., porque o meu intuito 
o'ão'é magoar a. vco!mwol l!l't'eja. C<\tholtca. 
nã.o ; o men intuit·J ~é protestar e (por qne 
não o dizer?.) queixar-me da. i ngratidão e da 
injJ_tstiça_com quo aos republica.uos dos pri
mea•os <has da Const1tumte se re!'orem mui
tos dos ca.1holicos, que devem á slaecridade 
tlulles as melhores das Cl)nquisf,as <Lssigna. 
ludas na. Constituição de 24 de fsvcreiro. 
(Jftcito 1!1:m.) 

. ceiJispo do Rio de Janeiro. Proicstei. aind:i. 
· ma.is, po1·que, por mais que qnizesso fllChar 
"~ olhos, não mo f'oi dado ctcixt~t· rlo vrw n~>,ssa 
manifest:v;ão nm rloploravel syrnptoma diJ 
um h•I•cprim ivP.l espil·itodomo.l igna animatl.
verção contra a lL•pu bliciJ., por ptHto dos 
t•epresentaotes ofil c)aes ou, molhor, pot· parte 
d_e <~.lguns rep1>esenta.ntos da. Jgreja. Ca.tho-
llca. · · 

SS. BEx. não ignoram que nós, que não 
somos ca.tholicos, ruas que somos antes ue 
tudo republicanos; nós, que não queremos o 
gstado pel'seguirlor, nós que q uercrnos o go
vct•no temporal limitado á Sim funcção tu
tela.r de gat•an tira ordem material (apoiados; 
muito bem); SS. EEx. não ignoram quo nós 
nos in.subordinõ~.mos contra. as proscr·ipçõcs 
tyranoica.s do projocto •lo Constituição do 
G?vcrno Pr~visorio; dósde _ag.uella. qu~, ·co· 
pta.ndo .~cr~·J!monte B dtspo~tÇ<J.o tyranntc<t lln. 
Constituição Hol~·etica., ~antas vezes tra.zidu. 
como modelo digno ·de imitar-so, expulsava. 
do paiz a. ordem dus Jesuit<~.~. até aq_uella. 
outra quo systema.tizu.va. oro um dos textos 
C?nstí tueionacs em <wísos úe ministros rega. 
IJsl;ts, rlos ciJ:tm11.dos !tltl'oos J;ompos do im· 
IJflrio, quo prohib!am o noviolarlo nos con· 
vcntvs o 'tUO submettiam a. acquisição do 
OOrJS po1· !Jarto das corpo1·a.çõcs l'Giigiusas 
a.o ro:,:imen de oJtcopçã.u tlas leis de múo
mo,·ta. 

O J<Jstado não é ti. Na,ção, não é a sociedade. 
Isso !l uma· ~noção trlvi:tl e comezinlH~ de rli~ 
l'Oito publico. O E.~ta.do 6 um orgão de at'trl
bui~·õos temporaes, pudu!' ((110 · impoo com a 

9 Sr~. 'l'os-rA- Isto ú vcr•daue ; rJa. Con~Ü-
i;umto . . . . 

O Sll •. IlARBOSA LB1A- E' mn.is verclado 
qne no de!Jdobmmento das nos.:;ar; sessões do 
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Congresso Constit uinte, om :t.~;embl (!a ord i
nar ia, nós ma.n•i vl'mos .ess:1 mesma. a.r.t i ~udo 
1le defercaci ~ sy~terua.tic;~ c respeitosa par<• 
com a l \!l"o,jn, Cat holic<.L, em cujo grcmio se 
inscrevem o maior numero de fllhv~ da na
cional.i,hJe !Jmzileim. 

N"ôs por exemplo repntau1os .o divorcio 
uma. retl"Ogl·ad<,Qào . 

Nós nos oppuzemos, pelo voto e pela 
palavra., a. i nclusão nas nossas leis ordioa.
ria.s de penas tempora.cs, de cadeia c de 
mult:.t, contra os saceJ•dote.~ catholicos que 
so recusassem a servir de lbcaes das nossas 
leis, ou seja que celcbras~om a. ccrimonia 
religios:~., que constúnc o sacramento do ma
trimonio, a n tes das formalidadeseivis do ca· 
sarnento que a Ropuulica a.ssoi(urá.. 

Nós tcmo:;sido, portanto, uns insuspeitos 
e constantes defensores da. liberdade, no 
seio da '.[Uttl queremo:~ que todas as igrejas 
evoluam, para. que desta livre concut•rcnciu. 
<t verdade possa sm·gir límpida etriumphanto. 
( 3lttito bem . ) 

Nós não dizemos-a Jg,·eja- como signifi
cando oxeluslvamonta.·a Igreja de S. Paulo 
ou de S . Bernardo ; nós dizemos - as [fP·ej as 
-por·quc os nossos sentimentos de venura.
ç:ão systcmatic<.~ não so cs~reit<tm nestes mol
des acanho.dos, quo acaso so nos qnizessem 
impor, de modo a. vermos com olho.~ beni· 
gnos exclusivamen te <L Igreja. Catholica e a 
nos recusarmos a to lorat' igualmcnto as li
berda.d es das demais Ig rejas. 

Igl'eja, ecclesia, no greg'J é asscmblcitt, 
corresponde ao voca.bulo, em quo st. inuor· 
po l'a a. mesmt\ rlenomina.ção-comicio calata, 
assembl<la. convocada. ó a.ss ~mbléa. do tl.eb; 
o tão a.ssombléa do fi eis é a pa.roohial, 
rogidi!. pelos institutos da Igreja ca.tholica, 
como ussomblf!a. da fieis 6 o synodo pre~by · 
toriano, e a lgro,ja. e pisco pa.l da Inglaterra, 
não lmpo:.-ta. que ou~ro culto, perante 
ca.d<t um dos quaes o Esta•lo se mantém nestiL 
attítudo: deixa. que cada. um prégue o que 
suppõe ser verdade o impede a Llesordem 
material. (Muito bem . ) 

Como, pois, vir se dizer que é pt•cci~o quo 
os catholicos · com as.~e·n to nesta. casa 
chamem a. melhor caminho os quo não slio 
Clttltolicos '1 ! Como .~i du gr·amio do muüos 
{Ja.tholicos ni'io tivessem p<u·tido propo.;ta.s 
tle ffi(l(lidas r11.w tl.osCJonltocem os.'!<lS líbol'da· 
tloH fnndu.mC'.ntrws, quu · fnt'llm 11 Igreja co.· 
1•holica, moili.d.a~; contra as qmws toem pro
tes taúo os 4 uo n:\o i>ão ca.tholícos ! ..• 

Não lla, pois, mot ivo, é uma injustiç:t c 
uma ingratidã.o •Jueror se fazer cret· ao pu
blico, o, principalmente, aos fieis da. lgl't~ju. 
cu.tholica., que nós, os que não somos ca.tho
licos, o9tumos aqui em um11 at~itu;lc 
mnséantcmento aggressiv<l o <lesrespoitosa 
da~ llherdadr~s assegura.d.as na Constituição, 

pa ra quo a Igt'Oj'l catholica se poSS<L desen
volver . ·. · 

Não, nós nl'10 tomos es~ado em somolhan~o 
at : it.udo. Cvmo.por~m. se nos tom: l'Cspon
dido 1 En~ão, a tgrtja cu.thvlica é uma. veno
ra,nda iil~timi r,:ão secul<~c. milleuaría, quo 
moroce dB todos o~ pons<edoros, d l todos os . · 
e!>plritos toleran-tes, po1· m <>is al heios que 
sejam a qmtesqum· •a·enç~ts the.Jlogicas, o 
m ais decidido ac<Ltamento e a. mais profunda. 
admü•a<;iío pela sua funcção cult llld e educu.-
ti v a.- ; cnt.l.o, es&t lgr·eja. nun;eco todas as 
nossa'; attençõus, o a Republicn. niio u.s more· 
ce, <:~easo 'I ! Então, essa instit. Ltição civil 
pela quatl nos vimos batendo desde u. propa
ga.m~rt, n~u as deve me.~'oeer dos )Jl'opl·ios 
catholicos ~ 

Pois oã.o foi ella :~ car ta do a.l fo t•ria. para 
a Igreja Cath olic..1.? Nã.o !'oi ella. que suppri
miu a igl'eja roga-lista, o pa.droado, conce
dendo o direito <le cada catllol i co recollwt··se · 
a um convento, e desenvolver s ua crenr;a, 
cmquanto não chegasse o momento de subir 
ao ompyroo gara.ntitlo pelo Evangelho~ 

t~nt1o a Repuutica n;'"w merece esttt sinccr;.t, 
admiração dos cu.Lholicos ~ 

E cssil. attltudo üos catholicos não desafia 
esta defezõJ. 'I Niio a desu.tta esse trn.bal h o do 
S<\pa, demolidor, do micr•ozoa.t•ios, que sc cn
crustam no gr-anito das nossas instituições; 
para o csphacollar Di!. areia :>O hre q tte nada 
se edHica ~ 

Pois não é uma dor para o coraçã.o r•opu
blicano V e!' esse trabalho sub\'Ol'sivo de des
mol'<~lizaçào, á sombra. do quu.t a nossa pro~ 
pria mocidade, om grandn parto, so infeecio• . 
na do virus do retrogl'a ~lação, ressuscitando 
nesta altur:1 tio soculu XX um oapHulo ela. in- ,, 
tolorancia dos reacoiona ' ius <!ajct.me1se dor!Jc
pat·a os qua.o.o;; era de bom tom mu.ldizet• ua. Re
publica, apvntar para o magnanlmo Danton, 
o Da.nton, ma_poanimo de- Roycr CotlM'd, 
como typo do rot•ocitia<.le, Danton de 10 de 
ago~to, fundador tla RepulJlica, que ú a. 
gloria dr1 França., como um t.ypo ímplacavel 
o feroz I 

E:;sa. propa.ganda, vao ~e orgaoiza.n<lo va.c 
se a.vigora.ndo no sentido de f<~.zer crer que ·~ 
Republica. é o r·ogímen quc nos- infolicitu., 
(]TIO ~1 Ropublica (~ qno inventou r.ssn morbiJS · 
q_un so chama a ft•audo .e todas as yargo· : .. : 
nhnira.~ elcitor:·11os ; q uc a H.ep!lhlica é o ele~ 
ficit e o <Le~barato tias riquoiiD.S pulJlicas; llUe 
a Republica é a. fulta de garantia.!! publica.~ 
e pt•ivada.s l · 

Não é o.m a pt•upag:~nda que nOs vemos · 
debt'UQ!IMO ú. borda dos pulpitos, que do viam 
fali ar t~ linguagem do. raáís l:fl'ata j ustiç•a 
para com a Ropuhlicia, quo os alforrion d~ ··· , 
t u telé\ rega.llsla ~ 
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· Não 6? Deve $el'. todos os c:.ttholicos tae., acl'imouia::;, um 
. Nãc ~. Sr. Ples:idente, um sonho, não é um uma. cercmonia. roligiosa; lançou. dasto 
.pc.n dcllo quo me c.>tive.cso povoanqq a ima- modo, ost;.í scmooto vonenos:1 quo ll;wia. de 
gimtç<'io; é uma 1leploravel re:Llírl~l!l, J;!ara germinar como um t'Jrmento, <L SJmhra da 
a qual cunvhlo u. attenção llos i.Jons I'C[)tibll.· qual a Rcpublica não poderia pt·ogrcdir; 
C(l.ilos, o para a qual pGçu a meJítação sin- fez cote \r<.tbalho do corros lo ; planLOll OJ
()era o des<:~paixonada tlos r1ue conciliam seus t:1. at•vorc ncgrcg;tda, coLe. ci poal cmma.ranlw.
sen·timóntr..s de b1ns C<\1.hot.cod com <t sua Llu que h;t de. ~amo lill1:t liana. f'unesta., ten 
conscicncia de republicano~. dct' ~t cJmpr-irn it• nos se tiS armeis asphyxiar 

Senhores, Clll 1901 tevo Jogar em um uo.s a Rcpul>lica. 
l):$tados da Rcpublioa a pm\)grinação ao Sau· E depois tli~ío, o logo depois di$tO, o no3JO 
ct tla.rio do Bom Jesu$ d.e Trcmembti . M.inistr\1 jun to ;1 Silnta. Sú, o represcnta.nte 

Esi.a. por~grinaçio foi peopH·ada com '1m do Gov<?rno Brazileiro jun to â. Sti Apostolicu., 
cer~ó cstarda.lha~:v, com uma. espccic d:l pro- nadil teve q ue objectar a. que fos.;e in" est.i
ces à:t petendU. m p •ce, .. Vun;!cion:~eios da tlo da~ fuucções episcopaes, a que subisse na. 
1na.is alti1 ca.thogo1·ia cominreceram a csS<l h iot·<~rc!Ji<L ca.tiwlic<.~., a. <[UO fos,;e prcmia.do 
pie~OS1 l'Oma•·it\ e a!Ji o:tVil'am o que ou b3tll pelo Poutificc, que aconsolbou aos fl'ancezas 
~uizcra._que nunc;~ se tin:sso pi'O.ll!-tlcíado c•,n C[UC ecspoi t<J.iSUIJl <L Reptthliea., esse s<\ce :do~c 
uma tl'tbuna.. sagraú~t, na .~ousta.octJ. du l';;gt- CLUC ac:~•b::tl'::t de !Jt'ofc!'it· o sez·mão om rjno 

• JUOil t•opubLjcii.no, qual o asscguràram os so dizia. : · 
r.onst.i tuintcs tlc 24 de fovcrciro de 1801. «Pois, potlem!is tolel'at· quo um povo lor
. ~:l:>ns)nltor Luiz Ra.ymundo dn Silva. Báto, lll:tdu todo de r;atholicos, cujos sentimentos 

ho.je IJisp<J da, diocese de Olinda, depois deste se manifestam· nesG<~. cstentaç;!.o t•eligiosa, 
di.-lcurso, em que a ltopublicu. é compat·u.do. nas pl'iJ.ticas do devoção, conseutis;e se lhe 
ás pt•os~ítutas da. BabyloniiL... rasgar na face o primeiro artigo da sua 

8 G 1 J d Constituição c so lhe dissesse: Sojs um povo q R. ll:Rli{.H-10 I ASSLOCI!Ell-E' ver a 0 · . sem z·cligiilo, a qacm set•á ·mais facil pcr-
Q SR . BARBOSA LurA- .. _ foi repub.do n:ti ·~tír t:>Hino.r l< prast !uiçr.ío , commelle1· adut

llersona gr <tlc< por e.;sa. OXCJ.tlisita. esta.çã.o di- !erios do quo consen&ir di oc;· 1n.tlJUc~<mente o 
·pl0matíca, que nós m:wtemo.~ jun :.o á S:.1ota nome de Dous ! 
Sé," par-a sc1· .invesi.ido da.s funcçõcs cpisço- Sois um povo om cuj:ts escolas vo~sos fi. 
pa3s naquC'lli1 sMc tio norta. lhos scr·ão ubl'igculos [I fu ;.:-h· do~ principio~ 

'I lt r mortte.; ! ! ! em que se ha. de mostrar qu3 ü 
· O Stt. 'OSTA- V • Ex. 1' tconç:\ pa.ra um i u.J;tri;~ apresenta!' a imogem de Jesus ()h ris
aparte?-

V. E!c. conhece :Llgum acto do actua.l to ! ! ! cuja.s famílias não potlCI~io snr Sllntu.s 
bispo de Olimla, dopois de investido nas porque, om vez de sar- l'c<meut o, se lhes dar<i 
funcçüos episcopa.:JS, contrario :1 JtepulJUca. ?. como f'o ,·ma "'"' contracto. 

gm VC~ de ffi:J.!!M rat• DO}JUta.do:! o Son:l· 
() Sn . BAnJJOS~ LIMA-V. Ex. CJUOt' dos· dol'OS, olejau10s Doi>uta.dos o Sonadot>es quo 

v iat·-m~ da. a.rgumenw.çlio. com !w,bilitladc. v:'lo alll lallat· o que queremos, dccrcta.t• 
lfa. o- a.ntcs,- o dm·anto e o depois. <.1.11uillo quo sentimos, :.úllrma.l' que somos 
l~:u aluda. c.<>Lou no-u.nW8, por crnttuanto. um pJvo livra, um 710UO <:tttholico, dizor quo 
Nós ' couhccomos factos ca.ra.ctct·l~ticc~ não podemos vivor divorciados do Evu.ogc· 

syrnpt.(Jma.tico.> do fei~io civico deste compa.· lho, que a cruz h"' de ter mais va.lot· quo o 
triot;~; nós v imos que ellc hostili~ou-a., in· symbolo de qua lqnor s .!itt~ ! · 

· jilria.n~o·a.,cobrindo-at\e coovicios o bi1Ldõos, «Meus amado;; irmãos, u. f'am'lia tende a 
t ão pouco prcpt•ios· da tri bun:1 sacra., ú. Ro- desapparcce,. entre t1us, porque, sabci~, a. cor-

·'. ]mh!ICJI!. ••• A' ltepub!ica., não; a. Ropublica. rupçã.o la.Vl'a de modo ex:traordioa.l'io dosdn 
. • e UID" eotid<.~.do abstl'll.Cta. · ilO Gover·no da. qutJ <lclte O terreno .preparado , 
· · ~t.o,Pu!JHca. , ,este a.ppa.relh~ juridlcJ que •;Si a inda hoje v o~ l'esta u. m que rece~es
. . ; a.lu e~tá, ·á guat•!h do qual nós ost<Hnos tos de vos.;os po.os e quo vos leva a sunti-

prepo.~tos. tojut•iou-o, cobriu-o de baldões, ficar a vo.~sa união, os iilllos quo nascet>em 
aponta.qdo·o como uma ccus1~ t~bomio.avel, d() vós, que ft•eg ueutaróm as escolas, sem 
corno um daquclles monstros a que ·deu Deus, já niio se· contcnta.t·iio com o éont1·ac1o 

·. vhla a ima.ginw;iio de S .. João, alguma cous~ ci'llil, quo u. loi. manda firmar: hão de fazer 
il o Apoei~l .rptico, um Loviatuu.n, contra quo ostentt(Çã.o da. Jn-oslituiç;1o e da d issolu· 
haviam do auemettor tod1~s ns hoslos de· çao ! ••• 

· batholléos como s i houvessem de ir á P<Lios «~ós ir\Jmos <1 Casa do ScnhrJr pedir a. paz 
tina, ·all.r comb11.te aos i11 lleis. a ~rall_(Lttillid<l.do Pal·a o paiz, par1.1. a cou: 

· . Fà'csta. proptJ.gauda contra a. R<Jpublictt-, sctenma. ~actonal, pn.1•a ost"' Eg1•eja. quo taoto · 
· . . levando com t.1. la. \lia. de uma. eloquoncia.. me- tem solfl'ldo; para. as nossas famílias ti"io 
Wlua a.os corações j<l de si ontt·oaberto~ de pcrt.ul·ba.da..'l C? lU u. amoaça. con&~utQ de um~ 
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]ll'ostil!.!iç<ío legJl e public,l; par8. :1 intellí-~ Co_nvido, c;,nci to, . <:ilnjuro em 11~1 1110 do 
gcnci.a tlos urJssos 11 Jmens. que so manrfc.n<~. o8nLnneutu rh. p ~·o!Jtntlil n;n<Jt•açao q no 
tão pujwte dchilixo dcst.c sol tJ•opícal! . ~onlto pt;l,~ lg-rr,]:t C:t~liolic:t :t. r: :tc:; quo .ta c~, 

«ViemJS VOS pedir- 'JUC na, <JI'UCill SO~!al o ~lllllllg,OH_gt•:tl,il!Lu~ ilu:RepuiJI Je:J. t(e~:1.flüc: ~o:< 
He:~o'lil sc,j11. nnn n<\~i'io c:lt\Jolic ·.; que se 1ng<·at!"~1m,,~ '.lns!.c r·cgt111<•n, . <1: .. ~cn L t mon l;o~ 
J'omp:.~ par~. sempre eslc fidrd de"'''''" 1/e '' '-'· du .. aw~· co~·thaltdatlP-, a. u["nl:•cs .te :u•u~ 
tm·i:::aç!To 1,a,.,, a 1woslil?.<iç,7o le!Jat e 1m- Vl'rtl:tdüll'(t JUStiÇa, :J. tllll:t_ attJ tutle~n~us do
!Jlica.~ :J.CCot·i.lo com a Stl(t lH'ufissao <t ~~ nl;!llwn l;os 

6 Dr. Josd Peixoto Fortuna., no rclat.orio m;Li~ con;i3l'I'<Lilor<:s. ( Muilo'cm ; •iulito l!em. 
d<t. pcrcgrimtção llumiucnsc, üiz: «ii.'S 4 \10- () or·aclo1· J compnmenlad•l,) 
rits o 3(4 suhin :.i tribuna s~.gt·au:t o Ilhn. Comp:treecm ma[:;usSrs. 0\iv oir.t l"ig-ueil·c· 
R\'lnD. Sr. prr.sidente ,:a. Commis.:>5o. Org~· tio, Aut·olio Am<JI'.i111,P<tssos ~lir:tmla. Cal'los 
nizadorü. da. Porcgr:nnç~o. monscnlroe Lu1z do Novacs, A11 toni.o Hastos .. Jo~ :• Euzel>i o, Be
Raymunt.lo da Silv:.L Br;to c pr,wuncion ::t ~(a•ril Fontcnell<:, Vit·gilio 13!-ig idu, Thu illar. 
cloqucni;•) <JrM)iu cuj J ;~p:.<.nllmlo t<tchy:;r·:•- ;,,~·:üc:~nti, Fmncic:eo So"t, .J ._,iJ_u Lopo .. :, Co f .~ () 
plrico proi.luzin pL"ofun(ln impro;;são. » •.le Sum.:t, .lofi.tl Vini 1·:•, III:d:tqn i:ts Urm•:•d Vt}.~, 

Somos um povo sem r·eligúTo, l.t 'f'·tc>n. ~erri l•;snwr·a.lu i nu ll:Lntlcira., An gelo Neto, Epa-
1,ermíltido f)J1Sil1al· YW>' escr;/as" pn;stilt"('ltO ! tninurHI:tS (;l'l.lcindn, l•:nwiJio ([ I) Andl'ILdf:, 

Que escolas! NatuNlmcn\u as us.;~la~ H.odrignes Dol'i;l, :\eiva, To:>ta, Fvlix Uaspar·, 
pnhlicas, as uscoll\8 JnanLt\hS pclus coít·cs Erl11arilo l~amoB, Ga!dino I.<JJ'du , He r·cdia dtl 
pttblicos. · S:i., l[enriquc Borgc;o;, Vit'iaL•• ~bse;wen h:.~s, 

llfantemos como f-irma <1m conli'ado que cs- .Ju~ú Boni í~Lciu, Ltll11Jtlllinr Godo l.'rcdo, M<t-
J.abelcce (t prostilt•ição legot ~ puub:a! noel l<'ulgcncio, Jusú LolJo. AztJvGdo fviM'-

Qual õ o contracto? O ca.samonto c i vil. que.>, nodolph:J Miranda, Hermene~i ldo ilc 
Aqui e,;tâ. o que é <L missão dos dcveros 1lli ttlôrae~ Fi! l!o, L·.unenll<.l Lins, EliSQII Uuillwr-

repu :Jiicano aos olhos desse pregatl.ol'. me, Soures Jus Santn~, Jamcs Darcy o C am-
O SR. THOMAZ CAVALCANTI--'- Qu3 tevw pos Ca.,·ticr•. . 

como premio o bispado. · Deixam tlc comp:Lrcccl' C!lm e~ut~a p ·~dt-
cipJ.da os ::lrs .. Julio de Mol lo , S tí Pci;wto , 
Ell(~as M:J.rtius, l~aymundo i\'ery, At' tltU l' Ln· 
mos, U1·bano S;~n ~ O", Gllodci J, <.t Muut·ão , Dia~ 
Vieit·a, Jo:lo G:~,yf'S), Tl•intblio , So :~t·c~ Noiva, 
Moreira Alves, l~stacio Coítnh <'l', l 'clli'o PtJ~· 
nambLteo, Elpiu lo l•'iguoil'cdo, Raymundo do 
Miranda, Domingos Uui111nl'ites, Loovigi ldo 
Filgueit·a~, illilton, Ycrguo 1lc A lH'OII, l'l ~l to 
D<\nt;~~ . TolcnLino do~ ::;antas, Mat·coltno 
Moul'<t,·llolizuío de Suuzu., S ilvn Ca~í,ro, Ue
z<tma.t, PcJ'Oil'iL l.inHt, Paul i no de :->ouza , 
Peni!lo FH11o, Anl.hOL'O l!u!c!lw, Ad:l.l bor tu 
(1m·raz, Anf;o11io Za..~;u·ias, A 1~ L ir ur To r• r•os, 
E1lua.~do Piment!'l, Olr-::al'io :tvlaeiul, ,Jew ino 
C,n·do~J. Domingue~ do Cast.1·o, Vtt.luis do 
ll1tstru, CundiJ.u de Abreu, C:t, l'lo.~ O;tvalcan ti, 
Victoi•ino Moutcir•o, Cassiu.no do Nascimento 

O Su. BARnos.-~. Lnu .. - D2 duu.s nm:t : ou 
a estação diplcima~.icu. jnnio <L Sanüt Sõ tem 
al&um:t causa a l'azot•_ou não tem. 

Si não torn alguma cousj. tt. f<tzer, é inutil, 
é snporflua. e nKo pódc pClsar no nos.;o urça.
mont,o da.s ue,;pez:.~.s pLtblic;Ls, 

Si tem algum~ cousa. a. faz~r. alguma 
coma ha d~ sel' wl instar dos i.lm•ere~ dos 
outros l'Cprcscntantes da Republica junto 
ás demais potencius. 

A o.cullta de q ualqucr <to~ lo.,; 6 1-!empro 
motivo pat·a uma. con~ult.ll. ;ws govomos 
re~pociivos, tintos de sua. nomeação si srw 
personna grata ,ou _não são. . . 

Acaso a. Constttuic.,ao da. Roimbltca. tlts· 
Linrrue para. o exercido oc funcçõos publicas 
entro catholicos e Pl'utcsta.ní.cs, ncatlwlicos 
o catllolícos? Niío distingue. 

.Na RcpubliclL <ts funcçõcs publica.~ podem 
ser exercida.~ por esl;c ou aqucllc, quem 
quer que suju., iudcpondente d•.ts crenças que 
qualquer alimente. 

o Alfredo Varclb. 
I•~ som caus:J. o~ St·s. T;tv:u·c.-l íl c Lyt·a, l~loy 

tle Souza. Fon,ce<~o c Si!v;t, Wal.ft·ei.lo Leal, 
Afl'onso Cost(l,, .José Marecllino , Pcroiru. do 
Lyra, Mthut· Ol·Ja.ndo, Ca.s tt'O Hebcl.lo, Ro· 
,li·iguos Uma, Loumoç'o l3apti.~ta , .iulio Sa.n· 
tus, Ct'ttYCllo C:~Vi.i,lcanti, <JiJ,tnoil·o do Ro
zcni.lu, liDill'ÍlJtiiJ Salle~, JtoiJow:as dfJ C;,J'
,.,I.Iho, Gustü. .Jur!ioe, Arnolplto Azovndo,Ama
l'al CP.s:tJ', Lolte r'o Sou:w., Cos l<lt N!Jt. l,o, M:u·. 
Çi.i,l Escobitr c Angelo Pinheiro. 

O!WBM DO DIA 

Pois bem ; o l(lga.r de MinisLro junto 1í 
Santa S~ é um caJ•go publico, ó uma l'lllJCçiío 
publica., poderia ttlgum <~ocatholioo.ser _no
Jnoado Ministro ,junto á Sa.o tu. Sõ? Nuo. 
Porque não pollia aeepcrsonna ynlla . l·~ <:omo 
póúe um prelado nosta.s condições lmr. griJ.· 
tilica.do, ser condecorado, ser prumovtdo uo 
summo grllo da hiemrcllia. ci.ltbotica, para. 
'JUC a sua influencia exercida. dessa m:J.noir<t, · O SI". P.-esillen.te---;-Ha.vent!O nn· 
dispei'Biva, c~is~olvento; ftJOQSt.a , pos>tt alar- moro \cg:1J, vatl so pi'Ocerler :1.s Vo La(:o~1S t1:1~ 
g:tr o circtllo d<r. suil.ac~ão malofica ·1 • ma tortas constan &es da ordom do dia, 

VQJ, J\' t7 
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B' M:tn\ttlci1Í.du. a. eontitlui1,,1to rl<l vot:w'~'' 
elo p~oj!lci:.tJ n. lGi , d.c I !J03 (n. ::;11, ''·"- 1\JO~. 
tio Son<Ulo), e.~ta.b<)lec~ndo a p enu.lidauo p:~rw 
os ct•imes de quo t t;\ta. v ar·~- l m tlo OodJgo 

.. Peord (2• di:;t;ussã.o) . 

. O Sr. P1•e,;i<leuto~A. eslc pro
ject.o o St•. j:'feiva. a.pt•o:;entou a. ~egui nto 
emenda. ao :1.rt. l 0 : 

Em vez d<l 10 a 20 anuos, diga-se: dB :i il. 
·l O :mno~ . 

O @ r. P:u~n.nhos 1\Io n t c n e,gr•o 
:(pela o;·1lem)-Sé. P r :·sitl(mto, o Gr.>tligo l'<!lla.l 
~Pl'Omulg:ulo an,cs da Consl<i tuiç:í\.o, Q.lttttldo 
-tl'atou no ;wt. 107 d[LS pon:•s que devem s:lt' 
imp<>sta.s a.os criminosos, fJZ a acertada. llis
tinc~ão entre c:1baça.s e co-l'éos. lsto é, cntl'O 
a.utoro~ principu.os e a.utoros SIJCttnthrio.s, o 
uispoz que OS .pl'lmeil'OS , isto ü, OS c<J.bOÇU.S 
SBl'ia.m p1wirl os com um:' pona. mu.is gt~tnl, a 
de baoimeuto , e os sJguuuos, os co·rGos, apo
na~ cvm a de r oelu.>5.o pol' !5 a lO a.nnos. 

Posteriol'ffi fJlltO .l~Ji pronw!gad11 i.L Collsti.
tui(·ã.o quo, no a.1•t. 72, aboliu :1 JH~na.ü 1 
banimento, do sorl;o que se \em entorulrdo 

·quo, não ha.veodo p!\na para. 03 cabcça.s ficam 
elles nã.o pa.ssivos de Tlf!ilU. a.lgtirntt., a,o pallSo 
quo os co- r6o>, is to a, os mono.~ l'O.<punsa
veis toem a. pen<~.licla.dc du :> a. I O u.ono~ do 
reclusão . 
. Iss·) (J absurdu, e o ScwuJ,r muito critcl'io

nmente procurou contoJ·n;i t' esta anol'mali
di.l.rle es,n.bclccond'J para o~ CtJ,h:.r ;as :1 pena. 
do p t•isão (le to a. 20 Mno~. · 

Ha. um<L emcmrla. do mou dis\iucto collcg:1 
e a.migo, o Sl'. No i v:~, r eduzindo csb pen;~ 

· pa1·a 5 ou 10 annos de l·ecl11s1io, ma:; devo 
di zor a V. Ex. o :.t Ga.~ :L qrro esta emond<t nâ:J 
póde ser a.pp rovu.dt~., porq uo <lell~ Sllgne-sc 
uma. iacongruoncb., s i não um a.l.,;w·d.~ . Dcsilc 
uue ha. distinccão en t.ec ca.beç:lS r, C<J -réos, 
entt•c autores pl'incip;.\cS e secuad:wios, a 
pen~~ deve ser Lli vcr.>a . . . . . 

A pass .H' a. emeod1t, os prmctpacs cr lllll· 
nosos fica ~·ão coJm a mesma p·tna. dos sccun· 
üa.l'ios . l~stabelece-se a. distiocçiio, c , ao im· 
p or-se a pena, ig-na ln·se uns aos ou.tros. 

.J;l vê V. Bx. que ~~ cJnond<t rio lWbr·c Depll
·l;ado pola. Ba.hia., <i Sr•. Noi.v:t, imp:H'Üt, polo 
menos, em u mu. incun~t·nnnci:~. 11 uã.o deve twr 
isso s6r approva.da., 

Torrli11 ooucluido. 

O Sr. Nf~jva, (1Jclu Ol'lic>!!)- St•. Prr.
sldcnto, quo o ilhtslre Ocput~do pol:1 lla.hi<l, 
meu pro-z.a.d.o amigo c vcncr<~nílo chc!c, llo:;. 

· culpo-me a du plit ousu.dia de. ra ll•n· apC1s 
S . Bx. tnt• ornittiilo sobr·c um •~->Silll\p l;o sou 
escl!lrqcidojuizú o, a inrl.a, de vir ou, IH D 
irlimilde, eon i, t'a)lOl' m in ha hllrn i l i.~sirn;~ opi 
}.lião ·li. de S. !•:x. ; !lU\> niiv ·' ''· l,t•;tt<t pr·op.l'i:t-

:nonto Je urna fJUCstã.o ,jlu' i,lb, , porquo, si 
eU•: o 6 [lor um pn~rn: t . ~. por· onLt'O. 
nrna Q!ICstàu hu JJJa.Olt , po l.itica a socia l. 
(Apoiados . ) 

A Cama.;·a om gera.! pons:1 accortlo qn(' ha 
ncccs~itl<llle tlossn. ~ubsti i;uição ; ti 11<3 Iiào se 
devo su lJsLitnir• o ba ninw•Ho, rtuo existi:\ 
nos tempos rl:t mona.rch i:t, u a tú agoz·;l nos 
il:t RnpnfJi i c;~., pelo nivela.mont.o dos Cl·imcs 
políticos ao~ c ,mmuns mais execravui.s. 

Si fosse o·~ca~i:'io u7.;ulu., . 1:1 :1 !lemonst r•aría, 
eom o Cotligo Perta !, que scf ooletJ'tl.l', que !ta. 
p:emts par:t c•·imcs o;Ji,,so.;, infor lores a <:s t;L. 

O qno ~c vo:n Jl ediJ• apenas 6 qttu a pen;~. 
Sl'j~ d irniuuida. 

Eu b:nn sei quo u )X'Jjocto nib deve fica.!' 
tal cr>tiiO irá. s:lr emonil<L~IO e tlou ,, te.stcmu
ulw tle um illustt•e Depu t.adn peta. Haltii~. 
com quem hm;t tom me entooili ; eu confesso 
\i(.IC , ntt ooeasmo, !l[u ten llo iÍ. m1ío o Cod igo, 
nilu con llcc(;.~lt.lu <~ fuudo a. lei, o que niío 
admira, po1•que tra.&cl do assumpto de im
proviso, ~b penn. do tkar cncm•rado o dt:
b<t~o. po '$ oingw:rm h•ll'b. com ,~ p<lhwra., 
nã.o u.ppliqaui o rernodio proci~o. t<.~ l como 
<lovorá S()[-o ; ma.~ ap])ello para o meu illus
tre colloga, o SI'. Augusto de l~J'citas, a. 
f[Uem dis~c quo, na :::• discussão, pretendia 
r:ur rióir <.1 !'alta.. 

Peço 1t Cama.t•a que, como t~stf• no~ ~eu.~ 
sentimr.nt os, :~})prove a. cmemill., conscia. de 
que me empl'ar.o p:~r·11, em :)"- di:;cus.:VJ.o, a 
r1ue sü ü;tbrci em uiLi J11 t~ h,rpotho:-;o, POl'f!Uil 
SfiO UCS.~ :~S {i1l t:1s (j lll.l St) ~l) ,j ;l ~tiliCI1!n a.pp:•t' ll• 
ccmlu o al,tesGa.:!o uc olJil.u, t:. entfi.u u.p t·cscn
tar oi t>Sst~ promcttid:~ . ju~ta c pt•ecils<'t cmoa
•111. Perlir·ei .ws CulJJ potcn L<;s que mo onsi
nom a fol'mula l-:t, ilo m udo a íJIIO llqrru ''· 
penu. dtl 10 óL!lllo~ como maximo P<U'a, ol! 
c;,be<;:ns, o pona inlill:itll' p :~_~·~~ •vtue!lcs '!Uí!, 
eorn In t tutus pu.tt•!ottcos, s;w tu·t·u.s r.;ulos ptJ l' 
estes ;~ essas cornruoçües q ue ;is vozr.s t:'io 
Jmnolicas sito, cvmo l iJi. aquc llu r1 uu tlcu um 
I'C>ult~do u. Rcp ubliea . · 
Pe~ o espet•o que ~oj:~. app1·ova.da a c lllenda. 

a ssim CO!Illl DO lllOIUCIJlo C~tá. rcdigifl:l, SOO!l O 
consciu. :.1 Ca.~u.ra de que sal,erci cor·rigil·a 
em 3" thseussa,J, zolando a upinião do il!ustro 
l'Ulll'OSclltu.ote da liahi:1, <t qttOIO t:~nto ·~ca.to, 
rJ ua.nto tulmil·o . (Apuiutlos. Mui to uem·. ) 
. P (·sto a Yvtos o <\t't. 1" do projecto 11 . 164, 
do l9:n (391, do 1902, do SnnaútJ), em ~· di~
cu~:ii'w, s:.\l.vo :1 0\Uillltb l>fl'er·rlciila pelo Sr. 
Nciv<•, l'I.1CO JJ ltcco-so que vutu.ram a favor ilo 
mosmv at·t . l", 5 ! St•s. D311u.tu.do;; e coutt·•_~. 
49 ; tot.ul , LOU . 

O S r. P1•esid e o te- Nit~ ha nu
mero. 

Vae se pr·ocedm· ú ch:t.lll:Mia. 
Procctl••nrl.o-so i~ ch~rnada,. VOJ:íficn,-s:J 

~BI'tllH :>13 r.rt;r:n tndo IJS Sr.:;. Vcw3,3oiJ Mh•tu llht , 
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José Euzibio, l:lo?.etTH Foui,cnüllo, Ep:lllli
.nondn.> Gt·aciudu, ·H.o1l\'i~p.te~ Linia, Mello 
i\!uttos, Cat·lus Teixcir~• Ht·andiio, Blót'll ;n ·uo 
Mon tciro , .José !:Jonif;.wio, Rilwit·u Jan<J.llüÍl'n, 
Paduil. Roz~nde, Awvedu i\ fMqrtos, Aq_uino 
Rib8iro o Diogo Fortu r1.a. 

O Sr . Pre,;,idente- Rcspondoram 
à chtLmada. IO:J Srs . Dcputu.dos. 

Con~·ido os Srs . 1Jcp11iat!os a. occuparom 
as r. un.~ ca.deiras. (?<~usa . ) 

V ao sn pro seguir na vota.çã.u. 

Pooto novamuntr: a votos. é n.ppr·ovado em 
2• d iscuss::i.o (salvo a. · emcutl<~) o seguinte 
art. I'' do 

1'1W.If !C1'0 

N. 164 - t!J03 

( N. 3')1, de 1002, do Senaúo ) 

O Congt'OS$0 Nac ional clecrota.: 

Art . J.o Nuscl'imcs r:., Qt!'l trata u <Ll't. 107 
tlo Codigo Pe o a!, lJl'Omu IJ:r:ulo pelo dCCI'oto 
n . ll47, ti c l l de otti>ttlt ro de 1890, >c1·ú. appll· 
c:ttla aos cn ue(;ail :t pcnu. do reei usão du tlo1. 
a. vinte u. l.lllO$. 

E' ig11almcn te posta o. votos o approva.tl:• 
por ()() votus contrn, 'i < i, tL Ht~gui u to cmc nr!,~ do 
Sr. ·Noiva: 

«l':m vez uc 10 r.t ::o <h1H<ls, tliga.-s~>· : 5 « 10 
(! fi)WS . » 

o ~·· · l~a·o!Oii(lünt.e··· .\ fl lllimda. roi 
a.(lpL'ul·u.tl.a pJt' 00 I'•Jtos eon L 1·; ~ .J(i; tvt:ll 106· 

Sáo suo:cMsivamonto postos a votus o 
;~pJH'uva. <l(lS cru ~· d isclis;;:'w o.~ scgulntos 
:ú·~~ . 2° o :!"elo rcforido JH·ojecto 11. 164, uo 
l!IIJ:l {u. ::91, elo I!JOt, do Scn;~d o) : 

«At•t. :.! • " Nu, scgtlada pa.t·to do <~ r·t . !Oi 
<lo 1'0I'ol'ido Codigo, uo lc so tliz - co-róos
<liga-so- co-a.utore.>. 

Art . 3. 0 Rcvogam~sn a.> d isposi.;õns mn 
cou tra.rio.,. 

E' o projocto a-;sim cmomlado, a.pprovado 
oro 2~ dlscussao e cnvl<\do <L respectiva. Com
missfi.o, pan\. J'Cfl.igU-o de accol'tlo com o 
vencido . 

Comp:necom ainda os Srs . Rogot•io tlo 
Mit·andu., Intlio do Brm~il. Luiz DomiogLrO:>, 
Frod.crico Hor•gcs, José MonjM'llim, l~1.•ancisco 
Hm·naJ•d ino, Ca.m illo So:u w; Fi lho, Hmrr,dief;o 
il.o Souza o Xavior clu Vu.l lo . 

E' <11 11111 UCÍillh a. votaçii.t> do v r oj ccl.u n. W7, 
•lo .IOO:l, auf;oril.tl.mlo o l'oflm• .t..:xoctttivo a 
U.bl'il' ao Mini:;·tcr-io t.li l J t ;sti~u u NeglJcios 
Interiores o crorli tu üx ~l'l.t>t'<li ua.rio llc 
I :61)()$322, Jlal'a. paga.;nonto d;~ gt·uLiflcaçã.o 
devida. ~.o cura.clo t· da:; massa.:; f;liiHhs, ba.ciJõ~
l'Gi Lui;o; TC'i;(cícn. ao Ha.t·ro~ .r nniOI' ( .'!}\ d.is· 
cw;sfí.o) . 

S:'io SILCC(JS~i 1-'i\IUfJII GC poStOS a. VOtO$ C 
approYa.llos om 2'' di.;cus.,ão os seguintes a.l'
tigo~ do 

· PH.O.iECTO 

N . 167 - t90:1 

O Con~ i' OSso NtLcional dcct•cta: 
Ar·t. l0. Fica o Pofler Bxoctt ti vo ;L\ltori

zauo a ab1·iL· ao Ministerio da Jnst iça. c Ne
grJcios In teriores o credito ox tru.urclinn.r·io de 
I : 13~32"!, ptwa occorrer ao pa.gamen to da. 
gratificação tlev ida. a.o cur·a.dot· das ma~<.IS 
fallid :~,;. bacluuel Lu iz Te ixeira. do Barros 
Junior, nu período de 25 do a.gosto a. 31 de 
dB)Iembro de 1902 . 

Art . i .• Revogam·so a~ disposif.:ÕOS em 
contrario. . 

O Sr. Ange lo Ncto (pâaonl<m~).
!:ir· . Pl'csi.dcntc, !'()((l rCit'O a. Y. E:t. que con
sulte <1. Ca.nw.t·a si concedo di~pcnsa. de in · 
torst icio p:wa. que o pl'ojectu n. 167, deste 
i.WII<l, ([11(\ a.t):i ba. de $() r \'O~lLdo, figUl'C na. 
ordt•m do di:t rlc t~m<tn\iii. 

Consul.tru.l.a. a. Camam, ·'ú concedida. a dis
pens<> peil idu. . 

O Sa•. Pr•e !iident e - Egtão findas 
8.8 V o t<tf,lÕOS. 

l'a.s~a-so li m ater ia. om !lisc:ussão. 
W an nunciad a. a continua.ç.ão rla 3• diS· 

cu~sllo li O p1·ojectu o. 43 H, tle 1()03 , q_ no 
lli ~HHI :L a pp!ic;r.t· aus tencnos ou proprw~ 
lll11DÍC Í {l11U~ quo l'ü.>u(Lal'ND do SObt•;L Oll CX· 
ce>JSo oobt•c os il linhu.mCJttos du ruas, :we· 
nitlns, pr :l.l,l<l.S, etc .• o d ispo~itivo dr1 u, l't. 15, 
~ 8", dtL \ottm (t, thL loi n. 85, ds 20 de 80· 
wmiJt-o do 18!)2; 

O S r·. Sá F r e h•e diz Ia.mou t.a.r que, 
para. o doba.to do projccto oro discus.siio, 
t,enh:~ sido t t·azido o nome do Sr. SenadOL' 
Ba.ra.ta lt ilrciro, que merece todo o respejto 
llos bra.zileiros pela. inquebraotabilidado do 
seu ca.racter e pelo sctz procedimento sempre 
digno . 1·:· injusto, pois, que o illustre Se
nador tenha. ~ido chtssifica.du da. m<~.noü·a 
por quo u foi pelo t•epresentante do Dbtrido 
Fedoral. 

O ora.llor t'1 t~migo tlo !ton1·a.do Somtrl.or e 
p1ldc <i :.tt• tos l;r.ml(nlio do SOII :tlt.o ViLiol' ll da 
~ 11: 1 , csc t• tt]>Ui o~:t llonos f•idadn política., a.os 
qtl tL<l-~ tl Ci i'O a. swt eleição pn.t•ot o alto cal'go 
([ 110 oecapa. Louv:L a. at titn<le rlo nob1•c Se· 
nauor lliLI'a,~u.lti lwiro, rom1JCndo com o go
veruo <ie quem ora amigo , para vir defender 
o~ lntcrcsses do P <IVO. I!: é osr.e procedimento 
admiravel quo serva a.go1':t ile a.ccusa.ção! 

O or ador passa :~ t1•a.t.'L.r' do projccto oro 
tlcba. f. c c r.stt·anha q uo o St•. Mello Ma.ttos, 
em vez do estudai' u. questão th~ autonomia 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 11:41 +Página 11 de 17 

372 A:\'NAES DA CAMA!\A 

do Distl'icto Federal ]nlo texto cousf,itrt
ciona.l· bra,;ilcil'O, que deve "V<.ücr mJ.is uo 
que qno.tquot· ottl.ro documento, tenha lrtlzido 
para o debato opiuiõoq rle publicistas csirar:t
geir<>s, quo podem valer muito, mas quo 
não são a.pp!icavois_ 

B' <t:;sim que S. Ex. S::l rcl'crin tis wunici
pa:lidadcs dos Estudos Unidos, CLlja~ ruprcsmt
taçõcs são somp;·e eleitas, n<io encar11ndo a. 
questão pelo seu1:crdadeiro la~:lo, i.-:Lo ú, p~la 
hypjtheso de um prefeito nomcn.do. To\Ji:.t.s 
Bt\l'l'Ct.o, (lc q uc se soccorrcu S. l·:x.. os tn· 
dando a:.: municípa!id:tt!ns. cnncordo11 que\ 
ol!as dcvin.tn tor miiü lilned.ttdes, autonomia, 
pois. 

Si S. Ex. Li~'es~c lido o ea.pitulo do mestre 
b·:ttzHeíro <Üé o 1im, vcrí~ que c\lc, O))i
nia•)te d<J. c;Jocessão tlc m:üores Ubeniadcs 
ú~ múnicípalidadcs da mona.mlli:1., não pu<lia 
ser c.Jntnti'io á. aul:onomi:t Jo;, municípios 
sob o regirnon 1·epublico.no. 

O ori\dor deu-se ll.J (,t•a\Jalho dü csLudar a:> 
opiniões dos poucos commentarlol'e;;· rta Con· 
s~lt.u:ção Brazllcit·a e verificou que o Dr. João 
Barlal110 é do opin-ião q_uo iló as autoridiHlcs 
loca.ea do Dbtrict'J Fcdce:LI poclcm l\lgor <.L~ 
suas de <peza.~ G dotermimw oub·a> morlidas 
úo cara.cb1• evidontcrilcnte local. 

Estra.nln que o nollre Deputado ·tenha 
classificado n, p .htvra. au!onomh do pahwra 
wí, quo niio tonlm no~ão e:q.ct.a üo que s~ja 
municipio, e;>u.;:~s C$tas·i;:no do lla muito 
estão per!'oitamcntc dotino:Ld~s c ostuda•J<ts 
por tt•u.bdistas ele nota. J.:' oxrplisi:o cuw s) 
C}IICirn. neg;u· ~w Di.:ltrict.o Fcdm·al u clü•ei~o 
do rnunicipio quando se lho concelc o Jiroito 
do H~tado, tloimn(lo qu<.~ olojCL rcprcsen
b.ntod :;c.us no Cong1•csso l!'odct'<d. g· sc.1· o 
m·Lis sem ~cr o melloS. O Di~tricto Federal 

. tem o rliruitu ele int.m·vít' no govc:no g~r<Ü 
do pa.iz c não póàc governar <\quillu ctuc,· 

.mu.is diL·ect.i.LIUClute, é seu, nii.o póclc' iotot·
. vir no pa.trlmonio mu1licipil.l. ffi' fO<\lmento 
curioso. 

Os autores do projecto, na sua. f'a.ina. ilc a.u
gmentar os pod3l'C~ do Pref<':i.to, es tuecer;uu
~o do que este devia e dov<l prestal' conlu.s 

. a alguem, e nada uíssera.m a respeito, Ci.lt
rlando quo scri'O!ll ao poYo do Distt'icto F e· 
doml,qnc SS. EEx. nãr> ílJnhecem. ViSitem n 
~o na suburbana..' que_ ta.mbo 1~ p;Jgc\ pesa.uo~ 
1mpostos, o vcnllc~ra.o qu~ 11[1.0 4j ~ó a cld>ídn 
quo cat'eca do lHlnl'lticioH. Allt, rttt([Uc lla zona, 
tudo estli. por so lazer, a.s nccossidado,; a.ocon· 
tu;\m-~o Cltda vez ma.is. 

O omllor tormirm saliontanrlo rtno muit.n 
. osqueaido tom sido o ([ ue se prcg;w:t no~ 
tempo.~ d<t propag:wd<.~. ; que se r.um ealeado 
aod pc}s aq,uotlttS liMas LI o sobm·a.nía c tlo li
burdade tio puvo, com quo muHossouh<LVam. 
(llfuito ú~m ; muito bem. O omrl.or ,r ~ompl'i
m e>J(rr.rlo , ) 

O Sr. Paula e Silva. faz úiveL'Bn.s 
eonsidem·:Des a r.:~poito (\o varios pon l.os üo 
projClcto, scnrlo ser•. [H'incipal intonto qrw o 
Distr-ícl;o Federal ten!Ja uma [ttl i rnin ist t·,wiíu 
na. alwra (b su:1. pos\(::\o, eomo C~Lpital ll<l. 

LlcplllJl ic:1. 

O !!ljt·.E<.Juardo l~tuuos f<tZ l ongas 
consitler;<ções wbr·c: o projedo,ünpugno.n do-o, 
c termina. apt·~s~nkLndo um subsLitutivo. 

Vem tL Mcs<:L, t! lidu, <~. poiado e posto oon
junchmcntr. e.u di~CtlSS:í.o o sJ;ntint.c 

8UlJS'l'lTUTJYO AO Pl~Q.I ECTO X. ,f3 B, J)[,; llJQ3 

Do r:onscl/1.u J/tmicij '"' 

A\·t. l."· O Conselho Mr11li~i p<ü :-;c cvmpur;t 
úo 12 intcndeptes, sC\nclo clous c:ei t;os pm· 
ca.da um dos l]ll'Ltro di;tt· ictos clcitonos nm 
ctuc o 1nnni.ci1)'r.l sot'<~ dividhlo, c qL1ako cl.J~ 
m<tis vota,ios em todo o mtullc ip io. 

. § 1. 0 A dura()li.o do J11(l. Oi.l ato é L[O qua tm 
[l.!lno:l, rcnova.ndo.sc, l)orGm, o Conselho poiG. 
metn.dc ao fim t!o c'l.dt~ bionnio. 

§ 2. o Em suas fu.!tas ou impcclitncn·t••s os 
int~n:tentc~ sor\i.o substitu:(lo~ p or BUPlllcntos 
em nurnul'O tio 12 dus mais vJta.dos ctn tJdo 
o municipio. 
Ar~. 2." A prlmci;·a. l'ouniã.o annual d9 

Conselho tom lognt• a i do j1tnciro. 
Rcunlr-sC!-h:1 tlcpois no primeiro dia. utH 

do <';J.dt~ mcz. Suas S(lssf}es SCll'ão conse
cutivas scmpt•c quo haja. assumpto ~~deU· 
lmnLt'. 

Nas so~sõos do ,jnlllo dar-sHta c o m C'ÇI aos 
orçmnentos municipacs dc~ti na.tlos a rogo r o 
futuro cxerc:icio. 

§ t .• As ~cssõcs tlo Con~clhD ~ão pnblíeiJ.S e 
sna,, dolibor·:Lçõcs tmll·•.r-su -lli'i.o com <t l ll'O
scnçt\ úu. maiol'i:L de seus membros . 

§ 2.• F<tltando 011 tlclmndo:so i mpedidos 
in~onclo:Itos em numcrJ quo de>l'alquo a 
maioda, sct•ão convoc<td.os tantos supplcntes 
nlt ordem da eleição, quantos \)[t~ C .m para 
perfazcl·a . 

Com a prcscnr,:a do intc ~tdcnte cessam . <1s 
funcçõcs !lo supplentc. 
. § 3 . • As matol'ías suje Úas á t!elibo mção 
do C?rJ~Cllw so mcncloiHU'ãO no j OL'Ili.ll r1ue 
pub!war o sctl oxpodico tc, c eom a.nto~o
,Lcn ·irt 1le 24. hu ms, pelo menos, 

Art. 3." Ao Conselho Mnnic ip:1l compcto: 
I. Vm•lfic<Ll' os potlores <lo ~cu~ mc:m ur·o~ • 

eom l'rJCUL'AO pu,['ll. tt·o~ j uí ·w s th Cú!'i.c (h 
Appelltlçüo, S:Jrt.3a<los p:wa. cs.~c IIm, o pmsi
dido:J poiD prosldonte !lo mc~111o tribumil. 

H. Ut·ga.ni·r.~l' u t'CgimentrJ •LC ôllUSsc~sõ~s. 
su~ secr•etaria e nornetu• os n J.lpectivos em
p1·r.grtdo~. 
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Jlr. O!'r·a.t·, annn:ohnent<', a recrit<t (' •k.A
ppz,.t r! o mnn idpio, e:;ül.tll indo im p ,sto.' e 
ilS vo:·]yt.~ UC l'Olld:1 tlo~ bt'rlA lllUIÚC:Íp;LO.'i. 

A!'i;. ,~_ ,. E' vcdatlo ao Cunscll<o i\Innicip:tl 
insePit' nns srus ot·nmcnr.os qttaosqum• dispo
sit.ivoil nrh ref'.;'f"r.nl;es ~i. fix:1.ç;'Lo rL1. rlc3pll!,rJ. r 
([:t recoit;a c i <l.l'l'Jcnda.ção tlns~a. 

E' tambcrn vedado ' riLutCJ.L' obj~ct.o em 
transito rios Es~atl.•JS da. Uni~.o, e bom assim 
os qllc j;l se :tclt~trJm t< txn,rlns poe ld,; fc
dct·:to''· 

IV. Autoriza.t' omp;·~stimos , do~crmín:J.ndo 
a sna imporc:wcia, jm·o.;, lH':\zo; (J:Jn,li•;õc.~ elo 
l'c:;g:~1.c1 c as guea.utias, quarrrlo .:~onviar oil'o
l'OI:cl-a';. 

Taes I icon,:ts, porém, n?ío scl'ão r.~ki

htli<bs q11.1.ndu c~cnd••Pi> lll do :~o dia~ por 
:.tnno. 

Ar' •. ri • .. \ ~.itr.J','l.l;•fí.n do~ Y Cn cimc;n J.o.~ do 
Prulbltu e intendentes só sr. tol'n al':i ctn~ 
c!.iv :t pal';t. OS SCllS SIICCCSSOl'C~. 

r\ l't. 7. '' Nii:o podP.l'ii.O S8l' YOÜ\(\QS pat•a. 
membros do Conscllto Municipal uu ecus 
supplcntcs : 

I. Os qnc : 
a) não lbt•om clcítoro~; 
b) não p;tgarem contrilmiçõc~ m nni.c ipaes ; 
c) não tivet'iJID um anno, pelo menos, de 

t'csillcncia no Districto Fcderctl. 
Il, As a utorUades fe1Leraes. 
!!!. Os clJOf'es, svb-che1'03, ofl'l ciaes-maiorcs 

P a.t•agraplw nnico . A Mnnicipal idade n:lo c outros qnac;qucr funccio narios q ue a.tlmi
}lodcwü. ficat' a d,:ver q mentia:;, cujo servico nístrcm rep:wtiçõos ou serv iços m unicipa.es 
t~c j11 ros c amortização annu~>oS SQja SUi.ierio t• 011 fo.lr.mo.~ o snns clcpenuonci:ts. 
a renda de um anno pl'Ovcnwnt~ do Hnpoo;;Lo IV. o~ in t.m·essarlog om cont t•act os ou con-
pro1lüü. cesslícs municipaes c sons fiadores, nã.o com-

V. Au toriz,n· a alion;w:'ío, n,c,1ui~i~1ío, afo- I prohondiJos os accíonist as elo socio1lades ano
ramento, arrendamento o aluguel rle bens I ~yín<\S, sai I' O (iUfl.lh~O directores, gtwentes ou 
municipaes o a desa.prapriaçií.o por intcresoe hscacs das emprez;ts oxplor adol'as do tacs 
:publico. contt·;~ctos ou conccssCíes. 

VL D<lcretar o codigo dc postm'as o o :pro- V .. O~ membros do Consolho que ho~v-_cram 
C<JS>u tlil.~ infeacçõl!s, podendo impor multas Sl!l'VJdo no pcrwrlo antcrwr a.o da chl lçao. · 
atú 200$ e pl'isiío n,té cinco dias na reinei- VI. O.l p:~.rent.os 1lo Prefeito, ;ü é o segundo 
clencia.. . gt·úo, c Jn~<log llineo~ ou a.mns. 

VIL Crcar o m:w:ee o ensino pl'im:.Lrio Art.. 8 ." Portlerãu o logar do membros do 
profi,sional e m·ti8tico c subvunctun <~r esta- ConsGI110: . 
bolecimontos i.lestu go11ero no muoicipio . r_ 03 q ue for'nn priv adas dos d ireit os po-

vrrr. Cr,,J.r e manto;· ott subvcnciom~r liticos. 
bihlí.,iltr.aas fpanqno~Hhs :~o ]lllblico . li. Os quo ueiX<LT'(JID d,, comparecei' ás 

IX. Proi'Cl' sobl'l) a in~títu[l:iio do comHc- sessões du l'a.ntc mús do 20 llla.s consecut ivos, 
rios o sm·vico funOl'tWio. sam pl'Gvh licença. 

X. Regnlar <t c;J.Ç<L, a. pcsc/l, o 1L nav o- m. O.l quo accoit:~w:m climctoria. ou com-· 
g:tç:io dm Pios o lagoaq na zona mnnicipnl. mifBÕ.1S l'Oi.t·ilnlidas de concc:\SRiOnal'io~ de 

XI. Dividi!' o tel'l'ihwio do Jttllllicip:o em ompi'Of.' l,~ 1lnpnntlcntes do ltli ou 1\tym·cs do 
d i>-1t.1·ictos nlei lor:u1s. "O I'C r·uo mnnic i pat, 

X li. Rnpl'Cson Lr<.' :1n Cong resso N;~ciona.! " At·r.. \J. • S~o inl1il>ilos dn sur vil• no Co n-
o ao oovot•no lln..lJnifw con\t•n ns inl'raeçõcs solha Municipal; . 
tlit Constiwiçã.o li'odcral o li<! almsos dG auto· r. PaPnn~o>. :üü o segundo gr.io, ellnsan-
riilatles 11ão munieipa.cs. "'ninoos on ~dios. 

XLIL Anim:u· o tlo>onvulvm• as lnuust!'ías o IL SociQS dt> ompreza iadusGrial o u mor
no município, mudiantc auxílío:J indirectos, cantil, excluluos os simples accionisttiS de 
promlo>, expos içlílls c outra.~ medidas an:1- sociedades il.IJQDymas. 
Iogas. Pa.ro.gmpho uni co. Dos e lei tos i ocompati-

X!V- Pmvcr sobro o bom geral d.o muni- vciij sorá pt'<3Corido o mais votado : om lgu al
cipio , vela.ndo pela fiel exocn(ío da lei ot·· dado de votos o m:J.is idoso. 
g:~mc:< e lltls municipacs. A me;ma. reg ra se a.pplioar ü. si o impedi-

Art. :). • Ca(b intendente pcl'coborá. um:L mcnt.o so1Jrevi9r :í. eleiQã.o. 

Do l'J·e(eito 
diitr ia cl CJ 20$ (7: 2!10$ a onnalmcn te), sondo 
rio Llm t erço a. g t"J.tifieu.ção, quG ~o dosconLará 
lJllUnllo nii.•J compu.reccr üs :· essõos . Art . 10. O Prefeito é de livre escolha. c 

PMagm plw nnico. A a11sencüt a cinco demissão dJ Presidente tla. R9Jm l:! lica . · · 
sos.~õ ~~~ con~oc1ltiv:Js Pl' iv at•:i u intendente da Suu nomeação será su ])me~tida. á appro\'a· 
tot:did:tdf.l d:~ dLuü., 3a.i vo líconÇ<~ p t•ó viu, çã.o do Scnadu. 
obwb do Co11solho, pot' motivo ju~tiflcaclo· () m:tndato do P!'oJ'oito é de q uatro ao nos, 
ti o moles Lia 1lo intcnuc:ntc, de pe~so;~ do ~utt podendo ser reconduzido. Neste caso não de-
l'n.mili:L, un de nojo, pondo (\e approva.ção, 
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Art. ll. Na a usenciu. ou impedimento do 
P refeito, se r"á. o;;te snbstl tuiu o pelo presi
dente do Conselho. 

Ar-t. l2. São a.pplicavcis u.o c:1J'go do Pro
.. fei'to as incow pa ti.bi lü!<Líll!~ mcnci.onadas no 
art. 7" ns. L :!., :-l n -1. 

A1•t. 13. COUI[Hl ~eao PrMei l;o : 

I. Apt•osentM· lKl:>Sou.liUCll L<I <1.0 Con:-;clho, 
oa. SUil. pl'imcir·a sos~ii.o u.nnuu.L, um wlu.torio 
cir cumstanci:ulo das occurrE\ncias do anno 
anterior, indicando a.~ mccli.<la.; que llm pa-
recerem utcis. . · . 

H Propor n.o Consellw projectos do loi 
m unicipal c de posturas, sem p1-ejuizc. de 
igual inicütti va, 11 ue e<1be <LO mcsnw C<m 
.selho . 

l!l. PromulgtLL' as leis, cxpodh· rcgul••· 
mantos e cump tir asdnli boeaçõus quo so com
prel~endcrom n ;l compctenci;t do Conselho, 
S..1.lvo o· disposto no at•tigo. 

lV. Regula!' o admini.~trttr os SClrv iço,; o 
r epar tições m unicipttes. 

Sempre que, no exerclc!o desta attl'ibui
ção, e tr a.tando-sc de sm•v iço para. o qual 
faltP. ao Conselho c:.~mpetencia priv(l.tiva., 
occor1'er despeza nova, osLt~ n i'lo se oJicctmtr á 
aem :prévia. autor ização do 0onselho . 

v. Nomear , suspender, li.cenciar o d omit
t ir os f unccíona.t•ios municipacs, não o[J"e .. 
c ti vos, observa.i.las as garantias est atuiúas 
nas leis muuicipa.es. 

a) resolver sobre a. {lcsap1·opriaç1i.o e acqui
siçii:o !le immoveis ncccssar ios 1l. abel·tur;~, 
r actificação e ttla.rgamento tl.e p !'açcl S e ruas, 
segundo os piaoo3 prúvíament e app1·ovados. 
a.pplicando a este sen·i,;o as sommas para. 
olle votalla.s pelo Conselho . 

~) determinar a rea liz<~ç1io de obras do re
conhecida necessidade, desde que li a.j;~ pura 
ella.s credit.o nu orç:1monto , ou antol"iz:~ção 
em lois espccia.es do Con,;elho . 

c) vender ou ]?Crmular, com as formali· 
dades ea!a.belccida~ por esta. lei, os torrou os 
ou predios adq ujrillos ou tlesaproptiadós 
que não teoham sido aprov eitados para. lo
gr adouro p u blico nas twenido..\1, pl'"ÇO.s ou 
r uas . 

d) regular a a ller tura e denomioaç;i.o de 
ruas, praças, estrl\das I' caminhos, bem como 
O respectiVO policiamento, O liVt'O t r ansito, 
o alinhiiiDento , o ombcUeza.mento, a irt•iga
ção, os esg otos pluviaes, o calçamento c n. 
iilumina.ção, g uarda.das as leis, contracto.~ e 
serviços da. União . 

e) dividir o terri torio do Districto Fodol'a.l 
em circ umscriPQões, que não poderão te!" 
menos de !0.000 nem mais de 40.000 ha.bi 
ian1es . 
. f) r eclu.mar uo Governo da Uniflo bens que 
vcrtcnça.m a.o municir io. 

y) orgJ nir.a •· :1 eslatistictt mu nicipa l em 
todos os seu; l'am os. 

h) accei •.<~l" doaçõc:l, lcga.dos, hora.nça.s e 
fidei-cnmmissos, b!llnconw sohrn a rc.;pcctiv;~ 
applica1;:'i.o, na fó1·ma dasJ ei~ llli.II!ÍCipaos • 

]{cpt·osunt. : ~l' u MnnieiJ,IO Fl!.,loJ'>\1, : ~diva c 
pa~siv:Llllen tn, olll .iu i m e pot•an tc f]tHLCS(Jtll:l' 
:_~utol'i,hulcs. 

VI. Convu<:<~l" cxtmordinari<~mcnte e Con· 
solilo ctuando ruclam;~r o in tl:roS:;o _publico, 
IJU JX>l' solic\t a.çãu <la Lm ,iol'iit d1.1 >Ju~ mctn .. 
bros, sempro ctue o p rusiJ.on to SCl ncgue ·a 
f<tz .:l·o . 

Vll. P rm·og;t.l' o orçamento si atd o ultimo 
dia ele dez)mbt•o não t iver síllo votn.cb pelo 
Conselho . 

VI[[. Designar llitL p <Wél. a clelçi'\o tlo prc
e•lchimento- 1!as vag·as que uccot·rcJrmn no 
conselho . 

P at·<tgrapho un ico. O Prefeito as3si.stir á. as 
SüS-;õn~ tlo Conselho, qmLndo jnlg<tr ~onvc
nien to, podcndi,Y 1la.r vcl'llillmento ou por 
escl"ipto os cséla.rodmoutos o infor tnaçõM 
necossar•i:JS soi>.-c a.s matcdas em dol.~<Lte, 
sem voto, p orém, nas tleliboru.ções . 

Arl,_ 14 . O Pref11ito não se aus~Jü;~r;.i, do 
mu nicípio por mais de rlo:z. dias, som licença. 
do Presidente dtt ltepublic~~·. 

Art. 15 . São de a: 00~$ mensaes e mais 
1:000$ pa1·o.. roprescntaçlio o~ voncimont os 
do Ptcfcito o do se11 sub>~tituto q ui ntlo om 
exerci cio. 

,\rt. Hi. Nos c•· i me.-; de rc:;ponslt.bi l.ichdo o 
P1·cfoHo i!Cl'<~ [H·ucossu.tlo o .i•d&'"Ltllo pelo Su
Pl'e mo Tl'ibun!lol l?edcral , do cont'Dl·midade 
com a~ leis que definem e l'egnblfll a ro:;pon
salJilidaüe i.lo.i S()C l"Cl~ttl' ÍOS UI! g sf;:.t.tlo . 

])a {or'fl!aÇtíO d(tS leis municipacs 

Art. 17. O Prefeito communicar;t :10 Con· 
solho, no pra.zo improl'ogavel dt' dous dias, 
os rcguliLmentos, conccssüas o contr u.ctos 
q uo fizer, quando uns c outc·os t10niivcrmu 
onns para os muoicipc~ ou covolvorem cn
ca.rgos pa ra os coft·cs fJtl lH:>ns m unicipacs, 
dauüo- llte~ logo p ublicida.rlo . 

§ 1. 0 O Consellw, por deli beração da 
ma ioria dos pt"C~ClTI tcs, p nilorá l'cpresontnr 
ao Prnfcito -$obre os in cnnvcnicotcs o lacu nas 
daquetles act.os, ou ,Propnr emcnt!~. 

Si o Prefeito annmr, ftt1'<í as modilicctções 
adO{JUU.d<"S, cornmu nicandu-as a,o Consnllto . 
Do con·tmrio, expor;~ vm•hnlrnonte orn ses.~5.o 
ou cnviar<1 pnr csceipto os Jllot Jvos tlc ~ua. 
d iVOL'gcncia.. 

Caso <timla o Consnllto m:\ntenh:\ s ua- an
pcrior dcli!Jcra.(,'.ã.o, no to.lo ou em pr.Lr•tc, 
submetr.orJ. u ucto impugm~do rw P•·n.~ldcn•o 
da Reptri•liC\:1, o {!mt!, depo is de infC>rm:vlo 
dcv iilamentll, dcciLlit•ã, com'' mais corrir.i4l l' 
~o intcL'Ci!SC pulJ!ico, no pra.zo de dez <lia.s . 

..... - .-_, 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 11:41 +Página 14 de 17 

Em falt.o. '.il} S"Jin<:ào, en '.e:l<ir'.-o-;n 
"Y<.tdo o ;~c-to do ProíCi t;u )JÚ.i·a. t.d_l iJS 

e!reitos . 

:~ppro- 1 :bsi•gmanrto mclfH)l' o desempenho rio sul'l'iç.o 
O> SCIIS ac<JU(;nldlli'. 

§ 2. 0 
,\:-; 1lelilJoi~ibÇiJP~ do Con·::.ell10, mcn

ciona.d:\s no para~r·apho <lntOl'iut·, sm·;-,r, to· 
mad;IS a]lós urnl\ só dhcusstto, em prrtzo n5o 
e~c!·•denl.e rlo dez d.i:v,:, conütdu~ tb dat:.~ 
1lo recr}bimeDto das eommnnic:Lçõt;s do Prc
íeHu. 

~ :_:_o A falttt do dcliiH)r:<c;ií.o do Con,;cll!o 
importa nn. ~U<L aJJnliCilCla, n o Prnl'nilr> o 
J.hrfi eun::aa.t· poh~ ln1ncen.-.:it. 

1\rt. 18. E' f'acultélilu ;(o:;i.iil'Getamonl.c in
lol'cssarlu'. o t•Oeuno . de cpw tl':d.:t 11 artigo 
a.nteoedcnõo. dentr·o 1.10 do~ tiras ''Jl'i;; :k pu
J.,I ic<LJ;?i.o dos aei.us ri<J Pre!bi co -.ppl'< lYaclu~ 
pelo Con";lllo. 

A 1·t. W. O:; ac tos Ü:>. <:ompol.o nci:.t ,[o Con
~cllw scr:io cornnurnica.dns ao Pr·üfei!;o, que 
os podrw:t d1:vol vc1· pa.ra ~Cl'Cnl t•ce"n'dde
r:ulus, cum as r;czões que a isso o ind:Jzir:·t~m. 

$i !.• Caso nã.o ~~<\):tm aLtcnd.idas, o l' r·efoito 
in Gcr·por~L o velo smpnns i v;J, cuj;~ dceis:to pcl'· 
tcnce :\o Sonadu. 
~2-" A rlnlibo;-açãu do St,narlo ~r:r;l torna<lil 

np<'ls um :L sú 1liscussão, no pr·a.zo rn:1 .. ~ imo •le 
vinte dia~. 

Em ütlt.a de dclibcra.ç;ão du Senado, consi
dera-se appruv<ttlo o ve!o. 

Art. !20. E' pormi t.tído no• intcwr;ssa•los re
CO I'!'m·cm para o ~cn:tdo do,; :.Ldos do CurL;c
lw, sancciun•ll1os pr.lo }JJ'cfeito, ' Cli1J•!'C que 
co nt1·u.T'iem as leis da Uníãü, on corll.cnham 
of!onsa de direitos, :Lhusos tl<' putler, hem 
eomo onu~ c vexames dcsnccess<ll'io~ . ohsl:r
vallas as d isposíçõe~ du a. r r, 1 Y, ~ 2'. 

1\n. 2l. Na <mserrcia. do Son:tdo tacs ;wtus 
pud(Jt';'í.o sm· l.empor:wi~wwnto Hu~pcn.•"s Jll~lo 
Prcsi ~ente dll Rcpnblic:L, rnodi;•rlt;c o reetlr'~" 
dn r1uo Ct'!ttfun os al'l.,. :i c W o no., r;usvs 
por oU e, p r•tw is tos. 

N:t _prirncir ·:t t'P-un ião <lo Snnado o Prusi
d ente du, Ro)Ht blica lhe SIJÍ>mdtot·;i. u mat.·r·ia 
eontrovcrtirl:L.par•a resolver ildlnitivnmo rtl.e, 
no pl'azo c pelr. lüi'r u :. }lre~cript,a. 

Art. 2~ . Os r·ccur·sus instituitlos pol' cst : ~ 
lei nã.o prejlll!ir:am a í'ac llluatlo cpro toem D.S 
pa rtes c o Conscllr o,p: .r .-:~;us rr:pl'cscnt.antos, 
de prumov m· . pur<~.nto o.~ tl'ib:rnacs de 
jnstiç:a, os meio~ do r epttrw;ão de diL·cír.os 
c i vis vi o! a dos. 

Art . ~!:~ . Os co ntl'nctos , cnjn va lol' cxcr.rlor 
rle !:( II)O:j:,:-.cr•:\o l< ; it.u~ metliantr: conr.ul'l'cn c i:L 
pn Ll.cn., pn:cctl<~nrlo od r1 :LCS p11ldiear!us na. 
impvt.>usa, illll':,nte li:í dias, Jll:lo nwno.: . 

A P i'ei<:rcnd:>, n<1o J:We V<~.ItK:tw:i tiiJ s(J. 
m l!n1;n pdo UH:nor pi'O<;o o llnrncidu, ma' ~i 
eom a~ v:mt:1gnw; •l<t pt·opu~L:I cunc.,r't'r:I'Prn 
:.~ í,IJmr;idat!o o gararrl.i:~,, do proporronLu, 

Pal':~gl'aplw 11ni eo. S5.o inhibi.Jos tlc cole
lira e cuntl·actos ê:onl o l:Ovnr no tn nn icipa t os· 
que. tf'nh:lnt eom o Pro'reito o p:t t·onte~co de· 
!inid" pelo ;u·t. Í", n. Yl. 

Al't . ::!4. A~ vcnt.las de bens m tl nicip .1CS 
~()!':'LO re i I,;LS em h:L,Üi1 puiJI ic::t, Pl'ÜI'lameote 
~Ulll i !llCliHla pe!.a. intpt'<Jn~: t e um c;l it.<~,;s il! t 

rantc tl'inl,n. rli:\s. 
0 VR(Ol' doH k111,;, lJ~Ll'i\ iL ]ltWnlllb . ~ l~ l'it 

fimd<> por f;n;s Mhilrarlur·cs, ,;(: ll 'lo u m no
me~vlo prtn. ]mrto inl.eress:vla, ou tt·o 1wto 
prt:>ill<)lH~> .".o Conscllio Mn nieípal, 1; ' ' ttn·
r·ciJ·,,, rp1c dcciol.u·ã em euso r!r1 r·mpcti.c, IJO lo 
l'J·<:(eil,o . 

() <\rh[tt•:IIHOrltO, pot'<''m, nãO ul.Jri,';11.l'i l 11 
Profeit•J ••H :.L pa rto iu<. or·es.~ad n , sempt•o I[! H! 

qu:lii!U.i!t' destes r:onsidt!l'l'l lesivo u v;dor 
dado. 

A,·t. :~:;. N:'i.o poàt>r·i(o «.Jlqlllrir !ICll> nu~
n icip:.u;,; o Prdld.i,u, os umpr·ogado·J In\1111· 
eip;LÓS 1: os rncmuros do Conselho. u.indu. (]l.Hl 
f;,mlt:Ltn te1·minarlo o so11 m:1ntl:tl.o, quando :~ 
;dicn,.,Jí.o fot· dolib<:ra.rl:t em C<em:wa a. flU(} 
ku!Hnn p c1-tencido. 

ArL. 25 . Os lxms rnrrn icípaes niiu s:io sujot
tiJs a exn{~nçã.o pm (llvldas. 

;:; l." Os m•ça.mClntm: dcYf:l'iio consigmu· as 
vct•l,as necc,~<1t'ia.; aos pa gamen t.os das di· 
vidas ccrt.as c !itpridas, ~:~ lvo qr1u.nrlo pu!' llli 
t:.ipl•da.J so )'l',VCl' a w:~ soln~,fí.o, tle •Letortlo 
oun1 uK intoi'ü!S::w.d•;B ci·cdot•üs l 

§ ~ - • umietida a eonsi~naç1io , consirlc· 
r;tr-sc-lr ;t o P!'ofnHo tacit;~men~n autoríw1lo 
ao p;J,g-;nnc;n tu; o, nãu o rat,Oll tlll , poilet·iio O~ 
Cl'crlon:s I'CC<Il'I '•H' w,s nmios jlllliciao.~ para. 
o ~uu rucmbolsJJ i·on!.:·;~ o p r·oil twtu d:<S l'I:U~ 
11'1~ muui,•i[ •:tr.~ de qua.l<illl!l' n:~. L t n'nll:~. 

§ :1 ." Ü~ j/flJ'l,;ulO!'IlSJ!l! i,Í l,llfO:; dc rJj y j,[a>;, 
li(jtt ídas e t•ceon)Jí~eitl:L~,I.nern aC<}à.O cxectt Uva. 
rund:ul:~ OIJS lYHlSJliiJ,, Ulll lus . 

Art . :!i. 1\~ tliv idas p!'uvenicn tcs (lo im
post,;s ou mtrlm~ pr·esct·overn um dneo 
:LDIIO~. 

Art. 28. Os funcciuna r·ius inc umbidos da. 
coiH·ança daH rlivid~$ m Hnicipaes tcorn ro
sponsa,bii'irl;vlc civil snlid;cr ia., a[(,m d:; cri
min:d , qu;rndo pol' tlcsidia ou cundc.~cen
tlcnci;1 tloíxarcm r] e pmrnovcJ· dil igcn tnmonte 
o sou r·cccbimonl;u . 

Art. 29. O P r efeito climinarJ. d o quadro 
da. divid:~ acl.iv:~ rnllnicíp<\1, cumo incobra-
voi;;, a<JILCila~ cujo~ rlcvcrlorcs e tli~<lot·os: 

" ) f':~.lll'cr.t•cm sem doixnr b1ms; 
!1) fon:m t:otor·ía.mon to inuignntes. 
A elirllín:tr:'<.l! "" tlivírh cor1~ t. :u•:~ d<1 i.m

pr·onsa. ,Jffi<'.Í;J,I do l!tUn icípio, co rn os Bens 
runuamonto8. 

ArL :10. Ncnlll iJWL commína~ã.o ou multa. 
pur· impunt'll:>tidarlo no. pagamento du im
postus IJOder:í. oxcmlor do cinco po~· con Lo, 
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progl'Cl8S iYamcnt.c. calcnltv.!os ~obt•c y ,\Clbito 1 na. fôrma da. 1cgisl"acito vigente, pel~ sou 
em al;ru.zo, ~cgtinllo u t<:rnpo üccur-m!o, valo,· wse.rtpto p[!.ra o impoôto predla.l uo 

§ 1." lJrnu. . terça. p.trtc da. multa 0:1 com- ! anno a.11t erioe á. promulga.çã.o <lcst • lei . 
·~iua·:~o SJr·• ~ l':ttc.•d<~ pelo~> funcciont·ios I At•t.. 35. :'lfenltum·.L cons~rucc;ão n.Jva. ou 
que; ;t~oc~~itl'OI_ll <L ~1'/.':~~:~wu,w' .,. , , / td l,nr;1ç:Lo do fH'Jdi J~ nrl t;mo~;. p :iú~i·J se e 

§ -· . N~o. p.ld.cr a sot tnton .. 1.lrJ .Jn',.,cc<L-1 lJ111pt-.JhmHl!lla. sem a cxiHIJt{!:tO pl' tlVI<L <la; 
m~mto JH< l~c t:.ttp:Ll': c ~ ~~Jl ,t·;tn <; :t de t rn[l:.> sto~ planL:L 0 desenho th~ Jl..cha.hLS c llepeoilen -
:>em })1·~vw ~\Vl<O , let.o. po1' C3ct q>b, ~w 1 cüu, em\ approv:1ç,'í.o tl o PJ•orcib . · 
devedor , pcn:~ ele nt!llul;vle, rospondcn.lo, . . . . .· 
m:sto e:ts), (;.; fll n<;ei (j rJ!II'io~ p:·olflot,:)l'l>.~ d.al . ~ 1." Neste Stll'l' l~O ••,. P l'ofml.!) SCl'á D.:!Xl· 
r~l·rntO:I•.Itt('i\·J pnht.'> m11 lt:cs flll c 1nnnin~.<·:i'1ns lt:vlo pol· 11tn:1, commJ~.~;to tn~htliCil. , comp~tsr,:1 
í.mpost:t~ . ' tio um m_ocl~ c~o hrg iM isic., <lon:> ~nganhmros 
~ 3. " Sc:npa·o qnc 0 devnlloe r~.cndiL' ao cln notm·w. llloncl_!latlo ! ) ti'Ol al'Ch tt Jctos, dos 

aviso. tn~:wdu a di\'Íu:t ;tté 0 scglnlt!o d i.a r1 u~s llnus s waJ ~ .)nti·act:l.1o.1 no ostran ~· 
11til dnpois do r ocül>el·o, .~c l':t r.:llcv;trlo d.a g_o rro, cmt1·o proll:?swnacil de pt·ovad<\ ~:1pa.-
mntn.do dos •Jnns a.<ldiciun~1.<l. o~ a clla . CHLdc. 

At'l. 3l. J\S le is municipé~es s~rã.o ex- Haverá o,; dcs)nlli~ta.s e a.uxilitwes quo 
ccutol'ias lO <lia.s úopoi:l <l<L d~~ta. da. su:.~. pu· forem jnlga.•lo.; pt'CCi~oi pu.t•a o ·pl'ompto cx-
õHc..'l.(,:<to . • p~dieutc . 

.1\i't . :-12. Qun.ltl llCl' coutribnintG ou inter- § z.• A commj.s~ito techu ica. pot'á. á. dispo
css~uo tem o lliecit•J de )letlir infúrmll.çõos e siç.ão 003 intercsndos modelos variad.os de 
certidões <ic actos da. Municip:üid;ulc. consl rucção pn;~lial de clilferentc genero c 

A t'i!cun , S.>b qn'Llquor pr~t!lxto , dará a1·chi&cclura, accommod~odo os typos ás 
Joga!'« rcgpJnsrtbi li rLde crimin :~l do funccio· condições do nosso clim<J. . 
na.riu, bom como a }JO!'d!•S e d;tmnos l'llSU!· 
t;~ntcs d:.t dcmon1. § :l.• O.s modulas l:J t\eoonhos d:\ commis-

J\I't. :;::, ScL'ii:J lcvan t:ulu..~ p.Jr ongenheit'OS !;[o tcch nic:\ scrã.o t't.n·nccido3 gr.~ttüta.
illo)le.JS phnb .. ~ p:1.l'~i<I03 d.•Js.di~trictos ueh.t- mente aos qnJ dollils se quizl)rilm u tiliza '' 
nos e suburb;wos tl.o l\Icro iciplo l~odora.L par;t a constmcçiio óa modi ficação .ti~ s .;tts 

Est'1S plan J:üs indicarã.o o trac<\rlo tlr,fl. proJio~. 
nitivo 1las ru:\s, :wo11 ith .. q, pra.ç:1s, ja.t't.\ins, § ,J.o Os que adapt arem os modalos muni
parques, ~t.ort·os, desmontes, cái$J c outro;; cipM.s n a. conSL1·ucçã.o do p redios novos, ou 
m el!toL·amcnlos a tu convhll·cm l~o t1formo- na recon$truc~ã.o dos cxistcute3, seriio rcle· 
seamento c lrygic-1.w !lu. c;J.pita.l Ja Uuião. vatlos de um terço do.J impostos prcdiaes 

Appr omllrts est:>s p! aor.:.~ polo Prel't}Ho, uuraa to dez lliJn OS. 
~'l l\1t.ur:.s c,lOStL' Ilcçiia~ l•bctlccr.l'ilO ao a.li· 
nhamnntl} o out t•as condit;õcs ahi tletormi- § 5.• No (',a~o do ruina. total ou p:Hcia.t 
nr\<fn..~. do:! pl'cdios des.1.llnhatlos, o Prcroito ontrarã. 

.I'<H':t~r,lplro 11 ni11n . \ 'iio .-;cml pcwmittirla l"go em accor·.lo com os pl'OPl'iet.:lrlos, ou 
r1. ·,·neollstnac1:;1,, do pmd ío,; ~ i t;J;\rloH mn eou- son~ ropt'<\St~ntanl.~:s lcgacs, si ror<11n Ol'phã.os 
ta·:w;,t~>: ã.o :~o!! ro(,~ l'i•lo,; }ll :~nos, m:ts 1.;~11 ,1<·1• ou (lcs;;oaH :1. nstos eQuip:~t·:td a..~ . mcdiant" 
n wnt11 :l~ ol}l':w 1[e n,.~3 .~; 0 0 sOI.(IIt':\nÇ:L. ttu f,ot'ÍY.a.t;ii.o ju!l .ci.:tl, p :u•:l a. ~u:~ ll o.~:~pt·o-
AL'~ . :!4. !•:' instituído um ·rund•J tlo dcs- PL'htção. 

ilJIL'upd:Lçiio com o prod11cto : § o. • O ]lr.)ç,J <lo ilosn.p t•opri:\~ão . pótl r! 
a) cha tax~ts v ot rv.l:.~. ~ e.>!JCcia.lm~nte }litl'l\ sr~ t· oo:rslituitlo, ,}, a.ccoJ•do nnttoo os pt•o

CSHt; fi m, ou tama. porcen~gorn dos i tnpo:;tos prict:.r.r ios o o PL·ofoito. por oompcnsa.~.ã.o 
rnuoictp:ws ; tohl ou pM'Ci<tl, em tet•rMos do dotnitlio 

b) d"'l doaçi:io'l o lcga.dos ao muni~ipio ma~icipa.l, lle igual valot', s ituados e m ou tt'!> 
quo não consig n:trern uppiieaçiio dotermi· !og.n•. 
nau a ; § 7. • O racúo imposto aos propríot:l.l•io.~, 

c} do~ bons va.go: c do cwent~ existontcs na. rcconstt-uc~~ão elo seu.~ prcdios, dar-lhcs-h<J, 
no Mu nicípio F<.'(leral ; direito :~ ind.:Jmntzaçiio da. p:wte ccdith p :tJ\ ; 

•l) .rtas multas lWJUit:l.ntes dtL impon'.ua.· logradouro publico. 
lithtlo no pagumeJJto do impo.>t os, ou ua . _ 
infracção ll.e po;;tur~~ I) o\Jrig;.~çõns , bem E; ta ! ntlc m_mza.ção, })?róm, nao oxtlcct.lcl'á. 
como cln..'l comminal)ii~s pccuniarin.s o>ti· dn. p:~.rto c~nxva.lcntc a. at•oa. dcsa.propr10,da, 
pill.aú:~s em cont.r:wt.os on conccssõC\.~ muni-. na. Pl'Op.,rçao do va.!oe 1Lo od.itlc!ío, com de~-
ciiJ ~\CS. conto da qn:.trl;a p:J.rtc. 
Pu,!'agr::~.yh :J JJnico. A in:lomnixa çTio !lo § 8". B' conccditla. :L iscnç:i.o ti. •) motM•l 

v:~\or <lus p1•odim; c t er1·onos, lliln:vl.ns l'ót'a do dos impos tos prr:illaus, dm•a.nt.c J;, :~nnos, 
:~.liuhamcnto tr :tça.1lo nn..~ pla.nt;t, elo muni- n.os que do;ist irnm dn. i n{\om ni?..aç:l.o l'll:WI 
cip ív , Hnr·:~ c:t.lcnla.d:t. p:\l'a ;\ tlr~~;;pt'rlpri:u,,:1•>, ta.ut.t~ do t'(~ ctio 011 df'S.t.proprin.çiio, 
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Art. 36. S:'lo e:densivo5 :l Mu nicipa.lltltLJc 
do Oistricto l•'o·.tc ral o pl'nccs.>o Cllocu ~ivo 
fiscal o o d.o llo.;apropl'i~~ã.o por utilida.do 
pnblic::t, om vigo1· par~L o Governo Folo:·al. 

Ar L :n. São iscn tos de impostos pnli.liam , 
thn·anto .~o <tnnos, os qnc eonstrnirom om 
zona con venicnt.c da cid;Ldo prúdios com
moJos e ltygion i•·os p:<ra. upora.r ius c po.;;so;ts 
\lc modesta r-onda, não oxcJ :cnd.o o alngur.l 
a. .')()~ mcm,aol. . · 

!i; L" O Prefeito ccJm•á. para osc;o fim, pela 
mef;a.dr! do seu va lor, os terreno;; do domínio 
municipal. 

§ 2." Se1•ão concedhLs f<worcs cspciJia.cs 
á.s em prezas que s3 p ·opuzcrem a dal' meios 
fa.cei.~, ra.pidos o ba.L'atos, do commu oic~tçl'i.o 
entro o ccn tr..> da cidade o os bai1TOS mais 
n.fttstttdos e m quo se constrnil·om as lla.blta
ções acima. moncionadns, e clfectu:~rem o 
calçamento das respectivas ruas, e bom 
a.s>im as que comprehon..torom ent1·e as su<~S 
operações a :Uienaçã.o dr..s pr.>pr:e~ados por 
quotas medicas dus seus inquilinos, om prazo 
não cxcedcnt.e do 12 a.nnJs. 

Art . 38. O Governo Federal fica aut:>ri
za.do a dispoos;tr o pagamento dos impJstos 
de lmportr~ção do fhrro om obra o outros ma.
tori<~.os neco~sarios para a construc;;-.Uo de 
mercados, thoal.t·os e t1•a.balhos !b a.formo
S')amento da Capital Federrü, b:Jm como dus 
prodios menciona. tos no art. 37, umu. vuz 
que os interess·•,dos demon~trcm quo a ilitre . 
rança para mais n:J preço dos objcctos simi
lares de produr.çi'ío mcional gr.tvaria.m a.s 
obra-s a realizar, difficultnn!lo ou i mpos>ibili
t ttndo :\ sua. execução em bL•evc pr:~.zo. 

Art. 3!1. Os crfifi.cios a.1•ruinados, que 
a.mc:~.ccm os transeuntes ou emba;,·acem o 
trtt nsito, scrãr> rop:~.ra.rlos ou, qut~ndo o não 
s~·/'am. no pra.~o pM:t i.~SD l_ln;;ig ~~:~lu, domo
lt! os;~ custa dos seus proprlllta.t·w~. 

A1·t. 411. Pica.m a. c:\L'go c soli :\ n.dminis· 
tt-ac;i'w do Governo !I <~ União no município 
fedoro.l os Sél'Viços de SlUdc publica. o hy
giene, abastec imento de a~ua, csgotus, illu
míoação e Corpo do Bombeit•o.>. 

No desempenho de ta.es s:!r viços a.s ;J.ut:>· 
ridade.~ muolcipaes· de qualquer categoria. 
serão anxilia.res cla.l fcdcra.os em tudo que 
lhos ctltnprir o Hcam n:~. Sl.ta. d3pendoncia.. 

Art. 41. Os serviços custo:1dos p J I.o Go
verno ila. Unifí.o, aind;~ quo de caracter mu· 
nicipa.l, ficarão dr.sdc logo depcndentr.s das 
le is rio Congl'o1SlO Pmler:J.l o rogulamonto.~ d.o 
PJ·.~slrlenf.c dn. ltélpubliea. 

Al't, 42. Q BXfli'CÍCÍD ih\8 pt•o/IS.~Õ lS li ci
t.l.S ou a allortnl·a. de o3i<~llr l!lcirnon tos n:i.o 
cfopnrHiom rio licorwa~ !lo 1-(ovnroo ütnnicipal. 

\'~I. f\' 

Ar•. 4:l. A omissão das ducln.rar;ões, po.T· 
ycntul'il cx iírirla.:; iL bem da a:·rcca.da.çii.o d.as 
t<~:ns ro:;pcct;ivas, d:m·L tã0 sómnnto logar :i3 
mulbs cskttui<las . 

A1·t. 44. A~ l'JUI:~m<tç:iíc~ ljliC SO I'tlll<l<tr.:m 
subt'C <t tlcma.si;l ou Cl'l'o no Jança.mr:n•u tios 
i mp;.oS\OS lllUlÜC Í)li.tCS SOI'iiO a.ttcntlld:l.~ q1 1<tl1• 
do nrocrJontes, dont1•o do exercício em que 
:vtuelln sn ofl'ocLu:w. ou no :~.c to ;.lo pa.gn
mnnf.o. 

i\ rt. 45. E' vctl:Lil. ~ ;t con1liç1i.o de vi t;d idr.· 
darlo de omprcgJS rounieipafls , t•ospeít:L!lo;; 
03 d~roitos a.dquirirlos. 

§ t .• Os omprcga.·.lo.~ que contarem m;tis 
de llez anoos de serviço nií.o poderão st>r de
mittidos pelo Profo it.o Hm· scicncia. uo> mo· 
t ivos do sua. demissão c deJ'esa, poJondo ro
cort•cr para o Presidente d<~ Re;mblic:\ , 

§ 2.• Os conh•ibnintcs rlc montepio pode· 
l'ã.o continua. r a entrar com <~S rospoc,ivas 
quotas, o.inda. Quo demíttidos, salvo. qn,ttJdo 
o forem pol' sor1tonça. do Poder Judiet<~r io . 

_1\ r t. 4õ. Na organização da.s r e partiçih> e 
servic,'IJS muuicip:LCS tol'-SC-bà em conta a. 
maior simJ)lifica.ção possivcl !lo oxpcdionte o 
ecducçfi'l do run<Jcionali.~mo. ·• 

. Art . 47. os cm,prcga;.lus dispensJ.dos om 
vtetude d<J. rorlucçao do p;moa.l das rapartt
çõc.~ municipaes teem preferonci<L par'~ '~ 
nomeação em mwgo~ a na.logo3, qu:~.rnlo n~
ga.t·om. 

At•t. 48. Ficam r ovogacl:J.s as leis on te
ríorcs do organizuçiio municip:tl do Di~
~ricto Fe.lora.l o outt•:ts !lispasiçüc~ om con· 
Lra.t·io <t p1•esC1nt:1 I •i, oxoopt.., na. p;u·t~ rere
ront!: :i nl<:ir,'>1•l !lo:-: rHI:ntiH·O~ <lo Consolho 
Mu ni.cip:d . 

Ar t. I . o lt~xpimclo o mandato elo a.cltt;~l 
C()nsolho Muflicip:~ f , sorviloão lJOt' dous a.nnos 
os in tendentes que i.ta. pt·o.dm~ eleição t•e
un it•em m<üor numero do vu~os em cadil dis· 
tricto, o os doud monos Yot<~dos om todo o 
municipio. O~ dom<Li.s enh\Lt'ào uo l'egimJo 
do art. 2° § 2•. 

Art. :~. 0 E' concoclida a. t•cducçii.o do 40 °/o 
aos devedores do imposto.$ municipa.e:l 4 uo 
os p~tgM•om dcntr,, de 31! dias :~.pós a. pro
mul.,aç;l o (lc3til IC1l, snspcndondo-sc dura.nte 
e.ste0

pl'a7.o o t'l~lLKdivo peoc:1tlimento judi· 
Ci:tl'iO. 

Sn.la. d<ts sus~õ 1s da. Ca.mam drJs Deput1.dos · 
5 ib agosto de 190! .-/;'rlwu·d.o Romos . 

Fica a. cliseuss:1o :uliad •. pela hol'<t. 
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Novr1. ?'odacç•1o final do ywoj1Jcto H, 155 B, 
deste an>IO, e?JU>~drt ,J~sr.ocarla m e 3" dis
'"'·'s,ro 1lo projcclo n. /1ti, dn 1!)()2, (n.fo
ri=ando " J>·res:rleHI!! da l!ept~uli"(" tt i~lm
l.ar <lo.J ,J i l·eil.o.~ de i'itt})Orl. o~·,To o ~na( ~~ 1· iat 
IJUe (o1· Ü'IIJ•"!'lado pda Camw·1}. MunicijJ!!l 
de _Vrroa 1·-,·i'lmnw, cidade do Bstado d o J~io 
de Janeiro, pai·a obaslecimen to de •tgun. 
uem como o matcritd metc!ll.ico desli~u/o ,; 
red e d e e.<[JOtos e n IJUi~ (o1· nr:ce.~sari fl Jtlll'a o 
ser-oi•;o <k ::/l Jtmin r!ç.-ru c(,•c /.1"i<'f< d u mes•mr< 
t;ir.lalttJ 

O Coogr,:sso Nacional r esolvo; 
At•t. L" Fica. o PrGsidcntc da. Rcpublica 

autm•izado a isontn.r dos direitos dl! irnpor
taçii.o o ma~eda.L que fo1· impor i.ado pill<~ Cn.· 
mara Muni·~ipal Jc Nova Frilmrgo, cld;ule do 
Estado do Ri•J de Janeiro, ptwa o n,bastcci· 
rne11to de a.gua, bom co1WJ o m:~tcr·ial meto.~l· 
lico dcstiuado ;1 t'cÚ(l de esgoto~ e o que for 
nocossario pa.r:J. o sct•viço de mumina.çi'i.u 
elcctl'icn. da mesma. eidarle. 

Art. 2." Rcvoga.m-sCl as di.9posições om 
contrario. 

Sala da,g Cornmissõ(J.~. lO rle agosto do H)í>3. 
-V. Jlt•scan:nlws,- F{01'111eHegi l c!o (.((! .1fo
raes. 

O Sr. Presidente - E~tantlo adc
:m t a.da a hor:~, dcsignrJ pam am<tni(U. a se
guinte oruom do dia: 

Discussão ua ica du [Jareccr n. 90, de 1903, 
opin;mdo no s::ntido de oã.o set• tom:ul:~ em 
con~idcea(,ii.O a. m:ücria. tio ofncio do juiz de 
tlu-cito dn com~rca do S . Gonçalo do &l.pll-

- cahy, Esta<lu de Mio:~ Get·;~.; . rcla',ivo á 
pt•ohibição do exercício da pz·o!lssão do 
a.dvogadu aos ucputadp~ ; 

Discus>ão rm ica. rlo p:~t·ocQl' n . 151 C, tle 
1903, sobro a emenda apt•cscnt·ula. na 3• dis
cussão do pt•ojecto n. 151 A, deste anuo, C)Ue 
mantla. ~ontiuuar a. r,~zcr gratuitamente a 
1mprus~ao da t-evista da Sociedade de Medi
cina e Oiml'gia na Imprensa. Na.ciooal ; 

}a discussão do projetlto n. 42 A, de 100:3, 
autorlznndo o Poder J~xecu~tvo a. crcar c 
regular, sem onus pctl'a os cof'r es pnbllcos 
u.nu. c~tixa. bc nelicoutc n;.~ l!l'Íi;ada polic i:.~l 
de,t!l ca.pitr~ [ ; 

2• \t i~cussão do projccto n . 17\J, dt' l!lO:-\ 
autorizando o P or1er Executivo "· ilb!'i 1: 
;~o Miohtcrio dr~ \fa.rio!Ja. o Cl'.:diLo do 
l !481 :357$512, :;u~plomentar :i. rubrica iH-

i\-tunlçõos 1J.,: boeeu.-<lo art. s• da lo! n. 057, 
do :10 i.lo dezembro de W02; 
2~ di~eUS!>:i.o do prrtjed o n. 17:1, d.c I no:J. 

<~.utori%n.n rl o o Pryle1· ExoeutivrJ ::1. ahri'o' ao 
Mini~tnr i<.J d.t~ .Tustiç:c c Nc~<lcÍ •JS lntel·ioro:; 
o <n·cditu ti<: Jfi:G04$9:H, supplemcnl,a l' :í.l'll• 
bl'ic<t .'2.7• do n:rr.. 2" dct lei rt. 957, d<l 30 de 
dezomliro ,J,: 190.2; 

.'!.~ di~cussiio do JH'ojncto 11. 17,1, tl.o l!JO:!, 
aul;orizanllo o Podut• gxc:Jut ivo a abrir [LO 

Ministel'io do .1usUç:1 l:l N<'gocios lutcr\ores o 
Cl'C·ii to supplement«r de :;2:0005;, pa"a. ;J. ~tcn-
<ler a<J Pil(;í<l.lllllnto dll l'.\mltts ' tt•j cu·;t o r.~o~ 
mcmhros <Lo Ctlngru~sv NrlcioJJ <tl ; 

;:• discu~w do p ;·o,jact u n. 107. de l!JO::, 
:wtoriz:uJdo o P urlet• ExccuiinJ :> :ibt•i!• :t <l 
Minis~o-rio tlr~ .lusi;iça. •: No·~ocios l nk riorcs u 
c r·odiLo axtraol'di n:n·io de 1 :690$:l22 para p:\
g:tmcnto dn. ~'lfJ.f.i ficaç.ã.o tlnvida :.10 em· ·.dot• 
das m;Lssas fa.Hid 'IS bachare l Luiz Tcíxei1':! de 
Barros .Junior; 

3" discussão do projccto n. 133 A, de 100:1, 
red:.t:ç-.ão par a. 3• úiscu~s~o. dn accor-do com 
o :l.rt. 132 do Regimento Interno, do cnumtl:~. 
"l>Provalla. na, -~" tliscussã,o.;lo pr·ojoctD n. :~:11, 
de 1900, declarando que gosm•ão da. fi':;,nqu(a. 
:posta.l a cot'l'€8pondcnci•t c a l?e-, iora t1 11 so. 
cioda.do do Geographia rio Rio de J:.mci ro ; 

3a di~cussãl) do projccto n. 133 B, de 1903, 
l'edac•;ão p:~m 3• tliscu:-!são, de aecordo com 
o a.rt. 132 llo Rngimon~o tntol'no, d tt emend:t 
npprovatia. n<L 2• discussão do p1•ojecto n. Z:l?, 
cio WOO, declarando que gos;trão da í'r(J.nlplia. 
pos!.al a cone.spondeHciit e a llev{stc' da Liga. 
Ntwal ; 

3" discussã o do proj~clo n . 133 C, do 1903, 
r·ed;\t:cTto pul\ 3a. d i;,;cu~são, th acc;ordo com o 
ar t. 132 do l~cg.imeuto lnLer·no, da. emeuda. 
"'pprova.da. na :-ca discussã o do projecto n. z.n, 
da 1900, dcclaz~•-ndo que go.5<U'á. da fr•a.nq uia. 
postal :\ n.~vis~a ti:\ Sociedade de Medicina e 
c Cirurgia. do Rio do hnoi~o; 

3a di:>cussio d.o pt•ujccto n. !::l3 D, do 1903, 
rcJacç:·,o ptu\L 3'• d rscussã.o, de acc;ordo com o 
art. 132 do Jtegimcntu interno, d:L emorHla 
<Lppro ~·a<i;L na. ~" di se ussão tio pr·ojccto n. 237, 
de 1900, lloclaranrlo qrw gosarií.o da fm.nqtüa 
postal a. corrospondcncia c a H uv isl c• du: So
ci!ldade Ba.hbn:.~. de Agricultm•u , ~ lo Estu-do 
da l3a.hía ; · 

3a tliscussão do projecto n, 1'3:3 8, de I 903 , 
re·lacção p:~.ra 3'' dü;cus8ao, de accordo com 
o nl't . 1~2 do Regimcnro Interno, da emenda 
approvada na i'.' (i iscussão do pro j acto n. ~-!7 , 
de 1000, deGlaranrio q ue go3arào da fr1wquia 
postal ., corru:.poO!leucia e a N.e~i~t (t da Uniã o 
. \t(l' i co la de Sergipe. 

3" discussão do J!l'O.Í ·~cto n. J:J:l f , de 1903, 
retiacçâo -!-)lU'a. 3• dilicusoã.o! de twcordo ·corq 
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O <1rt . 1:~~ do Rr,gimen kJ In ~orno, elo, O!UCOiht 
<tpprova<lit n<t 2·' di~ca~si'i•J 1l0 prujcc~u IJ. 2:>,7, 
iie 1900. àod:tr<tUtlO I!IW ;<OS<tl'ÚO da rt•[~nquia. 
poshl a eorre3potnlnn,,i:t o a Reu~.~t •< ria, So
cicilaue (lc AgTi•;ttltllt'a Al<tgoan::t, do g~ tatlo 
tl H .:\.l.(l.g'Oii.S ; 

mew 237. ri~ 19: 1~r , rlcda r'<tn(lo C[I.W .!!O~<ti·áo 
<111 t't·anquia po,;tal <t l!fll'l'e.,por)denci(l e :L 
R Goisli• d,1 :\s~o,• í :u.-~.o :\ .!:l'ir;u la Pa ulista., <lo 
l<:stario tl tl S . Pan l.•• ; 

3" d iscu.<,;iL<J dn )ll'n,j1wto 11. J:n r,, <lu I!IIH, 
rel1;~ ~·;ilo pat•:t :.;" tliscu;;s:'t.o, de ~tccordo com 
o a.et. r :,~ dn H.cgimcnt.o In terno, da emon(la 
:q)prov:td<t n:L :! " ri iscuss:"J tio p t'lljec t.o 11. '!:}7, 
dr• L\IOil, <lccl:t t•a.ndo que g-os:trii.o da. l'ra nquia 
po~i.a l u c ot'l ' e.~pondonda e a l!uvi~r" da So
cicda<lo ,\uxili:Hlvrt~ •le :\gd c ultun t •lo t.;;b<l•J 
de l'cl'nambu••o ; 

:J~ díscu~.,;ilo do projecto n. 13:! H, de JOO:.l, 
re:lac<·ã.o pam 3" rlisctL<;são , de accordo com 
o ;wt. 132 •lo Regimento Interno , do. emenda, 
a.pprovaua n:.L 2" tliscussií.o do pt'1.1Jcc.to nu-

Continmt•;r~n ol;t :;" tlíit,l l~~rt.o do peojecto 
n •. [:{ B, d.e I!JO::, tjllt : m:~t lil :\ :t)' [i i Í Ci~1' :lOS 
l.cn·~ttu~ ou p i·ot or·ios ttll tn kip:w.; quo rrJSul
t<IL't;m dn ~obt'<l ou 1:xce~so solJt•c os ~d ính:L· 
llltlntos llc ru~ts , :cvcníd<l>, IH':tc;a.s, e tc. o 
!li~positi vo rio ar l .. 15, ~ l>•, lot.ka l! , tla lni 
n. 85, de 20 de so tc1111Jt'O do t ~!J'~ ; 

Cl)n Cinu ;~~l\o rl<t tlisc t t~sii.o n11ica tlo peojccto 
n. ·!B5 C, fln 190", a.ddi t ívo dcsta.l'~.lt lo em 
:l~ tli~cussi1o do projr:c t.o n. 285 A, do mc~mo 
;~,nnu, com Dô srrlJs ti.tuLivos n. lll7 , de !903, 
da Commiss.'í.o 1!:.-::peci:LI, c on tl'Os :1 ello oll'c
rccidos (Rctim na !<:loitot'ttl). 

Lev:,,nta-SCl a, SCls~iio ti$ ·1 hot•a.s tla ·t;wuc. 

W SESSÃO EM ZO l'lE AGOSTO DE 1903 

Pre.<iolellcic,~ do Sr. l 'aulrt Guima;·aes ( P 1·esirl111tle). At~n.ct<r G•tÍlll!<l'<;;,;s (f• Secret<Ll'iúj 
e l'mtla Gt~i·mm·a,Js ()Jresiden te) 

Ao meio rliu. pt•uccde-so á chamada a que 
rer;pon:lom os St·s. Paula Guimarães, Alen · 
car Guima.r iios, Thomaz Accioly. W;tndcr
lcy rlc i\i('rl(lc!llr,<:~. Jo:Lejuim P ires, Et1go o io 
Tourinho, t•:nüas Marl.ins, Rod r·igue:J r'er
nand:J.~, Ra.ymurulll Art hur, Anizio do Ahrcu, 
Virgilio llr·igido, Francisco Sá , Se1·gio Sa· 
boya., Gm1ç:1lO Souto, Fonseca o Silva , \V;\1-
f't·edo Leal, Abrlun Milanoz, Toilce!ra d,J Sü, 
J.<:rmirio Cvutinho. Celso de Sou za, R1•icio 
Filhu, Col'noli,J . d:~ t?unseca, AngeLo Neto, 
'Arl'tJXCll[LS Galv;io • . JoviJÜiLOO de Carvalho, 
Domingos Oui marã.es, Noil'a, Rodr igues 
Urna., Parattl tos MonLcncg-ro, ltudrignos Sttl
d;>olta, M<H'Collino Mourn , Bema,rrl.o Horb, 
Heredia (lc SiL. CoJ•rê:t Dut ra. , i\Iello M•1ttos, 
Aug usto de Vá.sconccllos , Sá Frei re , Fldelis 
Alves, João Bapt ista. , Galvão Bapiist'l., Lw·· 
l'inrlo PHt(t , Maurido do Abrou, Oliveira F i 
gueiredo, Q;u ·los Teixeira. Bra.ndão, Ber
uat•do Montei ro, Gastão d[l. Cunh<1, Astolpho 
!Jutl·a, .Toiio Luiz A l vo~, Leonel Filho, Calo
gcr:IS, Carlo·J Ottoni, C:l.rvu.lho Br ito, No .. 
;!ue[m, Liatlulplto Caetano, Wence:;lão l:! t•a.z, 
\ loroit•a da Sil \'<t, .le:;uino Cardoso, Rob~>nç .. s 
ri E Ca.l'YalltO, FoJ'IlMHlu P1•ostcs, Am~tl'il l Cc
~i.LI'; l~CI't·ei 1•a Braga., Pa.ulino Cal' lo:~. Het·
fH\lllOgi[(l u do Mu1·ac~ F.iJho, Joaquim Toi-

xc ira. Bl·;wdão, Lindulph:J Serm, F1·ancíseu 
Tolentí no, Paul:t ltMno~, .Juvennl Mil lc r , Do
m ingos Mascat·cnhas. Vospasia.uo de Aluu
qucrqne c Home m rle Ca r valho . 

Abre-se a ~ossno. 
E' lida o posta em discussão a ll.c ta.. 

o S e . Paa~anhos !Uoutene
g;ro- S t•. Prcsidon ~c , om um paroccr da 
Commissão du Const iÇuiç:io, que se a.clw. in
cluido na ut•rlom do dia, tloram-sc dous 
oquivoeos de irnprcssfto : o an. _ria. Coa~~i· 
tllição ali i ei t;~!lo ti o do n. 72 u ua.o 79, e o 
;u·t . do doc . n. 3 . 0841\ 2Ui, e nã.o l ~l. 

O Sn. PRI·:sHn:NTt·: - Set·ã.o I't!ctillca1los os 
enga,aos :J. quo V. E:t , a lltttlc. · _ 

L~m s<>guid;t 6 ap pt•ov<J.<b a nela da sess:Lo 
antocodantc . 

Pa.ss:1-se ao cxpcdit~nto . 

O !!h·. A.leut~ar Guilnarãe~ 
( 1.• ~aco·ctm · io ) pl' OCC([c ;l lcit 11rn. rJo ~o-
guintc -

I~ X.Pl•;l)flo;NT I•: 

Otncio : 
Do M!nistcrio <t.L ,Jus tio:rt o N~,gocio~ Into

rim•os, do 18 do conon to, so.tisPJ.zcntlrJ a, l'O· 
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q11isiç.ão Llestii. C:tlll<~ra, no olnc:u n. l9!), de c:td•JS parn. eo_m aq1tclle;; que silo SOL'I'Üiorn:• 
!4 <lu ljOlTente. - A qnem f<!Z a requi,,;iç;·w. rl:t P~tria, n:w se rncnsart• a. c .>lll o ,qr•.u 
A' Commiss:(o d.c Instl'Uc\:ão n Sa,(llle i'Ll· vuderoso CO!WUt'Sü, fitZ81.' com qtw rlontl'o om 
blic ·.. pOIIC() po:?~:Lmos tom:H' conlwcimenton vota. I' 

:•quil!o que é l'cclama.<lrl . constanlonwnb 
Rcqucrtmc:ntos : I pelos r,wccíiJnario;; n. q tw me r.oi'erí. 
Dü Fr:wcisco Ft!PrP.il'a. 1l:t Silv~ .• t.nlnp:1·a- E, Sr. Pt•e>i(l0!1tc, uma. ":'er. (jllC csl; '~' tJa. 

phísta, de !" c!as~e da. !•;sl.nuht de F\HTO U.·n- tnhnn:t., apl'01'ett.o o on,e.to par·n. prrllr <L 
tPD.l dr> l3razil, pedindo pêo~t1.mento d:o qu:1n- V. I•>;. qu:! so dí.~no de inc luü·_n<> Ot'Licn; do 
tia.aqur. se jnlga com di!'eito.-A'Uom- tlln.lleumn.rlaspl'JXIlll\.~ sr. .. so.·s opro,Jnel.o 
missã.; i! o Otf:<imon to. n. !IH, llc 1\J03. 

no major 'roro1·m:ulo Joà'l Potll•o flo R o- f?Q[ to, is.to ._li';. m_o rc;;t '- ag~a~ccoe a V. Ex. 
Z::tl'lo, -pmUll<lo rc,·m•.,ã.o ;i ad.iv;~.- A' Com- mo h.t\ or cun.edl(lo '~ p.th r .. . 
mis;~o de Mal'ioha 1: Gunrr;\, O Sn.. P~tESlDll:O:Tr-:-Opportunamento V .Ex. 

O Sl•. Ile..-edia <le ~ã-Sr. Pl'·!
siilenw. no corl'úl' tb logíslltÜH';l. passada, 
do1H Pl'ojcctos foram aprúseot.adu8 <L cama1~~t 
dos DllputaJ.o.,, dispondo mnlJOs quo aos fnn
cciona.rios tla. Dircctoria. Gcl'~11 llos Tcleg:·a · 
phos que contassem mai.~ do ZO annos U.o 
cxorcicio seria abon:tla. uma quota propor· 
cion"l Qo tcmp1 de se,·viço, a exemplo do 
que se faz pl\:ScutJmente com relação a 
fhnccíona.rios de outrn.s repartíÇÕQS ([o Es· 
ta(io. 

Um d.c;ses projcctos foi a.preBontado pelo 
nos;o inol vidavel cx~collega, S1•. Augusto 
Severo, outão Deputudo pelo Rio Gt'aa.tc dl! 
Not·te, o a outro pelo illustre rcpt•escntani.e 
do Rs';ll.tlo úo Rio Gr11.ndc do Sui, Sr·. Alfl'edo 
Varella., trazendo este ultimo peojecto tam
bem a asúgna.tmn. do St•. J3arbos:t Lima c 
de outros dignos colleg-as . · 

Reeordo-me de que, por occasião da. justi
iicuçii.o üo ambos, u. Camae:l. appla.udiu crüo
l'Osamcntc os oradores que se pronuncial'am 
~obec o a.ssumpto, o flue denotava a opiniii.o 
rlo quo nl'il. de justíç<~ e por is.<o mesmo devia. 
mornc~r o n paio da. Ci!.mD.t'n. d~ s llcput,t•lo~ 
a üléa. contida orn tll.CS projectos. 

Distribuídos oH~3 il Commis~ã.o de Orç:J.
mento, ~sta, até hoje, infeliznJcnte, blvr.z 
por accnmnlo de srJrviço, pelos seu~ multi
pio~ rtlfazet·es, não pôde am.la. mbr-a os 
meomos intol'pôr o seu parecer, e, !)al'a que 
o r~ssuropto não ftqno adiado pol' m:üs tampo, 
ê q_ue, aproveit>1ndo estes momentos qu(\ 
V. Ex., Sr. PrcsülentrJ, mo dispcns:~. n~ 
hot·~do o:tpe<lilJat~,venllo pedir ;i. Commis~ão 
que emiüa o sen juizo so!.Jre c.JS03 projectos, 
a.(im dc quo os funecionr~rios dlt Dircctoria 
Gera.! dos Tcleg\•a.pho.l p~)ssam gos:~.r do fn.vol' 
que certt\moni.o não llios &er;L l'\lgatcado, á 
vista dos in JStim:tvel% ~crviços que IJl'CJtam 
~o Estil. <o . 

~:stou c<:wt.o de que o digno l'Clu.tor, o Sr. 
Deputado Fr;wcisco S;t, qnc j:í. tem p•·ost::>.do 
rl'll'V:l.nto,; sorvicos :i c:msa. dos funcciorHn'ios 
yulllicos, .i á tom· seu nome li garlo, Sr. P t•c
sident{l, :~ muitos ontrc,s :>ctos jast.os, Jll'i!.tl-

sor;i attcmlido. 

O Sl-. ~lello 1\lntt.os ~Sr. Pre
sidente, poço desculpa a v. 1\x . [) :'\ c~~mara 
por niio tcl' compn.rcciul) á> sessões de ante
ltoJttf>ll1 c de hooi.em., poí.J a i~~o !ui ob ·ig:ulo 
por motiv.ú de fol'ca. m:l.íor. 

A mmha uuscnci:t foi causa. de que cu 
niío pudc':;so cumprir o davor, que me sGri:t 
g1·ato, de vil' ;L tt•i!mna Clllllefesa da pri· 
mcira autot•itln.dc ecclcsiasticil ila. nossa 
tena., o Exrn. o Rovmo . Sr. Arccbisp') da 
lliocoso do !Uo de .la.neieo, que foi monos 
justamente n.preciado a prorosito de \ 'll
cente acto seu. 

s. E:<. ruvma.., prelado <lo ta(! o de. tod:cs 
as qualidadt>!l ecdcsiastical c do qualidade; 
úo tino ca v;,olhciro, ser·iJ. incap'IZ de com
metter a. gPos.~m·hl que p or nm nobre 
rlep>1Cado lho foi i\.tt ·i uaidn_, ou a:~it' com 
outL'O intuito, qua não o ao justo o l'igoroso 
cumprimento tlc sou ilcvflr apus';oUco, nas 
palavras com que se dirigt1.t úquolles do 
nosso11 collegas, que lhe ontmga ram :uma. 
rcp>·cscnt.açã.o <lP. respe ito. n.Cfllcto e solid:t· 
ricdu.de, 1\lltm os •tuacs t i vc u houra. de 
figurro:•. 

Os sentimentos de S. gx ,, com rok1çiio :t 
Republica., s5.n o~ mollwrcs rtnn sc pussu.m 
encontrar em um:~. n.utoríd;\dc ecclcsi:l.sdc;t. 
Nilo cs~on autorisctdo u fazer u()clamcüe.~ 
om nome do S1• . Arcebispo, nem dirccttL
montu conhe,.:o a. opinltto p olitica. <Lc S. Ex., 
ma.~ ó cot·t·onto entre o.~ seus amigos, que a..'l 
sn<~s opinii:bs politicas, si cUc 1\S p ttdess3 
oswatar, sodam peta Republica . 

O col·lo ú, pot'6m, que S. ]<;:(,,·no tr·ato 
com as :<uto1·idauos do Governo, no.l tlill'e · 
rentes r•[].mos constituci on:ws, tom scm1wo se: 
porta.d.o, não só c.>m ;c lbtm\, '' eo1·tezía que 
o seu Cél. l'go ofTici:J.( obl'iga, nw.s ainda com 
Cil.l'inl!o, com cm·to 1\ll'~cta, àlg um in l,crr.sse 
c uodteaç-'í.o, quo dcíxil.ffi J'út•o. do d uvill:t o 
sen apoio incondicional (t :1etaa.l íiil•mn. de 
Govcl'n\1 , qno !'oi pL'omet.~ í llt~ francamen:.c 
ua. cRrb poslorll.l \!UC S. Ex. Jlr.vmn.. pu.· 
b\ic(m i\O inaugUI'ilt' a su:1 ~v! míu i~r,r:tç''J 
arcliirpi>copa.l, 
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Ailula ulr.im<tmentc, St·. I'•·c~itlcnte, V.Io;x.l bMtal'i,, lombt\n que, pw <.:Jn~cnlo una· 
foi tc.;tumunlw, bem como o P,•e.-;ídontc rlv rumo <lo.-; no>So, bi~110" !cn c,t,~ llcceeida um<l 
uutru ramo do Con~re~so, <'.o c:tvalheirisnw fot·mnbcomnmm de m·a (;i.!J rwla P;d,:•ia, pela 
c da correcç:io tlo é'ondu~k~ do S. Ex., de Igreja, pelo Cbefc da Naçiio o pelo S;tnt.o 
q11otn esta. C;~m;w,t rceehou Jl:J>~o;dmen .e Padec, :L qu:1l \\ l'ezadi1 ant•1s das missas 
Hma. visil:i1, em rJH'J Vi111ia. man;! \Jsht· scn ro· paror.ltiaas, c noul.ms ocea~ioes, p~ l o pa
cuniic~inwnto, Sll:.t g!·atblii0, ~~n dc~va.ncci.· r·oclw o peltl povo, onrh• s•1 podo a Deus 
mont.o pül:L :tt.tituJo ln•i.!haotc, digna., signi- pelo J.•r·o;;ideote dll. ltcpttb lic; ~. pclo;;gowr· 
flc:1th·~~ quo cst~t Canm,•J. tinha. a~;urnído n<ts nadorc~ élos Io;~tados o por t odas :.ts peS$OU~ 
m:lllifes1.açõ.~; re!'erentcs au }>ct~samor1to de constituírlas om dignitla1les. 
Sua. Santldildo Leão X [li. E' conselho ria lgrcjrt qu8 os c;d,holícos não 

Parcec-nw quu nstcs f:tdos signUi.jiltn se rlcvum organizar em parcLil idadu.; 1Joli
cloquentomcnto rrno S. E.~. ltcvnn. n.'i.u s~ "ic:.ts, parti,[m·ias, erni>ora lhe~ seja liei to 
a.c!Ja ;~nimado do minirno :;cn r.imerlto de ploitear a c levaç:ào ao~ c:trgoCJ pnblicos, por· 
llostilítbde ou <.Lntip;;.lhi ·, poli1S ins,it11i~•iJos quo o scttllevel' tlc pt·opa.g.uJd<t 1l~t m catho· 
vigentes c; au eootr·MLJ, por• c!hls tum a~ L!ca. mui!. ts vews <tcharia csr,ot·vo no~ coJn .. 
clcl'eroncia~; que lho são pet'lllissivds ITl!tlli· promissos pat·tilbL'i,J::, c aos s~~C()rdu les 
I'Llsta,r no a.H.o pos>o quo occupa n:t.ilim·ar·cllia incmnpatibilíz:lria n:J tl i•S olnpcn lto llo seu 
ocdcsiastíca., e (i'l'-' as mostl-:t eom pr·:.>r.or. mistc:· rol.igioso. E;ta. doutrin"' est:.~ b1·i· 

O Sr·. ArceiJhspo na S11a ro;posL<t ú. mcn- lhant.issimamcnte cxrOJHlithl em II ITI<t tias 
Wtgclll llos deputados cu.tlwlicos não <tcc1r :1 HLíma~ cncyclkas do Lei'iu X LII ; c po~;so 
i\ nln:,;uern, não atac<t á J~epuhlíaJ.. Ai.: su:ts <\SSegm·;u· que o nos,;o eloro tom procul'a.do, 
p~l<tvras oi'í.o pouia.m Ú()Í'Xil.l' de SCl' dil·igidas por todos os meios, pul-a em execução. 
unicamente aos deputados c;ttholicos, dc.1do l~ de que o clero ilest:t. C;~pit.:Ll não t'Jz poli· 
que for•am ost"s cxcluslvamcnte quo se tic<t cJo·.ra ,., Ilepuhlic<l posso d:u a est a 
dirigiram a S. l~x. Rcvma., ma.~ a :: LHe !in· Camam testemunho resso;tl, porquanto a 
gu;tgcm nada contém tlo onde so .PoSsa con- miolra c~Lndid<.Ltllt'a, quando plei t.oci a. ca
clnir que o Sr. Arci}lJispJ entendo que ~6 1loil·a quo tenho a honra de occupar• ncst.a. 
o:; ca.ttJUlícos silo cli~nos representantes d:J. Ca~a. encontrou o m<~i~ decidido a.poio nos 
N<t<;iio ; ao contmr·io, tJma.clos na su<~ nl~- S<J."5Ci'dotes, iHdopondiJtüorrmnte de minhas 
tnr~tl c pt•op·J·hL s igni!ivaçã.u, •·ê-sc quo o convicçuo; políticas, q.ue declarei f ranca.
rlistinclo peci:Lilo l'JOIIC ao Congrosso as ho- monte. E posso infol'l1Ul' a e.lta Camara q tlc 
menagens a quo uste tom dit'CJito. muitos L'.os que concorl'Cl'i\lll pn.ra r1ue eu 

Nem on~ro pt•Jce.l imoiito sori:.t do esporar :.tlc:1nç:1sse a vlctoria na. ele ição, não com
de S. E:c q11e se tom o3fol'çauo por· a1>n· mungam nas idéas quB cxpendi na minha 
vcn ·ct' a.u seu doeo,<wssous jm·isdicciunél.dos, circnhlr a.os ele itores, Dl<IOilesta.ndo·mo ro· 
que nã.o só é pa.trioti.~;no apo'a.t' o. rcgimon publicano convicto ll dedicado. 
que actu:J.Imun te nos governa, como 6, <ltG, P,trecc que este facto significa. lJem que o 
um conscllw da ig1•oja., 1larlo pelu Summo nosso clol'o não se intromette nas q1mstõcs 
Pontitlce. Egua.lrnentc injttst~s s[io as cc~n- p.Jlitic:ts, nu intuito de ombi1l'aça.r o dcsen
sm·as ao nos:;o clm·o pol-1 mesmo noh1·e vo lvirnento, a complet:1 consolida~ão (lo Go· 
deput:J.ÜIJ: l.anto o clero secular, como o vorno l'opu blica.no, que n.ctual mer rte nos 
rilgular c o munastico nonht11na l'(I.Zi\o de l'Cge. (Apoiados.) 
ju~t<t queixa toem tla.tlu até hoje. E' dOSM· Quunb a S. Revma.. u S!'. Hispo U.o Ollnda, 
ruz )Udú (lU C os pJdCl'C.l civis teollam r eceio., p:~rcce·me que asobscr vaçõco feióa.~ po t· outro 
u p1·ovonções contra as Ulttoridades ecclo- nobre deputado niio tccm ju~tiça, não toem 
.~.asticas, os p:tdt·c~ e as coogt•ega~:ões reli· ca.himcnto. A lgrcja. não tem o direito do 
1~ío•as, pJrquc a Igrcj:.L cnsín~t àqucllcs quo tomar contas aoij HCus membros pcla.sopin iõos 
us:1m a utor·idado sagrada ou O!'dcns ct•no- pe~soaes que clles manifestem nos a.ssumptos 
nicas, qualquer q uc sc,j:t o sett ca\'go ou Gstranhos ü doutrina. proJH'iamcnto cano
nndiçio, quo dcvor1io por tat··so de modo nica .. Si Si. ltcvma . o ol', Hi.<po ([c Olilllla 
quo os agentes do poder 0ivil, não só possam, se manifestou do modo pJr <{Ue aqu i foi 
mas dovMn ter nollcs confhnça, mandando r cfl31'ido, em um dos ac11~ sermões, a. rcs
:; Igt'Qja rtno o c loPo soja tlilig (lnto em pcHo dos nossos deo[l,dcntes cos tumes socüws, 
cumpt•lr os devores de ctd:>Ü .. I.(), do maneir•<t a autoriU.;~trle ec~l.csi t~.~tica ui:ío lho podia toma.~· 
r.tue concilie u su<t p.;síç~ii.a com uma justa. cont<ts, porque i1 tl'i!mna sagr·aila ê Ji bBL'l'ima 
ticfct' .•ncia. ü autol'idado, aceoitando o poder nos as~nmptos quo não sao subordinados 11 
uivil som p8n~amento ro~erva.rlo, com CSla. dogmas,nã.osendo mesmo admi.-;~i vol ![IIC nós, 
}lerfllita le<~.lJa.ue q uc convem ao chl'istio. que J1lc itc~~mos peb libc rll:lde de toda;; as 

O c<~.tholicismo tlc uoulmm modo iD.(liJZ 'J~ tribunas, qnoir~tmo~ re:;tl'i ngir a do eler·o, 
seus Cl'CDt•~s u l'ttzet•ern movimento pJJiUco suboriHn~tnrl•J-a. aos moldm d;:1s OOI!SfJ.~ con
contn~ a Rnpnl!lio[~ uo Rrazi l ; e p::n·a. p1·ova vicções n:J.~ m<\tnrias e'ti.'a.nhas :J. •J~ :u;snJTipto& 
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pr·o· priamente,sGl'ictamente religiosos. (Apo-ío,- ~~ser cUo distribuído po1· todos os Doputad.os o 
dos). sim por alguns, como os Srs. Paula R a. mos 

Pretende-se que o cita,do sermão de S. Ex. e Calogoras, cujos nomes pe:!o licença. P<.tr<~ 
Rev roa. contém :proposições aggressi v as e declinar. 
condemmLclOJ'U.S do regimen republicano, do 
nosso Governo, mas não descubro qua.es sejam 
ellas. 

O §r. Alencar Guh:narãeg 
( Jo Sec1·etario ) - A rcclarmtçlo do illustre 
Deputa,do de Minas, que aca,ba de fulla.r, é 
inteiramente descabida. Incumbido pela Com~ 
missão lle Policia ... 

No· seu ser;r.ão o monsenhor Luiz Ray
mundo da Silv~1 Brito,. q_ue cntiio ainda não 
€ra Bispo de OLinda, apenas combate o di· 
vorciú e o casamento civil, que abPoluta-
mente não são institutos de natureza repu- 0 Sn • .JoÃo Lurz; ALvr.:s--Esti:~ ahi o car~~-

cl;er oíJidal. blicana, nem sique politicos, pois são pura-
mente dos dominio:> do Direito C1vil. 

E note-se que D. Luiz encara a questão 
unicamente pela ·sua face theorica, sem que 
acoosellte a desobediencia ás nossas leis, 
apenas lamenta os desastrosos e_ffeitos moraes 
do divorcio, do casamento civtl sem a con
sagração do religioso. 

O Su.. ALl!;l\'CAit GUIMAR~\.Es- ••• do orga
nizar um esboço do reforma do Regimento 
Interno da Camara, aprcsenteL o meu t.ra
buJho aos meus companheiros de Commissão. 

SS. EEx. o estudaram o resoLveram, do 
uccordo com;ós precedentes, invario..volmonto 
adoptados ~~:sGa Camara ... 

E, si acaso rnonsenhor Luiz Brito tivesse 
rrégado que os catholicos não deviam sujei- O SR. ANGELo NETo-I-Ia. polrco, pela Com-
tar-se ao contracto civil do casamento, tel'ia mbsão·de Instmcção Publica. 
eutã,o S. Ex. Revma. dado um conselho con· 
traria aos avisos o <'t:S praticas dos bispos 
brazileiros, os quaes todos teem ordenado aos 
seus p'.l.rochos, em pastoraes e uutros actos 
publicas, que Sf'ljarn solícitos c diligentes em 
aconselhar aos fieis que se submettam ás 
prescripções da. Lei civil sobre o casamento, 
para 11revenir perigos e damnos a que se 
exporiam os conjuges, por si ou por sua 
prole, si seu casamen~o. legitimamente cele
·braJ.o segundo o rito catholico, não tiver 
ta.mbem os etft~itos civis pela externa sancção 
·da lei. 

0 SR. ALENCAR (iUIMAIÚES-... mandai' 
imprimir e'.l:se trabalhe o do:;tl'ibuil-o por 
diversos membroR desta Cam<:tl'<.t ••• 

0 Srt. .JoÃo LUIZ ALVES-f:>vr que não 
por todos'? 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES--••• ]?ara 
estudo :prt)vio a respeito lte~sa reforma. 

0 SR. .ToÃO LUIZ ALVES-lloclamei um 
exemplar o não o puLle obte~·. 

0 SR. ALENCAR GUlMARXm:;-Todos os 
Deputados que so dil'igira.m ao humiLde or
ganizador do projocto de rcg;mento inter1w 
dtL Cc~mara., solícltando um cxomp!ar do tru.
ha.lho J'oito pela Commissão de Policia, obti
veram o respectivo exemplar Dwra sou es-
tudo. ~ 

0 SR. ANGELO NJ.<:To-Apoiado~ 

Si S. Ex. Rovma. o Sr. Bispo de O linda en
tendeu, nos arroubos da ~ua imaginação, nos 
éstos da sua inspi1•açã.o, que poderia criticar 
o divorcio e o casamento civil nos termo:; por 
que o foz,serüt isto uma questão de se apre
ciar apenas em face da c1•lt.ca. litteraria 
saber si o dilicm'so . correspondou aos prin
cipi.os do bello e da Logicu., si as figuras em~ O SR. · ALENCAH. GUJMARÃJ~s-0 no1n·e 
pregadas. eram adequadas ou não; nunca, Deputado de Minas a mim não se dil'igiu, 
}lOl't)ffi, subordinar as suas opiniõa::~ pessoacs reclu.mando-o. 
ás exigencias do nosso gosto ou das nossas 
opiniões proprlas. O qne seria censuravel, 
a.q_uitlo por que a autoridade ecclcsiastica 
vodia cltamal-o a contas, seria o fi~octo de 
abusar da sua autor·idade do bispo, para. fa
zer propaganda política ele encontr·o ás in
stituições vigemes,em nome da Santa. S<~. 

O conteario se."ia esta.belecer limitações á 
palavra exercida por um sacerdote da. igreja., 
o quo de modo algum se justifica.(Múila bem; 
~nuito bem.) 

O Sr . .João Luiz Alve~-Per
gun1;ando á Mesa si ha projecto de reforma 
do Regimento orga.niz<vlo pol.a Commissão 
~e Pulieia., techt,lll<.L eontr<t o faeto tio uão 

O SR .. JoÃo LtJil ALVEs-Dirigi-me á Se
cL•et<tría., que é onde cu me d.cvig. dil'!gir. 

0 SR. ALENCAR GUI'MARÃl~S-0 trn,ba.lho 
da Commissão ainda, não ostá en trngue á. Sc
cretaria-d<~ Camat•n. 

O SR. VIRIA To MA.SCAH.ENrrAs- Mas foi 
impresso na Impronsa. Nacional. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃgs- 0 projccto 
é trab,dho ainda em olaboraç:ão no seio da 
Commis:-3ã.o de Policia, a q ua.l gosto:.;amcnte 
acceítará a.. collabora.ção de tudos os mem
bro::; da. Camar<t, que l11c q uízerom pl.'est,at· 
o coocur:-5o de sna:~ luzes c expericncia, afirn 
uc que o ~cu projcetu po~sa eorrcspond.or 
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ils asr~ir<v;õe:> ü_a. C:.mnt·.;_~, no _c1nc diz res-~les Depukldos, q~IC foraxn conte. mplados p~la. 
potto a. rogulartd:tüc c llül'll1a.l1daúc LLC su~1,s .LVIe::;n. on pelo IlluStl'O Sr. lo Sucretarw, 
fcrncçÕG3- na distf'ilwiçüu dos rcspoctivos impt•essos, 

Não In, por&anto, nunlwm tl'abalho ainda ;;e <Wha.va, o Deputado poe S;Lnta C<Ltlmrina.. 
a ser ostuda.llO pelo~ membros da Ca.ma.ra.; AIH'ovelto o c•nsejo dn se tl'ata.r de uma 
ha. um simples osbJço do pr·ojocto, organi- questão de rei'orma. do Regimento, pa.ea 
sa.do por 11111a da.s Commi.s::;ões Porma.nentos, lembra.!' ao illustr·e Deputado por Minas 
tl'abalho pn.r<1 o qual essa Commissilo pediu a. Gcraes que ta.es reformas não se fazem pro· 
collaboração de alguns de seus mais illus- pria.mento por meio do projectos, o sim pol' 
tros collega.s... imlicações, como 1.letermina o a1·t. 148 (\o H.e· 

. O Sn.. V_rRIA'l'O ~ASCARENIL\.~--:- Eis a.hi; git~~nt~:~ portanto om vicror um projccto 
:Lora.m convul<.t.tlos :::-omente os ma.t:; 1Ilustre:s. m~sct~má 'inàicaç~ào {·ef'Ln·m~ 1d~ algurná:s dis~ 

O Stt. ALl~NCAR Gun.nitÃI~s ... afim do que, po~içõos rcgimcnta.cs. 
como uisS.\, se pos3u., neste tl·u.b:tllw, co:r.~s- Qua.nto ao facto cstra.nllalo por S. Ex., 
ponder aos 1losejos e sentimeutos da C;~mal'a., elle é muito commum. As commissões, 
sobr·o a reforma. ha. tanto tompo esperada. e sempre que toem de emittir pa.recel· sobro 
r;.1cl.amad ~. quest6os impol'tantes, mandam primeira-

A roclama.çã.o de S. Ex., pol'ta.nto, foi um mente imprimir os projcctos o distribuil-os 
tanto predpit<Mla. petos seus membros pil.ra que as es· 

A Commissão de Policia, na distribuir;ão tudem, o todos que se inGero::;sam pelo as
que foz do p1·ojecto em estu.Io, não estabe- sumpto procuram obtee do Presidente da 
lcceu prefercncia!:l ne111: escolheu este ou re,pectiva Commissão os ex:emplu.res quo 
aquelle Deputado, pa1·a submetter-lhe o seu querem. E' um facto muito conunum em 
teabalho. todas a.s com missões. 

o ~R. .To7\.o LUIZ ALvgs-Foi uistribuido Agora, por- exemplo, te~LtailllO-SC dare-
forma do serviço de hygiQne, sabemos que 

a.os mais illustres.-Cunsigne·d~l. a commis::;ão m<mdou publicar em avulsos 
0 SR. ALENCAR GUIMARÃES-A Commissã.o provil1lUCiltC O seu _tl'aba.lho O distl'ibuil-o.:; 

promptificou-sc a di::;tribuir o seu tra.balho a por to(los q110 se il1toressa.va.m rn:.tis de perto, 
todos quo o solicH ~ra.m. ou que rcqui~itara.m do Presidente da. Com-

O Sn. . .ToXo Lmz Ar...vi~s-Eu solicitei um miss.-io de Saude Publica os impre::;sos. 
E' cxacto, c isso não posso ucculta.t·, St>. 

exemplar c não 0 obtive. Prcsi.d ·nto,quc sompre mo interesso pot' ossu.s 
O SJt.ALE:'\CAn.GuniArtA.Es--Püt'tlàu, V.Ex. quo:-:.tões reg:irncnta.os, o, sabendo qnc :1 

ni:lo s:Jlicitou tln. CommisstLu do Policia. Me::;u; üt ret'OL'lUtU' de {iJ111l en comJJle o nosso 
o SR.. Jo;\o r_.u1:r, ALVEs-Solicitei; po:;so Regimento, ttpl·ossei-Ino om pedil' um oxcm-

dra testemunhas. pla.r· do tr·alml h o do illusü'c Sr. I o Secre

O Stt. PAur"A. RAMO:'>-PO(;o :.t pu.Iu.vru.. 
O Sn.. Ar.gNCAR GunL\.RÃt·::~-0 prvjecto 

ain(la está em ol<Lboea.çã.o; a. Comnüssü.o de 
PoUda., confucciontLnllo-o, di.iitl'ibuiu·o po1• 
aquellos que ma.uifesta.t·anl úc::;ojo;:; de colla· 
boea.r ne::\S[~ ro{'orma., do mesmo mudo que, 
aín(la. ha. poucos dias, :.L Commis::;fLo du Const;i
t;uição, Legishção c .J11:-;tiça. organizi.l,odo um 
projecto üo rel'oem:L d11 lei eLe fa.llonc:ias, o 
'listeibuiu por dJ voesos membros desta Casa, 
pa.ra, estudo pr-évio, t~tües de submott~do ao 
voto da, Camu.ra,. 

A censm·:L, portanto, do noln·o Deputado 
nã.o· tom rnzílo do ~or o de:::tle q11n S. Ex. ro
clan1u. hoje um exemplar do lWo,jccto om 
ORtudo no snio da. Commis:~ã.o, immeJi.<Lta
monte f'al-o-hoi chegar ú.s mãos do S. Ex. 

O Sr. Paula I=t.atnos - Sr. 
Pra;;idcnte, o illustro Doputu.d.o por Min<.~.s 
Gcrn.es, qua.n<io intcrpellou a. Mcsu. a. rc
spolto <lo q 11e s. Ex. ehn.mn projccto <lo re· 
fot'tua. tio H.egiluenlo, dis.~:o que, entrt~ a.quel-

tario, tenüo S. Ex. a fine:m de poclir a 
minha. opinião a. respeito, opinião que dei 
em. diversas emendas que ~:;u.IJmetti a.o sou 
estudo. Parece-me, Se. Prosiilente, que meu 
nome li.>i cita.uo polo Hlustre Depu lado q11e 
me precedeu na tri.bllllí.l. pcu causa de uma 
publica.çi\o de um ;jol'n:.tl 1la tarde, A 'J'd
lnma, q uc hontmn, !'Cferindo-so a essa rn
!iJrmn, osi.L'<tnlwu quo eu, que pa.sso por· sor 
eOIIhccodot· do nosso H.cgimento, titulo 
que, a,li:í...;, pCHlo ser coni'orülo com ,justiça. 
u. qu:.tlrpwr um dos nossos collogas, porq_ne 
ellcs conltecem, ti1nto quanto ou, o Regi
mento, o titulo quo talvez mo snja rbdo 
just.amenLc pulo prurido cvw tunho dB fitlla.r 
om questões dess . .t. natUL·oza, <1ssignassc um 
pu.reco1· da. Commissã.o de Úl\~:tmen Go, que ü 
um vceda.deü·o t~ttent11do a. um pr•incipio ro
gimontal. 

A Tribuna diz que o Doputado Paula Rll.
n.tos, como momhro ün. Comrnissào do Ot·(,~a
men1,o, concordou com uma I'o::~oluçfí,o de::~sa 
CommissiJ.o, pcrfeit<:~.mcnte ~ontr:tJ'i<:L n.o lte· 
gimun to a.cl.m~l, al'L. 1~7. 
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384 ANNAES DA CAMAI~A 

Não diz, porém, onde se [~clw, o meu voto, J do tJ'CS dias, o projecto e :~s emendas são 
dí\do no seio da Commissão, om completa 1 rcmet.tidos àquella commissão, a.fim de c1u.c, 
divergcncia com os pl'incipios sustentados tomando conhecimento de um o de outras, 
por rnim nesta Casa, de accúpdo com <:ts clis- faça no texto do projecto as oJtcraçõJs que 
posi·.ões regimentacs. julgar convenientes. Or·a., <.t commissão só 

Dtili-mc, Sr. Pr<'sidautc, ao tmlnlho !I e pô(le fazel-a.s por meio do emendas por clla 
ver e achei a minha assignatuea no parecer apresentadtts. 
da Commis~ão, relativo ú. cre~çào do serviço Jü. se vê, pois, qne no proprio Regimento 
stenographwo no SupFcrno TI'lb_unal. . hi1 essa a.ttribuiçã.o dada. á Commissão de 

Apl'eseotou-so aqm um proJecto. autor1- 01·çamcnto. 
zando o Gov~rno a crc~1:. cs~e sc~·vlço.' 0 ,,

1 
~ No caso trata-se de pro_jecto snbstitut[vo, 

nob_re D~putl\do pelo Md.r.ltnh.a?, S~. J~1"ló L 1 contendo m<ttcria nova, sobre a qual a com· 
zeb10, claboro_u U!fi substttutno (na.o é emen- missã.o era chamada a dar o seu pa.recor. 
da), um subst1tu.trvo quo eomcr;u, po!as pa~ . . . · _ 
lavras sacramcntaes-0 Congresso Nacional J<t ve a Canutra. quo, nao tanto ]Xtra zeltt.L'· 
,·esotve -- 0 uca,ba por estas :._ 1-vvor;am-se a.~ os t'óros de eonbceedul' do Regimento, que <t 
disposiçôes em contYario. · Cau~ttl'a. me tom . üa.d.o, mas p_al'<~ guarclat• 

Este projecto ermwa. um<t dosp::Jza de c;mto a n1_1:nlw, colwren?ut, LitÇ'.J es.t.as l!got~as obser
e eincoentu. contos, c em virtude de disposi- yp.~oes a. rc~petto do arl.1go do Jornal A 
ção rogimenhl 1bi remottido á Commissã.o 'lnlnma. / 
de Orç·amcnt;o par:.L emittir pa1·ccor. Tenho COIK'luido. (Muito bem,; nwito bem.) 

Sr. Presidente, o quo rege a. matcrit~ não 
r: o art. 127, citado p:Jb, A Trib~ma, não; é o 
art. 128, que diz: « Tanto na 2a como na 3a 
discussão. do qualquer projocto, as emendas 
ou artigos additivos, crca.ndo ou augmontau .. 
do despeza. ou rctluzindJ a receita puulica., 
não podm.·u.o ser admittidos ao debate o á 
votação sem pt•évio parecer da Commissã.G 
de Orçamento.» 

E' cous:t muito differento do art. 127, quo 
estabelece «que as emendas apresentadas em 
3•t discussão só serão snbmettidas á. discussão 
depois de apoiadas pela terça parto dos 
membros pr(lsentcs e votadas d::Ypois de· ou
·vida a commissã..) respectiva, excepto 
quando essas emendas fol'em otl'erecidas pela 
maioria da mesma commidsfi.o.» 

Aqui, o parccm• d·t commissão não é mais 
submettido a debate J)Crantc a Camar~t, 
ao passo quc,n<t hypothoso do m•&.l28,~empre 
as omendag ou artigos adc..iil.ivos,ct•IJando ou 
augmentu.ndo dcspezas ou reduzindo a I'eccil;a. 
publica, não podor·ão sm· admittidos a.o de
bate o á. voi,açiio sem prévio parocct• da 
Com missão do O.r·çamento. 

O parecer da commissão é submcttido a.o 
dobo.te fla C;tmari.t. · 

E' esta a dHl'erença. 
Já vê, portant;o,o aPticuUsl,a da A Tribuna 

que não tem razão em nota1• a minha. inco
heroncia. 

A Commissão de Orçamento tem fjído até 
ttoje, como todas as outr·as commisdões, a 
preroga.tiva úo modWcar as emendas sub· 
mettida~ ao seu estudo. · 

E, no caso da Commissão de Orçamento, 
ha até disposição terminante a respeito no 
nosso Regimento ; tanto a.ssim que uma voz 
que se coocluJ,m os prazos para a apresen
tação de emendas, tanto em 21k corno em 3" 
discussão u.ós orç:tmentos, o 1° de cinco e o 2" 

O Sr. Presidente-l?ccho o inci
dente levantado peto nobre Deputado por 
Mina,s, a, propo.;ito da J•eforma do Regimento1 

pedindo licença a S. Ex. pJ.ra declarar que 
foi muito inju~tJ em relação á. Commissão de 
Po!ici<.~o qnJ.ndo julgou que esta tinha prefe
rencia.s na dist1·i buição do um esboçJ de pra
jecto : o, si fJ.llo ainda uma vez, depois do 
meu nqbre coUog •, de Mesa, o digno Sr. 1° 
Secretario, ü porqno o nobre Deputado por 
Minas, em ap<.~etc, in.~istiu, dizenrio flUO S.Ex. 
ha vi..t feito l'olcmncia, aos mais iltusli'es do:·J 
81'S. Deputados, quando o facto é que o meu 
disti11do compttnlleiro c..lo Mesa não disse que 
a tlJstrihuiçfto {lo esboço do projccto J'úra 
feita aos mais ittusl1·es, o sim disse quo fõra 
feita a atyuns i/lustres S1•s. Deputados, ttquel
los quo se tinham dirigido a S. Ex. no sen· 
tido dtl collaborarem com a Commissão de 
Policia pa1•a quCl o e:)hoço do Regimento 
tívoss3 estudo profícuo m:d.~ act~vo, mais 
(H'ompf.o, do que em geral costumam ter 
todos os outros pt•ojcctos. 

Não lw., absolutamente, nem póJe havm·, 
projocto quo deixo <lo SJl' distribuído por 
to(los os Srs. Deputados, om avulsos, depois 
d.c publicado uo Di(wio do Cong1·esso . . 

Logo quo tive i1 homa do merecer a confi· 
ança da Cu.sa, sentando-me nosta elevada ca· 
deira, convcl'sei com meus illustrcs collegas 
dt~Commissão de Polici<L, mostrando a incon·. 
gruencia, a incohorencia, u. contradicção «c 
dive1•sos artigos do Regimento actual, ficou 
estabelecido que procuraríamos ofl'erecer ê1 
consideração <lt~ Casa um projecto de Regi
mento, feito pot• in.d.icu.ção, de accordo COII! 
o artigo cí tado pelo nobre Deputttdo por 
Santa Ctl,tharina, no intuito do sana~· todos 
us inconvenientes que quotidianu,mentc eram 
l.embra.d.os. 
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Foi por mim encanegado (testo tealJ:i.lhu 
o nosso distioctu cuHcg:t,mou illustr.) amigo. 
Sr. 1° St:cretar·io a.pó:~ ropotidas e cunti
nuaüas teocas de idéas, e S. Ex.. apre:~entou á 
Mesa trabalho, ClllO estü, semlo estmla.do. 

Comprelvmde o nobre Deputa.clo quo não 
podcrit~ ser distt'ilmido por todos os mombr·os 
da Cas ~um esb.Jço de projecto : cU.o foi dis
tribuido a algun:3 Sr.~. Deputados, que c1 no
riam troca.r idéas com a. i\Iesa no::;te p~~l'
tícubr, o SS. E~x. toem apl'esentado um:.L 
ou outra, observaçi'w, que será tumadct no cle
vldo apreço pGla Com missão de Polícia. 

Em tempo opportuno, o dada, a prévia in
dicação de que trata o Regimento aetual, <.t 
Commissã.o de Policia se desobrig<11'tt ücste 
compromisso, que tomou cumsigo musrnn., de 
<tprcsentar ;:i, consídoração dos dignus coUog<ts 
dit Cttmara nm tl'ab<tl.ho r1uc pos~a merecer 
o apoio desta. 

Dttndo esta cx.pUca,~.ã.o a.o nobre Dcput<Ldo 
pot· Minas, quoro que 1iquo bmn cl<tro, lnm 
estttbel.ecido quo nüo houve nem lu.t a. menor 
int,ençíio do me1indra1· a. qualquer um dos 
Srs. Deputados, que não tivesse sido con
templado com o esboço, que a outros foi 
clado por prévio dese,jo mu.nife;,tado por 
SS. EExs.; todos os Srs.Deputí1dos merecem, 
de mim particularmente, c da Comrnissão de 
Polícia, de quo tenho a honra do ihzer parte, 
a mesma, consiueração, a mcsmtt estima, a, 
mesma condialidttde o elevv,çã.o de sunti
men tos,do que temos todos os dias datlo }H'o
vas. (Muitos apoiados.) 

Dada esta explicação, creio que o nobre 
Deputado ha de ficar plenamente satisfeito. 
(Muito bem; muito bem,. ,1]Joi. elos gcraes). 

O Sr .• J"oão Luiz Alves (pa1'(t 
expticaçtío 11c:~soat)-Dá par:.tbons a si mesmo 
por tor provocado o incidonto, não sú l)Ol'
qun dolle re:mltou mttis uma evid(mte mani
festiac,~ão da unanimo sympatltia pul<t Mesa, 
conw porque aetLba de receber o pl't!jeéto 
o1•ga.nisado polo Sr. lo Secl'o tario; con
fessando, finalmente, flUO su•:1, recra.m:t,;fí.o 
só teve por fim o desejo ue eolaborat· na l'e
fol'ma do regimento, quo rcputtt in:.tdiavel c 
que as explíc'J,ções dadas, como espera vtt, o 
satisfizeram plenamuni;e. 

o Sr. Nciva (·)-Sr. Pecsidcntc, ani· 
inudo prJlos exemplos dados p0r diversos 
outros collogas que toem na presente sessão 
oecupa.do <.t tl'lbunn na hor:.L do exped.icntc, 
p:wa apeosoni;:t.rem rec1um·irnentos, repro
sentaçõoi':! <lc~ 1'unccion•11'io:->, pedindo :m
grnonto de vencirnon tos, i'azondo aq11illo que, 
muitas vezo~. é injustamente ceJJSUI'auc} ao 

Vol, W 

lmmillL•. or·n.dor·, do qaem V. Ex. é peesti~ 
gioso choJi_•. t:or accl;Lm:H;ão espontanea, 
p . .Jrquc o.sta é a choli<l quo ou acho nt.ttlll'::d; 
e sejn,-mo licito dia'oronciar, entro pétl'en
thesi:-\, aqucll<L chefia, por a,cclú.maç·5,o ou por 
:votação, do outras, porque, St·. Presidente, 
ou me inVco muito,como dizem os meus ta
barúo:s, com o;;ttt:.; SUJH'cmacüts adventicias, 
ou, melhor, que <td vêm, quo :.;urgem, não 
direi, como por- ahi se diz, como cogumelos; 
mas quo surgem ínespcr<1damento por obra. 
e graça do l!.:spil'Íto Sanl,o, c que, sem se 
srtber a razão por q 110, de um db pttra ou
tro sã.o acclama.Llos supremos direcl;ore:3 clie
tes, leade1·s, gui::.~.::;, CI!.Ca,minltadol·cs, emfim, 
qualquer outro nome quo tenha fl;_t lingua
gem parlamentar, politic;_t o sociologíc<t (é 
um termo du moda); digo eu, acchtmei. 
V. Ex.,porquc oquemod.esgost.tt é a :t·e
sunelçã.o, a sw-r1~içrTo, não sei mesmo 
como diga, o surgir,cmfim,desses que ::;ur·gom 
~~ rm<tdu:; chcf'es, ·~~sim como Mincl'va surgiu 
da, cttbeç:.t üc qtmlfJuoe JupitOL', clLcfiahdo um 
pJlH'O morta.l. 

O Sn.. Er~oy C!IAVES ci:í. um aparto. 

O Sn .. NEIVA - Sr. Presidente, est<t Ca
ma.ra, é cctpaz do ac;:Lba,r por dar-me o diploma 
de agitado ... (nao apoiados), sou <tponas um 
descrente ou, antes, um .. .impolitico. (Riso.) 

Mas, veiu a propoi)ito o que externei por 
haver eu dito que obedeço a V. Ex. como 
chefe ; ou o acclamei, pot'que entend'J que 
todo o homem tem necessidade de uma ohe
dieocia ; e sabe-so quo sou catholico, apos
tolico romano ; fui conservatlor, tive um 
chefe de pa,rtido, sou republicano e devo ter 
um chefe, um cspil"ir,o a quom consulte e 
que n1e guie; mas o que eu quceo é tor o 
direito da escolha., para quo bem possa obe
decer. 

O Sn .. Er,oy C nA YEB - Ma.:3 qmtl é o de 
V. Ex.~ 

O Sn.. NmvA-E' o St·. D1•. Pa,ula. Ouinm
rães (dso), que é o me11 chefe supremo. 
No CJiltan !,o, chamo chefe i.t quem respeito o 
consiucro, o ainda hou tem tive occasiã.o do 
<tssi m dcmominar ao mou vonorando amigo o 
Sr. dcscmbargatlor Pa.ranhos Montenegro. 

Eu respeito, acato o obedeço como se 
obedece a um elleí'e, a mui.ta gente. Por 
exempLo, o 111011 talentoso <tmigo e compa
nheiro ele bancada o Sl'. Dr. Fl'o,·&aH, quando 
fornecer· u.~emenda de que preeiso, e a quo 
;já mo referi, scrc'i. o mcm chefe jnridien. 

NClo ha, pois, Sr. Pr·nsidCJnte, proposito, 
n~~stas · miulms palavras, do obStl'uie, m;-1i; 
nnie~.trncnl;e pedir· <t V. I<:x:. l)il!'a, f'i1ZCr chogi.lor 
;íx mãos d.n, Commixs:i,o rln 01·eamento 111na. 
pnU.çi'io em fJ ttl'. algrr 1114 furrr~~~fonariuH niio 

·Í\J 
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pedem augmento d.e 
bem. 

vencimontos-~~ttenda.m t Cll01'me ·p!lh:1 tlu peLü;õcs rtue lhe foram 

São o:5 conductorc,:; das malas dos corrzúos, 
que teem uma. vid:J mais agit:.td 1. do qne o:> 
emprega.dos que t eem a unica obr igação de 
compa.t·ecm·crn n.o serviço das 8 às 3, ondas 
3 ás O da tarde, sendo obrig;_~dos (ts in 
tmnpcrics do tempo, <.LOS hocror·e.-; ch vütgcm 
e, n.lêm ele tndo, a apn.nharom inf'ecç~õe:~, como 
t ::nn succeditlo <J, alguns na:'> margens üo P.t.
ra.guassú, rio que banha o Estado que cu 
roprcsenéo nosta Casa. 

Esses infelizes empregados tr-ahalh;tm do 
4 a. 7 dias· viajn.ndo longo tla. ftunili:.1., com 
despozas duphs e expostos a perigos, tendo 
sido por vezes vit:tim<Ldos p .n' molcstüLs, 
adc1uit'idas no cxcl'cicio desse em prego. 

Pedem, pois, o dil'eii;o do aposcnr.adol·í;t, 
a r1uc teem jüs c qne já foi reconllccido no 
projocto aqui iniciado em outubro ultimo. 

0 SR. EUGENIO TOURlNIIO-V. 
muita razão. 

Ex. tum 

O Srt. NEIVA-Folgo muito em onvit' o 
apiutc do meu noiJro collcga c sinto r1tte não 
teo~nt em meu soccorro <L bancada inteira 

cn viacla.:s '? ! 
Nest,;1 ; condições, cu espm·o dct :JolicU.mlc 

closs;~. a.fano:ó<.t Cummis:~ão q_uc <tttond:~ a esta 
protcnçu.o. 

Comprehcndo qno julguem :;or o c::tso do 
somrmus irnportaneia,, porque cs::lcs funccio
rmr·Ios representam o zé-povinho do funccio-:- . 
nali::lrnu; mas pcç~o poe clles , l)Ol' is:·~O me;;mo 
quo e!l )S roprcscnbm o povo, pn.Pa onde vol
tarei no mesmo dia. om quo elln entender 
qtte nii".o devo ca.nçar·, como ;tgora o f.tc:~o, a 
attençi'í.o ( 1u"to apoiculos gcnws) dos mcu::l col
lcga'::l. 

Envio <1 V, Ex. a pctü;~ão o agradeço :ws 
meus collc :~a.s <.L íLttenção com que me ouvi
ram. (Muito bem.) 

Vem á Mos<1. é lido o envi<.tdo ú Com
mü;sã.> do Orçamento o ro 1uorimento do:s 
contlucturos uc m :da.s do Concio do g~ :.ado 
da Bahia, pedi!lclo que lhe.;; s:Jj<1 co:wedido o 
direito á apo::;c~tu.dol·ia. 

ORDJ~M DO DIA 

a que tenho a lloma de portencer, por isso E' annunciitda a tlíscu:Jsão unica ci..:> parrccr 
que a solidariedade que dov-o reinar entro n. 90, de 1903, opinando 110 sentido de não 
nôs seria um optimo apoio para esta causa . ser tomad~t em consideração a mar.eria do 
que advogo d.e longa data. officio do juiz de direito d.a cuma.rca de 

Sr. Prcsid[mtc, é J.wocíso quo a Camu,ra S. Gonçalo do Sa.pucal1y, Est.tdo 'de Minas 
fl.ttomht a oSSi.\S necessidades ta.nto ma.is rtue Geram;, reli.üívo á p1·ohihição do exereicío d.a, 
não . irnportam em ;wgmcnto irnmudi<Lto profissão de u.chrogado <WS Deputados. 
pelo menos. 

Pol't:tnto, Sr. Presidente, peço a V. Ex. 
que, romettendo e~ta petição tí. Commissão 
de ()rçamonto, interponha os seus .bons otn
cios para quo e lia de o andamcnLo cpw se f'a?; 
prcci))o, <Liim de que não fique na.~ conuiçõcs 
de tantas outr·as,(tllü se acha.m sujeitas ao suo 
estudo, deviuo, nu l'Oeonhc(.~o, u.o!':l gr·andos 
é rnuttiplos atraz11ros CllW p"Jzam :->oiJrc ostu, 
Commissfí.o, o que J':.Lz com quo ainda menos 
justificada ou ,julgue a icléa que se pt'OJ)a!a 
IJ<t de vingar na rcf'ormu. do rogimcn~o, 
acerca da qual ainda. ha pouco se ext,m•nc)u o 
tão iUustrcquanto sympa.thíco Dep11tado JW!' 
Mina.s,o Sr. João Lllíz Alves, iür'·a que visa a 
extincçã.o (lo commissõo.;, p:.v;sitndo os teaba.
lhos a olla inhoecntes pa1·a a ConmJÍS$ii.o (lo 
Orc;arnenb, para essa coit;aüinha., que não 
:pódc :.t.ttcndm· a ta.nl;o:.; podi<los, e que, como 
pôde se p1•ovar, não tem poLlido üospacha.r 
requerimentos inrwmero:~ e ti•a.lJallw:~ upre
scntrtdo:; t.le:;de a.uno:; pas;;ad.os. Para. ClUC 
havemos do <•xtinguir essas commisilõns qurl, 
q11a.ndo nada f'ul}am, repe1~snntam, entro
tanto, cargo:; honorifico:;; fJUC distinguem 
os collcw1s ont;re os seu~ pareH e bto só p:.n·a 
accumulll,l' a. Commi:-~:;â.o de Orr;:untmto. qu~ 
,jít. tem gr:a.ndes onu!;,tJ.rrf,os-tJ.'W j:j, nào pódc~ 
Jar ::oluçã.u ilmagna Jí.;.;t~l du lH'ojodus •.: ;jj 

O Sr. P•·esident.,c-Tem a palavra 
o Sr. Leonel Filho. 

O SI". Leonel Filho (m.ovirnento de 
attençcio)-Sr. Presidente, antes de ser en· 
cenada. a. di;;cns,;ão do parecee da Commissão 
de Constituiçfw, Lcgi6laçfío c.Justh:a., relativo 
ao peovimonto de audioncia, no qual a.pruu· 
ve ao juiz de dil'oito da comarca. do S. Gon
çalo de Sapucahy, do Estado do Minas Go· 
r<m:;, prohibíi'-mc o oxerdcío da advocacia., 
t.cnJo o dr.splít.nto de romctter a esta Ca
mara o alludido provimento o, a.lórn disso, 
manifosta.ndo no officio dirigido a V. Ex. a. 
vonta.d.c maligna de ueprímír a, minha <Ii
gnida,do pessoa.l c amesquinhar a minha. ho
norabílidade de Deputado, procurando annun
cüLI· ao paiz inteiro, e príncípa.lmente a.o'Es
ta.(to do Minas, onde o mou humild.rJ e ob
scur·o nome não é inteiramente desconhccido 1 

que, levado por in1;cresec~ subalternos, dei
xo de cnmpeír os meus dcvcrns do r~eprr.
snn~anb lla Na(,~fi,o, a.ban,lonanclo a.s ~;(!SSÜCH 
do Congi·esso pa,m ir, lol'a. dcst;a. C:tpital, 
corrm· a.trá.:~ de novoi'! proventos na advoca· 
da, o qun c:wso11 Uio gl'a.nde indignaljlio aos 
fWu:~ acmiínwntos de~ patriota, quo, disse elln, 
pa.I'ii,, pr·o.:;;La.!' 1na.ís un1 :;crvlt4:o ao l!a.Í1-, viu-
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se fo: · ç~a.do, 1cmbl'lliHlo .. :;:e tah0..z do ~tlgum~~. 
das attr·ibuiçi1es, ttnír, <L conforid<~s na Chi.!l;J, 
aos mundm·ins ilesoccnp:.tdos ou na. cter-11 :.t o 
ideal BcodtL u <.ws j1llzcs írrespouSi.I.Vois ,~L pt>o
lübir-mo o exorcicio simultaneo ÔJ.S àuas 
funeções--:-a. de Deputullo e do <.tdvogn.do, jni
go me com o direito Je, por alguns minutos. 
pedir~ attenção llos_mcu:; ili11Strcs co,lleg:::ts, 
attença.o sempt'e t:w poup:1.cl<L por mim. 
para repellir a injusta, agg1·ossüo o dar <.ts ra
zões por que me foro. ella, feitu. de modo tão 
desa,bl'idu. 

E' c::;ta, Sr. Presidente, a primcif';t vez, 
pa.1·a. hom·a da. magis~t·atur·i1 bi'tlzileim, qtiO 
um repro.~entanto do PoJcr Jndici<;. I'io vem, 
peeanto o Parl.amento, por meio do oflicio 
d.osa.ttenciuso, injur'i.~so mesmo, at:t.car tt 
honorabilidade de um membro do Puder Lc
gíslati v o, aprovcitando-Bc pttra. ie.so da 
f<tclUdarle, quo se lhe deparou. de rnanda.r {L 
C<t.rnara dos Deputad.os um provimento, quo 
a iUustru.da Commissã.o de Constituiç<'\.o e .ILlS
tiça j<i. qualificou de improcoden to c desLnTa
zoado. 

0 SR. GAS'l'ÃO DA CUNIIA-E burlesco. 

0 SR. LEON8L F'II.llü-E, para a hóa fam:~ 
da magistratura mineira., tào digna, correctn. 
c abnegad;.t no enrnprimcnto dos seus de
vores, posso afiirmat, sem mod.o de ert·ar, 
que f!ómcnte o actuat juiz de llireito da 
comarca do SapucaiJy seria capaz do seme
lhante aventura. (Apoiados da úoncacla mi
neim.) 

Não vonho, nem quero entra,r na n.pro
ciação dt~s üh~as contü.h~s em semolh:mte 
documento, cHcr'ipto propo:>italmente pa·:·a 
ofl'ondor ~m mim a reproscntttção na-
cion;.Ll. . 

Em Minas Geru.cs, ,juristas do alto m·\reci
monto, o nrürc olles, segundo oston infor
mado, o provecto tlm;embarga.dor, procm·•~
<lor gorai. do Estado, ,j<í, dm·un1 :~o oxtrava.
ga.ntc pr·ovimento as respostas convenientes, 
as opíniõos do rnestres. 

A Commissã.o de Constituiçü.o, Legl:~l:.tç'ã,o 
c Justiçtt, por sou digno p'L·esidcnte, o erni· 
nonto . ;jurisconsulto Paranhos Mon te:legl'o, 
env<~lhecído nu. pratica dos altos c .nobres 
duvoros do magi.stJ'ado, cu,ja toga l.anlio llon· 
rú.ra o nobilitú.ra, tendo .. a dospi.do imma· 
culada. (mtdto úem; apoiarl.os) jú. disse sobre u. 
questão a ultima, palavra, relatando o notí1-
vc!l, cscLat·ccido e irrespondívet par•ccer, que 
rünguem, do bou, fé, soL'<i capi.b:t. do impugmtr. 

N:ula, J10ÍS, tenho a twcroscontal'. · 
Ma,.;, SJ.'. Presidont,o, si, coJU(J fieou plena

mente domonstr·aüo, ;~s f'uncçõo,o; do Doputa<lu 
ni'io ~ã.o incornp:ttivois eorn (1, pJ•oJls . .;no tlo ;üJ
vog:ulo, ,.. cPJ•to fJUn deixa do cqiJnPl'il' o:~ 
~c1u:-; ih.•vc~J·n~ ltf}lllllln (JIIfi, nlc!Ho })lH'a. no 
Gongrusso Nt~dont~l, (~Ul't.Ll' d•f' intQt·•OISSio;; do 

paiz. fa.:r, do ma:Hb,to Ull1 í.t sinccur~t e, longe 
de prcoceupa,r-sc com os nogocios publicos, 
cntrcgncs Ct sua. dedicação e patl'iotlsmo, con
serva-se nma.nculo a. qn;tlqner profi::;são que, 
po1·ventum, no SOLI E::;t<tdo tenha,, vindo a.o 
Parlamento, de vez em quando, fhzer a.cto 
de proscnça, assigmtr, por as:;im dizer, o 
ponto, c1ne lho da.rü. düoii.o <.t porcopçã.o do 
su):.>.:;idio, p1'~judicando os grandes interesses 
dos que para aqui o mandaram, confhtdos ni1 
Sll<t lealdade c amor ao trabalho. 

Si tn.l. ft.tcto se <léssn cornmigo , n~o estaria. 
contento . com o pi!.rccor da, Commissão de 
CunstHuiçiw e Justiça. porque, si, segundo 
olic, o meu procedimento estivesse iscn Jo do 
turJa o· qu;Llqucr respoosabilid<Lde log<tl, tor
rivel pa.r·~~ num seria o juizo da. minha. con
sciüneia., qnc nfio me liborl;aria da respon
sabilltlade mol'<Ü. 

A minha. situ:Lção, porém, não é essa., 
Sr·. Presidente. 

E P<~ra. que ;t suspeita. da fa.lta, de cum
pl'irncnto dus meus ctcvcres, como represen
tante da n:1çiio, ftquo apenn.s na. íntonção do 
juiz, que q uiz ver si a. pa.ssavtt :parn. o <lo· 
minio dos que espreitam ·toda~ a.s occ::Lsiões 
pi.tt'él. maculi.l.r a ú:•. d.c ufficio (los homens pu
IJlieos, peço !iccnç<.L parct etptica1· ligeira
mente a. minha. posição no negocio parti
cula.l', quo deu ol'igem ao provimento, que 
provocou o parecer, ora. orn discussão. 

Fui censurado por exercer n11 comarca do 
S. Gon(_:o.lo a proli~:são de advogado, estando 
funceionando esta Oamara.. 

O SR. GASTÃo DA CuNHA.- V. Ex. não pre
eisa. dar cxplícttção alguma ; é ba.sta.nte co
nhecido eomo um dos ma.is dignos l'Cprel::en
tttntcs do pa.iz. (Apoiados.) 

O Sa. LEONI~rJ FJLJJo-J~xcrci, St•. Prusi
donto, n:t comarca. do Su,pueahy, a minha, 
nobre profissiio do rulvogado nos annos do. 
1885 a. l8DO, isto t~, até u. época em que fui 
eleito Dopuli<t.do ao Congresso Constituinte. 

O Sn. NEIVA- Mandato que V. Ex. sem
pr·o tem cxorcid.o com brillilwtismo e pi:o- . 
voito pM'.'• u. nação. 

0 Sn,. LJ<:oNgL FILHO - Desde on tão, 
afrlrmo, sem receio de um:1 contestação ho
nesta,, jama.ís cxorcí, naquclla comarca, du
rante as sossõe~ do Congrcsso 1 a. advoc~~cia. 
sinão agora, o assim mesmo momeutanca.· 
monto e mn condições especialíssimas. 

Em I8!J8, por occasül.o das ferias paria~ 
montares, obod.ocendo a sollcit.a,çõcs cons· 
ta.otes, insistentes, reiteiradas de u.migos, 
nos ct u:ws pre,zo em extmmo, a.ccci tei na.· 
(lUOIJa mesm:i comarca o pntr•ocinio do uma. 
ca,u:;:.t. p:Lr''" d.ofondor· om uma; cxocucão real 
os dil•t)ii;os dn. ptH·to oxncltiimJa,, amcaça,cl.or-J 
110los c.los:.wodos c })l'C11otoneü~ do. actüal juiz 
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de direito, cuja opinião levianamente mani
festada era conhecida por todos, j{t tendo 

. s 
parentes e amigos meu$, contra os qun:c, 
1nandara, por um desses golpes d~ a.udacw, 
que podem levar os homen~ atrey.tdos, qual~
<lo bem inspirados, ás culmwa,ncrasdo Capr
tolio, mas, quando lcvütnos c . preci'pitados, 
á.s rampas escarpadas da rocha. Tarpéa .•. 

0 SR. GASTÃO nA CUNHA-E a.o rirliculJ 
LncvitaveL 

0 SR. LEONEL FILHO - ••• proseguir a ex
ecução dét sentença, sem que ,já mais t~vessem 

t sido partes na acção, nem pudessem sor, por 
UM SR. DEPUTADO- Isso é simplcsmcn ° qualquer dM hypothcses da lei, na mosma 

horroroso. execução. 

· andado de porta em porta, procurando par<.t 
o exequeute advogado, encontrando um, a 
quem mtmdara, a titulo de llonorarius, dar<~. 
quantia de 3:000$, que elle mesmo, ~oba sua 
responsabilidade de magistrado, havra arran
j:tdo com terceiro por emprcstimo, gara.n
tindo o pagamento do refericlo emprestimo 
com a totalidade dos bens do exequente, que, 
Sr. Presidente, é demonte ... 

O SR. ,LEONEL FnJno-Acceih" por mim a SeO'ui então como entendi ser do meu di-
c:msa, offoreci embargos de nuUidadc â relto~ para a comarca do Sapucn.hy, e alli, 
execução, que foram processados regular- aproveitando-me da oxccpção da loi em rc
mente, ficando desde logo os autos promptos lação aos emlJat'gos do terceiros, que pro-

- para a sentetiça final, s.entença cs~a, Sr. J?re- te.stei o1l'orcccrfL cxccuç~fio, i.LVcrbci de snspoi-
sidente, . que até hoJe, decol'l'Idos Cinco to o juiz. / 
longos annos, ainda não foi p~ofe1·~da. . . Pois bt)m: não obstante i.t disposição cla.ra e 
· Não querendo pm·turbar o sllencw do .JUIZ, tcrminanto tl~ loi processual mincü•a, que 

, respeitando mesmo os seu~ e~eL·upulos, re- a camara, conhece, pois é, com peq uena.s 
conhecendo a.s ditliculdades com que luta v a alteraç.õe8, 0 Reg. n. 737, do 1850, que 
par<~o formular urna sentenç~a favoravcl â estabelece : _suspeitado o juiz c caso não 
parte que protege e . a. quom lançal'a na reconheça elle <1 suspeição, ficará suspenso o 
extrema miseria, despoj:wdo-a dos unicos feito até á decisão da rne::an·t. suspeição, 
bens, que em breve iriam á praça p1.ra sendo para isso remettidos imme;l.iaGamente o. Pagamento do emprestimo do dinheiro, os autos · ao poder competente, que, segundo 

': , que fora. dado ao advogado contractado, a lei da organização judiciaria de Minas, é o 
~;, , espárei pacientemente e com resigna~:ão o Tribunal da Rotação, o1•denou o juiz que o 
· · desenlace .tlnal. escrivãonão fizesse tal remessa e que antes 

.··.· · . ~aJlecendo, porém, o executado, meu cli- lhe fizesse os autos conclusos ; e paril. demons
·• ente, e ~onsiderando ou quo a demora na trar que 0 seu pode1• não tem limites, ao 

aóhic·ão da. questão traria irrcpar:weís peJ- qual JJão so póde oppor barreiras, nem mes-
. juizos aos seus herdeiros, habilitei-os em 1110 as dn. lei, lavrou nos ret'eridos autos um 
março do co1'rónte annn, o respeitosamente, formül mdo despacho, cuja cópia so acha em 
segundo os estylos, pedi ao juiz quo senten- poder do meu distincto amigo, D1•. Henri
ciasse no feito. que Salle~. no qual ordenou ao escrivão quo 

·.:, . As Il1inhasultimas allegaçõcs, como so vê passasse mandado confira. os meus parentes 
:;: :.,deste f'olheto que tenho em mãos (mostta) e amigos pa.l'<t a real e clt'ectiva apprehonsão 
:;)( fQram offerecidas a 19 do abril Qeste anno, das fazendas, quo possuem, sob pena. do 

i$toé, antes que definitivamente comec;assem serem Pl'esos, caso não coruentissom 1p1o a 
::.'. os .tea.balhos parlamentares. diligenci:,t se etrectmtsse. 
:;,· ·E para quo a minha presença na comarca 

do Sapucahy não :f(Hse necegsaria durante as . Dea.nte de tacs atcent:tdos, eu, Sr .. Prcsi
ç .. sessões desta Camal'a, substabeleci os podo- d~nte, que ha d~as qezenas de annus l1do .no 
.,. .. res das procuraçõos dos meus clientes na foro, sem que JrJ .. mais .tenha ac~usa~o mn ... 

pessoa dn um distincto advogado do sul de 1 gue~n, sem quo nu~ca tivesse ass1gnado uma 
;: .. Minas o Sr Francisco Alvaro do Moru.os que1xa ou llenunc1a contl'rt. quem quer .quo 

Nava;ro. · soja, denunciei . ao presidente d.a ltelação o 
,, . ~ Eis, St•; Pi•esidcnte, a cat~o:~a unica de que juiz pmvaricador . 
. ·::: tenho tra.ta<lo, nC\stns <loz.o nltimos annos, Foi pol' esso motivo quo contra mim es
t:( na comarca do S. Goll(,la.lo o, ttR.~Jim mosmo, toura.ra.m todas as su:t,s coleras, todas as sua' 

durante as ferias parla.montaL'Cfi, ii'It'l,e dahi a. censura a. osta Cama.t·a no pro-
;'' lHtimamente, acha,va-mo na cidado da, vlmontu, quo voí11 acompanhado d.o ofllcio 

Campanha, om visita á minha r~mllilh qtuw· í11jurios:,. . . 
: d~ i.nópinadaníonto tivo scionc'lu. uo (JIIO o Po1•gunl,o ou agora: tinhacllo o direito de 

·· juiz de direi.to havia. :prof'orido na. eu.usu., u. ~~~im procodel' ? 
.{ ;· 9.ue_yenho. me referindo, ~ma doeisito, t}UL! Niio, ,jrt J•ospondopam. os cornpel;eniios, CJU.e r: .. Já. nao maxs ameaçava os d1reltos dos moud sob1•o o a,ssumpto mamt'ofitaram as suas opt
i·:··· çlioutes, lUas cons-idoravol lln.tt•iluonio t.lo uWos osclu.L•üci<lt~i). 
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Podia fazel-o, om attenç~ão aos abusos por 
mim pr<Üicadús em accumular em Minas 
os lucros do <l.d vogado com o subsidio de 
Deputado'? 

Tambem não, Sr. Presidente, respomlc 
todo o meu passaLio, obscuro sim ... (nao 
apoiados) mas, mercê de Deu~, honrado, 
como os que m<ÜS honraclos sejam. 

0 SR. BERNARDO MONTEIRo-V. Ex. re
presenta com grande brill1antismo o Est.ado 
do Minas. (Apoiados ge1·acs da bancada mi
neira.) 

· O SR. LEONEL Frr..Ho- Ma.s ontã.@, Sr. Pl'e
sidente, por que me aggrido nm juiz do meu 
Est:.tdo ~ 

E' possivel, acredito mesmo quo tal pl'O
cedünento fosse dictado por vaidade mal con
tida, por uma dessas leviandades que htntas 
vezes levam os homens irro11octidos á pm-
tica. de acções desar·razoadas. . 

Eu creio que o actual juiz do direito do 
Sapucahy, não contente com a famu. que, 
de longa data, go:~a om limitada zomt do tor
ritorio mineiro, pensasse em tornar· o seu 
nome. conhecido em vasto campo e nenhum 
se lhe afigurou melhor do quo a Camara 
dos Deputados, onde estão representados to
dos os Estados da federação brazileira. 

Pois que sejam satisfeitos os seus desejos. 
Para que a Camara conheça hem o meu 

aggressor basta que eu leia este documenr.o, 
que darú. a justa medida de s~m valor como 
magistrado integro, sabio, cumpridor dos 
seus deveres. E' o accorião <ia relação de 
Ouro Preto, de 12 do. junho de 1888, quo o 
ab:;olveu em crimo de responsabilidade, em 
vista da. sua resposta. .. 

Sabe V. Ex., Sr. Presidcniie, qnal foi essa 
l'Csposiia ~ 

NelhL ingcnuament:c~ confessa ter commet
tido o crime, pelo qual for·n. don unciado, 
som conhecimento do mal o intenção de o 
l>l'ttticar. 

O Sn.. JoXo LUiz ALVES __,.. E' vordn.de. 
0 SR. LEONEL FILHO- Não contento com 

ossa absolvição, quo ante.:l significa D. com
paixão do Tribunal da Relttção, continuou· 
ollc a praticar a.rbi1;r•ftded:.~des c abusos taes 
na conu~rca do Rio Verde, que todos os ad
voga.rlos daquello foPo, homens de grando 
merecimon to por smts virtudes e saber, entro 
clles, para. citar um nome, que a Camara e 
o patz inteil'o conhecem, o Dr. Lucio de 
Mendonçt~, fizeram pela, imprensa n, declara
ção de 11ue jú.mais ad,rogariam nac1uolla ·co
roare:.~, emCJ.nanto nella exercesse. juris
dicção o ,juiz que hoje mo aggride. 

Tt·t~zendo, Sr. Presitlente, estes ·factos, 
b:Jm contra a minha vontade, violontn.nd.o 
mesmo os mous sentimentos, ao conheci-

mento ela. Camal'a, nti:o me faço u lH'egoei1·o 
de urna pllilosophia ogoistic:l contra um juiz 
do meu Esta.do, que veiu voluntariamente 
exhibir perante o Parlamento a proya do 
sua. ignorancia e grosseria. 

Não, Sr. Presidente, a minha intenção, 
dando est•~ explicação aos meus nobres col~ 
legas, tem um fim elevado: chamar, parao 
bem da comarca de S. Gonçalo do Sapucahy, 
daquello pedaço do Esta(lo de Minas, quo 
extromoço com todas as energias de minha 
alma agradecida, ao cumprimento do dever 
o ,juiz, que· delle se desviara, fazendo-lhe 
sentir que a gloria e boa fama do magistra
do, como já. dizia Charron, consistem Pl'illci
palmente em amar a virtude o praticar a 
justiça. (Jlfuito bem; muito bem. O orador é 
vivctmente abi·açado por seus collegas.) 

Nioguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão ~ adiada a votação. 

Comparecem mais os Srs. Sá Peixoto, Au
relio Amorim, Hosannah de Oliveira, Passos 
MiranJ.a, Carlos de Novaes, Imlio do B1•azil, 
Antonio Bastos. Rogerio de Mira.nda, Ur
bano Sentos, Luiz Domingues, Bezerril Fon.
tenelle, Thomaz Cavalcanti, Frederico Bor
ges, João Lopes, Eduardo Studart, Tavares 
de Lyra, Eloy de Souza, José Marcellino, 
João Vieira, Mala.quias Gonçalves, Esmeral~ 
diuo R~ndcira, Arthur Orlando, Euzebio de 
Andrade, Boclrigues· Do ria, F'clisbello fl'1•eire, 
O li veil·a V alladão, Leovigildo F ilguéiras, 
Castro Rebello, Bulcão Vianna, Felix Gaspar, 
Satyro Dias, · Augusto de F1·oitas, Eduai'dq 
Ramos, Galdino Loreto, Americo de Albu~ 
qnerqne, .Julio Santos, Ct•uvello Cavalcanti~ 
Francisco Veiga, Viria to Mascarenhas, . Ês
tovilo Lobo, .IoM HonH'acio, .João Lu.iz, Ri
beiro .lunqueira, David Campista, Franciscq 
Bernardino, Bueno de Pai v a, Bernardes ·do 
Faria, . Lamounier Godofredo, Camillo Soa
res Filho, Sabino Ba1•roso, Manoel Fulge11cio~ 
Rodolpho Pa.ix.ão, Padua Rezende, Ga1eão 
Carvalhal, Bernardo de Campos, Francisco 
Romeiro, Eloy Chaves, .Tosé Lobo, Alvarq cJ.e · 
Carvalho, Candido Rod1•igues, Azevedo Mai·
ques, Rodolpho Miranda, Bernardo_ Antonio, 
Aquino Ribeiro, Ben~dicto de Souza., Lame:. 
nha Lins, Abdon Baptista, Soares dos SantOs, 
.l:tmes Darcy, Diogo Fortuna e Campos Car
tier. 

Deixam de comparocor, com causa parti
cipada, os Srs.- Julio de Mello, Rayrru~ndo 
Nery, Arthur Lemos, José l~uzehio, Guedelha 
Mourão, Dias Vieira, João Gayoso, Pereira 
Reis, Tr·inda.de; Soares Neiva., Moreira Alves, 
Estacio Coimlmt, Pedro Perna.mbuco, Elpid~o 
Figueiredo, Raymundo de Miranda, Tosta.;·· 
Milton, Vergne de Abreu, Pinto Dantas, To
lentino dos Santos, Belisario de Souza, Silva 
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·- Castro, Lourenço Hu.pt;i.stn., Dcz1.ma.t, Pereira. a. Camar<:t deste anno; só por m :J.lovoleucia 
·Lima, Paulino de Souza, Ponhlo Filho, An- póde ser :ltacad~t; . ella. tom discutido c vota
t(?ro Botelho, Aclalberto Ferraz, Antonio Za.- do em la, za c 3a discus$õe;s mn numero extra~ 
ca.r·ias, Henrique-Sallcs, ArtlHn' Torr·os, Edu- ol·diuario do pl'ojectos,qnc vU.o ca.minho do Sn
ardo Pimentel, Olega.rio Madol, Domingues uado, projectos de alta relcva.ne:ia; esta Ca
dcCastro,Valois de C;_tstro, Ciwdido de Abr•tm, nutra quo t om estuda.!.lo a fundo um projecto 

_ Carlos Cav:.Licanti, Bai'lJosa. Lirn<~. X<tvicr tlo qne,rliz. todtt tL impren:;ct, ü do necessidade tu-_ 
Valle, Victori.nu Monteiro, Ca,ssittno doNas- gcntissima, tendo sido a.preseni,a.das muitas 
cimento o Alf'eedo Varella. emen<la.-~ e um rosado de substitutivos, o 

E som càusa, os Srs. Cheistino Cruz, P;tnl;,t que prova que cada. ClUi.tl cogita ele concor
e SilVcL, Afl'vnso Costa, Pcl·oil•a de Lym, rei', pelos meios qu·J estão ao alcance do 
Epaminondas Gra.cindu, Mo1'eii·<1 Gomes, José seu C8pirito .inte!lectual, patriotico, traba
Monja.rdim, Eeico Coelho, I-Ienriquo Borges, -nnuor ... o sociologico (riso); es '.tt Cam:tr-a 
Carneiro ue Rezende, Costa .hmior, Arnulpho que a.ssún tem peocedUo, trabalhando cmn 
Azevedo, Leite de Souza., Fmncisco Malta., afinco, mosrno em dias em quo podia pro
Costa Netto, Elizeu Guilhcl'JHO, Mnrçal Es- scindir do trabalha!', como, por ox:nnplo, no 
poba.r, Gormn,no Hasslocllor c Angelo Pi- dia da. festa da ilha. do Vianna, qui~ndo dev.ia 
nheiro. il· admira. e os progressos dtt in1lustria. ntt-

E' annuncia.da. a discuss:'io unica do pa1·ccer ciona.l, s11stentados com m~pita.cs de dodi
n. 151 C, de 1903, so1Jre a emenda a.prcsen- cados n;_tcionacs, como Cll mesmo tive a 
tada n~L 3a. discussão do projccto n. 151 A, S<Lti.sfaçU.o do véritlc~tr, comparecendo '-~ essa 
deste anno, que ma.nda continuar i.t fazer· festa... ·~ 
gr~tuit<unentc a imprc:c:;sã.o lb rovi:>ti.t da. So
cieclu.de do 1Iedicinu. o Cirurgia na Imprensa. 

-Nacional. 

O Sr. President.e __:.:.Tom n. pa
lavra. o Sr. Noiva. 

o :sr. Neiva (")-Está em discuss?í.o 
Sr. Presidente, o parecer-n .151 C, do cor1'0nt~ 
anno, sqbre um;1 emenda a.prcsenttvla em 3a 
discussão do projecto n. l5l 'A, deste anno 
tamb3m, que manda contlnua.r a fa.zcr gl'a
~uita.mento na Imprensa Na.clomd a impl'cs
são lla Revista da· Sociedade do .Medic.inéL e 
Cirurgia. 

0 SR. GASTÃO DA CUNl!A-Ainda mais essa 
sangria. 

O Stt. NEIVA-A Commissão de Orçamento 
9iz que está do accordo (está a respm3ttt 
ao nobre Deputado) e por unanimidade, 
tendo corno presidente o S1·. Franci:::Jco Vei
ga · e como membros, além do Se_ David 

- Ca1IlpistL, os Srs. Urbano, Galeão, P .lbmos 
- Pitta, Fl'ancisco Sá. c Coro di o l<'onseca.. ' 

0 SR. GAS'l'ÃO DA CUNrTA d<L um a.pa.rte. 
O Srt. NEIVA-Si V. Ex:. ouvir o Úistorico 

de~te projecto, l)aberá a. r<tzã.o por q uc cllc 
foi ~prosentado e l_)or· quo deve ser approvado. 

S1 eu sou mu:tto fea.eo, Sr·. Presidente, 
torno-mo V1tluntc de.-!tlB . que ostor.t ap;1dri
nltad.o pnln. illust1•aua Commissã.o do O!'ea.
meniio, pelo quo sm•oi hl'ovo; não ha. nccc.;si-

, da.dc ~o alongar-mo, desde quu tcnhu osttt 
C.JmmHJ.:l;'í.o ~L meu l'a vor. 
V~Ex. sa.bc, Sr .. _,PL'c>sident.o, que sú PJl' 

... r,na.levolenCia esta <-amara., a Cu.m:t.r;_t a.ctuu.l, 

()Esto dtH'III"f:O t:üo foi l'evisto pelo Ol'fldOl', 

O Sn.. Er.oY CI!AYES-V. Ex. estav<t l;L nos 
representa.nllo e com muito brilhanti>)mo. 

.O Sn..NEIVA - Não apoiado; representava, 
por momento o:J operu.rios á convite delles_. 
Pois bom, nes~e di::. a Camn.ra. trabalhava. 
EstaCa.mara, quo isto tudo tem feito, nã.o 
púele incidil• (.incidie, nã.o é~) (1~iso) mts cem~ 
suras de quem quer qtw soja, por isso que 
nas ontras legislaturas do q uc, aliás, tenho 
f'elto parto, n'fi.o tom traballmdo mais, o qae 
honra a V. Ex., Sr. Pecsiclente, que tem, 
inconteskLvclmente, dir·igido de modo a.i::tivo 
o bl'il!Ewto os nos.;os acurados trabalhos. - t 

Dosejo concluir, sr. PL•csitlonte, o ma.is 
hrove possível pa1•a satisfação de V. Ex. c 
lltLquelles que mo ouvem (nrio apoiados), por
que esto brcvi:; el placdJis. 

Pois hem ; não podia, deixar do fazer este 
pl'ot•;sto ... 

o SR. GAS1'7\.o DA CuNifA- Mas .••. 
O Sa. NEIVA - •.• m:1s feito o protesto, 

não volbndo nem revoli;ando-mc (1·iso), eu 
entro, Sr. Prosidcntc, no a.s~ump~o. 

A emondU. do iUnsr.Pe Deputado, mcn Ms-
tíncto a.migo, Dr. Rolll'.iguos Limu. diz : _ 

«Em vez ele- pa1•a conGinua.r a. fazor·
diga.-se : - para ma.ndal' fazer.» 

Est:t omentla tem pareccl' favoravcl, como 
pttl·eccrfu,vol·avel teve a emenda inicial que 
eu ti.presentci ao projocto que manúav11 fa.zm· 
gmtuitamonte ·a impressíi.o dos Annaes dn 
Ac:.tdcmia Nacional de Medicina .. g eu, (lUC 
tenho o espil'ito semprc- disposto a arcar con
l;r[L a.s uc:>iguai.da.des ;qur) n'iio entendo ele mo· 
tlicina,rna::; pelas ga.zetu.s quo leio (riso) vcri
ficuv:.t q110 eram publicadas notíeias sobre o 
recebimento ü,L- H.cvi.::;tu. da. Soeiedade do 
Cii·urgia., ·entendi tambom q_uo so fizesse gra.-
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tuitarnente ~t impressão desta, Revista, q~i:J ' qno t;tnf,o me sensibiliza, pot·quc em V. Ex. 
tr~·.rli bencfidos aos filhos fle Hippoci·atos, t ·e conhcç~o ta.n ta.s qun.Lida.dcs, assim proce
qne se reunem paea tmta.r de int.ct·essa.nte3 dcrci, tal como agoea. o f;_tço; quando, 
questões C1UC, sl não são propl'ia.meoto de porém, vil· que nfl,o tunho out.t·o rccursu p;tra 
mct:Hcio<.~, são cspocialmonto de cieurgia. ol1sbr um rn<.tl. P<Ll'~L <lcfenúer uma. ca.usa. 

Por qLIC 1·azão haviam de ficae privados que reputo jttStct, sin~to usar tln. palavra, esto 
esses cirurgiõ3s de t.erem o sou jornal tam- dom que Deu.; me deu, eu, que culloco em 
bem impresso geéttuitamento ~! gt'áo eleva. lo a. amizado, porei p )l' mo· 

De.3cnlpem VV. Exs., mas ê prcc :so f'a.llat' menl;o <'L 111'J,rgom a obediencia. que ella me 
po1•qno ;U; vezes, como <.l.inlla succedeu llun- inspiea. o, cntãJ. tdla.roi. i~té <1 natm·ez;L ou 
tem, é preciso o Deputado f'alla.e ... potqne, a fadiga. dizer-IKt)tl~. 
si não falta, nem se explica, não faz :;;o cnton- Tenho concluído, ptn· or·a.. (Mttil() lmm; 
dor, e pôde peeigar uma causa just.;\, mesmo mui~o bem.) · 
porque de millimis non cttr(.ll pretor. 

Ora, Sr. Presidente, 011 apt·c::ontei iL 
emenda dizendo : 

«Estenda-se igu ~.tl medida. Li Revisl!t da 
Sociedu(le de Jfedícina e Cintr[Jia. » 

KJsa emenda teve tltrnbcm parôcer fa\' O
l'avel e foi approvadiL, o ois senão quando 
snrgiu o projocto p ·imitivo d.1 'ilml V. Ex. 
muit.o salJia.mcut.e manda.ra. desentranhar 
aquolla emenda. 

O pl'imeiro pt>ojecto dizia : 
«Manda abril' o creüiw necessario para o 

Governo continuar a fazer gl'atuitamonto a 
impressão dos Annaes da Academia Nacional 
de Medicina m~ Impronsa Nacionu,L» 

M:.ts, como i1té então nunca tivesse sido 
feitu, gru,mitamento a impt'C3shu destes 
Annaes, o De. Rodrigues Lim~t, muiGo sahia
lll t.mto, aprcsentoa tL emendu., o que ou tcriu. 
feib si estivesse pr-esente, porque do ücto 
cu não mandei continuar· a {aze1· c apenas 
alvttrei que se {i3esse, o quo é COUS<L di
versa. 

Comprehendem V. Ex:, e a Casa q11.J o que 
pl'etendo é fica1• consigna.du· nus r1nnaes, 
~!por acaso aJguom lü e.stas cuusas (riso), 
que CLl nü.o apruscnto nudüla.s crr·onutLS c 
ab:~urdas ; que sou lumom que prucura. con
sultar interesses verdadeiros e, si apros~n
·tei a medidtt pcLra a impressão, é por C! I teria, 
esta.belecol' a igualdade. . 

Pôde-se dizor que cu tenha errado, que u, 
língua não mo u,jude a dízor-ctmor ; mas 
no caso vertente n, Camal'i:1 fica. desde j;1 
sabendo quo a culpa não foi minhiL, mesmo. 
porque o meu desejo esLá Si.Ltisf'cito, pur
qm~nto a ornenda c!UCHtprescntoi j;l (oi u,ppro
vaua Cffi 2a UÍSCUSSi.iO, ostou Cfll'l;o que O SCl'Ú. 
om 3'•, o o Goves•nu m:ull.liLl':l. impl'irnir a. 
H.ovisti.L da Sociorlado de Mod iei na. c Ci
s·nr•gi:~. 

Or·a, V. Ex. vê que nito l'n.IIC\i nem 18 mi· 
nut•Js c, <.la.Ja. e:-~ta e:;plil:êLç~ão, rntieo-mo d;t 
trdmna f<J.zcndo votus pn.l'<~ qno os que me 
succodam sejam tão tl•JIJf'ios do . p.tlav.ras, 
C1JllLO ·, eu · pt•ocurüi . ser, mesmo . poPflllC, cm
qua.nto nãu houvet' nwt.ivo vu.rn. mo liemor:w 
1111. tl'ibuna, motivo podm•oso, corno S(JO ptH'tt 
l1lÍnlser o rn.ais simp1c3 do ;oJo de V. gx,, 

Nii1guom mais pedindo ;L pn.lavr·it. é enccle
l'all;t a discnss[:j o adi<1da a votação. 

E' a.nnuncia.dn. a 1'1 di:::cu.:;sTiu tlu peujocto 
n. "12 A, do l903, autot•iz<wdo u Pudm· Ex
ecut,ivu a, c·t•un.t· o l'(!.gula.r, sem UIIUS p<tra. us 
cuf'm.: p11blicos, Ui li". c;üx.a I> ;no(ic:en to na. 
Hl'iga:.l<t PoLicial do:,;i;;t Capital. 

Ninguem pe,linuo a. pu.lavea, é oncorrada tt 
di.-.;cuE:s[o e arJiacla a. vo~ação. 

São succo.:; . .;ivamontc :Jom deba.to encer~ 
radus, em 2n. discnssi'iu, o::; aetigus l" c 2" do 
prujccto n. 17D, do 1003, autot·iz:.t.ndu oPodm· . 
gxccntivu <.t abri.e rw Mini:.li;erio d.a Maeinhn. 
o ct·odito do l .481 :~~57$512, snpplcmcntar ü, 
rubrica 21- Mnnir.õcs do bocea---'- dü a.rt. 8" 
da lei n. D57, de 3Ó <.lo dezembro do 1!)02, fi
ccmd o adiatln. a vutac;ão. 

São sueccssivamootG sem debato encer
rados, em 2:1 disc:ussão, os al'ts. · 1° c 2° do 
projccto n. 17::, de 1 U03. autorizLtndo u Podo e 
Executivo a abri e au J\Hoistcrio da ,Justiçn c 
Neg-oeios Interiores o credito de 10:604$!):34, 
snpplomcntar <.~ ruln·icu, 27a. do a.rt. 2" da 
lei n. 057, d.e ::30 üc clozcmbeu do 1902, fi. 
cando adiada a votação. 

Siu :mcco:;si Vi.tmcn :,c sem de.b:üe eneerra~ 
dos, em 2'1 di~cussüo, os arGs. 1n e 2° do pro· 
jecl;o n. 174, uc LüO:-J, antol'izando o Poder 
~xccutivo :L ahl'it· ao Ministm•io úL~ Justiça e 
Ncgoclos Intof'iore$ o credito supplementa1· 
de 32:0:JO$ pttra tttf,endee u,o pag<.Lmcnto de 
n.j udn.s <.lo c ti:~ to aos rnombi•os do Congrcs:·>O 
t{acionu.l, fic :wtlo adiada. a votação. 

E' annunci.aüa a, 3a. di::~eussão do projecto 
n. 167, de 1903, autorizando o Podoe Ex
ocul;ivo u, abt·i L' ao Mini~;tcl'io da. Justiç<L c 
NcgtJeio::~ Inl;eriot·cs o credil;o nxtt•<wrdina,rio 
d0 1 :G:JO,i322 p:u·a p:t.gamonw da f.p•atifle<tção 
dovi.la ao c:m·:.t.!lot• da,$ massaf! f'allidtts ba.cha
l'Cl Lui;~,Tcixnil'a do Bn.r;r•osJuniof'. 
_ Ninguom pJdinclo a p~Üi~Vrtt,<i oncorr.·a.da. a 
(liSCLISS'tú O a.Jhda i1 \'Otu,ç[l,o. 

g• annunciu,rla a 3o. discn:;sãÇ> dó Vl'Ojecto 
n. lin A, d.c 19fn, rcJ;W<}ti.O p;n·a :Ju, discus· 
::~ito, do accoP!lo com o :.t•t·t. 18~ do Reg-imento 
IntoPno, da. orncnda. appt•ovada no, ·· 2'~ did· 
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DA CAJ\fA Pu\. 

etissão elo projecto n. 237, de 1900, decia,ran Vem :l Mesn., é lida, apoiada .e posta. con-
do que gozarão da franquia postal a corre- jnncta.munte em díscu~são a seguinte 
spondencia e a Uevista da Socie\.laclc de Goo
grapllia do Rio de Janeil·o. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão :1 seguinte 

El\IENDA 

Jw projecto n. 133 A, de 1903 · 

Ao art. 1.0 --Dopoi.':l 1las palav1'a~-Rio de 
Ja.noü·o-accrcsccmtn-se: o do Arcllivo Pu
Mico do Estado do Minas GOP<l.'\:-l, 

S:1la Cla.-s sessões, 20 dn ag-osto do 1903.
José Luiz Alves.- E'c;/e~am Louo . ...,-- Bernardo 
J1fonleiro.- B1.teno de Paiva.- C!w·vallw r/e 
Britto. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
. a discussão .e adiada. a votação, até que a 
respectiva Commissão dê parecer sobre a 
emenda· o.fferecida. . 

E' annunciada a 3a discnss'iio do projecto 
-n. l38B.de1003, redacç'iio p~LI'a ga discussão, 

- de accordo com o u.rt. 132 do' Regimento In-
terno, 'da emendtL approvarla na 2a discussão 
doprojecto n. 2:37, de 1!100, declm·aodo que 
gozarão dn. ft•anquia postal a correapond.encía. 
e a Revista da Liga Naval. 

Vêm ti. Mesa, slo lidas, apoiadas c posta.s 
con,innctamentc em discussã.o as seguintes : 

Ao pl'qject.o n. 18:3 B, de 190:1 

Oozari:í.o da t'L·anquia poHtal n. corrospon
doncia e imprm.l:-508 dos Clubs Mi.litar o Nav:LI. 

Sala das sossõos, 20 de agosto de 1903. -
Thomaz Cavalcante. 

A's palavras- Liga Naval- accrosoen
te-se : - Brazileira. 

Sala das sessões, 20 do a,gosto <le 1903. -
.Julio ele Melto. 

Ninguem pedindo a. pa.lnvra, 11 encorJ•a.da a 
lliscussiio e aliada it vutac,~ão, nté que a ro· 
spcctiva Commiss'lto dê parecer sobre as 
c~mendas oJT:orocidas. 

E' o.nnunciu.da, ·a 3a discussíio do projccto 
Jl.133 C, de 1903, redi1CQãO para 3a.Jiscussão, 
d.o nccot>do com o art. 132 do ltegimenl;o In-
1;orno, da emenda appt•ovnda na 2a di~CIISSão 
do projec l;o • n. 237, do ·lHOO, · d.cclttl'l1lldo q uG 
go;t,ltl'll da fr·rwq 11it1 llOStal n, Revista cln. Soéíe
da.do tln Mndicína o Cil'lll'gi:L do ltío do .Ta· 
.tWÍl!O, 

El\IENDA. 

Jio p1·ojecto n. 138 C, de 1!)03 

Onde convier : 

Al't. Ignal !'avor i1. Revista Modica tlo 
S. Paulo. 

Sala das sessões, 20 do n.go.3to de 1903. -
Gatvrío B uptisla. 

Ningnom pQdindo a pa;lavea., (l encenada a 
Lliscnssão o adiada. a vota.ci'iio, a,té que a ri~
spcct.iv;t Commíss'iio dê p:treccP sobre n. 
emontln offorr.cida. 

E' annunciada a 3:~ discussão ·do projocto 
n. 133 D, de lüO~jJ.•edacção para 3a discussão, 
de nccordo col:çt o u.rt. 132 do Regimento 
Intm•no, da. cmen'lüt nppr•ovada na. 2a discus
são do pr~jecto n. 237, de 1901, decla1•ando 
que gozarão dét fl'anq_uia postal a correspon
dencin. e a Revista da Sociedade Bahiana de 
Agricultura do l~staclo da. Bahia, 

Ninguem pedindo a palavra., é encerracla. a 
discussão e adiada a votação. · 

E' annunciada a 3a djscussão do projecto 
n. 133 E.cle 1903, redacção para 3a discussão, 
de accordo com o art. 132 do Regiment:J 
Interno, da emenda approvada na 2a discussão 
do projecto n. 2:~7. de 1900, declarando que 
gozarão da franquia postal a correspon
dencia e a Revista da União Agrícola de Sel·· 
gipo. 

Ningnem J_JCclindo a pal:1vm, é nnccPrada. a 
discussão o a.diad:t a votn.çiio. 

W annuneiada n. ga. discus.~ão do projeclio 
n. 133 l1',de 1003, rcdacçã.o para ::.:a discussão, 
de u.ccol\lo com o art. 1:12 do Regimon to 
Inl;omo,da emenda approvada na 211 cl.iscrtssão 
do projoeto n. 237, do 1900, declarando qne 
gozarão da franquia postal a. corrospondencia 
e a Rov·~sta d~ Socjedade de Agricultura Ala,
goana, do Estado de Alagoas. 

Nioguem pedindo a palavra, é cncorrnda a • 
discussão o adiada, a votação. 

B' annunciad:1 a 3a dsicussão do PI'o;iocl;o 
n. 13:3 G, de 190:3,rodac-çlão para 3'~ discussã.o, 
de accorc.lo com o art. 1:1:~ do Regimento 
Intorno,da emenda approvadu. n:1211 discus:t:ão 
do projecto n.~237, de 1900, declaJ.•ando que 
goza.rho da franquia postal a corrospondencla 
e i1lle"'·.'sta d:1 Sociedade Auxlliador•a de -Agri· 
cuHm•a, do Esta.clo do Pernambuco. ·· .. ·. · 

Ningucm pe!Undo a p(l,l:t vra, é encerrada a 
discussão o n.<líada t~ votação. 

Jíi' a.nnunciada. n. 3[1 dí.scussã,c) do pr•oJocto 
11, l:i3. H, do 1003, rndncç~íto :pal't.t 3a llis. 
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SESSÃO EM 20 DE AíiÓf:.TO DE H)03 

cussão, do uccordo com o art. 13? do · Regi
mento Interno, da. omondn. aprovada na :2.a 
discussão do projecto n. 237, de 1900, decb
rando que gozarão da. fl'a.nquü.~ postc.tl a. coe
respondencia c a Revist<t da Associaç<1o Agrí
cola Paulista ,do Estado de S. Paulo. 

Ning·uem pedindo a pal<LVl'<l., é encerrada. a 
discussão e ad:ia~cltv a votação. 

lho o tempo sufficiente para afiirmar q ne a 
argumentação desenvolvüh pelos apologistas 
do PI'ojecto ainda não conseguiu ah~tl<n• as 
suas COLlvicções. 

Faz . considet•ações acerc:t. dos oradores 
que tomaram parte no debate. de um e de 
outro lado, reconhecendo os merecimentos 
dos conf:endores e salJentando a. elevação em 
que foi collocada a discussão. . 

O St.... Presidente declara. que, Não é sem receios que entra no do bato, 
apezar da lista da por La a.ccusar a presença. pois e_;;tü. verificando que a autonomü~ muni
ile 135 Srs. Depui;a(los, visivelmente não ha. clpal, depois de ter sido um dos grandes ele
nmnero no rcci.nto para se poder p<tssar á montos do propaganda republicana, depois 
votaç:J.o das materias encerradas, pelo que do sor uma. das Conquistas Jo novo regimcn 
continua a discnssi'í,o da mataria constante e de figurar na constituição, como se pôde 
da, Ol'dcm do dia. verificai' pelo art. 68, passa a sel' oujecto ele 

E' ~nnunciada a continuaçuo da 3o. discussão attençã.o dos nos;os legisladores, que a cada 
do projecto n. 43 B, do 1903, quo m;.~nda passo a prvcüru.m golpear sem piedu.clo. As 
u.pplicar aos terrenos ou propl'ios municipu.es cousas choga.m a um ponto tal que passa 
quo resultarem de sobra ou excesso sohrc os quasi a ser um crime a defesa da autonomia 
alinhamentos de ruas, avenidas, prac;as, etc., dos municipios. 
o djsposítivo do art. 15, § 8'', lettra, a, da Elogin.ndo embora os disc~r.:::os do Sr. 'Mello 
lei n. 85, elo 20de setembro de 11-392. Mattos, cnjos merecimentos onaltece, mostra 

d os perig-os de suu. propa.ganda e as canse-
Vêm á Mesa, são li as, apoiadas e postas quoncias da posição poe B. Ex. assumida. 

conjunctu.meute em di::)cussão as seguintes 0 Sr. Mello Mt~.ttos principiou.· 0 seu . pri-

Bii:IENDAS 

Ao 1n·oj.~cto n. 4:3 B, de 1903 

. Ao paragrapho unico do art. 3. 0 Depois da 
pala.vra.-Prefeito-'-accrescente-se: sal v o tra
tando~ se dos Jogares da. Sect•etaria. do Con
selho. 

meiro ·discurso affirmando · tçr em . grande 
apreço e e! ovadu. estimaçKo a (1utonomia 
m~tnic'ipa.l do Districto Federal, mas, força 
é confessai-o, foi exquisito o inconsequente 
no modo do manif'csta1• esse apt•eço .o · essa 
estima<;:ão. Ao mesmo tempo · que fazia 
aquella affirmaç:ão declarava que a auto
nomia municipal é cousa inconsciente e ·po- · 
dia pa1•a modnlo no nosso regimen municipal 

Sala. classessões, 20 de n.gosto do 1903.- o adaptado nos paizos os mais atrazad.os. 
Bcrnm·tlo Monteiro. Afiu.nçou S. Ex. quo a Con:~tit;uição nilo 

definiu o quo sejn. a. autonomia munici
Pal'a sm• collocado onde convim•: pal, o não 11odia fazol-o, porque não t> fun-
As contas do Prefeito sor[,) ·1n'osta.üu.s :w ccão das con.~t;ituições. e, om geral, das Iois 

cõnsolho. definir princípios doutrinn,rios. 1~ porque não . 
o f'oz, acha o representante doDistl'icto Fo

Su.la d~Ls sessões, 20 de <tgosto d.o 1903.- doral qnc· devemos a ca.da, momento intar-
Bernm·do Montei1·o. · vil' na. economia do Districto, legislando do 

encontro aos priocipiosautonomicos. . 
O Sr. PI•esidente-Tnrn u. p.:thwra Scmpi'C que é censurada ai~tcrvenção do 

o Sr. Hricio Filho. Congresso Naciona.l de modo tt comprimir os 
orgri,os . do Districto Federn.l, . alloga-se ser 

O Sr. · Br:i.cio Filho diz quo sento do stLa competencia. a. elttüoração das leis 
n, necossida,de de manter sua colJeroncüt. o parr.t o Distl'icto. "Nem ninguom con1,est<t. 
continuar a sustentr~ção d:t,::l opiniões ornH- isso, porque a clisposiçüo do n. 30 do art. :H 
tiúas l'elativu.monto :l tl. ' ltonomiu.. <lo Distrlr-to da Constí1iuiç,iio ahi ost;t clara. e positiva. 
l~oderal, Clucr n:1 pl'esente legislu.turi1, qu1n' O que, porém. é preciso sabor ú si essa 
em logislaturas anteriores. competoncia é . illimHadu., . é discricionaria., 

Fallando exclusivamente em seu nomo, ou tem do -obedecer· ao estatuído no art. 68. -
como aliás tem · foi to · som pro nas IJlWStõos Mesmo aclmittinti.o por ·uma ho1·meneutica/ 
qnc interessu.m ao município, borncomo om especial essa. compotoncia .illimitacla; ha a. · 
muitas outras, sentc-so ú. vonta.dc pa1·a. fran· considerar a conveniencia publica. 
cu.mente impugnar o pt•o.jodo. gxu.min:.~ os artigos do projoctoque con-

0 assumpto <1 va,sto o oxigo um oxn.mo· l:brom no Pl'Ofoito do Díst;rict.o Fodoral. · po
dornoraclo. O oJ•ador, Jl0f11m, nii.o pcwma· dorc.":: aLt~ llojo não concoflidos a. l'nnccionaPi.o . 
twcnr:Lna. f.rilmn:.L pm~ longo_ p1·n.zo, h:~sl,a.ndo· .. algum. 

Vljll,)V. 

: .• ~ 
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Estuda -as eniendas .do Sr. Sá FI'eire -e_ás 
me$mas hypotheca o seu apoio. Depois de 

,. domoradamente analyz:1e outras . emendas 
aprosentadu,s dirige especialmente sua atten
ção para· o art. 2' do prujecto. 

Nota, porém, que, estando· a geroncia. dos 
negodos municip .es a, cargo de um conselho 
delibeNtivó e tle um prefeito~ ·só se procure 
cercear as attribuições daqucllo, alargando 
as · deste. 

· Pelo § 12 do art. 15 da lei n. 85, de Nada tem a dizer contra, a administração 
20 de setembro de 1892, incumbe ao Poder 
Legislativo Municipal, cOnferir attribuições do Sr. Passos. Rcconh JCe ao contl'ario os 
0 .3peciaos ao Prefeito para casos urgentes 8 seus serviços, a sua seriedade, a sua compe
imprevistos, na ausericia do Conselho. 0. tencia e o muito que está fuzondo em favor 

2 ,1 do munícipio. Neste ponto subscreve por 
art. o uo projecto modifica a citada dispo- inteiro as palav1·as do Sr. Mello M :~ttos. 
siçãó de modo n.-pormittir que o Consep10 Maior, porem, do que a admiração q_uo 
contir·a suas prerogativas ao .Executivo Mu- tributa aos seus serviços est;í, 0 respeito a 
nicípal, sempre que entonder conveniente. prí.ncipios que collocn, <tcinin,de tudo. 

Votará contra, e.;te artigo, mas, na hypo-
these em quo seja apprQvado, deseja o estabe· 
lecimento de medUas gal'antidoras dos inte
resses do Município. 

E' por isso que àconselha algumas emendas 
dispondo sobre a, maneil'a de proceder do 
prefeito quando tiver de L~nçar quaesqucr 
con&ractos com particulares ou emprezas, 
oiJrigando o regimen da puhlicidado. 

No caso em. que o pren~ito, por autorização 
extraordinaria do Consolho, ti ver de praticar 
actos de natureza legislativa, propõe que 
seja publicado o projecto dos decretos que 
t~ucionar expe(lir pelo pt•a.zo n une a inferiol' a 
oito dias. · 

Depois de mostral' a necessidade de . uma 
emenda, impedindo que o prefeito, usando de 
aut.o1·ização ·Icgíslativa, possa crear ou sup
pr.ilnir einpl'egos;-altel'LLr vencim(jntos, estu.
belecí)r obrigações onerosas para a população, 
o orador apresenta a seguinte emenda:• · 

«O Prefeito, logo quese reunct o Conselho 
Munícip:.~,l, prestará - contas ao mesmo dos 
actos p1·aticados em virtude do autorização 
do Poúm· Legiíllativo Municipal.» 
· A necessidade da tnncnda. se impõe, diz o 

orador~ deBde que se olJilerve o que dispõe a 
lei n. 85, de JB92. 

Pe~o § 3o do art.19 o Prefeito desde que 
intepven~a nos caims qe urgoncia refei'ida no 
ar~. 15, § 12, ficll. na ob1•igação de convocar 
imm~diatamente _o Conselho para dar contn, 
do OCCOl'rido. - . 

Sempre quo se prucura propor mcdidn.s da 
ordem das que aca.bn. de apontar, allega-so 
a desnecessidade das mesmas, sJb o funda
mento de que a coel}ecção do actual Prefeito 
dispensa J;nes provtácncias. 

E' sempre a prcõccupação peseoal incom
patível com a funcç~o logisla1;iva. 

O oradorobserva que se dostroe facilmente 
esse futil argumento, salientando que as dis- . 
posições n. serem votadas 11ão teem caracbr 
transitorio, c tanto podem ser execut:tdas 
pe!o actual prefeito como por qn:1lqner 
outt>o. 

Entra em outras or•dens de considcraç~õcs e 
termina acon8elha,ndo aos p~deres da Nttç:ão 
q·uc se n·;l,o deixem empolgar . por completo .. 
pelas trausformaçõeis e cmbellezamontos da 
cidade do Rio d .: Jàneiro. 

Não nos . deixemos prender exclusivamente 
pjr es~a preoccupaçào .. Lembremo-nos de 
que ]la outras neces~í.dades a ·a ttender, as da 
lavoura, industria. e e.steju.mos sobretudo 
attentos para os fer·mentos da anarchia. que 
procura abalar as iusti:.uições e amoaca os 
alicerciJs da propriu. RepubUca. (Muito bem ; 
mttito bem. O orado1· é vivamente compri· 
mentado.) · · 

Vêm il Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
con,juncta.mentQ em _ discussão as s~guintes 

EMENDAS 

Ao pro.fecto n. 4.'3 B, de 1003 

(AMI.i ti v as) 

. Apprüv4~o o art~. 2° uo P1•ojecto em de· 
])ato, · desapparcce essa disposição e conse
g~iut3mente -a. obrigação constan1;e do § 3° 
do art. 1~. De modo que no momento ein 
que é augmeota,da a fLtculdade de transferir 
attl'ibu~ções, é suppresaa a obriga.c;ão da 
pr.:sta<iaO de contas. Isso deixa1•<l o prefeito 
na situação un~ca, oxce:pdonal em toda. a AcCl'Osconte-sc, onLl~ convitw, si ror appro· 
Rnpublica,, do ser• um f'ulrcc<OntLrio SPm re~ vado 0 art. 2o: 
spo~sa.bilidades. podc)ndo agir uiscricionaria- Art. Sempre que oPrcfeito,por n,utori
mente, sem dar· ·absolutamente contas de zaçft:o e:dmo'rdinaria do Coosolho, tivm' de 
SOUcl acto.:l. - . . . . . . -- . ... . .. · .... - Pl'wticar actos de natureza legislí.~t.iva, puhli-

' t_~scuta ~- t.Qdo l):\Olncnto a.nnnncíar a necn~-, ca,rá. o projectodos dccrotus que t~nciona. ex
sidéide de Ç!3l'Ceí.l.r ~autonomia do munlcipio podil' com, ao menos, oito dit1.s de an&ec<k 
desta, cjdado; como .• .. granue cavitul quo ·ü. douóia; Caso veri~que a necesshlttde de a.Ite-
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raç~ão, fará a publicaç[o dó texto definitivo 
durante tres outros dias, no mínimo, repetin
do-a due,wte igua.l pril.zo·tantas vezes qui.l.n
tas julgar nccossarias·noyas modificaÇões. 

Sala, das sessões, 20 do ~~.gosto de 1903 .. -
Br::cio Filho. 

Accre~ccnte-se, · omlo convim>, si for appro-
vado oart. 2°: . 

Art. O Prefeito não pouerâ. em caso 
algum. em virtude de autol'izaç?to cxtrílor
dinaria do Conselho, creu ou supprimie em
pregos e alterar vencimento; e estabelecer 
obrigações o no rosa.~ pal'a, a. populê\ção. 

Sala da(.l sessões, 20 do . n.gosto de 190:3.
Bricio h'llho. 

Accrescente-sc, onde convier: 
Art. Sempre que o Prefeito tenha de 

lançar quaesquet• cont.ractos com particula· 
rcs ou empreza::l, sobre serviços publicas (via
ção urbana, telephoncs, mercados, mata
douros, etc.), o projocto de contracto será 
publicado com, pelo menos, oito dia.s de an
te.cedencia. Caso verifique a necessidade de 
alterações, o Prefeito, ao fim desse tempo, 
fa.:rá a publicação do eontracto definitivq.du
ra.nte tr~s outros dias, no minimo, repetin
do-a po1• igual prazo tanhs vezos qua~ntas 
julgar necessa1•ias ·novas · modificações. 

Sala das sessões, 20 dó agosto de 1903.
B ri cio · Filho. 

Caso seJa approvarlo o a1·t. 2°, accrescen
to-se, ()nde conv:ict•: 

O I> refeito, logo que se reuna o Conselho 
Municipal, preshrá contas ao mesmo dos 
actos praticados em virtude · de autorização 
do Poder Logisla.tivo ·Municipal. · · 

Sala da.s sessões: 20 de agosto de 1903. -
Dricio Ji'itho. 

Ninguem mais peçlin(lo a palavra, (l encer
rada a discussão ,c adiada a vptação, até uue 
a respectiva Cómmi$Si\'.o dê parecor sobre as 
emendas oiferecidas, · · · · 

V J.e a iluprlmir o seguinte 

PARECER 

N. 91-1903 

lix . Bandeira, . pedindo rei ovação de pro .. 
scripçã.o para recohcn' diarias .a que se julga 
com J.ireito, por ter servldo . na commissão 
c.onstructoru. de linhas tolegt·aphica.s de 
Cuyabá a Corumb~L; · ·· · ·· 

Considerando que o onus da prova incumQe 
a quem allega; 

Consitlorando quo o requE;~rente não juntou 
ao ~eu requerimento um unico documento 
que provo a. vercladc de sua.s aUegações, e 

.Julgando pernicioso o sy.'3tema do pedir 
informações ao Governo, quando visam ape
nas satisfazer intcecsso ind.iviJ.ual, já pelo 
a.ccresc.imo do serviço levado ás repMtições 
publicas, já porque ao interessado cumpre 
fornecei-as em fôrma de certiJõus, ou ou
t!'a que mereça fé: 

E' do parecer qu~ seja a.i•chivadt~ a petição 
de José Felix Bandeira. 

Sala das Commissõea, 19 de agosto de 1003. 
-.T. A. Neiva, presidente.-Ribeiro .Junquei-
1·a, relator. Virgilio Bl'igido.~E1·mú·io Cot~· 
tinho.-Jttvenal MUZe1·. · 

Vu.e a imprimh' o snguínte 

PROJEC'l'O 

N. l80-HJ03 

.~:tutm·iza o Governo a co~ta;·, pco·a os ef{dtos 
da aposentaclvria, o te1npo ent fJtfeo conser· 
wtdor do gabinete de · operaçõês ·e appa1·etho.s 
da Faculdade ele . Medicina d() Rio de .J:a
nei1·o Joaquim · Alves Carneü·o serviu no 
ewercito 

A Commissão de Fazenda e Indu.stria, á. 
quo foi presente o l'equ9rirrwnto d,e Joaqúim 
Alves Carneiro, conserva(lor do gahi~ct!3 de 
operações e · appa.relhos dq. Faculuade .d(3 Me
dicina do Rio de ~aneiro, pedindo quclhe 
seja contadq, para os etre~tos da, apqs~nt~~ 
doria, o fempo em que serviu na campa,n'Qa 
do Uruguay: 

Considerando que a Constituição Feder~\! 
esta.betece a aposentadoria pa1·a os funccio
narios publicas, em caso de invalidez no 
serviço da Nação ; 

Conside1•ando qu(3 o reÇLuerentc serviu no 
exercito nacional; fazendo a campanha do 
Uruguay, e que· obteve baixa p:.w t~r sido 

Julr;a quedepe ser archivada ct pet·:çtro e·m qt~e j\}lgado iÍlcapl.1,Z para o seryiç()· militar, .por 
.fosd .F'eUw Bandei1·a JJ3de 1·elevaçrto de p,·e~ estar -8oiTrendo de tubere11luse ·pulmonar em 
sc1·ipç~ío para recebe1· diw··:'as a. que se }~tlga primeirO' grão ; · 
com, di1·eilo, po1: te1· servido nç.t commissCío _ ConsiJ~ra.ndo sgt•, portanto, da ~quida.d() a 
constnwtorr.t de . li'Y!-has telog1·aphicas d~ contagem do tempo om quosorvlU ~ª' qam-
Cuya.bct a Co1·u~br.t p~\nha do Uruguay; · 

A Comrnlssã.o de Fazenda e Inclus!.ria, a FormCth\ e o1Ierece á camara o seguinte 
que foi presonté o requeri monto de J0s~ F o· _ projecto, ~u.l:.t approvação pede : 
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ANNAES J)A _ 

ó Congresso Nacio~éil resolve: . 
Art . . 1.° Fica o Governo <;LUtorizado a 

contae a Joaquim Alves Carn,~iro, consee
vador do g<.~binete de operações e apparelhos 

-<lu. Fa.culU.aue de Medicina do Rio de Janeiro, 
para os effeitos da aposeutadol'ia, o tempo 
em que serviu no exercito~ fazendo a cam
panha do Uruguay. · 

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

S. R.-Sala das Commissões d~ Fazenda 
e Intl.ustria, 19 de agostode 1903.-J. S. 
Neiva, presidente.-Ribeit·o .Tunqueirct , re~ 
lato r. -Ern1-i1·io Coutinho,-Virgílio Erigido. 
-Jtt-venal jlíilleí·, 

gn.mento da gratificação devHht --n.o _ eura.dor 
das massas f'allidas bacllttrel Luiz Teixeira (le 
Bi1l'l'DS J un i1Jr (:}1 

_ di:;cussã.o); · 
Vohção elo pl'Ojecto n. 133 D, de 1903, 

1'odacçã.o pal'a __ -3a. discussão, de accordo com 
o al't. 1:32 do Regimento Interno, da 
émenda approvada. na 2a discussãu do pro
jecto n. 2:37, de _ 1900;-- doclttran LLo que 
gozarão dt1. franquia. postal a correspon
dcncia. e a Re-vista da Sociedt~de B üüana de 
Agricultura, do .Kstado d<t Bahia (:3a. dis-
cussão); . 

Votação do projecto n. 133 E, do 1903, 
redacção para 3a discussão, de accorllo com 
o art. 13.2 do Regimento Interno, da omen<la 
approvada na _ 2a dís~'.ussiío do p1•ojecto n. 

O Sr. Presidente-Estando adean- 237, de 1900, deelal'<l.ndo que gozarão da. 
tada a hora, designo para amanhã a se- franquia pJstal a correspondencia e a_ Re
guinte ordem do dia: 11ist(:_ da União Agrícola de Sergipe (3a. dis-

Votaçao do parecer n. 90, de 1903, opinando cussao) ;., 
no sr>ntido de não ser tomada em considera~ Votaçã.o do projecto n. 133 F. de 1903, 
ção a mu.tería do officio do juiz de direito da redacção para 3a di:~cussão, de accordo com 
comarca de s. Gonçalo do Sa.pucahy, Estado o art. 132 do Regimento InLerno, da emenU.a. 
de Minas Geraes, relativo á prohibição do approvada na 2a ·discussão do projécto 
exercício da profissão_ de advogado MS Depu· n. 237, de 1900, declarando que gozarão d·a 
tn.dos(discussã.o ·unica) ; franquia postal a correspondencia .. e a 'Re-

Votação do . parecer n . . 151 C, de 1903; vista. da Sociedade de Agricult'ura Alagoana, 
sobre a emenda apresentada. na 3a discussão do Estado de Alagoas (:3a discussão) ; 
do prajecto n; 15IA,deste anno, qtw ·maoda, Votaç~ão . do proj!cton. 13:3 G, dé 1903, 
continuar a fazer gratuitamente aimpressão redacção para 3a. discussão, uo accordo com 

·aa.'Ré-vísta da Sociedade de Meuicina e Cirur- o art. 132 do Regimento Interno. da mnencla 
. gia, na _Imprensll. Naciona.l{discussão unica); appJ•ova<La na 21

L discus~ã.o do projecto n. 237, 
: ·VotaÇão do projccto n, 42 . A, de 1903, au- de. 1900, declarando. que gl)zarão da fran

- torizando o Poder· Executivo a. cl•ear e rc- quw. postal a. correspondencia c a Re-vista d:t 
guiar, sem onusparaos cof'rcspublicos, uma Socicdttdo Auxiliadora do Agricultura do 
caixa. bcneficento na. bt•igada. policial desta Esta!lo do Pcr·na.mbuco (3"· discussão); 
Capital (la discussão) ; - Votnçã.o do p1•ojecto n. 133 H, de 1903' 

Vota,;ão doprojecto n. 170, do 1903, auto- rodacção pa1•a, a 8a discussão, uo accordo com 
rizando o Poder Executivo a. ahrir aoMinis- o a.rl;.l:32 do Regimento Inl;et•no, du. emenda. 
. torio da. Mat•inha o credito de 1.•181 :357$512. approva<la na 2a. di:;cussão do projecto n. 237, 
·. supplerncutar á rubrica 21-Muni<:.ões <le de 1900, dcclu.l'll:ndo que gozarã.o du. franqliü\ 
bocca--do art. Soda. lei n. 957, <le 30 de <le- postal a rorre ;ponucncia c a Revista da As
zembro de J902 (2a,discussão) ; socíação Agrícola Paulista. do Esta.do de São 

Votação dó projccton. 17:3, dé 190S, auto- Paul<? (3a discussão); · 
rizando o Poder Executivo .a abr.ir ao Mi- · · 
nistet'io da Justiça e Negocios Interiores Discussão unica do projecto n. 8 D, de 
o credito d.o 10:604$93,1, · supplementa.r <t 1903, redacçãopa.ra nova discusi:ião, de U:c-

-:r;ubrica . ~7a. do <ü·t. 2o da lei n. 957, do 3o de cordo com o art. 132 do Regimento Interno, 
dezembro .de 1902 (2a discussão); · da. eroendi1, appl1ovada Di1 3a. discussão de 
. Y()taçã.o do pi'ojecto n. 174; de 1903, projocto n. 8 A, deste anuo, que concede á 

aut'orizando o Poder Executivo u; u.hrirao Societlade Pro tectora da Inf'ancia Desv-alida, 
Mini~terlo da .Justiça' .c Negocios Interiores da Fortalesa, no Estado do Ceaeá, para· ma
o cre_dito supplementar de . 32:000$, para nutencão das suas aulas e dos respectivos 
attender <l.() pag~mon .to do a,judas d.e cust.o cursos, o uso do proprio naeionn.l que serviu 
aos _membros dq ~Gongresso Na.cional (2a dis- outt•ora. .. · _4e · depo:>ito de Drtigos . bellicos, e 
cussao); . > > .•. · ·.. . . d(L outl'as proyjdencias. · · · 
• VotaÇão do projecto· n·. ·1 67,. d.é ·1903, auto- 2i\ discussão dO :projecb . n. 'Ô4, · .. do • HJOl, 

··•· rizando o Podei· J~xccutivo .. a abril• ri.o · Minis ~ determinando que os cirurgiões de · 5a clas~o 
· .. teri~ da J_ustiça e Negócios .. lntm·iores ·. o -do cx'Orcito ·e . armada .percebam as mcsrnas 

.?~S(hto qx~r:~tordina.rio de 1':090$:322, p<trn. pa- gratificações que . os rcspocti vos éirurgiõc s 
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·.· .. · ·: ·· · ~is·~-j{'()·· ··••hrvr ······_· ~·-1· · ·· · •I)~······· J~t;()S· ., :;) ·:-1)~ 1 t;O S 3Ô7 

~c 4a claSilC c autorizando o Governo :1 a.hl'ir 
o credito.pl'Ccisopar;1 a. execução desta lei. 

21t discussão do projecton. 172, ele 1903, 
autorizando o Po(lcr Executivo a. abrir o cre
dito de 481$447, pa.ra, pa.g11m:ulto elas gi· ~ti
ficaçõcs devidas ao amanuense da Directoria 
Gei'a.l ele Estatística Ma.nucl do /übuquerquc 
Portoc<tl~rorro. 

Continua.çãJ da, diticussã.ounica do proje
cto n. 285 C; do 1902, additivo dostaca.uo em 
3a discussflo do projecto n. 285 A, do ·rnesmo 
anno, com os substitutivos n. 107, de 1903, 
da Comrnissão Especial, e outros a olle offe
recülos .(Rcforma Eleitoral). 

Levanta.-se a, sestão ás 4 horas e 15 miou
tos da tarde . 

65a SESSÃO EM Zl ·DE AGOSrO DE 1903 

Presitlenc-ia rlos Srs. Prmla G1.~imari.i"cs (P1·esídenk), Oliveira Figuei1·edo (1° Yice-Pre
sidenle)e l)attla Guiman1es, Presidente 

Ao meio-dü~ procede-se ú, chama(la. a que do Castro tem deixado de comp:weccl' ás sos
respondern os Srs. Pn.üla. Guimaràos, Alencar sões por motivo de molestia, 
Guimu.rães, Thomaz Accioly, \tVa.ndcrley de 
Mendonça, Joaquim Pires, ·Eugenio Touri- O _ Sr. N e i v a . diz quo; seus antigos 
nho,Sá Poixoto, Christino · Cruz, Francisco collegas,qué conhecem o seu modo do pL'o
Sà, EJ.uardo Studart, Sergio Saboya, Gon" cede1•, hão de ficar· admira.dos, qu:wdo o 
çalo So.uto, Fonseca e Silvá, Pereira. Rois, orador terminar, que . o motivo de seu dis
Teixeira deSá, Celso de Souza, José Mareei- curso seja. uma recla.ma.ção contra os empre
lino, Bricio ' Filho, Ma.laqúias .Gonç·.lves, gados da Casa, rcdactores de dobateou t:1-
Julio de Mello, Cornelio da . _I?onseca, Angelo chygl'aphos. Contra a tachygràphia, cuja 
Netto, Felisbello Freire, Domingos Guima- difllculdado conheco, nunca fez uma obSOl'-:
rães, Neiva, Bulcão Vianna, Paranhos Mon- vação, ha dez annos aq,ui está, mesmo por
tonegro, Rodrigues S:.ddanha, Marcolino que as suas orações titubeantes não sã.o 
Moura, Bernardo Hoi•i.a, C01·rê:t ._.Dutra, João . l'aceis de sor apanhadas. 
Bagtista~ Ga.lvão B.~ptísta, Laurindo Pitta, Nuemt.anto, é forçado a fazer uma. L'ocla· 
Julio Santos, Mauricio elo Abrou, Ca,rlos Tei· mação, pol'quanto nos discul'sos quo pronun
xeü•a Bt;and~o,Francü;co Veiga, Vii'iato Mas- cion na sessão antot•ior ha l'u.lha importani;o. 
carenhas,José Bonifacio_,.João Luiz. Gastão da Conhece o cuidado com que trabalha a, tachy
Cunha, · Davill Campista, Anthero Botelho, gr·aphi:t o, assim, só pôrlo attt•iüuit• o facto a. 
Bueno do Paiva, Leonel Filho, Carlos Ottoni, ext1·avio8 de notas ou dos papeis que as conti-: 
Carvalho _ Britto, Manoel Fulgencio, Noguei• nham.A parte perdida era justamente aquella · 
ra, Lindolpho -Ca~.tu.no, \Veoceslào Braz, em que salientava o trabalho tla Camara, 
Galeão Carvalhal, Moroira da Silva, Bornal'do aprrsentando enorme rol de substitútivos . e 
rte Campos, Franci.;co Romeiro, ·Rebouças de emendas ao projocto de reforma eleitoral. e 
Carvalho, Fernando Prestes, Amaral Oesar, pondo em evidencia conhecimentos e talentos 
Eloy Chave~, Francisco Malta, C:wdido R.o- de muitos collegas. Disse então : « Toem to
drigues, Rodolpbo Miranda, Hermenogil.do do m;tdo parte neste largo debate orn.tlores de 
J'vfor·aes Filho, Joaquim Teixeira Brandão, toda ordem, desde aquelle qtie se. manifestou 
llornar·do Antonio, Aquino Ribeiro, Lindol~ de modo pallido, sem bellezas,. feio mesmo~ 
pho Serra .. Paula Ramos, Barbosa Lima, antipathico, com soe ser tudo· que é, dito pelo 
Germano Hasslocher, James Darcy, Domin- Ol'll.dor, que foi quem iniciou o deba,te, até o 
gos Mascarenhas, Vespa;siano de Albuquer- ultimo que ouvimos, o qual tinha encantado. 
que, Diogo· ).?ortun;,L e Homem de Carvalho. peltt seducçü:o da palavra, . pola eloquencia 

Abre-se a sessão. u.rreb:ttadoi•a, pula prqnuncia. co1•recta, pelos 
assortos convlctos, . peh iluencia; pela pro- · .. 

. ·.E'. _lüla e posta en:tlHscussão.a_acta.; priedu.dc dos termos, pela vastidão dos ·co-
nlH~cimentos . em relação ú, ma.teda eleitoral, 

O sr; F,l"aucls~o Ronteiro n·iio sóquan~o ao Bra.zil, como qul1nto :Hn· 
c~z:rímunica qy·C. o Sr< Deputado .D,o1llii1gu.es glatorru. e ()tttros paizes; o qual fizera um 
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historico profundo, demonstrando a neco::is1- r Do mesmo senhor, de igual data, commu
dade , cousa alieis com que não concorda, nicando que tendo o Senado a.pprovado as 
do voto a descoberto»; e assim se rofori_a ao proposições üestiJ, Camara, ·. <tutorizando o 
illustre paladino das idéas adeantadas, o Presidente da Repnblica o prorogár pot· uú1 
dh-tineto collega D1'. Jamcs Darcy, que .tão am1o, a.licençi.t, com ordenado, concedida ao 
brilhantemente estreou. Dr. Alfredo Moreira . de Ba.rros Oliveira 

A uma ob.mrvação · dâ !>>'lesa, doélai·ando Lima, lente c<Lthed-ratico da Faculdade (!.e 
que o que estâ em (liscussão é a ada, o ora- Direito de S. Paulo, e abrindo, pelo Minis
dor responde que os tiL dentro da ordem, c te rio da Industria, Viação e O bras Publicas, 
vem a proposito referir-se a um facto que o credito extraordinario de 4:538$640, para 
se dá. ha muito tempo. Entende-se que fallar attendol' ao pagamento dos vencimentos que 
sobro a acta é fallar sobre um papel que é competem êtOS engenheiros Cn.otano Cesar 
lido na mesa, sempre a solto voce. Não; a de Campos c .losê de Napoles Telles de Me
acta ê aquillo que os nobros Deputados leem nezes, directores geraes e Jo;:;~ Dioiz Villa,s 
publicado no Diario do Congresso e é nollu, Boa3, director de secção do mesmo Minis
que vem o discurso do oradur com a lacuna terio, no período de 12 de agosto a 16 de ou
que salientou e que ferja o direito que tem tubro de 1902, nessa d::.üa enviou á sancção 
de render publica, homenagem ao talento e presiuencittl as étlludidas proposições.- ln-
l"Ls qualidades de seu digno collegà. teirada. · . . 
Desej~ que jstofique assignalado e nin- Do mesmo denhor, de igual data, enviando 

gucm chrá que é. um engrossamento, como as emendas dD Senado ·á pr'oposição dusta 
vulgarmente se d1~, porque_ deponde tanto de camara, to ;·nando .applicaveis ás obras da 
seu collegt~ quanto o seu collega depende do competencia da União e do Districto Fo
ontdor. deral as disposiçõe:i: da lei n. 816, de 10 de 

Termina, pedindo desculpa :.'~ Camara e á junho de 1855, com as P:lt.(3rações que pro
tachygi'a.phia, lembrando que durante dez põe.- A' Commissão de Constituição, Legis
a.nnos, que é Deputado, U!IOca fez uma recla- lação e Justiça. 
mação contra esta. Do mt!smo senhor, de igual data, commu-

Em . seguida é apprvvad<t a acta da ;)O!Sãó nica.n~o que .ness~ data, o Seria,Jô enviou á 
antecedente sancçao pres1dencml a resJluçao do Con-

. _ . . gresso Nacional, autorizando o. crJdito· de 
Passa-se ao expcdwnte. !:Ji}2$, para pagamento do ordenado quo 

compete ao pedagogo ap . sentado da Com
O Sr. Alencar Guh:narães panhia de Aprendizes Artífices do Extincto 

('1° 8ec1·eta,.ío) procodo á leitura d.o seguinte Al'senal de Guerra do Estado do Pernambuco, 

EXPE 
.. DIElN. TJ~ tenente lwnorario Joaquim Antonio de Oli-
. ~ veira Baduen.-Inteirada. 

Officios: 

··•· Do ·sr. Deputado A1·nólpho Rodrigues de 
Azevedo, communicando que tem deixado . de 
coinpi.treccr ás sessões, por motivo de grave 
incoinmodd de saude.-Inteira.da. 
' bo Sr. lo Secretario do Senado, de 19 do 
cori·ente, communica.ndo. que o Senado ad
optou, e nessa. da't!t enviou á saqcção do Sr ~ 
P1•esidente da Republica a l'esolução iniciada 
nesta Camara, pr~t·ogando por um anno, sem 
vencimentos, a licencu: om cujo goso so acha 
Q Dr. Su.muel da Gama Costa. Mac-Dowell, 
Jonte substituto da. F:1culdade de Direito do 
Recife. -Inteirada. 

·Do mesmo sonhar, de igual data, commu
nicando que o Senado adaptou c nossa da. ta 
enviou á sancção prosiJoociala propo.'iiç'lí.o 
desta Ca.mara, ·. a bulindo a accumuliL<,liiO das 
cadeirás de logica do In tema to o_ do J~xter
na.to do Gymna.sio Nacional, sob n regoncia 
de um · só cathedrat.ico, e dando outras pro
viclenciàs relativas aos ·mesmos estabeleci
mentos dwensino;·~ Inteirada, 

Do mesmo senhor, de iguàl data, commu
nicando que nossa da.ta, o Sen~do enviouá. 
sanCÇl?iO . presidencial . it . re:;oluçã.o do Con
gresso Nacional, prorogando por um ánnoa. 
licença. em cujo goso so acha o 4° oscriptlt· 
rario da 5a. di visão da Estrada de Ferro 
Central do Bro.~.zil João Augusto Aritunes de 
Freittts.-:rnteirada. 

Do Club Militar, convidando a . esta Ca· 
marit a as . .,i;;;th• a sessão solemne . em homó
nagem á memoria do Geric1·al Arthur Oscar 
e do Almirante Jeronymo Gonçalvos.-In
teirada. 

RO(l nerimen tos: 
Dos contínuos do 1'hesooro Federal, 'pu

diodo equiparação dos seu.':l vencimentos aos 
quo poC'cebom us contínuos dosta. Camal'a..-
A' Commts:ião do Orçamento. 

O Sr. l'Woiva diz quo está. na. maró 
"das i'eclamaçõos, mas não tem remed.io .9i
não fazer outra, e desta vez importante, po1·~ 
que diz respeito ao que h~~ do mais olev<~dQ 
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na Camara, iÍ<J.Uill') ctue talvez disputa a buna, tl'azendo ao conhecimento da Camara 
st1pl'OJ11a,cia tla prositlench da propria Ca- roprosentaçÕilS de funccionarios do Cot•reio. 
mara .. Refere-se á Lmportn,nti;;sima Comrnis- Emprcga.dos dn,s repartições de S. Pa.nlo, 
sãode Orçamento, que é a chave de todos os Bahia; Mtnas, Alagoa.s e otüros E::;tados teem 
podePes da Casa c em tot•no dZ~. qual gyram encontrado ncsto recinto palavr<~s autorl
qua.,i toJos os projectos. Esca Commissão, zadas em f<tvor dos requerimentos que fot·~ 
j<l pt•ovou em tempo, domina. na Camara. o.~ mularam. 
unicosmembros que cJnstitucm a sua m:.tio· Ha, tügum t.crnpo que tonho em mãos uma 
·ria rounem, i.Í vont<ltto, os 207 Deputados eeprosentação dos pra.t.icantes de 2n classe 
restantes. e carteiros de 3·~ do Col'l'eio do Estado de 
· Ouviu de a.lguem que apenas um do· Pernambuco. 

domina, quo nã.o sã.o necessarios os cinco. · Prcl,endia.aguardar que os motivos dos rc~ 
Não sabe si este alguem se reff:riu ao pro· querimentos, cxa,rninados com cspecbl cui
sit.lente da. Commissão ou respectivo relator. tlalio pela commissão respectiva, t'o;-;sem fun· 
Salienta a importancia. do presidente do tal d.idos em um. ou mais pt'~iect·JS, para oll'ere
Commhs1.o, principalmente quando elle é, ecr, por mow de emenda, o pedido constante 
como o a.ctua,l, um homem de alta compc· uo documento quo me chamou a occupar a 
tencia o do geral estimn .. Seja corno for, o attençfi.o tla Garoara. . 
facto é que a. Con1missão g·overna muitas Mudei, porém, de proposito, e venho tam~ 
vozes a Cama.ra, conl!Uista.nuo votações vPr· b::m1 entregar á Mesa, lXU'a quo tenh::t anda· 
dadoir;.nnente admira.veis. Aos ouvül.os do monto con ven1ente, o :.~b<tixo assigaado, quo 
orador cl1egou o boato do uma J.Wotendida I passo a ler, fazendo assim parto da meu dis
rcforma regimental, refortp.a quo diminue, curso. Em occ<tsiào opportuna, tomarei a 
segundo ouvln dizer, algumn.s Commissões, defe::a da. C<tusa dos aponta.clos praticantes e • 
sobrecarregando de t1·abalho n. Commissi.'io ca1·teiros. 
de Orç:.tmento. . _ . ~ O SR. CJ~Lso DE Som~A.-Muito hem. 

Pobre Comm1ssao, exclamou enta.o. Ella . ''· · . 
queltem tantos teahalltos,que não pódc cuicta.r 0 SR. Bl1ICI~ ,FILtlo-Da s~mples lmtura 
de todos vac aO'Ol'a ser ainda mais sobre- do d?cum_e~to lc:'ja~t';lo a neccss1daclu do atton-
anco·ada o ilora l)üttçao,quoe JUSta, r~zoavel o merece 

c 0 or~do~, por exemplo, apresentou em SO· 0 ampu,ro do Congresso NaciOnal. 
ternbro do anno p:~ssatlo um projecto rela- o s~. MA.LACW!AS ,GON~~A.T.VES- E' urna 
tivo a assumpto .de su!Jida importttncia., quu CLHISu. JUSta. 

trata das minas em geral, o qual até bojo O SR. BH.ICIO FILHO- ms o seu conteúdo: 
não logrou ter· parecer. « lllms . . Exms. Srs. Presidente e majs 

Este pro,jecto m·a uma manifesta~·ão do Membros tla Camartt dm Deputados da Uniã.o 
subido apreç~o ao J~sta.do de Minas, ao (1ua.l Braúlcira. 
de longa data. ustú. o omdor ligttdo pela Os abaixo assignados,pr1ttica,ntes de2n.classe 
a1foiQão o symp:tthia Cll1C consagra aos seus e carteiros de :Ju. do Cur·rcio de Pernambuco, 
rcprosen tu.ni;os. . obrigados pelas necessidades mu.teriaos da, 

Este projccto ora do o1·ador porque tinha cxistencia., que d in, a dia crescem. o se tornam 
a, sua, assignu.tnr<\, ma.s ora utna, llossa.s mais o:dgentos ant;e a quadra. dillicil por 
rubric:~s de ... parlamentar, porque o ot·o.dor que t~·Gravessa o pa.iz intoir.>, e mnito prin-
limitou-se a copiar ipsís littol'is, mais : cipalmente as classes menos favorecidas da. 
ip$ÍS virgulis, porcluo collocou uma virg11La fortuna,, Tôm impetrar do VV. EEx. o 
quo lbe ca.usava duvidas, uma medida apre- favor de um augmento de ordenado qtB, 
seuta.da no anno antm•ior por um membro quando não se.j:.t capaz de tiraJ-os jntoü·a
da proprht Com missão de Orçamento, o mentella situação precaria. em que se acham, 
nohvel oconomistn. Dr. Set•zcd.ello Corrêa. possa siquor minorar-Uws os martyrizantes 
No emtanto, <~tê agora o p<wocei• .não app<t,· effoitos dessa situação, recompensando assim 
rocem, suppondo que elle foi lavrado, porêrri melhor os sous serviços tão mal ri:miune
que algum membro da Commissã.o pediu rados. 
vista, como muitas vezes acontece. Trata-se Percebem elles, senhores, a exigua quantia. 
de uma ma teria cuja relevancia não precisa de setenta e cinco mil réis por mo~, suj@ita. a 
ser . evidenciada, solicitando, pois, os bons desconto, quantia es~a quo absolutarnonto 
ufllcios do nobl'C Presiüonto, a.tlm d.a quo n. não chega P<Lra. se mantol'cm, para as mais 
illlt~trn Commiss~i.o emitl;u., quu.nto antes, o moJ.ostas despezas, imprescindíveis á sua 
snu pa.rucor. (Muito bem; muito bem.) subsistoncía, sem cogita.t•·sn do caso • de mo-

les tias o da hypothosc de po~suirem mulher 
O Sr•. Dt"iclo FIHto-Sp; Pt•êsi- o filhos, pacs in validos, irmãos, orphãos des

(lento, · om varia i sessões do anno corronto, validos, em estado do precisarem ile imme~ 
lUt~h; do um HoptH~tdo WHl t~,S):)OlUt~do .ti, tri- dii.~to i~OCCOl'l'O. 
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E' por dcmaJs penoso e cheio de a~rurn~ o 
estado em que se acham estes funccwnarws 
da União, que, entretanto, dedicam todo seu 
tempo, toda sua activiLlade o todo sea <.tmor 
ao se1•viço publico, á causa dtt Nação, com· 
sacrificio até da prop1·ia viJ.a, porquanto é 

ele 3a cla~;SC.-FJ'(_meisco Odorico Co>-rêa de 
Amujo, cn.rteiro · de 3"-- cU1.sse .-Manoel Ber
nm·do da Carmo Fen·eira, carteiro de 3a classe. 
-Jocío Machado Botelho Sobrinho, carteiro de 
3a. classe. 

bem patente o incremento que tem tomado O Sr. P1·esident~- A ·represou
ultimamente o serviço de correio neste paiz, taç:ão a quo V. Ex. se refere, vae ier en
sem que, para. attcnder ás snas cxigcncias, viacb ú. Commissão do Orçamento. 
fosse augmentado o numero de empregados, 
tendo de executa.r um trabalho dUl)lo os ORDEM DO DIA 
poucos qnc jâ se achavam nas reparGições o iiir. Presidente- Nã.o havendo 
postaes, para_ o desempenho uo quallhcs numero legal para se proced(jr âs votaç:ões 
tem sido pr(íciso ultrapassar 0 tempo do ex- -das materias constantes d:1 ordem do dia, 
pediento, que quasi sempre se proroga_ até_t"ts passa-se á ma teria em <liscussã.o. 
~;ete c oito hora.s da noutc, qnando sao lliS- B' annunciada, a discussiio unica do pro
pensados os omproga.dos que, com ta.es ex- jecto n. 8 D; de 1903, redacç~ã.o p~\rtt nov<~ 
cessos, ficam, não só f<tdigar1os, como até discus:;ão, de accõrdo com o art. 132 do Ro
exha.ustos, c n.lguns succumbcm ao poso de gimcnto Interno, da emenda, :tpprovada na 
ta. manhas lutas. 3a lliscussão do,projecto n. 8 A, deste anno, 

E t) sómente para sua.viza.r-lhes essa oxis- que concede á Societlade Protector~t da. In
tencin. quo oL!es rogam uma alteração p<na f'ancitt Desvalid~~. da Fortaleza, no 1 si;a.do do 
mais na cif'ra dos seus vencimentos, ta,nto Ceará, para manutenção das suas aulas c 
mais justa. quanto é grande a desproporção dos respectivos cuesos, o uso do proprío na-

.. entr-e olles e os praticantes de 1 a classe e cional que serviu outr'óra de dopo:-Jito de 
c;wtciros de 2a., qne percebem cento c cin- artigos bellicos. . 
cocnta mil réis, senU.o entretanto da mesma Ninguem pedindo a palavra, ê encerrada-
natureza o trabalho c nem sempre su:pc- a. discussão e adia.d<~ a votação. 
rioros-a habilitação, a assiduidade 0 0 zelo, São successivamente sem debate encer
despro:porçào que não se observa ontre_as ra.dos em 2d discussão os arts. 1°, 2° e 3o 
oukas classos do mo::;mo mmo uc serviço do projecl.o n. 64, do 1901, detm•minando (1ue 
publico ; sendo ainda do notar que. havendo os cü·urgiões de 5u clttsse do exercito e ar
dilficuldaJ.e de úccesso, levam muito tempo mad[t percebam as mesmas gratificações que 
os u.baixo u.ssígnados exercendo os cargos de os re.:>pectivos cirurgiões de 4a clasSt},c auto
praticantes de 2a. cla,sse c carteir·os de 3a, até rizando o Governo a i.tbrir o· credito preciso 
p;;derem ser promovidos aos · cai·gos supe· para a execução desta lei; ficando adiada a 
riores da rcpa.rtição,.emquanto um sorvente votação. 
de la classe, um empregado sem concurso 0 E' som debate encerrado em 2:1. discussão o 
quo presta um serviço todo material, tem art]go· unico da pl'ojecto n. 172, do 1903, au· 
men::~almente mais do cem mil réis. torizando o Poder Executivo a abr-ir o credito 

Por essas razõJs, dil•ígindo-se eHes a.os de 481$4,17, pàra pagamento da.s gratifiéaçõcs 
nobt•es rep1•esentantes da Nação, confiados devidas ao amanucnse da Directoria Geral do 
no_ seu espírito de equidade 0 justiça, es- Esta.tistica Manoel de Albuquerque Porto-
peram obter dcf<wimento.-E. ,R. M. cal'l'ero, ficando adiada a vota'Çã.o. . 

Recife, 6 de fevet•eiro do lJ)03.-Themís-
. tocles Gonçalves Ramos de Andntde, praticante Comparecem mais os Srs. Aurelio Amorim,. 
de 2a classe.-Joâ'o Alcides Gama, pl·atieanto. Hosannah de Oliveh·a, Passos Mh·anda, Carlos 
-Francisco Garna da Cunha Pe1·net, prati- de Nova.es,. Rogerio do Mil•<tnda, Urbano San
cante de 211 classeO:-Edm·undo Lopes de Lúna tos, Rodl'igues Fernandes, IV1ymundo Arthur, 
Leal, praticante de 2a. classe.-José Jl:Iíguel Anizio de Abreu, Bezerrll Fontenelle, ~ir. 
de Almeida, praticante de 2a. clas~e.-./acío gilio Erigido, . .João Lopes, TavarelS de Lyra, 
Baptista Uch6a Cavalcanti, :praticante de 2a. ~loy de Souza, Paula e Silva, Walfredo Leal, 
class8.-Polycm-po Gonçalves Rcmws ~e A_n- Et•nlit•lo Coutinho, Pct•eirr-.. de Lyra, Esme
drar.le, praticante de 2a classe.-;tntonzo D~as raldino Banfieira, Euzebio de And1•ado, OH
Martins, praticante de. 2a. clas3e.-Annando veiro Vu.lladão, Felix Gaspar, Satyt'<> Diàs, 
Xavier Cm·nei1·o de Albuqurm1ue, praticnnte Augusto do l!'reitas, Galdino Lorcto, Heredia 
de 2a. classe.-111anaeZ Martins Pires .Junior, úo Sá, Mello Mattos, Er·íco Coelho, Lourenço 
praticante de 2a. classe.- Jlfanoel Boptist-a Baptista, Oliveim li'igueil'cdo, Estevam Lobo, 
Este'Oes de Souza,· caeteiru de 3t~ classe.'- Bcrnat•do Monteiro, As1;olpho Dutra, .João 
Pedro Lucio Bodri,que:;;, carteiro de i1.a classe. Luiz Alves, Bernal'dos de Fa.ria., Lamouuiol' 
-F~·ancisco Rorp.w de ;lzcruerlo, ca.rt.CJ:eo de 3" Godofrcdo, Caloger;~s, St~bino Barroso, Padua 
cla.sse.-Jase de ilssis Ocwcia FUho, carteiro H.ezenuc, Jesuino Car·doso, Ferl'cü·a Bl·<t.ga, 
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Paulino Ca,rlos, Azevedo 1·Ia1·ques, Costa 
Netto, BoneJicto de Souza, Lamonlm Uns, 
Abdon B aptista, Elizeu Guilherme, Soa1·os 
dos Santos, Jnvenal ·~vlillcr e Campos Cartier. 

Deixam de compa.recm•, com causa parti
cip~~dn,, os Srs. Enér~s Martins, Ra.ymnndo 
Ncry, .:\.:t•thur Lemos, José Euzr-bio, Luiz 
Domingues, Guedelha Mom·ão, . Dias Vieira, 
.roão Ga.yo;~o, Trindade, Soar0 ;;; Noí v a, r-fo
reira Alvos, Estacio Coimbra, Pcd1'o Per
nambuco, Elpidio Figueiredo. Raymundo de 
Mh·anda, Lcovegildo Filguoil·as, Milton, 
Vergne do Abeou, Pinto Dantas, Tolcn Lino 
dos Sao.tos, Belisario de Souza, Silva Ca,stro, 
Bezamat. Poroira Lima, Panlino de Souza. 
Penido Filho, Ada.lb:\rto FOl'l'az, Antonio Za· 
carlas, Henrlq_uc Salles, Arthm' Torres, 
Eduardo Pl1n0nLel, Ologarlo Maci::l, Roüol
pho Paixão, Domingnes de Ca.:-;tro, Va.lois do 
Castro, Ar·nolpho Azevedo, Cand. t<lo de Abreu, 
Carlos Cavalcanti, Xavier do Valle, Victo
rino Montnieo, Cas:;ia.no (LO Nascimento e 
Alfredo Varella. 

E sem C<tusa, o.3 Ses. Inclio do Brt\zil, Abdon 
l'viila.oez, Alfonso Costa, Arthur Orlando, 
Epaminondas Grrrcindo, Arroxellas Galvão, 
.Tovinin,no de Cn.rvalllo, Rorlriguos Lima, 
Eduardo Ramos, .Moeeira Gomes, Jos;} Moa
jardim, Augusto de Vasconccl!os, Ficleli:S 
Alves, C1~uvello C<.tvalcanti, Carneiro de Re
zende, Co.-;ta, Junior, José · Lobo, Leüo do 
Souza, Alvttru de Carvalho, Ma.rçal Escobar 
c Angelo Pinheiro. 

O !!h•. Presidente -A Mesa está 
ioform<.da ·de q uc <:t lista dn. porta accusa a 
presença de 111 S1·s. Deputados; ú. vista (listo 
vae se prvced.er <L votação das matel'ias en
cerrada.s. 

EsttL soln•o a Mesa. um pi'Ojccto da. Commis
são do Consi.Htliç~ão Legislação e .lusiicj<.L ,J.e 
caracéor urg-er..t,e. 

E' o seguinte: A Commissã.o do ConstiLui
•;:rí.o, Legislação c .lustiça, vem Sllbmctter á 
deUbm·a.ção da Camar-a ·o seguinte pt·u,jedo: 

O Congt'Ci3So Nacional decreta: 
Art. nnico-Fic[t proroga.Lla a actmtl sessão 

legislativtt. a.i;é 2 do outubt'o uo corrente 
anno. 

Estêl em discussão. (Pausa). 
Nào havendo quom peça-.a. p:~lavra, é on

oerrada. a. discussão. 
Em seguida, é posto a vot .:s e approvado 

.~em deba.te o seguinte . 

40:l 

O Congresso Nacionaldccreh: 
_ A~tigo _unic_o. ·. Fíea pl'oroga.da. a actual 
sessao lcg1slatr.-a atú o dia ."2 de outnl1ro uu 
cot·rcnto anno. 
. Sala das sessõc,, 2l do a.!.;-osto tio 1003 . ...:..:... 

Pío-n_nhos Jion/ene,r;l"o, pt·cürlcntn. - Lui:;· 
Domtngues .-A~evedo 11Iarques.-Teixeí1·a c[, , 
Sd.- Eslevi:~m Lobo.- 1-'1-cderieo Borr;es._:_ 
lfosannah de Olivcira.--P. 'J'olenlino. ' 

E' o projecto enviado <.to Senado. 
~osto <L voto;:,, é _ <tppt·ovado mn discnssão 

unte?- o pa1·e~cl' n. ~0, de l90~1, opinando no 
sent1do ~e nao set· yonnda_ ~m consideração 
a materm do officw d.o JUIZ d.o direito Lla 
com~_rca do S. Gonçalo do Sapncnhy, E:stado 
de Mmas G<Jraes, rola ti v o ü pl'Olti bição do 
oxer·cicio da · profis:::fl.o do advogado ao~ 
Deputt:Ldos. 

K _ <.tnnuncialla. a vota.çilo do projecto 
n. l:-,1 A, do 1!)0::3. qrt :J m LIIG<L continuar a 
fazer gratuitamente a imp1·essão da. revista 
da Sociec.htde de Me,iicimt e Cir·m·gin, na Im
prensa. Nacional (discus1ào unicil). 

Posta ;~ votos ú a.pppov<.tdn. a sen·Lünte 
emcnd<t do Sr-. Rodrigues Lima : ·~ 

« Em vez de - pa.eu. continuar n. fa.zor
diga-se - pa1·a. mandar f,,zer. . 

Assim emendado, ú :tppl'ovatl.b em · 3a. di.'
cussão o projecto n. 151 A, de 190: :, que é 
envLado ti. Commissão de Red:J.c,~ão. 

Posto a. votos, é appt·ova:.~o em 1:.c. dls* 
cussão, o seguinte 

PJtO,JF:CTO 

N. 42- l9f/1 

O Congt'e:o:so Nncional deCI·ettt : 
Art. 1." l"ic<t o Pvdel' I·:xecuti\'o autori· 

zatl.o a cro:w c rcgnl:w, ~em onus · p;Lra o.' 
cof'ro::; public:Js, uma. c;tixa hcneficento m. 
Brigad.:L Polichtl du:-:t.a Capital. 

A-rt. 2. 0 Sot'tL cunstituitl<L com u de:-;eonto 
da importancia Jo um dia de ~oldo, crn c:tda. 
mez, dós otnciaes e (H'<tt;las da mo~mn. bri
gada, 20 "/o das multas impr:..sl;as por faltas 
disciplinares e quacsqucr dona.l.i v o~ pa~'ti
cularos ou legados. 

Art. 3.° Fica extensivo :iquella briga.d;1 o 
dispositivo do art. 4° tl.o üect•et0 n. HJ3 A, 
de 3U de janeiro (le l89J. 

Art. 4. o Revogam-:-:e as di:": posiç-ões em 
contrm•io. 

PRO.JECTO O Sr. Ccn·rea Jii)utr·a (pda oJ·dem) 
N. 181-lDW _ Roc1uoiro tt V. Ex. que~o dign6 con~ulta.r 

P;·wo.r;a a aclual sass(io le[Jislati·va aLJ odia á casu, sobre si concede tllsp ::m~.t d.c mter-
:2 de oulHfJ1·o do co;Tente r.mno sticio. afim de C!LlO este projecG:.J fa.ça parte 

A Comntissã.o de Constituição, Logislac:ão e ch"L ot•!lom do dia do amanl1~. . . 
• tn)3tiça. vmn submotf,er :i deliberação Li.l:l. Ca.- Comml~a.tla a. -Camu.ra, e conc .~<lLlla <:t lli,-;~ 
rnn.l'n.o ~ogulnte projoC'to: 1)om:tt pcdllla.. 

\'oi. IV 
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São succassi vamJnto postos a votJs c a.p- gocios Interiore.;; o credito de 32:000$, sup
prova.dos em 2:.. ui::;cussfí.o OS S0,..:·uintcs í.U'· pl.cmentar· á rubrica ga do art.. ~o da lei 
ti gos do n. 957, de 30 de dezembro de 1902, par::L at

t.endcr ao pagamento de ajudas de custo aos 
PRo.mcTo membro.:' do Congresso Nacional. 

~- 179- 1903 .J At·t. 2. o Revogam-se <~::; cli ;pJsiç-ões em 
- contrario. 

O Con~rcssJ Nacion tl decrei;a.: 
Art. i".o Fjca. o POlbr Exe'~lltivo autori

Zcl.:io a abri e ao ''1\Hni::;terio ~h .Marinha o cre
dito de 1.481 :337$3l2, supplementae ;t ru
brica . .21-~luniç.õ'.ls de bJCC<t-(lo art. So, tb 
lei n. 937, cb 30 de tlJzembeo oe 1902. 

Art.2. 0 Rwoga.m·sc as dispJsiçõe~ em :::on
trario. 

O St·. Ilo~annah de Oliveil"'a 
(pele:. onlem )-Sr. Pr·esidonte, peço a V. Ex. 
qw-3 consulte a Camal'a. si pe1·mHt3 que este 
pr-ojedo ontl'o na urdem uo din. de amétnhil. 

Con~ulta<itL a C.·.m:_tra, é concctl.ida a dis
pcns:t pedida. 

Posto :1 \·o tos, c~ a.pp1•omdo em 3'' discussão 
c en viaélo à Oo:nmissão de RcdacçãL) o · so· 

O Sr. Dricio Filho (pela ordem)- guintc 
S1'. Presidente, peço a. V. Ex. ClUG con::iUitc 
a Ca:~a sobre si concede dispensa do inter
stício pa.ra que esto Pl'ojecto seja <lado para 

PRO.JECTO 

a ordem d:J dia da. scsrúo seguinte. N. 167-1903 
Con~ult::da. a Ca-na r a, é concedida a di::;- o Congressc>' Nacionttl uscrettt: 

pen:3a pccltda. .• 
s- . ... . . t 't t . I Art. l. () Fica o Pcdor Exocnti \'0 antor·i-

.<\O ::;ucc~ssl.j:~n: ;01! e ,-'P0~ os ; vo. cs ~ ~~: za<lo a a.brlr ao Ministcrio da Justiça c Ne
~rc: ados em ... d .s.,us ,ao os ~cgmnte:-; cL- gr:cirs [n t.cl'iores o credito extraordinario ele 
'lilgo!S do . 1 :000.~322. p::Ha occorrer ao p-: g,tmento da 

· rnoJrcTo gratificação duvida ao curador d<.l.S massas 
tallidas. bacharel Luiz Teixeira de Barros 
Junior, no poriodo d0 25 de agosto . a 31 dG 
dezembro de 1902. 

N. 17:3-l \JO:l 

O Congresso Nétcional decrJta : 
Art. 1 o. Flca. o Poder ~xecutivo autor:

zado a <J,1Jrir ao Mini.1teri•J dtt Justiça c Ne
gocies InteriorilS o credito - de 10:604$93,1, 
supplementae á rub1·ica. 27 do al't. 2° da lei 
n. 957, de :30 de dezam1Jro de 1902, sendo 
2:450.$100 ptLl'a dospnzas com examéi3 gora:Js 
de peepa.l'atorio::, 6:154$834 com auh~s !)Up
plcmcntm•es no I~x.tcrnn.to, o 2:000$ com gm
tifica.ções a.ddiciona.cs no Internato. 

Art. 2°. H.evogam·so as ·di~posiç:õos em cJn-
tr[n•io. . . 

O @ir. Bricio Filbo (pela oJ·dem)
Sr. Preside o l;c, f'<~ço iJ.cu ti co pedido com rc
la.ç~ão á este pPojecto: pcç~o a V. Ex. que 
consulto a. Ca,sa se concede a. disp::msa de in
tersticio parJ. que clle figLu'o na ordem do 
dia de arnanhfl.. 

Consulta.du. a C amara, é . concedida a dis
pensa pcdid.~t. 

São successiva.mente postos a vJtos e ap
pl'ovados em 2a discussão os seguintes ar· 
tigos L~O -

PR.O.JECTO 

N. 174-1903 

O Congr2sso . Nac:on:tl decreta. : 
Art. 1. 0 • Fica o Poder Executivo aut.-.rj

Za(lO a abrir ao .Mini$terio da .Justiç~a c Nc-

Art. 2. 0 Rcvoga.m-se n.s disp:>siçõos em con
tenrio. 

Po~to a. votos, é approvado em ::Yt dis
cu~s.io c enviado á Comnüssã.o de Redacç:ã.o · 
o seguinte 

PRO.TECTO 

}l'. 133 D-1903 

O Congt•es3o Naciooal resolve: 
Al't. 1, 0 GOZ<U'ÜO da Ü.'allC!Ui<J.. po~tal a 

cot•.re::;pundencia c a Revista da l::iocicdadc 
Bahiana. de Agt•icultura., do Estado d<:~ 
Bahia. 

Art. :2. o Revoga.m-se a.s dispo.siçõ.:J.;; em 
cont~·a.rio. · . 

PJsto a votos, é ::tppeovach em ::;a iUscu::;são 
e. enviado <t Commis:ião de Rcdacção o se
guinte 

PR.OJECTO 

N • . 133 E- 1903 

O Congrc.sso :\fa,cional resolve : 
Art. 1. o Goz:l.l·ão da franquia pJsta! <.\ cor

respondencLt e a Revis~ét da Uuiü.o Agricoh 
de Se1•gipc. 

Art. 2•. H.evo;am-sc a.s ttisposiçõ:Js em 
con tra.r·io. 
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·sR§§Xo m& 21 -DE1 XdosTo nE 190:j 4(J3 

Posto a votos, 0 approvado cru 3n. discussão Posto, de novo, a votos, é approvallO em 
ü enviado <L Commi~sã/J de Rcd<tcção o 3a discussão c cn viado á Commissão de Rc· 
-s3guiotJ dacçio o r ~Jfel'ido pr,1jccto n. 133 H, de 1903. 

Compn.reccm nindn. o:,; St•s. "\.n tonio Bastos, 
PRO.JECTO Th:)maz Cava.lcanti, Fredei·ico I:lul'gJs, Jo:ío 

~. l:J3 F _ l903 Nciva, ~otll'l_gucs Dor_ia,, Cal'los Reb3llo, 
Tosb, S;t Fr'etrc, Amct·tco de ,\lbnquet•quc, 

D c. ongt·esso . ~. ':te. ional r.·c.'Di vc : ... I i~enriquc B. or~. üS, RíbciT'J .JuntlUCil':L, _Fmn· 
_ • . . • Cl~CO Bernardtno, C<.tnHllu S:Hl'üS F1lllu t~ 

.\.l't. 1. 0 _Goz trao da !yaoquw, PJ;;tal a. cor Fr;~ncis·~o Tolcntino. 
!~0 .. ::pJnrlcncta, e <L Revista tl~L S:Jctedadc de 
"\gei~ulLllr<L Alagoana, do K:;ta/lo do Alag•J<V:L 

Ar~. :2. 0 n.cvog:.~.m-se a.;; llisposiçõc:; em 
C'Jntml'io. 

PüS '.o n. Vú!i'J~. é app~'.JVii.UO Cltl :3a diSC:LlSSã:.i 
o on vh.tdo ti. ComQJ.issã.o de Red ·.wção o sc
~uinte 

PRO.JECTO 

~. 1:33 G -190'1 

O Congt·e~:'O Nacional resolve 

.\.rG. 1. 0 GJz:tt'ã.o d:J. franq_uia.l))~b,l a cvr· 
l'L':'.pondencia O a U~rústa cltt Sociedade AU· 
xilLvlora de Agricultura do Es t:<.do de Pel'
nambuco. 

_\rt. 2. o Revozam·SJ as dispof::iç:ões em 
~o:1Gt'<tl'io. 

Posto a. votos,é approva,do e:n 3a di:'!cus:::Jo 
. o !3egui '1 te 

PRO.JI·:CTJ 

}l'. 133 H- HD3 

O Cvngre:sso Nacional resolve 
A;.·~. 1. 0 Gn~trão da ft>a.nq_uia po~t:1l u. 

col·re~ponclencia o a R'-~IJista üa A:-::::oc:iaçào 
Ageicol:t Paulhta do Est;·t'lo üe S. Pa.ulo. 

Aet. 2. 0 ltevvgu.m-s3 ns dí~poi'ições em 
C:J!1 Ü'J.l'ÍO. 

O §i". Angelo N et.o (pdu 01·dem) 
l'·3quer veriticaçüo da. votu.ção. 

Pl'occ-lcnuo·:::e ;i. vJrific:.tçã.o, rcconhccJ-sc 
t-2rem vottt•lo a favor 9f3 c c.:>ntea, 4 Srs. 
Daput:tdos. T•Jt9.l, 100 St•s. Dcputu.d.M pr~.,. 
~-::entes. 

O !!!u-. Presh.lente- Não tn nu
mero. Va,g se proceler tt chamada. 

Pt•ocedend•>·Se á cll:tma.da., vceitic~1.-se tcrGm 
s::~ ausentado os Sr.L Taval'o.s do Lyn; Eloy 
.de Souz.t, Pereira Reis, Od~o de Souza, José 
.:vrarcellino, PJrcit•tt dJ Lyr~l., Sa.tyt•o Dias, 
.Da.vil U~tmpist:t, C,trlos Ottoni, Carvalho 
Brit~o, PcdLLt Rez lJ11C c B3n3Jicto de Souza.. 

O·Sr·. 1'-..ugelo Neto (fJeta (u·dem)
Sr·. Pro:::idc.n ~c, nÜ.') venho pe .iit• vc1·i (k·tç>ão 
d r~ v.,tação ; ll.() contr<tri:J, I'Onllo pediL' <L 
V. Ex. quo constdtc li C:tm.u·~t si concede 
dispensa de impeJsssão p:u\L :.t rc.lacção linal 
do prujecto n. 167, de 1003, que ha pouco foi 
voLd.o .. A redac )ão ost;~ so bt•o <t me:)~t. 

Consultada a Cam~m:t, é couccdiLia, a. tlis-
pens::t p::>.didn.. 

Em seguüla. é s3m dJbJ, ~13 a.ppl'OYatla. <t 
::;cguinte 

RED.\C( \.0 

~. lG7 .\- HD3 

T~cdo.l'çiio fhwl do JJI·ojectr, ,, . .IU7, r/este unno. 
tj'(tr_' (WtoJ·i;;a o Presirfe nt.~ •ht .Ra,,ubliw a 
c1bri;· eco JlinisLe1·io r.la Just~çd e .XIJgoc·ios 
lnle1·ion~s o crcd·ít:J c.dJ'tWJ"dinari'J de 
1:690$32 2, po.1·r~ po,r;amen lo da ffi·at·ificação 
dct'Üla cw cw·u.dor das massas fútl-idas, úa
ch(!rel Lui:s 1'eixei1·a de llwTO:J Junior 

O Cong-rosso Na.cionu.l decreta : 
At·t. l. o Fica o PL'e.;i.bnl;e da. Ropul>lica 

autorizado a. abriL' ao ~-Iinistel'io da .Justiça c 
Ncgocii)S Intcr .oro.:; o ct-..:uitu oxtr~wrdinal'io 
de 1 :60fJ$:.l~2. pam occot•ecr ao pa,gmnentu 
da gl'a.tilieação devida.tLo cm·;t<lol' das massas 
r.~llídtl.~, kteharel Ltriz Teixeit-tt de Ba.l'ros 
.Junior. no perío:lo de ~3 de agosGo a. 31 de 
dezcmhL'O ue 1002. 

Art. 2. o Ro\'uga.m-so as disposiçõe::; em 
contt·a.rio. 

S<th:. elas Commissõos, 21 do ag-o::~to de 190:3. 
-Domingos GHinwn~es. - !Ienncncgildo r{ e 
Jlo1·aes .-Vi1·iato Jfasr;oJ·enltas. 

E' o pt•o.jccto onviarl0 <:to Scnévlo. 

PJ3to a vot;os, é appl'ovc:do om discussã.o 
unicJ. e enviado á C•JlllJUissã.o d.e Rcdttcçã.o 
'o seguinte 

PH. ').J I~ CTO 

N. 8 D-l9CJ::) 

o Sr. p 1·eshlente -RespJntlcram O Congt'.:JSSJ Nacional decrata.: 
<i, chu.~nada 123 St·s. D3i_:ll1Ltrlo.s. Vae se pro- Al't. 1.° Fica concellitlo á SJdehtlc Pi•J-
,.'!egult• n~~s vohçõJ'!l, tectora. da lnC"<.~ncia D.Bva.!id.cl., dD. Fortaleza., 
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no Estado do Ceará, para manutenção das { O Sr·. Presidente-Estão finda:3 a~
snas aulas c dos respectivos cursos, o uso do vota,çõos. 
proprio naci?nal que . serviu ~utr'o 1·a de d~- Pas~a-sc (t matcda em discussão. 
pos1to de artigos 1JeU1Cos; c da outras peovt- < - < 

dencias. E' annunchda a contimmçil.o da discussão. 
Paragrapho uníco. E:;~a concess'io ~lO tor;.. unica do projecto n. 285 C, <le 190.2, addi

narii. clfectiva. desde jà e dm'ar;i. omqua.nto tivo ~est::~,cado em 311. discussão tio projecto 
existir tt mencionada as::;ociaç:ão, com os seus n. 28o A, do me::; mo anno, com os sub:3ti
fins a.ctuaes. tutivos n. 107, de IOO:J, da Commissão 

Art. 2. 0 Rovogam-so a s disposic;ÕJ:l em ~spccü1l, e outros a ctlr~ orrerecido:-J (Rcfo1·ma 
contrario. Eleitoral). 

São succcssi :rarnen te 12ostos a ,-o~~Js r: a~- 0 .;;;:.r.· ~ · 1 • t _ -T . 1· r , 

Pl'OV '1CiOS 0111 _,;, lll'·'CLr·<-•ao O" "tV'l" 101C'" 'tl'fl· -= . • .-:-r~SH CU e Clll ét pa cLI Ht 
gosd~ ~ '.) ::,.x ., ·- .,.., ·'· · .~' ' I oS <·. Rtrbosn. Luna; 

Pr~ u.r~-:r: To O Sr. B~rbosa. Lhna diz que, 
, ., r . (!IID._llllo , utlegJslatnr_a p~ssada., c~c scutia-se o 

· .N . o i A-. l .J.J I . I proJecto de rcorgan rzaçao elo D. rstl'icto F' e-
.. , , , T· - r , , , 1 • doral, em lll11(1 das dispO.':'ÍÇeüS düSSO projccto 

O Con.,resso "N acwn ctlrc.)olv o · I sustentn.va-sc que a lei eleitoral n. :-;.s do 
. Art. 1. 0 0:-:: cirnrgiue:_ J.e. 5" classe no exm:- 2G de janeiro tlc ,189.2, não estava mais' em 

~Lto _!}arma,. da porcebci·a~ as m~smn,~ __ gmtt- condiçõe···s de ser'\.'Íl:.' á esc:Jlha dos m:l,ndat_a
Jicaçoes quo os rc.spec t1 vo.~ cH·urgwo.~ de rios do povo quc,.lwuvessom de funccionar no 
4a classe. . . . Conselho Municipal de -; ta Capital. Por occa-

Art, ·, 2. o F1c_a, o GoYet>!lO aut~r1zado a. abr~ r si;1o da fundamentação deste projecto, os 
o crecllt? pl'CCiso parn. ImmeJta.Ht exec:uç:ao sou:-:; autores c a.quellcs que o::; acompanha
desta Je1. . . . . . . ..... Ya.m deixavam bem cla1•o que o pcnsfl.mento 

Art. :) . o ~tevog [uu-se as le t;:; e chsposJ çoos que os levava a. crmtr disposi r,-ões cloitoi·aes 
em contrarJO. . I peculiares ao Di:3tricto I•,ederal resultava do . ., 

,.... . • . . . . Llefei t,os, dos vícios inherontes (~ lOL cleiGol'al 
. O ~r. Ne1.v_a. (p~~a o!·rf.ejj~\ 1'~q_u e r: ~_a a. que vem de se refe-rir. 

Camar<t concede drspen::;a. clcw1.~.Istww. ttü_:n Ent"ndetl c1ue nãoee:J .. li.'t''"o rn·· r1 1'. ,, • . 
de <::01' d·· '10 )' al' ''l a OI' '01"11 elo Cll'l l l'\ S '' ' "l\ I o..;; . u 4 ct ,(.ll ' par a 

. "'. '-"u 1 
• co . u. . , < . • '" . '~,;;~:,, 1 a renuvacão (La lOD'lSlatm''t fedOP:tl 'tr ll 

segumtc o P 1'0Jecto n. G4, de 1~.101, 11ue a.c~~b~~ mosnn lÔi que ne~su. occ ,~sião acoi'm~~:~o d~ 
de ser vot.:.tdo. vícios , de llcfeitus tão gt;aves, tão tcios, e trn,-

Posto a. votos, t~ ::t.])pl'OY<i.Jo om ;~ i 1:.Hm1s::úo toa de g0nm•alizar esta disposição, mandando 
u a.rtigo nnico do á Yfo'~a . como sub.'!titutiYo ao projocto da re

PROJl~CTO 

N. 1"1.2--190:.) 

O Congt·e~so Naeion:ü doct•eta: 
Artigo unico. Fka u Pot.lor Ex.o ·uti,·o au

torizado a abPir o cl'e .l.ito üc 481$447 pat•ct 
pagamento das g i•:.üillcaçõcs ücvitl<Ls ao ama.
nuense tla. Díecctoeia Goeal de Eshtisticn, 
Manoel AlbuqttOL'quc Portocarrol'O, deco> 
rente~ de 1 deja.neil'O a 17 r.lc julho de 1898; 
revogadas as disposições em contt\H'io. 

O ~a:·. B~icio Filho (pd(t ordem)
Sr. Presidente, trata-se de um cred.lto de 
481$,147 p:.tra pagamento da.~ gt•atificítçõeo:; 
devida.s ao am ·tnnenso d<.t Dil'ector la Gorn.l 
de Estatística, Manoel áe Albnqne.rqae Por
toctwrero. 

Pcçu ~L V; gx. que consnltc :í. C:J..m:LI':.t si 
eonccllo tlisponsa. d~ intm·l;icio p-:r.n o lH'ojc 
cto n. 17~, do 1D03, S31' incllliÜ> n:1 or .k•m 
üo dia ele a. manhã. 

A Cn,mat'tt, sctHbcon~nlta(b, cJn ;o lo :\ di 'i· 
1iensa. p.3dida p )lO Si·. Dcpnt:v.h Bt•icio FWu. 

organização do Districto Federa!, •w mono::; 
nost'1. pnte, o projecto da reform~t cleitor,tl 
devido ;i.. meditação laboriosa e. in telliD'entc 
elo honrado Dcpata(lo pelo Estado do Piauhy. 

Quiz assim atfi.rmcu' que, ou a lei. eleitoraL 
·n. ::.:5, tlc .21.i de janeiro J.e 189.8, er;~ bo~, ou 
n~o c1·a. Si ora, não havia motivo para. se 
f':.tzer um<~ lei cleítoeal especial para o Di:;
tl'icto FedeeaJ, si o não era, não havüt 1·azão . 
honesta que mn.ndu.sso renovar a lcgislu.ttm.~ 
por meio de uma lei que pubHcamonb se 
clas~ifi u a,va. · fanesta ü. 1iberdctdo publica e . 
funte do reaud.es dele teria~:. 

Infelizmente a Cama,I·D, não pen::;on n.ssim·, 
ac:;:oecli toa q U(} . a. lei ser in, muito bJ é~ para 
toda a. pa.rte da. Republica quo não abran
ges~e o Districto Federa.!, zona oncrava,da no . 
·nosso territorio, padecend.o J.e enfermidades 
p~·opl'ia.s à saa, sitnaç:i'í,o e constitniçà u; o ca.
l'J~enJo, elb só, tLos rcmedios ins&ituidos . 
rwssJ p1•oj::cr.o de loi YoütclJ nos fio :~ d~t pas
StL la. lcghlatur~t. . 

S .~ nJ.o a,sim, julgJn o orador no devor do, 
vinJo :1. ü }büu o pt•o,jcc b da. Commissã.o Es
p :chl, calcJ,do sJ!JL'C• o t:'ab:\llto do honrado 
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SESSÃO E:\f 21 DE "\GOSTn DE 1D0:1 {();'"i 

Dcpat:.tdo pelo Planlly, intm:·vü· na. Lli::;eussão tl ·?~ o~ Cl[Wit:ltus du monL·nw politico, subor
nem sô po1· esse motiícc ~\ quo vem du filiar tltna.-. ..;e :t !.od:1,;; a~ tnns<t-2çõcs que se podem 
sua attil.w1o, mais ainda. c principalmoncc inr~~~in:tL' <!Ill lllétl.c~t·i t. fu) accut\Lo ~; padida
poi·que, p<~l'Giclario convieto do voto publiGo, 1·ios, t' doix; a Camat',!, :" J.mtço:> com nma 
do voto a de.~coberto, do vot~ r_,'spons.:rvel. tlout t'Jl),J, I!IJ ·tu:tn tu,itnp:Llpa vcl,q uc se pt·e;t<t. 
àc.sàc o_s tt:<1b_:~lho. s .. da. __ Con:s.·tttHmte, ... dc·s··(.le I a. ~ . IJ.I:J,,_a.; ali.ca.rJI.;iJ.J:v;;. q:w o.;; dusl·[l..t'ius 11ui-. 
s~u~s pr1men·n.s mcdttaçoes sob1·c matar·1a l10· zet·~Ill Iltlilfll', n:1s IegisUv;nl'as po1· vlr. 
l1~1ca !1 1

• ~ompJ l~). Pl'?pag.anda,_ en t.?:1tt:u •hstrn, <t. lei ctni iora.l co \ l nwt·:~-Ul.B qn::~.n tos 
naosm lictí.u:sl.leneta.r em j ,_ICCfLlsafJII_Jrl.L- c··t"'o ··ci· J· 11 c . 111 ll"'t1·!· 1·.1 ... lo ·· ... , ·t 1 
-.,~ •t <r,· , ·' . 1, • • , d • · ,· ,. <·o ::i t. " to Jlll<o~ .), '.~ lü::;pt.•I O ll8 

\ ·0 . ::1 Cc.\. 0::;'i)I!C<1:s que <\~OI11Ja.V.11i1 e ll1::.&Ill caJa. Ulll deS 'i'S Cék:iOS tum-SC r~~Lto tloui:I·imt-
lUCll~O (~c t,yL·a.nnia. u t.cst.cmL~nho de . :-;uh- ':li t'~ (iUO i:·.;so se pó lc ci!Mttat· ÜOIIGl'iiHL-a 
scrv1enc_u:1: . este modo de m~~mfe:;tarom-se, mnís inculwJ•n n to, <.L inais incnnsct1uontu qllc 
nos comlclos ~opuh~r.es, os elotGores dr quü.l· ·,j possi.-ol imacrinae 
quer as.~cmblt~ct polütca. o • • 

Levado pol.' es~es dous motivos, cada, qu:tl .:\t·gu!i\C\!\(,:J, conto tux.Lo d;~ !oi, exuntpli-
mais ponderoso, prcle :.i. Ca.mae;t que lhe re- fica o:; c~t . ..;o.~ .iuigadus pela. C!t111<tl':t o pcnsé~ 
leve quo qnasi ao ~eL·minar uma tong;t dis- cpto :-:n ~~~~·,rp osG:tbeleccr unt:.t rloul.rina uni
cussão em que sobre o assumpt.o em deb<:~,,.~ l\.:>t'l11o o q ,, ' ::;ej;t ol~:'t~l'YLliLt leal o c:sct·upu
sc tem externado corn i,anto bl'illt<.tnf;ísnw lo.s:lt:H'Jil; :. 
oraüorcs ti'í.n Ct!cunllos, csgota,ndo de ;tl~nma. ;\:ludu :ti t't '<'<·nsea1ncnt,.l ao qu<.d ::>c acha. 
sol'tc a materi<.L, lhe perntitt<.t a. lilJcedadn li:..:·a·ln :1 •·l;t:l pusic.::·io do Congressu Naciun<.tl, 
rio vir fundameiltar o sôu voto e justi(kat· a. lcm!w.L " 8 t'<~-ult<tdos nf'g:tti\ros dcs.~e scr
Slli1 attituclu n<:t discus.-;uo j;:L h;.L tanto toinpu v i< .'•.> ~~ ra ·. \ "t'l' a. neee~.~ida.de de ;;;o c-.:lu.lJeln
a.beeta em tnrno desse projccto. <'CI' e,;t,~ .~ :: 1'\' k" d,~ f't·Jl·nw, :.L coPt•n-:pond.ce os 

Comcç:a.r-;l, pelo que os clinicas costnma.m inttlit;u " :1. 'l rw :;c dest in:t, dn conl.'ot'tlliLlaüü 
ehn.rnar u. J..ütoria poro~t·oss ~ dos onl'et'mJs euJJI u 1[11•.: p:t' 1-~:\iLn;t u, <'cm:3~iLuiç:'IO du 2,1 üe 
:~ cabecCit';L dos quaos são r.~onvidados a com- rcv~~~·ui l'l>. 
pa1·ecor para o 11m de di<tgnostíc:Lr a mo- lli:-léol"iu • .~ 11todo pJr rrw..\ !;em sido exccu· 
!estia e institun' o tt\ttu.mento ·~· ;tciona.l. b·la a. tci t~lt~itot'<tl c Jttostl'ét a ca1npanlta 

O onfc.t'mo é. a lei eleitor<.tl. vigente. Os (]llü tovu d.o enft·cntar- p:.u·a VCl' se conseguia 
maios iJLIC a nfiJi_gem todos os conhecem; as :t rcspnnsabilidrulc erinlin~d do.-:; }Wev<.td
causas dc;:;se.;; ma,tes é que teem rbllo logae cD..dOt'C:3 ,~:~, cloiçiLO tlo ~~~ distl'ict0 do!lta Ca,
as mais peofunda; divergencias, só cquip·~- pitaL n:t, qna.! vo&uatn eleliores fa!locídos 
r::tvois t"L Llivergcncüt uíndD.. ma.iui' sobee o como ncou c \"illenci[l.du o provadu pelo e . .;;~ 
tratamento a instttair-so p;na. resfi<LIJelcce- tndu (lD:; tino:) d.e assi!::·natnra dos olui-
l'üm-s~ as garantias du sull'L'éLgio t)nbtico. tol'c;;;. ·· 

P:wccC' tJUU ~.le1·orüti1l J\!Capitub,r· um mo
desto exame de cun::icienci;L os ell'citus qne 
essa. lei tem ovidenci<1üo no seu fLtncciona
rncnto, nesta, CétSi.1. e fúr~ Je,;to reeinto, com 
<.~ col'abora.ç?í.o, c.í.s vezc~s llit·ocb o ímtnrxli<~ta, 
outJ•a::; voze:; i•1directa. e longínqua, tlo todos 
03 rcpeoscut<.tntes da Nuçã.o. 

Quot· crer tJUO, rccm•Ju.núo as cxii<.Lçõcs, as 
•li!llcúld;ulo'~ em que se tem oncontrt~do o 
CoogTcsso ~acionai na a.pplícaç::t.o d(~,;sa. bi, 
tcL·-sc-ltrl dado o primeiro passu para se in..;~i 
'tuir um exame mais sogaeo. pelo conh:x·l
mentt> Üi1 :-Jitnação :.t que poder-se-ha. n·azer 
l'ümcdio. 

Precisa-se salJer o ctnc ha, u quo exi::;to ;· 
~onsultal' as tradi(:õcs llistorica.s sobre o 
tine se tem leito no BraziJ ; ver até undo, 
om obedioncia a ossJS tmdíç:ões e para rc
media,r es~cs rn ... n.lcs presentes, poliet'·se-ha. 
legislar com mai::i seguras gara.11tias para o 
Juturo. 

·Assim a. lei actua,l pôdo ser cnc<>rada em 
1'olação á, questão das incompatibilhlades ; e 
<.L. esse rospei to, a jurispruuoncia da. Ca.mara,, 
st c quo jurisprudencia se tem feito, nã.o 
:pó(LC sor mais extravagante : obedece a lío-

Diz qr.1•! '" cOl'l'up:;:'to cloi!.otal é npcn!tS 
uma. da.;; ,·: : co~ da. c.onttpi,~J.o p:Jlit.ic:~, o::~ta 
_por su:t v.:·:~ ~·e,·eb u ,J•cliuio dof:: no :~so'; cos
tnmc-: pilhl! ~~ o:.;. 

Cm honwm cstimavol rp_~;) se ·pPostn. 
ft,Hhl<tr' UHF~ a..-:t;<l ddtul'n.l, l'ot'j:Jmlo i.t~si.~na· 
t.u :·:ts o lnt.!!ll;indo aos seu.-; concühd:\os . . com 
o vnto de del'nntos e ;~II:;cntcs, cuntin,·,a a ser 
aos ollw:: do Ü>tlos um homem do bem, não 
t.loc dw no .:nneeit.o gct·n.l: si porc:ím, J'or·gica. 
dncnmeitV·~ ljll l':.Lntasi.:L documentos outros 
que nã.n papoi.~ úloitoraes, é um csGcliona
t<trio c un1 dc::;lwnosto. 

A mop:;.l deixa do sm· ;;or·ü~ e indivisi vcl, 
c a. po l Hic<:~ v ao pass md.o a oflicio do vc
lhLtco:; dcs:;.bus:tdos quo só fa.zem 1C.!.;'iiio Jtt\ 
atllmosp1uwa. viciado. e escura. d.o c~crutiniu 
sec1·oto c d<.~ impunicla,de. 

Um npisodio eomo o do \Iinistro Madüu 
Francisco com u seu irm:Io José Bonifi.l.cio, 
quando escu perdeu o dlnllelro do ordenado, 
}ms.~aria. hoje como ingcnuidalle risivcl c ex.
C(3ntrica, om fL\CC dtL voebtt-11:vuntun.es. 

Mui t<L c.ousu. uã.o se fa.l'ia si os seus au .. 
tol'cs houvessem do ü~z0l-a,s pubticn.mcntec 
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J..OG AN~-IAES DA CAl\L\[{A 

Qnc era.. outr· ora um fallido '? E o que é Mas ao menos, si com o voto secret(} 
hoje '? ----- isso se 1% com os fiscacs, não ~:;e dari'L com o 

Accaso o:3t:'í.o na cadeia os respons:1xcis por gro~so do eleitorado, que, assim embuçado,. 
dinheiros publicas·~ podcr<L vencer a pro:r;l'ia 1;imidez e armado 

N:'i.o é q uasi um meio de Tida a in-dustr'ia ue cedula secreta ir ás urnas derrotar o go-
dcs desfalques! verno. Comedia ! Urnas que não dão recibo 

Não pa.rocc q_ue YiYerPos sob ~~ ac(;ã'J do uo cpte receberam são aJçu.pões donde sahe o 
conselho t:uncado do Gui'=iot .;_ enrich·isse:- qne querem os emprezarios. Enganam ao 
vous '! governo no entrar n, cedula, não n'o enga

Unde h r~ bei.(S quceril ?temo, po·,·t-:.·t ldc- nam no registrar-se c contar o numero de 
lJ..:re (Jnv.) votos. 

Supponh:1.-sc um g0vcrno opprossor ou Mystific:J.m-sã os pé~rtidos, p_ois tu.l e tai' 
corrupto, prL.•cisa-se de pronunciamentos elJi- eleitor lmvel'tt qne,em arranco:> de opposicio
r.ura.e::; qno o desmontem, qual o mellwr in::;. nist.:1, vut:n·á g-raças ao segredo dos amic:·os 
;;rumonto pam esse flm. o Yoto secreto ou o do governo. Nilo é, poi:~. tamanha a garantia 
voto a descoberto·~ O prjmeiru, responderão que o segredo ofl'erece áopposlção. 
sem hesitar os politico~:; qu3 o def'cndem.l Triumphante a fraude, crescerá a absten
Scrá. ~ ção, e cada vez ser<t men _ s o numeru ele op-

Sem ouvida esse goYerno que corrompe c posicionis&as que vão ás urnas; cada vez 
persegue pleiteará a sua victor·i.:l. pelos pro- mais f .cil serü, a ~ictoria do governo. 
eessos immorae,:; que teem por a.l.ma o segre- E assim, com:' o voto em segredo, sendO>· 
do t~o eserutiniu. A centenas de Yotos que cadt~. vez mais ·.r> numet•o do~ hel'eges, dos 
Lhe são con i.r::wios , su.berá o mundo ofllt.:ial que não creom nt~ verdade das ur.:as, mais 
oppor nlio só a:.; dezen:..~.s do su!I'ragios quo diHlcil e mais oppressiva é u. situa.c;ão dcs· 
vivmn. de engodo c succumbem :í. tcnbção pouccs q_nc pcrsbtem em ir votar como op~ 
do talher orçamontario, mas ainda }lOl'IUQ- posicionistas e mais facil o descobrir por ex
nor qnc soj~L o numero deslu.s dezenas o por clusi'io os votos deste. 
mais qtu avulte o numero daqueHas ccu- Extranlw, CJDclusão a que leva a f1•audo,.. 
tenas, o fermento das actas falsns sa.bet•á filhalidima do anonymato do suft',·agio na· 
operar multiplica~·ões miraculosas que farlio se.r;reclo d que está o baf.tuwte da oppressa:o. 
lembrar o:; milhares em que se transform<~ · Si as mesas-laboratorlos que precisam de
ram · os e.!casso :~ cinco peixes da legenda luz quo as innde, e livres de coacção da sol-
hil> ica. da.desca, í''.mccionam, entretanto, cercadas de 

Ta.es g-ovct'n:Js não perdem do vi..;;ta estes llma. não pequena fracção do eleitorado, vul
rJ.ous postolaJos políticos: l") em eleiçõc,:; só go capan.~ws, que por serem eleHores a. lei' 
1\ feio perde l-a::; ; 2°) o -poJe!' é o }_):JdCi'. A n~.o póde a(fastar das urnas, pergunta-se · 
~onegaç"fto üc votos opposicionistas, a inten- como se arranjam os tímidos com a protecção 
ção incontcst·wel tle votos fu.vorave[..:;, tt 1uo o.-:;pet·am do famoso elmo do Mambrino-
auscncia do mcsa,s em fucos opposicioni::;tas, o segre .~o do vot') - pobre bu.'::ia elo barbeiro 
otc., são alicant.nas c1ue medram viçosas que ~~ca. em cacos no prirnoiro conflicto ge
como doonç·as padondas, dit:\s secrtJtos, n~~ rar.lo na pyrexia üos comícios? 
escuridão lmpen:Jtravol elos fDgredos ofll· E' visto, pois, que o receio de SCL' persc-
ciac::;. guido, qua.Iqaer que seja. o systema de eloi· 

E~sa val\·u:a para as rcvindica.ções _da cão, só dá, não para base de goyerno repre
communhlio conka, os govor·nus impopulares scntativo c muito menos livre, mas só
intope-a, o ca.rnicão da rraude multimoJa. mente par·a collaboradores Ü13 tyrannia, 

Que é preciso fazer-se em casos taes 't Fis- desalentat_los uns, desmoralizados muiéos, sô 
calizn.r, isto é, il' VC1' funccL,nar o apparclho podendo cffectuar-se a reacção com tremen- · 
eleitoral mesa por mcs<1. Mas· ir quem~ Os dos sacrilicios que us ultimos ·ex:tremos do
opposiclonistas. E é só ir vel', isto é, brnax· des3spero ensinam aos catac1ysmas revolu-· 
mais publico o acto? Certo· que não. E' ver, ciona.rios. 
reclamar e protestat•, logo indispo1·-se com o Não assim o voto pulJlico: como o depoi· 
Governo. provocar-lhe a.s jras e serem os que mento dado em f.we do réo,accaso façanhudo
protestam seus parentés e adherentes vi- scclei'ado, por testemunha que usa dizer a 
ctima daquell:l. mesma tyrannit~ que se verdade, o voto publico funcç~ão cívica., ele
allega não poder ter logar, ou pelo menos mento gorado r de governo, veriliza quem.: 
ser da essencia do voto secreto o seu predi· n'o exerce, ed.um.t o povo, e.nsioa~lhe o cami~ 
'ca.do ma.ximo não se poder exercer. nlw da:s reinvindicações pacificas e faz de to-

Assim a garantia princjpal do eleitorado, dos e de cu.da um o ftscttl de um pleito que 
rgmndo fiscal ele um governo que :-;e elos- não ha. como sophisma.r desdo que todos toem 
rn;:mlb, c.st;L na cluridade, na luz, na publict- recibo ou 2" via que se compõe a. Yotaçuo~ . 
. ~Jade em tomo dos suffra.gios. até perante o Poder Verificador. 
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Lê trechos da monograpllia de Franci:'leo 
BeUzario-.Notas de um viqjantc-em que diz: 

~ontr:1 cil'cumstanchL é dign:.t !le ser recor
dada. 

Na olllcina a quo me l'oferi po ·gun te i 
;Linda. ao propl'ietario si os operarias quo 
cra.m eleitores vohn~m C(_ m ello c o acom
panhavam. 

Disse--,mc qu:: sim, ruas que ello n::ula 
pedi:~ e menos exigia; quo se o fize~so_ vo
tarii:Lm c·ontea ~ Convem consignar q_uc a. 
officina a quo mo 1·efiro fd fundada c crmutt 
!ta nnis de 20 :wnos pela pcs~oa Lle q11em 
l'allo ; quo a maior parte dos opm•m•iu~_; en
tn~.ram como :tprendizes, que todoii ~unarn e 
cst,imam o duno c o creador do cstaboloci
mento. 

Em Fl'ctnç·<t dá-se inteimmonto o con
l;rario: os operarias -.,·otiio quasi somrrc em 
sentido oppo~to ao dono das officim.s. Isto 
abon!:t. a indcpondcncia do eleitor. mas não o 
o seu cara e ter. E' nat.nral quo o in di vid uo ele 
menos cultura intellectnal. que vive na in
timidado do outro supcrioe, dé cujo salario 
.-:;e stBtenta,, com quem pratica, a quem res
peita, venha a se conformar com o seu 
pensar e se identifique com cllc. E" um : en
timento honroso e n<ttm'al do.sde que. a::. 
lutas politicas não teem hoje a, gPavidade, 
nllm a acl'imonia que sepa.raram uutl-'ol'a 
os guelfos o os ghibellinos. 

Es~e respeito, porém, do imlu:,trial belga 
p;wa com as opiniões do.> seus subordinP.dos 
quanto deve ser mod.tu.do pe!o:3 chefes elo 
eleiç~u! 

E' honroso o satisfactorio ganhar a con
fiança dos sous subalternos pel<~ ostima que 
se lhes inspira. mas, !! indecuroso impor-lhes 
pela violen ~ia o pcb ameaça da pr·i ~.-~1.ção 
tlus meios de subsistencia. 

Como as nossas eleições do systemtl indi
recto o:ffereciam quadro diil'creni;o ~ Os O[J
!JI'egados do proprietario rural não tinham 
licença de votar sinão com o dono dus terras: 
ora mesmo a unica condição dt~ conce.3;~ão e n. 
unica cootri buição. Póde-se üdvez tolerar; 
mas, m1.s officinas public::~s os operarios do 
Estado votava.m sempre com os respectivos 
chefes ! 

Até ho,jo na: nossas cleiçõss o votante, 
isto é, a gr<~nde massa que decide, sú vota 
eonstrangida, ou p·clos proprieta.rios, ou, o 
qne é peior, pelas autoridades, quo rc~OI·rem 
a. ameaças de to :lo o genero. 

A eleiç-ão directa dará um pouco mai:-:1 de 
dignidade ás nos~ as eleições~ 

Cita que no tempo do Luiz Philippe, Carlos 
Laffiite, banqueiro (não o illustrc .Jacques 
Laffito quo tanto concorreu para a revo
lução de julho) e membro do uma companhia 
do caminhos de ferro, conseguiu f;_~zer-se 
elnger membro da Cmnara dos Deputn.tlos 

por um certo distl'icto, promcttcndo a.c.s 
respectivos eleitores que fal'ia passar pot· 
olle uma das ramilicaçlícs de certa grande 
via, projecta.dn.. Denunciado o suborno, ;:-;, 
Camara. annullon a c-Lciçãu por graiHlc 
maiul'ia, votando unido~ em um só corpo u 
pên'ecer. qua:-:i todos os partidos. Carlos 
Laffito foi mais duas Yezcs successivas eleito 
pelo mesmo districto, mas ni'io com melhor 
resultado. Na quarta, a C!.m<HLL approvou a, 
eleiçi'io ; mas foi mister que tanto os elci · 
toros como u ·c:tndidn.to fizessem pecyyin.
mcnto protcstação solomno de que não 
h a via a.ccurJo algnm entl'c ollos, despojando
se o mesmo candidaGo de qwdqucl' inllu
enc:a na COillpa.nhia, pela Yendn. de tod·.ts as 
suas acções. 

Concluo, após outras con3idorações, C)ll
ciktn .o totlos os credos políticos c religiosos 
par .. t fazerem a m angelisaçiio da. doutrin:.~ 
posh em pratica pelo grande FrecleJ·ico 
ela Prussüt, com o que, acrcJita, ter-sc-ha 
ai fim, a, regeneração da Pa tria ! 

(Muito bem; 11witobem. O orador é ciúrapdo 
JJOI' seus Ci.:l/egas. ]>almas no recinto e nos 
guleri(ls.) 

Fica a discus.:;ão adiadJ. pela hora. 

Vão a impl'imir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 7 C -1903 
Emenda do Senado ao p1·ojecto n. 7 B, deste 

wmo, de! Camorc( dos Dezmlwlos, que ton:a 
((pplicaveis âs obnts da compclencia da 
Unir.To e do Districto Fedentl (~S disposiçDes 
da lei n. 81d, de 10 de julho de 18:3<\ com 
as allentçDcs IJUe propí"ie 

A Commissão de Consf,ituição, Logi~I:.u:·iio 
e Justiç<t dêL Cann,r:t, tenJ.,) examin:.tdo a;:; 
emondaB approvadas polo Senado nu projecto 
n. 7, ~~este anno, dispon,Jo acerc<t de dc5-
api'OPl'iações, é d0 parecer que taes emendas, 
soj:Lm acceitas poh~ Ci..tm:tt·a. 

S:Lia das Commi~sõe~, 21 de agosto de 19(13. 
- Paranho~ Jllontenegro, Presidonto.- .4.:;~
ver.lo M(wques, rela.l;or .- lfosannah de Oli
veira.- F. 1'ulentino.·- Lui~ Domingues,
Frederico IJorges. - Eslcwm Lobo, com as 
restricçõcs ,j<1 fJxternadas. 

Emendas do. Se :ado ao projecto n. 7 B, de 
1903, da Camo.1·a dos Deputc1dos 

.Ao art. 2°-Substitua-se pelo seguinte: 
O Governo expodil·;.t regulamento pa.ra 

execução d:t presente Lei, modificando, de 
a.ccordo com ella, o processo ostabeleddo 
pelo decreto n. 1.664, do 27 de outubro de 
1855, c domais formalidades, pa1·a dcsn.pro
priações. J>odendo consolirhe as disposiçõe~ 
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'VÍgCD~CS •• 0 (j_.Hantu~n .. d<: _indcmniza .. ÇfiO <10 l r~stituindo a irup?rt<~_llCÍ:.L l'üCCbida. inllem· 
proprwtano nao se1·a 1nfm·wr a 10. nem su- mzando as bemtmtor1as que porventura te
perlor <t Is-,FCzcs iJ va1or locativv;--deduzid·;.t· , m sido feitas c auglllontando o Yalor do 
P?-'jjviar~1ente <~ importancia do imposto pre- preclio. 
d1al e tendo }Jür base este imposto bnçado 
no anoo antcl'ior ao da decretação cU~ des
apropriação. 

Ao mesmo u.rtigo, § :=JP-Accrescuntc-:;e: 
~cito_ o (ieposito, podurá, entretanto. o p':o

:prwta.rw lov.mta1· dos(Le logo a somm<t cor
:t'espondente ao minimu. 

§ 5. 0 Si a. desapropriação tiver por fim 
a a.hcl'tura de novas ruas, sertl fttculta.da a.o 
rn·oprkb1·io, quo acceitar a indemnização 
par ac~oi'U:). a acquisição de terrenos nas 
novas vias de communica(~ão, si os houver 
di,.:ponivois, fixado pelo respecJ.ivo GoYerno 
u pt·cçn mínimo, inde:pend!!ntc de concnr
rcnciu.. 

Pí·o)ecto n. 7 R, rle 1903, da CrwwT.a dos § G.o Si houver accumulo de sor\·iço nos 
Deputados, rpte torna appliccweis ris ofn·as peoec.~::;os das dcsaproria.çõos, podorú 0 c;.0 • 
,J,~ compclcncirt da Uniria e rlo Dist;·icto ver·nu nornc<tt', pelo .Miuistorio ao qual per
Jicderol as d·is;,osiçiie.~ ela te-i n. 816, de ten<;<t a. oln'<1 , um<~ ou mais pessoas idoneétS 
~·~ f~e_.(it!ho de 18titi, com as ultcJ·r.~,rDcs rp'e que rept'c.:;entem p 1·ovisoriamente ét Fazenda 
JJl OJIUt, I N:wiomU, activa o passivamente, em juLzo 
o Con()'r. " N · 1 , .1 _ . n f,)t'<1 dollo, peecehonrlo a rcn1nnoração-

o es.)o acwna raso vo · r:tzoavGl qnc fói' arbitra.dn. pela. voeba con 
Art. l.o São applicavnis a. todas as obeas signa.da para. a·~· despezas de des~tpropriaçào· 

da, compctencin d:L Uni<lo o do Districto Fc
der~d, execuhd<iS adlrlinistrativu.mtmtc ou 
por cuntl'.tcto, as disposições do 'l<1cl'eto le
gislativo n. t::IG,de lU _julho llc: L855. com as 
':leguintos :lltcea.ç:ões : · 

Pa.r<.Lgt>apho uoico_. Os aPbif;ros incnmbidos 
de fixar o valor d<t indemnizaç~ão sc:ào em 
Thl.nnoro tlc tre,.;, sendo nomea.Jos, um pelu 
respecti \'O Guvom(),. otttl'o pclu pl'uprict.ado 
ou seus l'Cpl'e.mntanto.,; Le~·;ws, c o terceiro 
pelo juiz. 

Art. 2. 0 O Govcenu CXJ'!cjit•<i rogulame ·to 
l'~~Ll'<t execução üa. pl'esontc lei, modiflcn.nclo 
u proces~o osr.<:Lbolecido IWlo decreto n. l.6G4, 
do 27 Llc umullt\) de lo53: c clemtLl::; Joemali
daclcs p;u·a ai:i do ... ;apropeiaçõcs, !ixanLlo o .. ; 
limites maximo o mi.nimo das indmnni
za.ç~õcs, que torão por base o imp:,sto pr-edia.l 
lanç~<Ldo no <tnno a.nLeriOl' <LO d<~ dcci·cta.cão 
da de;:;apropriaç~ão. • 

§ l. o Si a ]Wupl'io!l:ttle não o.-:>ti ve1• sujeita 
a imposto prodial. o Yalot' da. indemniza,;·t'~u 
ser;,~ caleulaclo 11t:lo n.luguol Llo ultimo :.tnno, 
verítlcadu ou c-:l;íntaclo pol' arbítl·os. 

§ 2." Si a. pPopr·ied.u.dc tiver sido rcco.~n
struifl<t em dai;<.~ posterior ao la.nçamnntu 
:para. o u1Lim 1) anno, ou tiver e<thidu em o:,;
tltdo do rui na,s, a i1Hlemn izaç~ào não ficae!t 
sujeita. aos limi tlJS estabelecidos no regula-
menGo. . 

§ :>.o Si lwnver urgencia, pôde o Governo 
respectivo, de})OSitanJo o maximo estabele
cido, requerer ao ,iuiz a immediata immisRão 
na posse do immovcl, a.tê que se,jt~ regulu.r
men t.c vel'lticada. éL irnportancia. da indomni~ 
zação. 

§ 4.0 Si, por qua.lq_uer motivo, não forem 
levadas a eJfei.to as o bras para a.s q uaes foi 
docretadn. a desapropriação, t1 permittido 
ll.-0 prop1·ietario reha vm• o sou immovel, 

~ 7. 0 Qua.ndo os locatarios reclamarem, 
c•m tempo opportuno, qualqne1· indemniza
~·ão a. que tenlltun pruvrdo direito por knn
rcitoria.s ncccssm'ia~' ou u (;ois, que v:llorizem 
o pl'edio, ou pur lw,vcrem reeonstruido o 
)H edin i),ntoeiormente c.t presente lc.i~ o Go
verno pod.or<i entl'ar em accordo com eUes, 
p:t<:!ando-llJes o <J.IIO for rcconlleciLlamcnte 
justo. 

Em !hi tu. dcssJ accol'llo, pr·evu.Loccrão p;:ua 
u. a. v:lli:u;ào as ro~t'a; o os Limites lega,cs. 
Fica entendido que o valoe p t.ll_·o aos Ioc~~.ta
l'ios nú.o podOl'<~ ~CL' computado na parto do 
proprielltl'in, a.o flll:tl sti competirtl. a ind.em
lÜZ~lÇ'.:\o do pecr;o dado. segundo a.s l'Cgra~ 
du~ta. loi, a.o p1·eclio sem a:-:; bemf'l~Horias, ou 
;1o tcnono som o edificio. 

§ 8. 0 As q_utlstões entre propl'ieta.r·1os e lo
e:t.tarios ou qu01.esqucr· i;eeceiros nã.o impe
di1·5.n, orn ca,;o alg~uu, o seguimento do pro-
osso da de::;ap1·opriaç:ão. g, poh;, cni J'idtrt 

de u.ccordo entl-o os int:n•essutlos, o GoYornu 
tle posi l.:~rú. o pl'Ct;•o das ;~ valia(;~õe~ p:~ra quo 
subre ellus os intnl'e.':is:ulo::> exot·l~a.m os sons 
direitos; o, !'oito o deposiw, o Uuvol'l'IO cm
tl'u.I'<L nu. posse do pf'etlio, ,·oniiinuanclo o pl'P
cesso \,esembu.r.;.çmdtLrncnto. 

§ !J. o Quantlo no predio <lCS<tpropriaALo 
houver grandes insüdlaçõe::;, como de ma
chinismos em fnnccion:tmonto, o Go,·erno 
podorà, si julgn,r justo c CClni-trttivo, Lndemni
za,r ou fc~zcr ú. sua. cttsh a despoza do dos
monte e transporte dessas insta.lla.ções, ou, 
apenas, auxiliar com uma pa.l'to razotwel os 
gastos do tru.nsporte. 

Art. 3. 0 O Governo n·J l'cgulu.mento esta
bolecm•â tambem n.s regra.s o formalidade.~ 
pttrn, a occu:pação tcm:poraria do immo,·cis, 
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quttndo fur indjspensavel 
o bras üoct·ctad<LS c pa,r·a a 
z:H)io atJS propriet·n·ios. 

a execução das ll'rojeclo ;1, :.'7, de 190:1, (2a Crmuwa dos 
devida, indmnni- nc'Jiltlr.tdt•s, f)WJ uutoi'Í~(i r) P1·esidunte tia 

Art. --4. ,, --Revog<nn-: e as disposições CQ1 

contr<~rio. 

Cama,r:.L dos Deputaú.o:':>, !li ele julho de 
1903.- F. r.le Paula O. Gttinulrães, Presi
dente.-.ilfanoel de Alencar GuiAIW?'r7e.o;, 1° Sc
creta,rio.-1'ho;Júc;; f'ompcn l'vi?lo Accioly, 
f!.o Sec1·etario. 

N. 27 A - 1 90:~ 

PaJ·ecer .~obre ri emenda suuslitttliva do Senudo 
(W p;·ojeclo n. 27, deste anno, qw.: r.wtnriza 
o PresideJZf.e da Repuúlica a aiJ1·ir ao Jlinis· 
lerio (/(I ImlllsiJ·ia, Viaçrio e Obras 1 'ulJli,:as 
o c?·edito de 3:002$91:2, wpplemenlm· á 
verba (] a. - CatTeios - do w·l. 9? da lei 
n. 7 4.6, de 29 de dczemb1·o de HJOO 

.A Commissão de OrçamC'n to cst;i, elo 
accordo om que scj;_~ u,pprovada pela Cu,mai'a 
:1. emend<.l. substitutiva do Scnadu <W pt'ojccw 
n. 27, deste a,nno, que daqui fôr:~ enviadu 
.ctquolh Casa do Cong1·esso Nacional. 

Sa,la. das Comnrissües, 21 tlc ::~gosto de 1903. 
- Ji?''tncisco Veiga, presidente. - Urbuno 
Santos.- Lattrindo Pitta.- Pwt{a Ramos.
C:oJ·nelio da Fonsecct, 

Emenda do Senado, suu.~lil,,t-i!Ja rlo projeclo 
n. 27, du 100.:? 

O Congresso Xt~cionaJ rc.solvo: 

Artigounico. E' o ProsidciHc d;~ Ropublic:.t 
autorlzadu <L <tbril· ;10 Mini::;tc:io d:~ Inllllstl'ia, 
Vlaç:iio o Obt• as Publicas o ct·edi Lo oxl.r·:wi·di
nario do :::9G2$012, sendo::): 10'2$\!12 p:u·a 
OCCOl'L'Cl', TIO C'XOI'Cicio (le 1901, nu pit,g-<.~
InOlltfl da, gt'~Ltil1c:~ç:ão t~1Lolicion:ü <.L earh.lÍl'nS 
o da dutPia addiciona,t a, ~crl·ont;os, o 21JO$ 
para complemento, no me;-;mo exm·eieio, dos 
veneimcnGus do anuLnuensos dos Correios do 
Espit·ito StLnto ; 1'a.zQndo as ncces;:;êtl'ias opc
ra~~õcs c revogada::~ as disposições em con
te~trio. 

Scnn.do F'cdel'al, 15 do a.go::-;to do 190:3.
Affonso ilugttslo JJfo1·ei1·a Penna, Pre.~iden i;o.
.Toakim d'O. Cdunda, lo Secretario. -- Nilo 
Peçonha, servindo do 2° Secretn.rio.-Ilen
rique Cotttinho, servindo de :3° Secretario. 
-.Antonio Aze1·eclo 1 servimto do 4° Seci'e
traio. 

Vol, IV 

l.'c,~uu/i,·(T. a abr-ir ao .llinislc·i·~:o da lmlustrin 
Vittt,:''o t ' Oúrus {>g{Jficas o c1·edito de 
3:[Jrj:J~!N2. ""PPl,·me;í(w· ú vcrúa . (i:\-
Correios-do ltrl. 9° da le i ir. 74Ji, tlc. :?!1 de 
d,;~e !11Dro de JUOO 

(\'ide proj eclo n_. :?:17, de Hl01) 

O CongTcsso Sctcion:t.ll'e.solve: 
"\r'tigo unico. Fica o Pt·csidentc rh lü"!lm

blica ;L:tt.ol'izaclo a. a.bl'ir a.n :\lini::;to1·io dtt 
Indust.l'L:t. Viat;:ão c Obras Pnl,Jicas o ct'Gllito 
do 3:96~$!112. supplc·menta,e li. vorba 6[\
CurroiiJs-du al't. 9" 1la lei n _ 7-!G, de 2\l dtl 
dezomln·o de !900; (;tzont]o .. ::;o as noces.sa1·ias 
opm·;u;:õc.s u l'CY.J:..!·:~o t ia.s as d ispo:-::u:õos om 
contl'itt·io. 

Ca1JJ;tt'i1 tlos l>cplt~:tdu:), "1 do.inlho de IDO::. 
-F. · riu J>rw!a Gllili!Hn7,·.~. Pl'JSittcni;o. -Jia
nocl de .llcnt'ar t :uinln;·((e.,, l • Soci·da1·io.-
1'homw:; l'ompc11 l'inlo .\ccÍrJ l:;, 2° il ~ c;·c
t:u·io. 

N. l:íl D-1903 

Par,·c,Jr sul;,·.; 1.1 t'lilt'lltl(( o;;; .~;·,-t:,:(!,~, nr( :]• di,~

cussriO do ,n·t~jedo 11. 1:;1 ll, 'f'IC. íiw;u/u 
conltl!twr u (a:.,· r yrfl(l!-i/aiil<! ~.~k· tl i ·JiiJil'I'SSiiO 

ria UeL'i.,t r.T. tlu I '/uu t{,_, En!Jeíiluti'Ít( rw [ul-
1!rcnsa _y,,_t:irmfll 

~\ <'olllnl is~;-'iu de 1 Ji•.·amonto est.:i. cl1~ accol'
do oru 11110 snj;.~ app!'ov:t<.l<t tt emenu;~ do Sl'. 
1Jop1ttaúo It,)drigucs Ll11Ht ao pl'ujocto 
n. 151 H, 1le 190:J. 

S:Lb. da::; CtJmrni~sõo...:. :~1 tle ;tg-usLu dtJ IU03. 
- l'rmu·isco Vei,tJ•', pt·t~sldont.c.-UriiMW ,\'r.m
los .- I 'aula Raíll'IS .- J,,,,,;·i;H(o Pila.- Car
ne t-io fl,.r .l''onset.'t!. 

t,;m vnz do-p<~t·,;. Cllll !.i.nu,tr :1, razet·-lli
ga-st: : p :.tt'.t, m;uHktt· fa./.nt·. 

8;~1 •~ d;~s sos,;:ios, 1:3 de ;;.gosto de 1903.
Rodr(rJ"CS /,iii/1!. 

flctlaq:tto t.lt:l emc;ulu ajiJI!'Ovr.ula n.a ::~ di.~
cuss,;·,; do p1·n)ectn n. :J!Jl, de 1002, do 
.''!'eJI(ttlo, tJHC cslf.(/wlec.; I( p,·nalir.lad1J llw·a os 
cn:t~ws 1. L~J 'tW.J trata o art. 107 do Codigo 
í 'ewrt 

(V ide prqjecLo n. 161, de i 903) 

Ao i:U't. I . o: 
Em yoz do- 10 :.t .~o n,nno';- dig:1-sc

do 5 ;~ lO anuos. 
St~la, das Commissõcs, :21 do ;~gosto do 1903 . 

-Pcwanhos Uonterw!J J'o, presidente.- .. Aze
vedo Jllcwques,-Lttí:; Domin.tJ~Ws.-Estcvam 
Lobo.- Fr·edr;rico Dol'.fJI3S.- Ilosamwh d1: 
Oli'IJeil'et,-F. l'olenUno,-TeixeiJ·u lle ,','d, 
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I:\. 16 -1- 1903 nicipaJidades com as eleições federaos, dcr 
accordo com o quo rstat.uo o art. 64 da ler 

A CommLsão li.~ Ll?gislação, Constitui~: ã.o e n. 35, de 2G de j1.neiro de 18\J.'? .. Approvado 
.Tll3tic:n., da C<nuar<~, , é de par;: ce~· que :-il"ja pela Camara o p:·ojecto n. 78, de 1902, rola
a.doptaclo o pl'Jjecto n. 391. do anno pas:~ado, tivo a. esse pedido, foi clle rejeitado pelo 
vindo do Senado. E" ovidento a sua ut.li- Senado, de accordo com o parecer nu
dado ; é me.;;mo indi:;ren1:a.vel o seu dispo- mero 244, de 1902, da. Commissão de Fi-· 
sitivo. · nanças dalli, sob o fundamento de que, 

Com efl'eito, o Codigo Penal, no art. !07, tenú.o sillo ,~diadas as erciçõcs dus membros. 
qualificou o dclicto cõnsh:tf>ntc em tont:lr, do Congresso Naclonl11 pa1·a 18 do fevereiro· 
Jirecta.mcntc c }lor factos, mudar, })Qr moios deste ao no, e sendo cont.cmpbd.o n<t lei 
violentos, a co1 s titniç·ão política di.l. Re;)u- de orçamento do exercício corrente um 

_lllica, ou a fórma de governo csta bclecidu. c ci·edito do 50:000.$ p:1.ra. essn.s eleições, de.s
ostr~tuiu a pe1n do út.mimento. V,Jiu, poste · neces;;:ario se tornava o credito pedido. 
riormcntc, a Constituição o no a.rt. 72. § 20, A!.!'Ora volta o Sr. Presidente da Republica:. 
ueclarou alJolid:L a pena de banünento. De mn Mcnsagmn de 15 de julho ultimo, a so
moio que ficou som ponalidado aq11.ellc licitar do novo a concc:3 são ú.o CI'et.lito, que o 
delicto. E factos recentes j:t demonstl·<Lram Sen tLdo recusou, allegando que a quantia, 
a. inconven :cncia de tal situação. O pcojGcb, respecUva se de~tina ao pagamento de dl3s
portanto, satisfaz a uma necessidade in- PllZ<tS com elcfções occorrid<•,s em 1902 e 
adiavel. em annos autcr~ores, as qu~~es <dnd<~ n'io so 

Sala da.s Commis:::uc:::, ll de :.tgosto de lOOJ· <.Lch;.tm satisfeitas, sendo que u. verlJa inclu't
-Paranhos Mo ntenegro. - 1boredo .Marques~ dit nJ orçamento vigen!.o é p<tm fazer face 
rclator.-LHi:> Dcmingu.es.-Estuam L(;úo. ú.s ll.cspcz~ts com as eleições deste anno. 
-'l'eiil;eira ele Sá. • A' Commissão do Orçamento, em vista. 

N. 301- 1902 

(Do Senado) 

O Congresso Naciun:\l decrct : ~: 

Art. 1. 0 Nos crime$ de 'i tiO trata o ar·t. 107 
do Codigo Penal, promulgado pelo decreto 
n. 847, de I t llo outubro do 189:J, ~er:L u.p l'li
ct.tda aos cahcças a pen.~L de roclus5.o po1' duz 
a. vjnto annos. 
. Al't. 2, 0 No sc.:::unua pwtc do art. 107 do 

rol'erido < ·o ~ligo, ondtl so diz-co·r·~os-diga
se-co·:.tu tut·es. 

Al't. :L o Lte\·ogam-so a.' dispo~içiJos em 
contrat•lo. 

Sena(lo Fo<let>al. 18 do dczenüro de 1902-
José Gomes P·inlieiJ'O Machado, Vico-Pr-csi
dente do Senado .-Alúerto JosJ Gonçalves. 
1° Sect•etario.-Oene?·oso Ponce, 21) Secreta.rio. 
Jüm·iqLie da SU1Ja ()l)lrlinlw, servindo de 
:3° Secretario. - Jo.~d da .Almeidg BwTeto, 
4° Secl'etario in ter i no. 

N. 182- 1903 

..:lulo1·iza o Pocle1· Eo;eculivo a abril' ao illinis
te)·io da Ju.stiçr.t c 1Vegodos InttJ~"iM·es o c·re
dito er~;traordina~·io de 100:000$000 pctra 
attendo1· c1o p(lgamento fie despe~as eteito
~'(WS 

Po1• Mensagem de lO de maio do anno pas
sado, o Sr. :>residente da Ropublictt soli
citou auto~·ização para a abertura. de um 
credito de 100:000$, i.tfim Lic occ<>rr;rr ao pa
gamento do despezas e:ffcctuaúas pelas mu-

destas a.llegações c sufficientem('nto esclare
cida com as explicaçõea que sobre o assam-· 
pto lhe ft>ram fornecidas pelo St•. Ministro 
d.tL Justi (~a 0 Nogocios lntcl'ioro~, tem n. 
hom·a. do submettcr á consideraçn.o dn. Ca
mara o seguinte projecto: 

O Congr·esso Nacional decreta: 

Art. 1.° Fica o Pode~; Executivo autot·izado 
11. abriL' ao l\Unisterio da Justiça o Nego
cios In l,erioros o credito extra.ordinario dc. 
100:000$ para attendcr ao pagamento de des- . 
pezas cleitoracs ren.lizadas de accordo com o 
art. 6,1 d .t lei n. 35, úe 26 de ja.nci1~o de 1892, 
nos annos do 100.2 o anteriores. 

A1·t. 2. o Revogam-so as disposições om 
contl'al'io. 

Saltt das CommissÕ[)S, 31 do <.Lgosto rle 1903. 
-J.''J·ancisco Veiga, prosidont(). -U 1·bano San
tos, relator .-Laurinr.lo Pita.-Paula Ro.mos. 
-Cornelio da Fonseca. 

EXPOS1(:,\Q A QUE SE REFI~Rl!J O PARECER -
SUPRA 

Sr. Pres~dente da. Republica- Em 10 de· 
maio do anno passado foi dirigida ao Con
gresso Nacional uma mensagem solicitando 
o Cl'e<lito especial do 100:000$, para effcctuat• 
o pagamento das despezas cloitoraes reali
zadas om cxcr·cicios anteriores o das que se· 
realizassem até o fi'm do exarcicio de 1903. 

Na Clamara dos Dopuü\dos foi o respe
ctivo pt·ojocto approvado, sond.o ramettido 
ao Senado; ahi, eutrn.ndo em 2a discussão, 
com parecer contrario da Commissão de Fi-
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nançi.L:-1, o artigo unieo d<1 propo)içüo da Ca· 
mara. dcs Deputados n. 144, de 190~, a.uto
riza.ndo o Pouor Executivo a. abe:r ao Mi
nisterio da. Justiç<t e Negocias Intel'iol'cs u 
crccllto de 100:000$ pm't~ aqucllas üospr.zas, 
foi clle rejeitado. 

Entreta.nto, sendo ellas autorizad.~;;; pelo 
<J.J.'t. (i4, da. lei n.35, do.'26dejanciro do 1892, 
e ni\o est:l.ntlo o Governo habili1ado com do· 
taçào Ol'çamontcu:ia. pi.n·usat.bfa.zel-as,cumpre
me levar ao vos~o-conhccimento essct sitw.tç;To 
excepcion<tl, suficitando a voss-. attcnção 
para a conveoicnci~t de reiterar jnn to a.o 
Congres.;o Nac[onal o pedido de hi~bilihl' o 
Govo:·no com o ct·edito necess<H'io par·a, t<tcs 
pagamento::;. 

Submotto, poi3, o as.sumpto Ct vo.ss:.t apre
ciação, afim do quo vos dignc.s rcso:ver como 
julgardes accrt;.tuo. 

Rio de Janoü·o, 15 de junho de rno:J.
Dr. J. J. Seaú1·a. 

O Sr. Presidente - Escando 
adcmn t.ada. a hora, designo para amanilU. a 
seguinte ordem do di<.t: 

Discussão unictt do p1•ojecto n. 115, de 
1003, autorizando o Poder Ex~~cutivo a c;:- o
ceder ao procumdoP da. Republ.ica Dt'. CiU'Ios 
Borge:·.: Montoil'o seis mezes de lice:lçl. c~-.m 
urdenédo, para tra.t·w do sua sauJc onde lho 
convier; 

3o. didcussüo do prJject.o n. 170, de ID0:3, 
autorizando o Potlm· Exe;:uti YO a ai.Jrir· ao 
'Niinisterio da ~Iaeinha. o crecU tu do 
1.481:357$512, supplemcntar ;í rubr-ica. 21-
:Muniç:õo:-J de hocca--do al't. 8° dê\ lei n. 057! 
de :;o de dez ~mlJro de 100~; 

;ja di~cussiiu do projccto n. 173, d.u l9CH, 
autorizando o PoJer Executivo :L abri I' ao 

br ica ?.7a do art. 2° da lei n. 957, de :.10 ck · 
dezembro de 1902 ; 

:3'• discussão do projecto n. l i4, de 1903, 
autorizando o Podm• Executivo a. abt>il' ao· 
Ministorio da. Justiça. o Negociu:> Interiores 
o credito supplementa.r tle 32:000$, para at
tcmler ao pagamento du ajudas de custo aos
membros do Congresso Nacional ; 

3o. discussão do projecto n. 64, de 19.}1, 
determinando que os cirurg-iões de 5"- classe 
do ox.:rcito o armada porceha.m as mesmas 
gratificações quo os respectivos cirurgiões
de 4:~ classe, e autorizando o Governo 2J, 
abrir o credit:) preciso para a, execuçio 
üe.st,L lei ; 

3a. discussào do projocto n. 172, de 1903, 
autol"iza.nJo a Poder Executh·o a abril· o 
erodito de 481$447, pa.rn. pagamento das gra.
tificaç0es devidas a.o a.ma.nuenso d<~ Diro
ctoria Geral de E::;tatbtimt 1'1anocl de Albu
q ue Port;oca.rroro ; 

2a discussão do projecto n. 211, de 1902,. 
autol'izaudo o Pouee Exocutivo a <tbrir ao Mi
nis te rio da Guerra o creüito ex traordinario 
de 5:0538i6:~ para pagamento do ordenado 
ao mestre t~e officina aposentooo do ox:tincto 
Arsenal de Guct•ra do Estado de Porna.m .. -
buc0 Thomaz Antonio Fra,ncisco Barreto ; 

2::~ üiscus::;ão do projecto n. 42 A, dJ 1903, 
autorizando o Poder Executivo a crea.L' e 
rugula1', som onus p::tra. os cofem; publícos. 
uma. cúxa bonoficcntc na brigada policial 
do.;ta Capit.tl; 

Con tinuttcão da discussil.~) unica. do peojccto
n. :2H5 C, de I U02, atlJ.i l,ivo destaca .lo om 
:3'· rliscussão do projeoto 11. 28:5 A, do me~mo · 
i.lllfl'), tom os substitutivos 11.·107, de wo:~. 
da. Cummissilo Espccia.l, o outL·os a elJc,· 
oll"et'Jcitlu~ (Refu1'111tL eleitoral). 

Mintstorio da. Justi<,:a o Nugocius InLel'lorc.:. o Levanta-se a. :·mssú.o <i~ 4 horas c 10 mi.-
erodito de 10:60 !$'.JM, supplemon r.ar· à I'll·J nttGu~ lli.t t·.1rde. 

ssa SESSÃO EM 22 DE AGOSTO DE 1903 

1 'residc:ncia do Sr. ]Jt.(U{a u~tÍIIWJ'c.((}IJ ( i 11'0Sidente), Olivei1'!J, Jiiguci/'e(lO (1•) Vice-Presi· 
dente) o Pauüt GuimanTes (Presidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que Anizio do Abreu, Francisco SJ, EJuarJo s·tu
l'espondem os Srs. Pa.ula. Guimarães, Alen- da.rt, Sergio Sa.boya, Gonçalo Souto, Abdon .. 
ear Guimarães, Thomaz Accioly, Wa.nder- Milu.nez, Tcixeil'a do S:í, Ermil'io Coutinho,, 
toy de :Mendon<}::t, Joaquim Pires, Eugenio Celso de Souza, Cornolio da Fonseca., Angelo. 
Tourinho, Antero l3otelho, Enéas Martins, Nel,o, Rodrigues Daria, Donliugos Guim~~
Hodrigues Fernandes, Raymunuo, Arthur rãcs, Felix Gaspar, ::ia.tyro Dias, Rodrigues· 
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Lima, P<wanllus J\Iontenogeo, Rodt•igiH}S Sa.l-~ g:~mento do oeden~Ltlo a. que tom direito o 
. d:.tnha, Borna.rdo Horh, :.Io1·eira. Gomes, mcPcvcnfe aposenbdo do Al'scnal de Gum·r-~!, 
Corrô:t Dntra, ~fJLo il~:tttos, _:\.mCH'ÍC•!. de ~~:~ fi!3-ltia .José Luiz _Mendes Diniz, desde I!) du 
Albuquerque, Et·v·o Cuo:lJO, .Joao DapLrsta, i.JtLDOir'O de 1890 a 11 de agosto de l900r data 
LrmrinJo Pittn., HenPiquc Burgos, Maul'icio (l<t sua, ~tpo~entado1·i::t.- Inteil'ada. 
de Abreu, C:.tr;os Tcixeil'<~ B:·andão, Bm'n;u·Lio Do :-linlstorio d:.L Intlustriu Vü:tcão c Oln·as 
:Monteir·o, João Luiz, Ribei:·o Junqu !ira, Publicas, de 21 do cort•cnt~, s<.ttlsf'azendu ;:~ 
A~tolpho Dute:.t, Hucno ue P:~~V<~. Loonel r·equ:isição clest:t C::tma.ra no oíficio n. 131, de 
Filho, Crdugeras, CD.dus Otton1.' C:trvalhQ 24 de julho proximo pas.~ado.- A quem fez 
Brito, Ivlanocl Fu!genciU. Nognetra, Lndul- a rcquislç;to. (A' Commissão de Orc:.tmt:IÜt).) 
pho Caetano, \Venersl:.\o Br<.~z. Rodolpho -
Paixão, Gt~leão C:~eva.ll1<.tl, f..Ioreil·a Lia. S'Lva, Tolegramma: 
Bernardo de Campc•s, Fr·anei co Romeiro, 
Rebouças de Carvalho. F!)I'Dantlo Prestes, 
Ferrcit'<t. Br·;tga, Eloy Clnvo::;, Ca.nclido !to-

. dl'igues, H.oüoipho i\Iit·~tn(b, .lu:Lquün Tei
xeira Brand:-Lo, Berna.rtlo An i;oniu, Aqui no 
Riboil'o, Lin.1olplw SCI'l'tL, P::tuüt Rtunos, 
Ahdon Bap&ista, Germano lh~ssloclwr, Do
mingos iviascaL'Cnlms e l f ornem do Ca1·val!w· 

Abeo-so a sc:3são. 

:Na.ta,t, 21 ue agosto uc 1903 - Enn. 
Se. Peosidentc d:L C;_umu·a dos Deputados 
- lUo- O Cong1·esso Legislativo deste Es
tado, unanirnemcnte, re:3olvcu quo <.i.Os ~d
tos stmtimcn tos J.e humanid<Lde o p;~~rio
r.ismo ücss<.L illustrc corporaçào E:G fizc~se, 
om nomt~ dos nossos in felizes co-cstrtdtmnos, 
fi:.t.gellados peld secca, um r-espcitosu appüllo, 
nu scntiJ.u J.e :::.:;rem cllcs soccorrido:! pelos 
meios (1110 ao tino c critcrio dessa Carüal'a, 

E'}ida c s.cm debate appeova.da a acta da mclltui'amentos p;_tl'eça.m, ca,p~zes de atte-
sos.J,w antocodonto. 1111<~1' :.L presente e ttnanto possível peevenir 

Pasm-sc ao expediente. futuras e ldcnticas calamiaadcs. Tumamus, 
jlliHl·utrmto. a li!Jül'llade de lomlrl'a.I· que o 

O §r·. Alencar Guimarães! rlo>ünvo1virnento da. viaçào f'eercm e a eon
(:10 Sect•:Lc!r·io) p1·oc·cdo à loltura do seg:ninte ~tmc(~U.o de a.çndcs, p•J(;.o.;- serviços, que a 

par do :-{ua, incontust:.Lvcl utilici:.Lclc, p(J(brütm 
E:\Pi<JIE:'-iTE occnp~LL' os indigontos. seriam OI) mornonto 

de ~t<::crta.Jis~imo alcance; os m<~squinlto::; rc
Officios: cu.J'::;o..: das ultinm; coll!eitas, aclt:nn-sr. de 
Do Sr. 1·' Socrotar·io do Sonrul•.1 de 21 do totll~ c . .-got:tdos. Coni.~·a:o;l:a. o cump11ngc o 

C)I·r·cntc commnnican.lo í uc iíi';.J(lo o S:!- c.xiJtu de ccnt.o~;.t,:) d~ f':'mJlu~s em IJill)<~:t. do 
nado apJmJVado <Ls PI'oJJo~iç·.dcs dcsh C:t- lltl..ot'<Ll, o11de a.llils n;w t! pos~Ivel a.''.lp:tr~l-a::;. 
lll'Ll'<t 1•1,I'·v·• nd > 'L•) c··-!Jr:1) 1.1d) Jo·l~ !c s· _ "\ t.Jme agl.!'l'<Wa!l.:L pelo. descSj)Ol'O (' :t Sltt~t·-. 
· , •· · t. '" · ( • · ·' ~ u "· ( · · l • 

1 r 1 s n rs ravPI~ v te tnnas Ntrm('ro ·os >:·1 qucil'a O:r,valcanti, ;:, pr·c!.~Cl'ipdio paJ•:r, r·eeo- ,;:Lu ( :t.. 1 • !l '·· ~ .. • • . _ J ~ ·:<.U 
himon l;o de subsídios ('Ol'l'~spondontos au .Jil. os ea~y; de ''.wrto. por· ;na,ntça;o. -f·,~f,~tr:tf) 
t.'JJT1}1o clecol'l·idu do !S de dezembro de 1801 a I_J',!,.,,,,(,, 111 • l1J'(~Std<:at,n .. -J,..ed,·o ·"oc.u:es, ~ so
:30 de janei1•o do !N02, e anl.ol'izando <~ :tlli~J·- er:u~'l.l'IO.:- !00'1'';" 1~ f ui'

8
1'ea, :2_o :.;l!CI'otat·t•J.

tm·a p;\lo .Minist,ct·io cb Gnm't'iL do C.:l't•di te' :\ Commtssau de )t·,;am J:1to. 
e:d;r·aoJ'clin:u·io do 5:0:->::S/ti:J. p:u·.t. p•gn.tne1rto H.eqllCl'imcnto: 
do oPden:do :w mest!'i: dr· ollici11rt- apuSCII t:Luo 
do oxtinnl;o At·senal do Guol'l'<t do 1-:;.;Lu.du de 
Pcrnatnlmco Thomaz Antonio Francíscu B:Ll'
rcto; nossa dat<t em viou :i. sa.neç'ii.u JH'O!ÜdUll
cial<tS all11didas pt•opoüçõc~.- lntoira.da .. 

Do mesmo snnhol', de igu~ü data, commn
nic<Lndu que, nessa dali:t., o Senado enviou :i 
sancç\o per.siuenci:ü a Resoluc;íi.o do Con· 

. grosso Nacional, auturiz:wdo o Governo :1 
abr'll' o cr·edi.to oxirao1·dinario de 1: 180$ti7ô, 
par:~ pagamento de gt':ttifi.ca.r,~ões aus lentes 
da Fa·mtdauo do MoLlicioa do lUo de ,J:.Lneir·o 
Drs. Augusto do Souz(~ Hra.ndão n Pedro de 
Almeida. Magalhães.-Inteirada. 

Do mosm.o senhor, do igual dnta, commu
nieando c1uc o Senado, adoptou e ness:.t- data 
enviou ú. sancção presi.dcncial. <t proposiç-ão 
dosti.~ Ca.marr.L, autorizando a, a.bertur:.t do 

· credito cxtmol•dinario do 948$380, pa,ra. pa-

Do~ lmcilal'<ll PedPu Pernil';~ Cilmrnont Wtiu!, 
j11iL: ,;ubst;itul;o nn. sncção L'odel'al do Par;i,, 
pedindo pl'Ol'Ogar,~ã.IJ do liccnc;tL. -A' Conuni:;
::.:lLo uo PeLições c Pu(lOl'OS. 

O Sr. LinuolJ?hO Serr:l - Sr. 
Prmiuollto, um tclegra.mma. de Cuya,bú no~i
cirt- ter fallociuo, em S. Luiz uo C:.tcGres, o 
coronel Manoel Alves Ribeiro. 

Chefe tlc família exemplar, a.migo dmlicn,
do, a,!rtwel e sorviç~al, conqui:~t.ou nu Estado 
nMal e aqui na Oamarn. rnuitas symp:J.tltici.S. 

Deputato po1• Ma.tto Grosso, nu, ultima lo
gb;btura,, desempenhou o sou mand.u,to u. 
contento geral. 

Eu, Sr. Prosi<Iont.c, amigo do illustr>o ex~ 
tincto, peç~o a v. gx;, qun se digno do con· 
.'?!ultar á Casa si concede :1 inserç:Io nu. act:,r, 
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de um voto de profundo pcza.r por blo ln
f,~w:;to e preméLtu.ru tdlec·itneuto _ 

O Sr. Presiclcute, dopoi;,; ele con
-;ult:Ll' u, CMn~tra, decla.ra que f<tr;í, inserir na 
:1.cta o voto do pez·;,r, du accot·do cu1n o po
~Lid·> (lo S1•. Linllolp.ho Set'l'<l,. 

O Sr Francisco Sã(')- St•. Pt·e
::;idcn te, não sou dos qtiõ se comprazcm em 
:'.limcntw polemicu.s Ü~l Ü'lhun~l Ü<vCu.rna.ra .. 

Fugit', po1·úm, do dufendol'-me de a.ccus:l,
ç~~~~es ro la.tiv:t~ ao cumpl'ÍIIlCnGo dos ·meu:s 
llevet-:s de Deputado, seeia., ou c:onress<tt' 
~l jttstiç.:1 tlelht::i, on recusar <LOS 01·gãos lle 
opioiã.o que a-; teom l'urmu_la.do o cliroiGo 
lllle não se Llte:,; pede con r.t!.St;a.e de a.precl:lt· 
o ct·i :.ica.e o procedimcutu Llos repl·oscllt;~n
tcs da :"i a(;iio . 

:'\ã.o querendo inco1-rer nem em uma, IWill 

nm outra C.tlt:t, nã0 po:-:.so dohar que passe 
em silencio a censura, forrnulaua pelo;; jol'-
11<1.CS d.esta m<~nh5., que, vb;ando (Ül'CCL<~
monl.f.>. a. minha. ob.':icnm pos;:;o;l,, não cloi:'\am, 
cntreta.néo, de ínteeosstH' ;t, cloliber-aç<Je . ..; q 110 
tcn ham J.o sol' tormtdas pot· esta t.~sscmhl(a .. 

Lê-se ·nessas folhas q 1te o::; .oper<tl'io:-:; lla. 

Por ahi se vê que <1 dcmort.L nã.o tom sido 
tã.o demasiad<L q11c suscil.;.~ssc :L yehenwneia 
das rcclamaçõe;s, do que foi Oi'gft.o ;t impeon_.;:a 
desta manhã. 

Comprohendi logo, Sr. Pr·esidento, quo ;..;c 
tratava de nm itS"Ulllpto que nilo podi;L set' 
l'esuldúo, nem pel:• Commiss:"tu, nt:!ll pc!l:t 
Cn.maea, som um mtudo Ütl t.ido tlo-; i\lll.ccu
dentos que a. ellc ::'O pt'OIId ia.nt . 

Tt\tb-sn, com cfi'ld~u, em JH'irneiJ·o Jogar. 
üc urn:.1, üespoza, a 1'<1.ZOl' ·)':)!~. em um só so
me81;l'c, do 51"1:000:< 

A nr.o1'izantlo css;t rlc-:}iCZ:t, •1 Po:lc1· Lt-gisln.
u.,-o :.1.ggl'iWê.tl'<Í. tk~\1(•, log-d O Or(;<l.menlo da, 
Uni:'i.o cvm tlm:~ summêt, nflo inl'crior a. mil 
con t . ~ n.nn11acs. 

b::-;;~c sin:tplc::; onnnda . .lo b~~sb. p;H':-1, d :_\· 
rnonstr:.u· quo o <t:isnútp!;o não (~ dn sou1unos 
impol'bncitt. 

! lü:tll.~i:-J, sundo o crüdi I,•J consoqllciH:i-1. da 
oncampac,:fí.o du. E~tt'ari<L de Fen·o do S. l•'r i.ll
ciscu Xavier ao Comm(.q•cio, on tendi q 110 n:"io 
pod i amos apl'cci;tl' ltlll fado som on trae no 
exame daqudlc tle que u.,se (\ conscrrnoncia. 

Por utLtro lado, tmt.:.H;o, ~~ nwu vot', de 
snbstituir, do um momento par;t tmteo. 
todo o J' :~).:;imcn qur: temo3 a•Jop!,;t<lo des<lc 
lti9 1, até esta, üat:r., rel;•,tiv:Ln1cnf;o :i. :1ilmi
nisüaç~ãc) ll •.s ostl'tLÜu.-:; de f'ct·t·o. EstratLi1 do Fcr:·o do S. Fr·ancisco Xaviel' ao 

Commcrcio se quoi:mm do D.ti'<I.ZO de pa,'2: <t· 
mentos üc seus r::al<l,rios c ;J,f.tl'ibuem 0 Quce diZOL' q11o, o Goveeno, qw) tem <ttt·~ 
facto a. demoea u:~ concessão do credito pelo hojü, do accor .lo com o Congre:-3so, en ten
Lcghlati vo, c que desta, dcmor·n, (\ culpado 0 dido que <.ts propl'ia..; cstl't.Hlas üc !'erro ptw
mcmbm d ·. Commissão de Orçamento quu, wnce_nte:-3 ;~ 1Jniào, ~i-lU melhor :~dmill_i;l.mdas 
t'3ndo tomado o t.tssumpto n. seu cstuclo, 0 pot;,, Jndustt·J<t p~~rf;tc'.r.L~~\ pas:sa. :t dr:ata.t• a 
ost<"~ protelando propusit<1lmente. . usph?l'~t lh _acç~::w ufi1Cl<.d 1wsto t·;.uno d:1. 

D. •t' ,_ -1 ·. s·· IJ •'rl· te • ' . ' adl_r~!OI?Lt':tçao. . . -
.l><t~ Cl:l me ua., L . ,rc:sJ. ~11 • o.xpor 0 .CJ 110 DV.llllin du Lodas e.~í.a:-:> con:;td•n:woe::;, qno se 

a I'C:-:>pctto tom _occot'Pt ·.o par<L, Cf'Ol~ ct~ •• IIC<Lf' me UCJJ:Lt';-',vam ú pl'imoir;t ,·isi;,1.,' julgllt!Í du 
o m711 pr.occc!,'~le?~.O ll(mamonte ;JitSttflca.do meu dever,_ ll~}cm;-;a,r·_in c~oi!H,H' t.ud~).; os nl~}
rlean,c dos lne .b P(L e · . . nwntos dB w!ornJ:tç11e.; q11e sol'VIssnw, n:t1; 
.. Em m~nsa,gem do 1:3 d~ nwz ~a,ssado, o :o;ú p H':t esclaL·ncm· " mea l'L'<.>pl'il) rur.o, 111as 
St·. Pee1.1tue_nta da. Rcpnhl.ten, pe~m a,o ~~~n- par-a mt~ l!;tbilitat' i.L tk.;crnpcnlHLl'·JIIU 1lt: um 
g'I.'CSi:=o NaCtontd lll11 CPt>dtt.o de ;>14:042~~,() ~ 1 CIWl.Ll';.{O, <illO IIW ÍJll!.lll!liJÍ:L CIJII}') nw:ilhl'tJ de 
P<J.,l'it r~ustca.t•, nu 2o sc!nestrc ~leste a~no, a lllllil. cummissi'io, qu:d u do owlat·ceor i; :un· 
Estra.ch~ de Fm'l'O de S. Fe:.mcu;co X.<Wl.Cl' ·~o bt~m u voto do:-;; rnumi,~··J; üo;;;t:L lli':i-;nmblúa. 
Commerci~>. Essa mensagem, foi _distril~llida Teat.:~i. pol.'LiLJJ t;o, Sr·. p1·e~hlen l;c, do co
~o nosso llt.u;:;tl;e coltegrL o St·. D.t•. Ur mo o lliul' tptantas in li.n'm:tçue:-.; me pa.l·ccu:-;;som no. 
~<.t~tos, l~t> ~ha 2 J do mesmo moz. . . cos:-3;l.da:s p:u·t~. eluchl:w o as:mmpt.o, 1> que 

.~'.S;"~ drsGJ?cto l.J.e~.Llt.arlo, :.~c~ (!I~~~ ntngucn: poLieria. t .n• f~itu, r'(!q~lisi.t<.tndo - ;1~ . uliicia.l
e:ccJ.. .. _ ~o ~elo. c r •. ~ ~~mp~~~nct.t cot:: ~JIH: ment.u, ou por wl; :n'rnodiO da. Cornmls,;.w d.!~ 
soe r!C3~r.npeuJ~,.~.r-se d .. L:; t~rcfas uneros . .ts d.c. qlw rano pu.t'j; ·~ uu p:Jr intm·rnedi'J tl;~ :viu,;u. 
rtuc ~ . mcu.rnbJ~O, na q u~lul;1ue do 111em b t'O ~lcst.:t da.lm\r<L .' 
desta Ca.s~ (apow~os'!._ e CUJ!JS l,l't.tbalhos ~prc- Afigll!'OtH:H.l-rnc cs \c pt·oces,;w mltis 1wut(J
ilont,atlos u, Comm1ssao d~ Orçamc?to Í·IZCm ltdiOl'LrJ m:ú~ c:tplZ de tlelun";.ts meno1.1 p 1·u
~onra ao Gongrcs::lO N<~ClOnítl (azn~ru},o:;), C.5SfJ pritJ p~l','l, <L pí·omp!;a ~olwÂo' ue um a.s
illustreyuputa.t.lo, n:J dtu, 7 ur:st_: mez cxpoz ~tunpto do nJ.ttu•oztÚu·•rcntc. 
a. '-~~w:·n~~o J?a?te. ~~~ Comm.Issa.~, s~~~lo-m:,: !Jo.maí..;, as minln'l ~el,,r.~õn.~ p_:Jli Liea1Í pnr-
11?::;·-,?- .dt,), d<.td<1 Vl))La,, (1110 Cll J.C(!ULII, do., mltlli1Ill-llle COl!JOl' de lllOÜO p:J.L'I,LCUlí.tl.', L:iJillO 
P<tpeus. ú possível a. qu tlc1um· amigo rlo fiovc;·no, as 
----- iu!'.Jt'ma<;vi!S nocr . .;;aei<~'l pa.t'i.L o e;t'\llJ e 
' (•) E~t,~ JíSCilJ'fi() n:l•! f'.1i J'f)~·i· Vi v· h I)J'llfiOl'. r:l'ític:t, do iLSSII!liiJt•J. 
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Até hoje, Sr. P1•c.:;id~n~c, não_ me tem sido ro das justas l\tzõ~.s que ch~ \·am cletcrminar
''í'JJSsivct ohtat· essas mtorma,çocs o, a.peza1• ~:tl aggl'ava(/io. 
'tte toda a bO[L vontade c do zc!o dos fancc io· Vou, S1'. Peesidcnte, requisitar oflkiat
nario:;, aos qu:ws me tenho <lirigLlo, não me mo:1te, _po1' jntermeJ1o d :~ Commiss.:'i'J de 

:sinto o,inda suHicientemento habilitado Plt'.L Ot•r,umcnto, as informaç·õcs que se f<tzcm 
proferir um voto consciencioso em materia n cee:~sarias. 
de ta.nta. r~levancia.. Os gr-a•_iua.uo::; O]Jf)rarios, quo for;.tm tão 

Dirigi-me á. Sccl'etaria do 1\IinisLe~·i0 da tWe3sur·c' SJS em levar sna rcctannr,·ão á. irn-
,Jndu::;~rja; de lá, fui remcttido par;t a Di- pruns:.t, na.turalmentc nã.o o set·ão menos em 
l'cct·n·iLL da. Estt•ada de Feero Ctmtt\ tl do satisl'<t!Cl' a. esta euríosidadc, que não ~~ só
Brazil. O hal)il c activo diecctoP dêSS:1 via-I monto j ~ I~t'.~. ma3 é ta.mh3m pa.triotica.. 
ferrJn. c~nr~~s5uu 1::_ao pocl_er b.m.bem p_l'e~_-Ütr· 'l.'enllO conúlnido. (Jit,ilo ú :.-'"~; ·,indo ú;; iíl.) 
.me as w[vrma.çtTCS <ic que ou ca.rec.n, c de . 
·(lUe, com cJrtozu., a C<.tmat·a se sentir;.L ig·ual- (') §r·. <.:alogeras~Sr . Prositlcntc. 
mente c~trcccdora n::> momento cn1 que a. um período incident11 ele um diSCtl i'SJ qnc 

,·houver de da.l· sem voto sobt•c a. mat:2ría. jt~~t~n:u~mentc yvc occ~s_ião de prqf'~L:ít· .. nesta 
Eu podcr·ia invoca.r o testemunho de p2s - C~t.:a.• .. Jm ~efez.~ dJ PtOJe?.to que rcf~J l l11í1 o 

soas cste;whas a c3ta Cc.ts<.t o até do alguns Distrw~o Forlm u.l e_ espec1~lmentc qua.nto _ao 
membros della, aos quaes me tenho dil'igido mc.::am~n~o. financ~~:·0 >1-111 pro~Jsto, _ ?rgao:>; 
particulm·mcntc para, p:Jr S3U int:;::mJ~io, d~_publw:d~d~ de.,.a, ~ld~_dc tcem . dctdo.? 
obter O.:l escla,recimentos d•3 QUO prGClSO: btt.ho O (ulovl de lllll ctpolO, O qu.tl lUUltJ 
ainda hontem um de meus collü fras trouxe- me cl_osva.n~e q., porém ao qu~l acompanlw.ram 
me lof'urma.<·õcs qu 3 pa.t'ticula.t•mentc obti. con~t;deraçuos e commentar10s, C_:!.Ji1 re.spon· 
vora uc ftu1cci~n:.trios !la a.nti.;a. Emp1.·ez:1 s.a.l~r.IId<td? é~:!s~Itr~ament~ ,m? ~~o cabo.' ~ 
Industrial de :Melhora.mentos no Brazil. c~ r L o exclusl V<tmunte por con..~o de ;;cu;:; 

durnos autJl'<J.S 
Não hr.1-, porta.nto, Sr .. Presidente, d<;:~idia · Fiel {t nort~a. qnc semp1·e me tl'.\Cei de 

!la. dc~mora que tem ha.v1do p~ra soluçao do ounc:~ Jis.:utü· da tt·ilnin2 ào.:;ta ca.sn qu:ws
a.~~umpt.o. Sempre que q_u3staJ d0 ta.l gea.- quor r·oforencias que 11a improos:.t sejam 
v1dad~ for upresentt~da aJ _mQu e.studJ e q'!e foit:.L:> a meu nome, não alludil'ia a cllas, si 
os clement,vs, de quo eu dupnzcP! furi3m t~o não viessD hoje abril' uma exco;pQão a esta 
falhus como a.q_ucllcs d~ que ato t~:gol'a. chs: regr· a. , exccpção que se justifica, c1uando não 
po~ho ne...:>te ca,so pa.r"tiCul<.t:t', scntu·-me·hm ü. 10inlla p3ssoa, mas sim a itlú:J•> sobre <L 
fol.Lz de nau propJl' a. !!leu.:l ~oUcga.s um voto boa mru·cha ela. administr.:Lção publica, pot' 
eu.Jo.~ f'umlamentos nao se.) c.tm capaze.:; d.e mLm u.rtui emHtidas poe dizerem rcsl)Oito 
fOl'OCCOl' ú. COOS·.!_icncia do S.:>. EExs ·.os elo- l.'lS aUcgac;ões que venho cornba.tor-. 
mentos. nGcessi.1riOS pa.m quo se orwnt~m, A Not,icia, em lo~al entrelinh:_~lla, no nu
tra~qmllu. . e seguram e o te, S?bPe. n. clcllbo- mcr'o de hontem, fez ref~renciu. a.o modo 
raç~<w c1ne dev<tm tomar. (Ilit~~to VCliL.) pot· que cu considerei a opportunid<vlc de ser 

Cumpl'e, entretanto, n'Jhr, Sr. PL·esi- a.ppl!e i..vla. á abertura de umn. grande avc
-dento, quo :1 demoL'a. não tem sido t:~ma.nha.: níd:.~ nost,·.L cídadc, o sa.lclo de trcs milhõci> 
a estrada de fet·ro de quo se tra.t:l. foi encur·· ainda não omittido:;, -do cmprestimo ultim~
pom(l\L ttO domínio nacionl.l cl.:.~scle o mez m'mto c:Jntraltido em L•Jn.irea. 
passa,do sóm:mte, o que quer <lizor qno o::;t<í. Dc11·o começar,, Sr. P1·esü.lont1\ f'azondo 
apcn:ts atr<tza'.lo o pag~tmcnto dos venci· not.:.Lt' que, nc.;ta mesma local, ~r: ,·el'ifica 
mentos do ultimo moz. Creio que não é um quo o nuinoro de, nã.o dit·oi opposicioní::;tas, 
facto nnormal om sceviços otncht<H, ern rmt.s de pcs::;oas c1u:: jltlgam menos opportuna, 
alguns elos qurt. ... s sei que O!) pa.ga.mentos se meuo~ conveniente a. e:-wcuçito llusta. obl'a 
derool'am por r.res e mais mozos atd. om f'u ~ut'.J pr . .~xí.mo tam augmcatado, c 

Níngnem mais do que ou lament.tt qual· multo. 
quor. delonga na sati.;façiio de di vidas dos a .Men()S ju:3ta, cntt•eta.nto, acho a increpa
·natureza pol' pl.rte (lo Est:tdo ; ninguem cKo di.l s:J attt>lbuit• e::ltt muda,n,:a de opiniões 
mais do que o:L hst.irna qnc, não sómcnb ít vul uhllidauo n:~tural do caracter n<L
.opcL'arios, ma.s t:uubcm dí::;tinctos C'Jllcgas cionaJ. 
meu~, funcciomu·ios dttr!UOlla. estL'a.la de Não, S1•. Presi<lu:lte, o que tem ln.vido a 
í'orl'O, cstojam sotl'l'Jndo :1.s consc1ucncias ostJ re.,pcii;o é o qtte c~ommummcnte se nota 
.dessa delOfló'll• _ n:.tS l)llblicaÇÕCS da impr•ensa.,isto é, torn·nn·SO 

Nã.o 6, p;n·~~m, sómon 1;c a, e:f,c s:3n '.iment::> mui.t:ts vez o.~ como inspil'tt.da.s pcli1 opinifí.o 
quo tenho elo obcJcCJor ;· dovo n.ttendor á nacion:tl opi niõs.:; que só mente f/:mm L".Lizes, 
sítua.c.~ü.o dos contr•ibuínte.,, p:tl'a n~.o pt·opor ·qu:.tsi qtw se p(JJo tlizf3r, n:t rua U.o Ouvidor. 
tligcíl'a.mcnt:J que se n.g~ra.ve o orc;:1mcnto do, O cJI'tJ é qu~ ningucm pódu comhator a, 
.despoza f~dc1•al sem que cu esteja. hem scgu· uf;i1id.a.d.e intr·ín 'ec:1 u,tr;r)iuta du (tttalct'lei' 
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o·or-a. publica. em um p~tiz como o no;:;su, em 
quo tud:J cst<L por se faz01•; o quo se discute, 
o que se procura vet'ific·u>, c pl'incipalmente 
a. nós, como homens publicos, cumpre :weri
guar, é si est·, plano, cuj:1 vastidão não mo 
<J.mcdronta, porém m 3 causa peofundo p<.L
vor, pela. di::;col".lancia que noto, entre as 
cir0um::ita,ncia.s do paiz, a-s condições om qne 
nos achamos c a grandcz:t da dc.sf):·z~L necc;:;
saeia. JXt.ra o rca.lizaJ'; o que nos ctunprJ 
saber, digo cu, é si esse pla.no ca,bc n JS pre
ci.':los limites que sJmos for·ç<dos a rc.~pcil.at• 
pelas concliçõ;.;s ospccialis.:Jimas em q1te vi
vemos. 

E~t;1 q uosUí.o, cn te~tan to, p~troco jtL vcn. 
cidéL mt. opinião mt.cional; de tocb a paPtc, 
por ol'gãos da imprensa, pel;_ts con\'Cl'.'ln.
ções, pill LS opiniõ::~s dos Estados manifesta
das pelos seus rcprc::;entantcs, SJ,bc-se que, 
sem di::;cutir a vantagem, <.L conn~niencit~ 
ab3oluta d<1 obra propo.-:;t: ~, menos fl'iSi11ltC 
se tor'na. o <.t.poio no que diz respeito à oppor
tunidtt.de do SBl' ellu. construid;~ desde jct. 

Ainda. a esta opinião, Sr. Presidente, é. o 
mo::.110 jurnal, ao qual devu esta resposta, 
quo vem trazer o seu apoio, reconhecendo 
que o a.ssumpto· merece retocétrlo, e que, 011 
por accurdo com o Si·. Prefeito, ott p~la 
redu.cçil.ó do plano proposto, pódem ser con
ciliaua.s as oxigcncias u.té certo ponto anti
nomicas a que alltrdi no discurso por mim 
proferido ultimrunonte. 

Um ponto, en~eotanto ha, Sr. Pl'csidente,. 
. que devo notar : é o que se refere <'L impos
sibilidade lembrada nessa local de, sem JJovo 
.appcllo au crodi to, dé.Ll' execução ás mod idtts 
:por mim lembradas do se melhorar·cm os 
pot•tos de Pernambuco o Bahia e a desc:ugct. 
fór•a. da barr·a dos liquidas transportados nu.s 
l'êdos, de o.3goto da ciliado. 

Quando li a incL·cpação, confesso í1 V. Ex. 
c1uo julguei toe si lo tl'ahiüo pela ptLlavl'a. 
o ter ditu cousa contrai'it~ a. meu pcm .~i.ll
mcnto ; fui L'Olet• o meu dbcurdo c ab::;olutn,
menic neuhumu. n.llustlo encontrei, nenhlllllé.L 
cxpL•o,:;são quo se puJo .sc prcst:.tr ao modo d..! 
iai.Cf'pl'OGi.tl' d03Sí1 fulhu.. 

Blfec~i.vamon l.e, Se. Presidente, 0111 ponto 
nenhum dHcla.I'Oi que OO.o se tJrnasse necl)s
sa.rio um uccordo entre os banqueiro:; ga.ra.n
tidul·os do nosso omprostimo e o Governo 
FodCL'al, no tocante á nova. a,ppllc;1ç:ão du 
s:.~.ld,) do cmpeostimo ainda não omittitlo ; u 
que tor·na.L'ia, invia.vol o projecto, pois s:wi:t 
o prova.r-so que ora. impossi v-el consegui r-se 
um accJr.J.o dusta natureza. 

ÜL'a., Se. Prositbntc, n'í.o é pr0ciso ser 
üouto1· em a-;sumpto ftnanceir0, bt1~tam ru
clímontos dl~ sci::mcia cconomica ptt1'J. vcri· 
flc.u· quo um iW~OL'•lo (h':iti.t natureza, t~c 
ÍIUlJÕ.l pJla. C)nvenhmcb p·.l.t'..l.. u.mb:.t8 u.s 

pa.e~es contractantes, o~ll.lém diSS):PUT'ét todos 
os lllt•;r-.~sndos no a.s.:;umpto. 

Desde flU~ do saldo de tt·es milltõos, um 
<tpenas se a.ppliftue a.o complemento da" 
oiJt':lS de samttmonto o ele melhoramento.' 
J'Oacs d.u nossJ pOl'l.o, <toS d:1. lhllií1 o de Por
narn buco ca.bcrhm os dons mil!1õc::; restantes 
c tCl'ÍlLm como g;imntia. l'üit!, como tnm u 
l~mp1·cstirno destinado ás obra:; ,lo cacs do Rio 
de .raneiro, a. renda. peopria djs serviços es
peciac.~\ a. q no sno destinculos, ist.o ~~. ;~ renda. 
llc atr-a.c;tção, d.u de~ca,t'g:t, de e!:buh c on
teos, elos pJrtos, devitl:vnonto mcllJot·adu;:;, 
de Pemambnc.o o Bahia.. Lste> é : p:tl'a a. 
mcsmu. somma de oito milhõc; e meio. não 
sórneni.o í1 rend::t elo port·J do Rio do .l;Lncil•J 
SCI'h r-0sponsa.vel, r,omo ta.mbom as ronda::; 
colledétda.-: nos tlous portos do not·tc ciLados, 
t'cntLts essas quo serviriam paen. gar;~ntir o 
cu:;toio dos juros c amot•Gizaçõcs tb, parto 
CJt'respondcntc do cmprestimo. 

Pi~J'<t o Go1'crno F'cdm·:Ll, Se. Prc:;idcntc, 
v:1ntagem e gT<Utde liavcri:t em ni1o dispcn
dm· ess:ts sommas com olJl':ts que, até corto 
ponto, puderi:un sm' classificadas de volu
ptu<U'Ítl.::;, sondo as 'lU;:tn:üs muito mui::; bem 
ornprcgad ,s em SCL'viços dü rncllwrnmento:3 
dos pot•tos do nor·b do Brazil, melhorand.o 
a.tc; o app Ll'Clh:.l.m :o to eeon Jrnico do p ~tiz. 

E-;p :Jcütlmento p:wa. o E-:;t ~Ll J c1 uc tcn h o <L 

honra ele r-.:.•prescnt:tr h~L um;t. gr.mdc van
t,,gom em nã.o lomlizw no !tio de .JanciL'.) o 
tot<d do c.lispcndio a cffectLu.U' pJr contét <los 
oico rnilllõcs o meio • 

Fu.ç,t-se a coosidcra·.:ão sdgninte : cinco n 
meio milltões sã.J dcsl;intttlos aJ cií.c.-:;; com 
o complemento d.a. re<.lo s:tnitrtt'Üt, sori'ío seis 
m ilhõcs c Ineio ; Lol'fi.o <:om·> garanr.i<~ d.a:; 
verbas nccc.ssa.r·ias p:tl'<1 o cw;l;cio tles;:;o crn
pt•J;;timu as taxas hnçatla!:; sobre o conjunct.o 
do rnellwrarncntos feHos no po1·to do LUo de 
.Janoiro. 

A adopb1· se por completo o. plano dcli
ncu.do, os te,)s milhões necc:-:~nt•io:> p·tr·a a. 
a.venícl:l. viriam oncr;u· u movimcnl,l) com
mot'ci'<d não só d:.t Cttpit<Ll <la. l{epublic<t. conw 
de todos os morcad.os que <Vtlli tci3rll o :-:cu 
ccntr·o du n.bastocirnon tfJ, o u1.n Luc1·o cor
eospomlcnto para c.:;te::>. 

S1·. Pl'J.-;idontc, creio que sob o pont~ de 
vi:':ltu do inb1•c:.;se estadual. do interesso na
cional, !lo da União e dos propr·io; emprc.)
tadorJs em Lonrlt'es, v.~nta.~.mm c vantagem 
granJu existe om urna modificação nos teL'
m:.>s elo contracto do empt·.~stirno, pcrrnit
tind.o a a.pplicação a. mollwram·Jntos dos 
pol'to .; do norte do::: saldos 'JUC soln·asscm, 
dopais de eompletudas a<:l OiJI.'<tS de mclho
r:.~.m :mtos do porto do Rio de .Jan:.Jiro. 

A J.'050l'va, q1te n'Js imp5:~ :.L f,ribLtna de c1uu 
(',l,l.larnos, Sr. Pl'esi:fon(;c, da. qu.1.l no:; diri
gim•)J · nfw ~ó aos no3so~ P'.ll'QS, c·Jmo á. 
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~açã.o, obrig<t a teatar dest[l. qucstã.::> que 
diz . resp;!ito ao credito nacional com o 
cnidado que assumpto de tanto meLindre 
exige. 

Inqucstionalm.ente, o ultimo emprestimo 
emittídu orn Londres rep1·usenta P<tra o Go, 
verno um grande successo e, do mesmo 
modo, um sucoes:'o bn.nca.rio : porém é tam
bmu symptoma de que não devemos a.bus:1r 
da. pt·aça Je Londec,: Pl1l'a o lança.mcuto de 
novos negocio> beazí leiros. 

Assim, exigímlo d ~tr1ue1Ic mercado o plano 
actUi.\l caplta.es noYos pat'a as obNs no nort0-
p3rgunto : o emprego de S<ddo i.lO em
presLimo para. olm.ts de na1.nrezn, menos 
urgente no Rio du .f:mciro não :~Gt'á r:ondo
mníJ.I' ;1 so ruali2:ll'em ar[ltülh:'; ~m f'!tturo 
muir.o mais long-ínquo do q11c o pr.u.u utll que 
80 oll'ectuarom e:;ta:-:, que, entretanto, s:; 
nos digura.m mais pt•emcntos '? 

Creio, Sr. Preshlcntc, que com estas 
tosc:us considcraçõ:;s terei dado completa 
resposta áquellc;,; quo.julgarttm impraticavel 
u pLano aqui lembrado de se transforil' par<1 
obras de caracter muito mais urgen·tc o 
saldu ÜJ emprostimo contra.hído, nã.o pa.ra. 
construcçio do a.vcnidas, ma;; par't1, obra.s de 
mclhonmentos do porto do Rio de Janeiro. 

E, •~mda, n.hi, com a doviüa. reseeva, dev0 
pcr·guntar: a npplicaç't.o llcste saldo a obra,:=:; 
de Ca1•acter local, que VÜlll beneficiu.e a 
cidade, sem angmonta1· do modo sensivel o 
not,wol o app:welhamonb economico do 
paiz, o empr-ego de . .;sa quantia não ]Ldel'á 
suscít:w, qnor aqui, quer no esf.r'a,ngeiro 
dialculd(lil.os llC OL'd3lll finrLnccira o mesmo 
econumiea ·~ 

A amb:.L~ estas perguntas, estou certo, res
po::;~a. não podel'<.t ser úada,, a não :~cr no 
recesso <ios gi1hinetcs, ondu similltn,ntcs nego
cios so eswda.m. 

Não ~;el'ão loca.c.:;, mais ou monos inspit'a,
oas, que possa.m c~cla.recer estes üous lados 
do pt·oblüma. 

Doixo-a::;, apenas, tigUJ:t~r no meu discm'so 
e ~~ " C:/.ltt um, com a smt responsabil.idu.dc, 
cal!Jl'(t dar a resposh. 

E' notor·La. u. g.mtileza com ctuc o joL·nal a 
que ~·o.won;lo e,x;tuma tratar todos aqucUos 
do cuj:t. opinião úi8corda. Tenho procurtLdo 
na. nwtlida d::J minlw.s 1'o1·ças corresponder tt 
fidal.guí:J.. úo f:H~n trato pa.r·a. eommígo c CI'í.L 
fa.cil ~ílllilllí10tc ta.l'et'<~, ~r. Pt'O);illonte, pois 
<L nunlwrn daruwllo:; quo toom o .tudatlo nsto 
as;;umpr;o, quet• ndvcr.;os a ollc, qno;· unlhn
. .;;ore:; das ídéas noJl .• COIJ ti1la.s, n IHlllii!Hll 
•tolies ;mima sinão o mosrno in~ujl,o, pJl' 
iguu.L ' fur~e c patriotk:a, <.lo cnll;~hiJ~'III' na. 
solw/i.o d.o problema;; quo, COlllf} o:;tn, tl bmn 
ro;peHo a, int~~~·es:·ms \'m•J:~rfeiL'íWl •llVl na
cion.ites. (,lluito br.!111; multo ln:m.) 

O Sr. IIen.ri.qu.e Borges-Por
mitta V. Ex., Se. Pcc~idonte, flllC, <mtes de 
cntl'ar no assumpto IJUC me tt·az á. tribun;t, 
cu faça uma ligeir.t, digressão. 

Não me achav<.t presente quando hontem 
oravo. sobro a reforma elcitora.t o illustre re
presentante do E:::Gado do Rio Grande do 
Sul. · 
-- Vejo; porém, })(}lo resumo do discur.;;o pu-
blica.úü no Diario rlo Cong;·esso, que S. Ex. 
renovou a accusação que tem foit.o da tri~ 
lmna da Camara ao procurador -da, Repu;-.. 
blica, nesta secção, por n;'to haver pi·omovi,Jo 
o processo dos l'Osponsaveis pelas violenclas 
e i'l'a\u.les praticada.s em uma eleição do 2a 
districto desta Capital. 

Proporcionou-me assim S. Ex:. ensejo para.
peovar a improcedencia dn. <tccusar:ilo J'or
muln.(b. 

Sabe,aliás, a Cama.l'a que aquollo que nesta 
secçü.o exerce as delicadas c ttfanosas fun
cções <le procurado1' seccional tem em seu 
favor· a trJ.díção ere zeloso no curnpl'imonto 
de seus deveres (apoiados), a.dquirlcla em 
corc;_t de 17 annos de funccion<~lL.,mo, e nesse 
pol'iodo não pequeno do vida publica me
receu a confi;_tnça e a estima de eminentes es
tadistas lla Ropublíca. (Apoiados.) 

O procurador seccional recebeu dosto, Ca
mai·;,~, }X~t·a. promover o competente processo 
contra os autores do tae.:; crime3. livros elei
t.oraes com folhas dilaceradas e ém que figll
ravum <t::lsign:.~tutas de eleitores fallecid.os,. 
fals:.~.s por conseguinte. 

Corno a Camara sabe, a denuncia obedece 
a regras de r1ue não é lícito pt•cscínllír. Ne!Itt 
tem o procurador seccional de nomear o 
<Llttor ou autores do cl'ime,de precisa,l' as cir· 
cmnsti1ncias em que eUe se deu o de indicar 
a prova. em que hascia ~ denuncia. 

Nada. disso se co !ligia dos clemen tos for
necldus pola Camara,o, como só um inqucrito 
poucl'ia. fm·uocer as bases mlCcssaria:; partt a 
denuncia, ruquereu o pl•ocur;H.lol' que a u'u .. 
toeídaue policial promovossn <LS (Hlip;P.neias 
neccssad<.t.-:; pu,ra. a invcstiga(:?íu do crime, 
suas circumstí1ncias e autoríil,. 

Inqub·idas ·LS tcstmuunha.s, membros da 
mc;.;a eleitoraL, docla,ral'am est:.1.s, qua,nto ú.s 
ás vioLencias, C!UC ftm.~m a,ggredLdu.s inopina
u:.tmonto por pessoas que lhes etam com
pletamente e.;tranhu.s, o, quanto ás ítssigna
tueas falsa:.J, que se haviam limitado, na 
í'ór-rna. da lei, a roc0bor o voto das })essoas. 
qnc so apresentavam mnnidtLS do diploma, 
.'!lo In on lil'<.J.r na. vori.ficação de identi.du.rltJ • 

Nada, ec apurou ílu inqucl'íf;o c a. autori
uadn polieial, ussirn entendendo, opinou pol' 
~~lli\ r.)~iiu ollt'\ t~t'clti vu.d .~. 

O PI'OClUI'í~dol' snccloral, puJ•thn, roqtwt•eu, 
ll o .í11i~ <loforiu. rJIW tos.-::om os au~o; dovol-
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Yidos, como de facto foram, à n.utodditdc clu.;;ão de outros. ma :> estimubr a inieia.tiva 
policial p::n•,t p1·oseguie mts diligencias. dos peonssionacs d<l. agr'iCLiltura o das in-

Como vê a Camara, nenhum:J. respons~tlJi- tlu;;tl'ias ;Lgt•icula.s para quo se C)ngrcguom 
lidado cabc<w procurarfor d;~ Republica. peta p:tJ';' o e.stu.to e dnr~:-;,, (los into~·~;sscs. 
insucccsso da resoluçào, em boa hora t:)ma.Lla Ess 1, in !.ot·von(·iio i ndircc:ta. se onqun.drtt 
por esta. C:tmal'a, ele fu.zm' peoc:r:iSéte os an- perl'oitamcnb n;t::: funet~·õ, _!:'i p1•opl'ias do 
tores do violencitts e L'r·audes oleit(n·acs; os E::; t.adu. 
olemcnto:l !',H·n oci·.los pJl:t Cama.ra. o as diLL- Dof'undc este a::;:_;iln o p'ltrim!Jnio commum, 
_gencia.cs pJliciu.cs a.té <l.qui feit:ts nJ.·J offcro· a riquez~t na.cional, rept·c., cn tada em gt·a.ndc 
ciam ba.)e p u\ t a denuncia, pa.etn pela. a.gt·ictllT,nra . 

Tal a. eonfia.nça, que tenho nll. i.:;;e11ç~iio do O banco. de rttte c:og-it<t o pr njüci;o, (~ dest i-
a.nimo com llllC o illnstrc DJput.a(lo fot•mulou nado a. entpt'C)timos. :•, prazo cnr·to, a.os syn
a sua t~ccus ~L~~ãJ, qtw, c;tou certo, o~ta.s ~~xpli- dictLto.s o coopeea.tivas du credito o <LU:::l pro-
caç·õcs o satisfarão plenamente. tis.:;io:l[).C:) da. agTiculti.Il'<L c dn.s. iudu::>Ll'ia~. 

P[tSso agot·t.t, Sr. Presidente, pt'.JJn·la.m.mtJ agt•icol<tS resiLLe11tcs em mnnicipi ,JS ond .! não 
ao assumpt:.> 11UC me tl'ouxe <t tl'ibunct, qual lwuvor syrHlic:d;os on coopm·:tti\'ilS de cre
o de ,justificar o peojecto que clctboeei sobec, dito ; <L adcll.ntamentos 0ubro ·111aJ-rrmts ; á 
credito age,colll., junta.mentc com illusti'o venda., nos Jner·c;u.ios n'.1.cio:Iacs c cstr·n.ngei· 
patrido, lavrll.dor no l~stétdo d é~ que soll r <:l- t·o::, tlu > JH'<>ri~t e tus a~l'i r·ol:ts c cb.:; indLtstrias 
presentanto, o DL'. S.vlvin Fet't'OÜ\ t Rangel, t•ur.es c1uc llt : têJt'Cill consignados. 

·e que mewccu o a.poio de illustt·os c ,!l C)ga.;; Nii.J n·!eJ.)sito cJ c: rulnS&l'<tr a. a.cçã.·) eco
. de banc ;~da., commigo cnca.rrcg:vlos rlo ex ~me nomiea. ef!ica.z rttw o.:;; ;.,;yndica.tos c cuupet•a.ti-
de qncs1;õ;;s qne interessam á 1 t.voul'a. 1:as cx.q·eem em f'<tvor d<t agricu!tut·a p :.U'i.t a 

Tive occasiáo de lõl-o pGrante os collegrts, dot'u.; ·t do,; sctu lt~gitirnos in~ :!t'dSS :J s. 
escolllido::l pol.os chefes (l~t::l b :üt~adas do S;'í.o. !Lt~ ~ét-n o.s t·ecJer·ct· ti. expodendn. ·do ontt·os 
Paulo, Minas e Rio .d. c Jane.'it·o, para e::;turla.-~ p:>V. u.; qu'.! teom <'.t .. ··. ;wo.s~ndo crises . idCt·l.tiCéts 
rem os pt"<Jjecto:J relativos ;i, V<.tluriz<tção do ü. noss.t . 
café, mas co:no elle é m·ds amplo, isto (~, :-io t:L>.;üito agd · >b,, u clcme~J,:tn p·s;on.l 
não visa exclusiva.mon te <L valol'iz;~ç<l:J rlo ctHL'a. como p:tt' tc pPCpJnLlCt'ttn~o , docL·>i va. 
café, que cu c.m.::;id.el'o ü.pona::; Cdtnü um~t (';we D .. dti n. m 1i01' ~cgut·nn ,:· ~t p <.Lt' tt o:> cmpl'es
<lo pr.ublcma, anilludo pcbs nuuií'estaç~::ícs tirno;-; 7 qwuHl·J f,;it.u:-\ dil·ectamcntu por e.3sas 
de pessoa:; c1ne <lo longa, da.t-.1. se c JLt'ugttm nssoci:.v~~ ~) Js u ':!: ltf'.J 1lc sun .. :; cit·cLun::;cdpções, 
ao esr.udo da cd:;e que al;t·ave.)S<.L <.~ n•Js;a limih .a. <t .-mi.l. ae•:<lo ao rli::;tricl;o ou , c1n<tndo 
agricuHul'iL, d.eliboreisubmettel-o :L apeeeia- mttil;o, u, ·) mn11icipio. 
ção da Camaett, tn.nto mais que se tl'ata. do Pelv mcc:: Lili.~tn J do projccto, prúcuro 
uma tle;:;sa.s questões naturu.Lmontc abertastt desonvJ!Vet' a í'Ltn l<Lr;;lo tle.:;m.-> assm~ia.ções. 
t•Juns iniciativas c ;L mani!'esG:tção tio to.las Dir-sc-lw. qtt.c ui la:; ~fi) incJmp~ttivuL com 
as opiniões. tt nos3:t int.lo!c, cum os nos:>IJS lnbitu~. Ess '·in-

O projoc&o tem pJr base a l.'t.mdaçã.o tlc uolue o.:;se :~ lt;t!Jit.B .,epuüom em granJ.iJp<t.~·tc 
um lJanco com o ca.pital de 5 'JJJOO:OOO~;, au modi(icar pcl;1, a~·.;ã . J d.'J Cfover-nu c d:1~ l~ts. 
qual o govcrnJ gara.nLirá. poe espaço nunca Quu.nto á. aer;il·J do Oovet.·no, lumbraee1 <L 
mu.iur de cincocnJ.a. an110S o juro u.nnua.l inichttt v:t üo Sr·. \V.lLJ ·ck l~ou;SC<lll em 
do 5 oj 0 • Fr•;tn'.~apot· occ:t:-;Uí.o lh cxecuç~ã.J da l : i de 

No projcct.o peitnHivo tinha, cstu.holociúo o l8t)4, didginrlo·sc em c.l·cul<~l' <t torlus os 
capital elo 200.000:000$, que ~cl'iu. reu.li;~,,tJo li&aires c pe.~f'dtu :) e l'Ceornrncnd:.~ndo-lltc3, 
í.1. mccliu:t que o Governo julgu.ssc conve· comJ um l'ulevu.nl,!1 .-.:cnir;o public~o, 1111C pr~
níonte. Como, porém, a, muil;os se tcnh:~ u.fi move~sem <t funda,ç::Io ct~ synuwar,os agei-
gut>ad.o excessivo esse capital, que a.li:ts set•itt cola.s. . _ . . 
r·oalizatlo :1. mcdilLtt qLw J'o.:.;so ncces.:;;~do, Confi<mdo n~L n.cç~ao su.lui;<H' da lrJL sobr3 
não duvidei rctluzll-o no pr.Jjocto quo ot·a. o.:> c0s&umc:;, propoe~iono m!_Liorel vanü1:.rens 
aprcserHo. · nos ompee.~tirnos í'ei&os üit>ecta.myüo aos 

A l'.:!Sponsa.bilida.dc da. União, ca.so so torne syndicato.:l c co :ipcru.ti v as de crcutto. 
oJl'uctiva <t. ga,ewnti~L 'le ,juro o tolo o capit:d O pl'afí.::;,;ionúl •1:.~> :LgricllltuL'tt, 01;1 ~.la:s índu.r.;· 
seja I'ealiz:.do, o1•ç:t por 2.500:000$, quantín. tl'i<LS rnr·ac~. L' . l .~illente nrn rnuntClQLO uD~o 
t·cla.ti va.mou te pequena em rela.çã.o á.s V<~>n- nü.o h ou voe sywlicu.to üu coopora.Gt V<~, mw 
t<Lgens d.ocut·roJtte.~ da organizu.çã.o do cro- fic<t pf'iv:vlu tl:J.-..; v<wt,~gen s do ct·e,Ltto do 
dito u.gl'icoL.~ o qno fica muito a.r1ucrn dos que o pt:oje:;tJ eugita., nHtS oiJtem·rFI ~tn. 
et·eJitos cxtraor•dinal'ios quo u.qui votn.mo~, con:iições müs onCH'O::la'5, o quu o lrw~u~•~: a. 
alguns de van t:t~ons pi'ublomaticu.s pa.ra a pecf'eeír as~oeiu.l'-.:lC pae:.L defc.'la dil . seus 10-
Naçã.o. · · teresm.; o UliÜOl' facilidade do crcrllto. 

O pl'ojr~cto não visu. u uxil.ios dieoctos á Rcu.l.ir.:..t.ndo <.Ld~u.nhrnen to;; sobt'i) o;:; ,.,;w·. 
lavout•a., nem nm producto d.elli1 com ex- mnts, o banco llbcrt:t, o pr·oductor (h nccc.3 · 

Vol. 1V 
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sidalle de vender precipitadamente e pro· EntrC' cllas, figura a. de exercer a, asso-
porciona-lhe as vantagens decUl•ren tes do ciação funcç:ões tle c:1ix'1 economica na r e
melhor preço do producto fó1·a das épocas spcctiva ciecumscl'ipção. 
do sna abt.mdancia no mcecado ou da sua Sa1JJ a cannra que tae.-; instituições, as-
venda dirJcta nos mcl'cauos ostrangeit•os, cn.ixa.s cconomicas, :;;ã.o utci.s quando o di
qu~ o projccto t~.1.mbem perrnitte ao banco nhoiro que l'Ocebem é appUcnrlo na ro~pc
effectuar · ctiva circumsceipçã.o e não distr::thido-

Vern aqui de molde a questão do excesso delta. 
úe producçâ.o do ci1Cé. 

1 

Assim o compeehend:m o acLu;tl Mini~tro · 
E' licito, Sr. Pr·esídento, duviJ::tr que mat- da F::tzJnda ao p_rop~r om 18~3, quando D_epu

men ~ e haja. cs;c excesso qua.nJo o preço do tatlo, _a _r ,;o1•ga.mzaçao dasca1xas c~onOimca:;;, 
c~fé se mantem elcva,tlo nos mercados con- 1 pe·.·mttttndo-llles peCI.uena:-; operaçocs de cre-
sumidorGs. dít J. 

Para tr:msformar em aba.stanç;\ n. miseria No município que repre~ento mais directa-
t1.e hoji) da. la.vtmea, de ca.m, 1Jasta. que os m~nte nesta casa., outr'_ort~ prospero, ma~ 
ta,vradores pa.rticipcm dn. dilferenç:1 quo va,o ho.JC com a lavoura anniquLlada, como qua.st 
do preço por que é vendido ao exportador o to~o o va.Ue_ do Parahyb:t, a. agcncm d:t . 
café, ent1·e nós, a.-) qtte elle alcança., nos mer- C~lXa economiCa do Estado ac~us:tva depo· • 
ca.dos estra.ngeiL'OS, na vcnd ~~ ao reta.lhísta .. sttos ru valor de quttrocentos contos . 

E' essa dilferonça, é a. suppt•essão da maior Pódo-sc bJ:zú aval_ia.r o beneflcio que. ~a~a 
par~e desses tntermeJiario8 qno o projecto a . 1~:"-~m·a o ~ndu .. tri:-ts rL~'a.~s _do mun~L-CLJllO· 
proporciona, tornando o banco c~ntro Jo.s a~vu1,111: de -~un. c~pltal t~_o ·"~:~ltado, :s1 ell_c 
~yodica:tos e cooperativas que so formarem n.a~ fos:se Ul::;tra.lwio par a fo1 .~ do munt 
pola. !'acu\dade de fazer adeantarnentos sohre ctpl~ · . . _ 
?J.'r.oTlmts 0 a Vünd.~ J.it·ecta d.us pro<ludos Lm~rto· me, Sr·. P1·es1d~ntc, a estas cons:
acrricolas nos mercados estran(Yeiros. Por derac;oes, r•escrvando mars ampt~ explanaçao 
eS.-;a faculdt~de, podorá. o banco~ centro dos I do assumpto para quan~o ella vwr a_ debat?, 
.~yndicatos e cJoperativas, regular a omw&a e pcçC? }.~V· :~x. _eocammha1: o proJecto a.s. 
e o preço. do pdncipal producto ela nossa Coi~mis.-~oes wumdas de 01çamcnto e da .. 
agricultura. Agrwultur::t. 
~Não é, Prosi<lcntc, quo cu de::;conhoça os o-~cprcsento, _coz_nC! . d_~ss_e, u,m cJl.;trlcto

scrviços que outr'ora. prcs!,ou á lavoura. a a~r.ICo_~_a. e ~ mm~~i1101Cta,ttva ~u1duz. as _es~ . 
importa.ntll classe do::; commissarios. P~Jan~(as e o) solfumentt~.::. quo so ovo!.1m atu 

no.-;, em uma. vCL·dadaden·a. ])t' ece, do :~ la..l'c.'l 
l'!.a actuali~ade, pol'ém, dada a desoi·gani- de nossos c.)mpa.triot:.ts, uutf''oP<t tn•o .. :;poro.:; c 

zac;ao ~ <~ncarw. desta pr>a(;a, consequernc á abundantes, hojercduzidvs quasi á miseria,uG 
,;esmçao de pa.gamentos por 1)al'te do Banco que nem mesmo o,~ mais forl.es lo(J'r.tram os-· 
da Republica, essa classe. limit:vla aos seus ca.pat·. o 

proprios rccursoa, não pódc peostar os mes
mos Herviços, sem elemento:-; pa.ra .. rc::Jbtir à 
r;speculação c i\, lmpo3í~ão de lH'CÇo pol' parto 
dos exportadores. 

Sei que conunis':aPio::; jntelligrmtes c ;;;ag-a
zc,'3 tccm procurado f'c:Lzer ~L vcn(la directu, do 
café no e::;trangciro, atú n. retalho, m<ts essa. 
vcmb .. é feilia em peovci to úcllcs, commis:;a
ríos, e não dos productores, que não paPti
(:lpa.m a--sim das vantagens de!La, polo mo
lhor pr·e<;o alcança.do ou r·oaliza.do. 

No projeeto, procur·ei c }rcu.e o Thcsonro 
do toda.s as ga.rantia~ : prohíbo as ope1•ações 
estranhas uos fin:; do b:t.nco , sob pena, de 
ele z•oi!ponsabilidado cJ>iminal pal'a os que ín
fl'ingircm ~ssa prohibic;:'i.u; :Lssocio o.~ Estados 
na. rcsponsahililladc pela garantia de juro; 
incumbo ao banco o scl'víço de propaganda, 
custe<U1'l petas llulJvcnçõcsdos Estu.d.o:;; o pr·c
scrovo ~s condições q11e o.-; syndic:.~otos c coo
p~.lrativas de cr•odíto u•.lvcrn pr•eeachrw paL•a. 
gozarem da'' vanta.g·oos do credito f.tenlt~vlo 
:pelo projecto. 

Es.;c~ soffL'imcntos são os espinho.-> dttS· 
rosas desf'ollu:vl~~s n ~s ba.talhas de flôt'üS c 
quo, nã.o nos illudamos, ni'io Lu.t"<lv·ib fol'i1: 
aquelics mc.-~mos em cuja hornen;~g-em foram 
ollas defJfei tas, si a Naçãv vir pcrtliJas as es
per-anças depositarbs em nôs B nac1un\le que 
seus votos elevaram moreci<bmontr~, pela. 
confiançJ, nos sou.;; talentos e nl,s suus vir
tudo;, ao alto po.~to de chefe du. g-l'.tn,:le fa
rnili :~ br·azileÍL'a. ( M1dto be;,1. ; nwíto bem. O· 
oni.do1· é muito cm;1,pl'i111,entado J! tJ {IJs coll-egas 
lil·esentes.) 

O Sr. Presidente-O pl·ojcct '> fica . 
solJre a Mesa, a.f;-.'l ulterior d.clih3L'a.~ão. 
(PaHsa.} 

Dou conhecimento ú, Ca.mn..l'a dos Doputa.dos 
de c1ua o Club MitiGar enviou lwntem con
Yi te a esta. ca::~a. para o.3 S t•;;. Dep ti ta,los a.s· 
sistirem á sossão solemne em IHJmcnagcrn 
á. memol'Íi\ uo genm·a.l Artllur Os~a.r e do al ~ 
mirante .Tor·unymo Gonça,l ves, a c1w.tl se r·oa.
li.za.ril hoje. 
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POl' igual façD s~icntc <1 Cttma.ra do con
vite fdt·> pelo Exm. Sr. 1\rccbi~po metropo
litano, pedindo o comparecimento dos Srs. 
Depntado.; ao so~cmnc ponLil1c:tl o ao Te-Deton 
pela elevação do Pap:t, Sua StLntidadc Pio X., 
que serão celcbl'at.los wt. Cathedralim'tropo· 

· ntana no dia 23 do CO!'l'crltt~. 

ORDE:.\I DO DI:\. 

E' a.nnuncia.da a di$CUS~5.o unic ~l do parecer 
rL li3, do 190:3, a.utorizando o Poder Ex-~ 
ccutivo a conceder iW lH'uCuJ·adoe da Rnpu
blica Dr. C~Lrio.3 Borges .\lon !,cÜ't)· seis m~ze .. ~ 
de liconç:a., com ordenado, pan tratn.r de sua 
saudo onde lhe convier. 

·vem ú Mosa, é lida, apoiada c envia. :a â. 
Commis:Jã.o de Orç:1mento a. S:}Juinto 

E:'IIEND.\ 

Ao p1·ojr.:clo n. 1/S, de l:J()3 

At•ligo unico. Onde so diz -l!om O!'de· 
n::~.do -diga. se: com todljs o;; vencimentos. 

Sa.la das sessões, 22 d.: ;',go;to de 10U3. -
Cnwello Cavalcanti. 

Ninguem pedindo a palav.ra., é encerratla a 
discussão o n.d in.d:L a v o l: i1ç:õ.o i.t r, é que a 
respectiva Commis.;ão 1.(~ p:trcc~r sobre a 
emenda. olferocida. 

E' annunciada a 3a discussão do projocto 
n. 170, de IDO::, a.utorizando o Poder Ex
ecutivo. a a.br·ir ao Minisl.erio da. Marinha o 
credito de l.48l::J57$:Sl2, supplomentar :i. 
rubr-ic:t 2l-Munições de bocc~L-clo n.l't. 8" dn. 
lei n. 057, de 30 de dezembt·o do IUO~. 

1\i.ngucm pedindo <.L pahnTa, é e;JCCl'J.'a.da. u. 
d iscus:Si1o c a.dL~da tt \'O tar,:ã.u. 

E' :.Lnnunciada a :31. discus:Sfto do pl'ojecl.o 
n. 17:!, de l!JiJ:3, <.tUttJl·iza.ndo o Podei' E.,
ecuth·o a al.n·Jr ao :.Vlini.;;tct·io fb .Justifia c 
Negocios rntGriores o el't.'ditt> de lO:G04$D:J4, 
.~upplornentai' á J•ubeica. 27 do a1·t. 2° dtL lui 
n. ~J57, <le :JO de dezembro U.o 1002. 

Ninguem pedindo a pa!avra, é oncerratla a 
dis(mssiio e adiatl:J. a votac,;:ão. 

E' a.nnunciadit :.t 3:~- discuss~n <lo pt•ojodo 
n. 174, tlo 10J3, a11tot•izando o Potlor Ex· 
t.•cuti v o a abr'iL' a.o l\Ii.nistodo da .1 us l.íçHL e 
Ncgocius Iut.eriores o cmdir,u Sllpplemontar 
cio a2:000$ para. attimd<n' ao pa.ga.monto do 
:.tjuc.la.s <lc cttsto aoA meJUbl·os do Cuogre:;s,) 
Nt~CÍOIJI.d. 

.Kioguem pedindo;~ palu.vJ•a, é cnccrra 'lt~ a 
di8CUtsão o adiatli.t it vot·.t,;fto. 

giões de 5a clas~e do exercito e armada per
c.;uam as mesmas grat.ificaç~ões que o::: rospe
ctivGs cirul'giõcs de 4a classe o autol'izando o 
Gove1·oo a abrir o credito preciso par~~ a 
execução dessa lei. 

O S•·· Th.oluaz: Cavalcanti(") 
-Sr. Pre~idcnte, on tenho d11vida.s sobre a. 
bo:t interpro~a.ção do art. 1° do proj::~cto or<L 
em di::;cussão. 

E:-:;Gc projccto, Sr. Presidente, diz no seu 
art. 1°: «Os cirut·giõcs de 5'' classe do exer
cito c armada pcrc<Jbet·ão u.s mesma,; grati
ficações que os rospJctivos cü•m·giões do 
4n cta.ssc ». 

Em pt'imcirJ logn.r, Sr. Presidente, r,;:t~t 
ücnominaçã.•' nã.o é a.pplicavel ao exercito 
como o é à m:Hin h<t. 

Como V. Ex. :nb'l, c :~ Camara t:tmbem, 
os oíficia:;s enca.recgados do serYiço · sa.ni
brio na at·m;vli.t clmma.m-sc cirurgiões do 
t<.ws o Gaes class3;;; ; ao pa.~so que no exer
cito ctlcs ~ã.o chamado:) medicos de tae~ o 
h c.; c l.a .. ~;sos. 

Além dis;..;o, Sr. Presidente, ha aqui uma 
questão importante. .: 

O peujdcto mand<.t que os cirurgiões de 
5u. classe soj:un e(Ftipant,do::; em vencimentos 
aos de 4 ·~ cla,s.-;e ... 

O Srt. Cnso DE SouzA -Vencimentos, 
nilo; gr·u.tificL~çcão. 

0 SR. THOMAZ CAVALCA:'-/TI- Em geatifi
ca.çã.o, como bem diz o nobro Depuhdo. 
Pois bem, O!' modic:J~ do 4a cla:-:se tio cxm·~ 
dto toem de gr<.~.t.iliea.ção 1508; os Uí.t armar:la 
tem, segundo os EsLado::; onde ~ervem, tanto 
em torr:~ como cmiJat·ca.tlo~. as ::~eguintos 
gT:J.tificaç~õr-s. 

Em tct·ra., os cirurgiõe: de 4'' ela,ssc tcom: 
« Em Mat!,,J·Gi•o:~so, .~56$~50 ; no Par:t o 
no Am:~zonas, 2DIS::i6G; na Capital, 2:.l0~83:_l» ; 
emb:.~.rctdos &cem : «Em M<.tt&o-Gro::;so, 291$, 
no~ onl.ros E:.;tadu.~ 72GlS;800, c no es
t ra.ngciro :322$» ; ao passo. que o.;; medicos 
da mesma dassJ no exerCito toem apenas 
150$ de gi·aLilicaç:fto. 

OL'a, u pr•ojocto, manuando equiparai' 
os ciL'Ul'g-iõe::; de 5'' classe da, armaua e os 
mellicvs d:L mcsrn:1 cl:.tssu d.o exorcit.o :ws ci
l'UI'git>r~s de 4r. l!l:~·•se ela mn.1·ính:L, f<.t ·~ 
com quo a.rtiWllcs ruuccionai·ios, de e<Lto
goda infot•ior a, estes, fiquem no cxQrdto 
com maiores gL•atifica(,:õos do filiO osl.es. Isto 
ú, os medico.; du 5:1 cb.sso fica.nlo, 110 minimo, 
com :lJO$. quu,ndo o.':! de 4u. classe tcern so
mente l5U$000 . 

E' o c1uu estü. no projJcto; 

E' annuncindn, a :la discus:úio do prvjecto· 
11. li4, de tüOL, tlotOL'JUÍ!la,rl\10 que os cirur- (•) g~to dí~cu1·oo não foi t·ovislo polo or:~.dor.j 
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Verifica-se assim, Sr. Presidente, que o 
projecto foi apresont:.tdo simplesmente vi
sando o interesse dos cieurgiões de 5a. classe 
da marinha., e não os do exercito, porque 
t:.tnto os mr.dicos de 4:1 classe como os do 5o. 
teem do gratificação l50.S mensaes. 

Ninguem pedindo a palavra., (í, encerrada, a, 
di~cussão c a.diada. a votaqão. ··· · 

E' annunciacla a 2'). dbcussão do pPojectv 
n. 211, de 1902, <.mtorizando o Poder Exe
cutivo a abrlr ao Ministet'io d<.~ Guet'ra o 
credito cxtraordinario de 5:053$76:3, para 
pagamento do or,~ena.Ju ao rncstre ele officina 
aposentado do ext indo Arsenal ·ele Guot·ra d~ 
Est~Ldo de Pernambuco, Tl!oma.z Antonio · 
Francisco Bi:trrcto. 

S1•. Presidente, sou inimigo de todas as me· 
didas om retalho, pois quo trazem sempre 

·como conscquencia a t.~narchü~ completa da 
noss<1 legislação. 

Eu não duvidarei em voi.ar o augmento 
. pedido, mas em tm•mos; antes, porém, d.(} 

fttzel-o, Sr. Presidente, deseja.rii.t ouvü· o 
douto· parecer da Commissão de l'vbrinha ç 
Guerra., porquE~ clb não se pronunciou sob1·e 

Vem á. Mesa é lida, é\.l)OÜtdn, e enviada. ~t 
CO!Imli::;são ele Orçamento n, scguini;o 

Ao projeclo n. 211, de 1902 o projr.cto. 
Este foi aprosentatlo {l c.Jnsieleração da 

Camara, sondo romettldo ;t Cummíssão de 
Orçamento, que deu o seu parecer sem ou
vir :.~ Commissão quo tem de d; zet• sobL'O os 

-aPsumptos (lUO interessam <:~.O exercito c ü, 
arma,da afim de evitar tacs anomalias t1ue 
aC<.Lbu de dtar. 

Nestas condi<;rícs, vou n.1andar :t :Mesa um 
requorimQnto, pedindo a V. Ex . . quo coa
sul te a. Ci.tsa. sobre o n.d.iamen to da. dis · ussão, 
voltu.ndo o projccto ;i. Commissão de Marinha 
e Guerra p:t.ra dizer n respeito das ponclera.
ções quo acabo de fazer: (.Muilo be111 .• ) 

Vem :t :\fcs1, é lido. apoiado e posto con
junctamooto em dis(.:ussüo o soguinto 

REQUimiZIIENTO 

Requeiro que volte ;L Commi::;sflo de Ma
rinha e Gncl'l'a o projecto n. 64, de 1903, 
;:dhq de dar seu parecer sobre o rnosmo. 

Saltt das sessões, 22 de agosto de 1903, -
'l'homa:; Cavalcanti. 

O Sr. Thomaz Ca"'Valcanti -
Em additamentoao requot'imcnto,devo decla
rar· a V. Ex. que o augmento destes funccio
narios ,j{t est<t consignado no projecto n. 131 C, 
CllH3 estü, em poder da Commissão ele Orça
mento e, com os vencimentos quo devem 
competir, em virtude do seus po:':itos e func
ções que exercem. 

Des 'java quo V. Ex:. consulta;:;:;e i'L Casa 
. sob1·e o requerimento. 

Niriguem mais pedindo a palavr<t, é eucer
rarJa a discussão c a.diada a votação. 

E' annunciada a 3a. . discussão do projecto 
11. 172, de HJ03,autorizando o Poder Exeeu
tivo u, a.brir o crod.ito de 481$447, pa,ra paga.
rnonto dai-i gt>al.i!lcaçãos uovída.s a.o u.mu.un-

·onso tla. Uiroctorlt~ Geral da, E~tatistíca Mtt
noo! de Al~uql1Qr•cruo Portocanero. 

Fica o PodQ·l' Exocut.ivo autoriza,tlo a abrir 
ao MinLtcrió da Guerra, o Cl'Cdito de M4$300 
p<tea. pagar, ~ws oper·n,rios du Labor'D,torio de 
Cuy~tbá, vencimentos que üclxar:::.m de l'C
r;~lJer,como consta. de uma relação remettida 
á Directoria. do Contabilidade do Thesouro 
Fcd2ral, por oHicio n. 455, ele ~30 de outubro 
de !90 I, sendo: 

Dio.:::o Vm·g-ucii'O. m~v~hinbta ..... . 
.José Antonio ·dn, Silv~~. mestr,L .. . 
Alextwdre Thonn~io, servente .. . 
Jo Lquim de Sant'.\.noa, idem .... . 
Antonio Eleut~!J·io dos Santos, 

idon1 ....................... · .. . 

310$000 
2l i~$00(J 
62$000 
4.2$500 

:33$80(1 

664$300 
S~d<t das so.:;sG:!.s. 22 de ~tgvsto do l9;J3.

Lindolpho Se;Ta. · 

Ninguom ncdinrlo a. p~1.ln.vra t'1 encerrada a 
di..;cussão e adiu.dt~ a votação até quo a. Com
nu~s-ao de or·ça.n1en to dê pa1•ecor sobt•e a. 
emenda, offcl'ocida. 

São Sllcccs~bmmontc sern debate encer
rados em 2~ discnssã•J os al'ts. to, 2o, :3·1 o 4o 
du projecto n. 42 A, de 1 00~~, autoriz:u.mlo o 
Poder Executivo tL crcar c regular, sem 
onns para os cof'ees . publicos, um<t caixa be
neficente. na. Brigadr~ Policia. I dos ta Capital, 
ficando .odiada. a. votaçfto. · · 

Comp11rccem mn.is o::; Srs. Oliveira Fi
gueieedo, · .Julio de Mello, AurDlio Amol'im, 
Carlos de Nova.es, Passos Mit>anda, Rogerio 
elo Mir-anda., Antonio Bi1stos, Luiz Domingues, 
Christ.ino Cruz, Bezenil l<'ontenello, Thomaz 
Cavalcanti, Joõ.o Lope:3, T<tvaro.; de Lyra., 
Eloy do Souza, Fonsec<L e SHva, \Valf'1•edu 
Lea.l, José .M11rccllino, Bt•ici.o l<'illw, Pereim 
de Lyra, JoãJ Viein.t, Ma.laquias Gonçalves, 
Esmet•tüdino Ban(lo1ra, Al'thur Orlando, Eu
zebio de Andrade. Arroxella~ Galvü.o, Oli· 
veira Va.llarlfw, Neiva., Lcovcgildo Fi!o·ueiras. 
Tosta, Bulcão Vianna, Augusto ele li'reitas. 
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tares a;:; vaut<wens do decreto n. 821, de 27 
ele (lezombro d.e 190l. 

Al't. .~." O o~.lYGl'l11) ahrii'<.'t o nocessa.l'iu 
cr·cdito pa.rcl. cxccuçJ.o ün. J.ll'CSon te lei. 

:\rt. 3. n Rovugnm .. sc as di."lW~ições em 
cuntl'ariu. 

Sala, d;ts so.')sõe~, 22 1lO agosto tle 1 91)3. -
!Io~amwft dtJ Oliveira. - f' clso r7•.J .'low~a.
A's Cdmmi:-;sões Llo tvhrinh;~ o GnOt'l'<t c de 
Oeçnment·.; . 

Organi:;a o c1·edilo agrícola 

José lllonj~trdim, Angusto de Vasconcel.los, 
Sá Freire, G~Llvão RLpti:Sta., Louren(·o B:t
ptista, Julio dos · Samos, Ce1t1·el!o Canll
eanti, Ff'<tiiCisco Veig:J, VirLuo :\faSC;I,l'Cnhas; 
EsGevi'io Lobo, José Bonifhcio, Cln.:::;tão i.la 
Cunha, David C~unpL;ta , Francbco Bumct1'· 
llino . .loão Luiz Alvt'\S, Bernardos de Fa1•ia, 
Lamounicr Godoíi:ollo, Cu,millo So:.tres Filho, 
Sa.bino B<tri·ozo, Padua Hezcode, Jcsuino 
Ca.rdozo, Ama.r ;l Ce.-;a l' . .:il\·aro ele Carvalho, 
José Lo1JO, Paulino Carlus, .·\znvedo fli<trqnes, 
Herrnoncgildo de ~Ioraos Filho, Benedictu elo 
Souza, Lamenha Lins, Francisco Tolonti.no, 
Eliseu Guilherme, Barbosa. Lim<t, ,Jame:~ 
Darcy, Vo~paziano dc Albnquer·quo, Diogo 
Fortuna e Cttrnpos Cctrl;icr. O .Congrcs:;o :\acional d.c crota.: 

DeiX<lnl de eomp~\·,·cccr , com ca.usa })<U'ti- , , .•• , 
1 

cipada, o.~ Ses. Scí. 1-'eixuto, RaymunlluNe.t·y, 1/·.···· . . .C.\i?ll.LLO I 
Hosa.nnu.ll do O!ivci;: <l , i\.t'thm' Lorno::;, .José '1 0 1. \'\'C; RFC C:\PITAL, :S I':t·s Fii'i~ 1,: s1::DE 
Euseyio, Urlnno Sn.ntos, Guolelha l\Ioul';lo, ) ·· · ' · ~' ' 
Dias Vieint, Joiio G<.tyuso , Pc1·cira. Rc:::; , Trin-j AJ·t. 1. o O Guvot'no pt'umovol 'Ü n. fnn1b.çào 
dadc, Soat·e.~ Nüiv<,, i.\'lot'cir~t ~\1-ye~, E~ Laci.o 1 de nrn ha, 1co com o . tirn cspeebL de· !'tll 'llt!.cor 
Counbr:L, Pcdru Pema.mbuco, El-ptdto FJgum-

1 

;i, ~~ 1.vuur•t u an~ilio d.o c:tpita.es o do credtto, 
reclo, H.aymundo de 2\Jirand::J,, Milto11, Vurgno de accul'do com ~LS dispusiç,) ~1s d<L pl'cscutc 
do A.bl'eu, Pinto DcLnr.as, TolcnGino Liu.slllii. 
?~wtos, Ma.L'Cdlino i.\Ionr·a,, Bcli~Ltrio .de Sut1za, i \ l'L .2. o o cétpltal tb b~u1co sm•;i. _de 
Stlva Ca~ko, Bozct!nat, Pel'Cll'é1 Luna, Pau- 200.000:000:)üividit\os em :;> .• OOO.UCY-Ille ~1.1.·.çoc:~ 
lino de So!.IZ:~. PouJ_do Filho: AcLa.l!>crt~ P~'r- de JOO$ e:tda· lllln o :.;c.1·;~~ ro ~~.liz:~·do ;i, medida, 
raz, Antonw Zacal'Ias, Hen_rrque S.ll!u::l, .t.U'· quo ('ol' nr..ce,;;.;a,r.u, i.L .JUiZO d.o c.ovm·tlo. 
thur Torre~~ , Eduardo Pimentel, Ol0gn.rio Art. :-l. o O Governo g<1l'<Wtid :w banco, 
~Iacicl, DumlngllCS do Cn!=:!tro, yaJoi .-; de• C.1s P•lf' lH' azo nunctL m:üor d~) 50 <11111~)8, o juro 
LL'o, A1·notpll0 Azevedo, Ca.ndtdo do Abt·eu, <tnmml do ;s .. ; o sobl'O o ca.pltal elfcctlva.rnontc 
Carlos c,w<dcanti. Xavier do Vn.lt ::-!, Victo- tcalizado e c'oncctlcr-lhc-ha. o~ f,woeos f•~cul
l'ino Monteiro, C<tssia.no do Nascimc111;o c tado:; n<t prosento lei. 
Alfredo Varcll<t. Art.. 4. o o lnncu não pode ·ü, suJJ pretexto 

E, sem causa, os Srs.Indio ch1 Bt•n.zil, Pn.ul:1. a.lu: 11 m envolvm·-so om tt';m3<l.Cçí"5rs que nfLO 
c Silva, Vii'gilío B1·Igido, Affo11:::u Co.')t.:t, tc.nltm{1 J10I' fim uxcli!Sivu auxiliM a u.gri-
1-:pa.minontlas Geacinr1o: ,Jovinia.no de Car- cull,!l i'.;, dm•t~nrlo íirnitae-se üs upCL'<H;ÕGS 
1:atho, Fclisboll.o . F'I'f;ii'C, Castro Hol~ello, cspt·c:illcarias na. pt·cs ·n t;o [(!i. . 
bdu:11·clo Ra.mus, c .. ~tldtno Lol'eto, H:~t·L:th : : .t1o J';~ 1 · ; ~gJ·;tpllO llnico. No caso tl<~ IJwbsor
S;i., Cat•ntdro do Rt ~ zcndo, Costa Junwr, Lmtu v:1.nci<t 011 dnsvio. ~oh ip.lttlcl'IOI' pl'~! t;ox; : o, d.o 
de Stmz:t, Fl':tnci~co M<tltL~, .cost:t r\t~üo, dispo.·-\." 110 artigo supr;L, pcn·dot':'L ~~ l1 1.nco os 
Soares dos St.lfltos, ./uvenal Mlllcr·, ·Mal'çül f'iwuro . ., qt!C lhe s:l.o eoncetlído:;, tncoeeOIHlo 
l·: ~cobn.r e Angc :o PLallcieo. n<:~ pena. de um ;t t,pcs <l.nnos de !WbtLv o sc~t 

prosi:.!on te o os funccionarios })ll blicos q ne. dt· 
ror:t:1 ou indireet<H110ntc tivceom p:tr·a, 1sso 
concorrid.o. 

O Sr·. i.,.l'•e:o;idente- Havendu nu
mero I.oga.l, v:w"sc prúceder· ás vota,çõcs ,:.as 
mato1·ias oncerrat.las e tlas que se i\tjham 
.~uh r.; a, Mesa. 

SfLo lidos, julgados objoctus de delibm·<,,çüo 
' >i:J seguinl.es 

l'RO.JEGTOS 

N. 18:3-1003 
Tonta emlensi·vas ctos cwdilo1'es de ,r;uen·a dos 

Jo, .2o . 3J r; o e 7o r.líst1·iclos mititaJ es as 
vw<lclfJ

1

ens 'do dec,·eto n. 821, de 27 ele de
~emb1·o ele · 1901 

O Congl'csso N(1cion~l.l resol.Yc : 
Art. 1." Ficam oxtensiva.s :\OS audit,)rc:-s do 

guerra dos I o, 2°, :Jo. 5" o 7° districtiJS mili· 

Ar I;. 5." As opera.ções do ba,nco sct·i'í.o li~ 
mita.d:,ts cxclusiva.munto : 

u) tt cmpre.:;timos por meio do contas c:r
rcntos, ou por lottt'i.LS, :t pt•:.Lzo n11oca rrw.wr 
de cluus unnos, aos syndicatos on coope!'<l· 
tivas do credito agricoli.t (bancos rc.cdonu.os, 
ca,ixas rurn.cs, etc.) que se fundarem de 
a,eeordo com a presente lei ; 

u) tL cmpl.'Ostirnos :-;obrê wal'?·cmts represen
tativos de pl'Oductos da agl'ictlltuP<:L ou dus 
indnstrias agrícolas; . . 

c:) a emp1·estimo por meio do contrt~ cot'
l'Ol1tos ou iottl'as, n. l?l'a.2.o nnnca. ma.tor de 
um ao no, o mcd.ilmtc hypotheca, ponho1• agri·. 
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caia ou ca.ução. a prazJ nunca mai.or do tl'CS 
:}Unos a lu.vradores ou inclustl'iaes agricola,s, 
l'esido'ntes em municípios onde nli,o houver 
syndicatos ou cooperativas de credito agri
cola, declarando préviamentc o mutuario 
qual o destino adar ao emprest.imo e qnacs 
os recursos com que conta para sa.ldal-o no 
prazo tlxt~do ; 

d) á venda, nos mercado.:; n:~cionacs, por 
conta dos re;:;pectivo.3 proprietal'ios c m> 
diante commissão, elos prJcluctos qnJ lho 
forem consignados, p.tra o que poder·ú esta-
1lelecer i.trmazens e üepositos ; 

e) á exportação e venda no; mercados 
estrangeiros, por conta dos intoressa(los, dos 
productos da n.geicu!tura, c das ind.n'dtria:-; 
agricolas, podendo pí.n-a isto ci·ear agencias 
nesses mercados, c.Jbrando· de tudo u. l'e· 
spectl va com missão ; 

(J a receber em cont::t. conento, ou por 
meio de lettras, dinheiro e outros ,- \lores, 
operando neste cn.so CJmo banco de dcpo· 
sito. 

Ar·t. G.o O fôro e a. sédc do banco serão 
:pa.l'<t to(los oa e!feitos a, Capitn.l da H.epu
bl.ic::t. 

Paragrttpho nnico. Além da cai.xtt matriz 
o banco terá. filiaes nos pont'Js ond9, a al': 
bitrio do Governo, . forem noces.saria.~ no.~ 
Estados que, na í'ór.na. d:1 presonJ.o lei, con
tratcuom com a<1uolle c0ncorrer com as 
cp10ta:) éorrespondcn tes par.~ a.uxilial·o nas 
despczas com u. gal'antítt de juros, si esttt se 
fizer ollectiva. 

CAPfTULO I I 

DA AD:\Il:'\ISTRAÇÃO E FlSCAL!ZAÇ.\0 DO 
13.\l.'\CO 

cir~umscrLpção tocbs as informações eescla
recuncntc,s que por estJs lhes furem exi
gidos. 

Art. lO. A tabella do pessoaldo lmnco c 
d?s l'espoctivos vencimentos dovení. ser pr0-
vmn~ent.e appruvacla pelo Governo e, tanto o 
prostdontc como os dircctores eleitos terã(J, 
vencimon to!; fixos o já mais porcen tage h 3, sob 
q ualq uoe pretexto. 

Art. ll. No fim do cada s:mwstra se re
unirá :1 Comrnissão de t·Jina.cla. do contas do 
banco, compostct do presidente, de um "dos 
uir'ect ros eleitos c do membro do Tribuna-L 
Contas, tt quo se rcf'eee o art. 8°. Estn. com
missiio, depois de conferjt• o b~tla.nço, vel'i
fical' as contas do receib. o depcza e apurar 
desta as quo devem sot' levadas à conü do 
custeio do cstal,elocimento, lavrará a re.:;po
cti'fa, acta, na. qual declarará. a importanch 
dn.1·esponsabiliua.do do Thosouro em vi ta d:t 
gara.n1;ia/ue juros, cas-1 os lucrJs Hquiclos clu 
bauco nt0 a dispensem. 

E::;ta, actll. deverá sur as:;ignada pelo::; tras 
membros da commissão, qu2., em caso de 
divergencü~, a fa.rio declaeae, com a.s r<.1.züe~ 
justifictttivas, c SQt'tL .:t'cmottid<t, por cópia,, ao 
Governo, pelo prestden Ge dJ banco, por in ter
modlo do Tl'ibunal de Cont!.ts, que a eH.c,,mi
nhará com o seu parecur. 

CATITULO I[( 

DOS FAVOitES CO:'\CEDIDOS AO DAXCO 

Art. 12. Além da ga.eantic1 de jaros, u 
banco gosará : 

u) elo iscuç~ão do scllo c ele outrJs qua,cs
quer impostos cohrado3 pela. UniiiJ ; 

11) de pl'ivilcgio .de nrm:tzQrls ai randcgado.-; 
para seus dt)positos o entrepostos. 

CAPITULO IV 
· Art. 7.'' O b:meo sorá. a.dministra.do pot• 
dous dir'ccturcs eleitos pelos accionistas sob 
~ · presidcmeia de um delegado do Gov~rno 
quo, além do voto delibePativo tení. voto DAS onrtiGAç:õEs DO BA~co 
susp0nsivo, com recurso e.~:-officio p.:t.rtL • Art. 13. o ba.nc:> n?.í,o poclcl'ú coiJl'~'\,1' taxa, 
Tribnn:1l do Contas. · supcl'iores a : 
· Art. 8. 0 Os accionista.s, a quem incumbo a 
orga,n.ização do 1J,~nco, sujcitttndo os cst<.ttutos 6 °/o nas contas corl'ento:;; aberhs aoJ syn· 
(t appt>ovu,çlio ·do Governo, elegerão ip;u~l- dica,tos o cooperativas de creditu; 
mente a sua commissão fiscal e 0 Tt>iliun:Ll 7 °/o sobre os adcant::tmentos sobl'C tr,tw
de Contas dGsigna.rà anmmlmento um de ranls ou descontos de lcLtru.s dos mesmos syn
seus membros para oxa,mina1• a c.:~criptu 1·aç!5.o dica.to..l o coopcr·aLivn.s ; 
do m~.m10 b:tncn, fazcl' pal'to dLL commissão 8 °/o solm:; os emprestimos a, :~gricultOl'CS 
de toinadtL de contas c informu.l·o sobre <~ na, fórma. da alínea c do art. 5o. 
execução do l'Cspectivo contraclio. · A1·t. 14. Nt~s vendas, quer· no interior, 

ArL 9. 0 As caixas filia.os nos Esta,Jos serão quer 110 exterior üo p.~iz, o banco não po
administ':•tttl.o~. por gvrcntmí nomeados pelos dorii, au('erlr outros lucros além de sua corn
pous directores eleitos, com appl'óvacüo do mi:-;são q1te nunc:t ser·á maior de 3 °/o, re
dresidonto 'do banco. • verl.endo pura os committcntc.3 tudas as va.n-

gsttts caixa.s. sedio fisci1lizarlas a.nmnl- 1.ugons d.t operação. 
~11onte por del.egados do 'l'hcsouro o dovel'?Lo Art. 15. Si us lucro:·; liquidos <lo ba.oc1, 
prestar u.os govm·no.J do1 !E..;t:dJ) d.J su n.1111 duus semestres succossivos, oxeerle1·em dn 
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7 . ·>/,, será clle úbrigado a reduzir pro- corá, d.enti'O de sua circumscr·ipçi'ío, as fun· 
· · rwrcionn.Jmcnte as taxas estabelecidas no cções de caixa Peonomica. recebonclo em 
art. 13. conta corrente depositas dcs,Je 1$000 até o 

'/ maximo que limitar<~_; 
// . CAPITULO V i) que não- poded clla, em c1so n.lgum, 

.UOS ~Y!'\DICATOS E COOPEHATIVAS DE CREDITO distl'ibuil' dividendos, devendo a jui<t de 011-
AGRICOLA tl'ad :~ dos socios, si for cst;LbelecilhL esta con-· 

tribuição, assim como totlos os luci'os a.pura-
Ad. 113. As associações coopcrativ~~s do dos ser levados ~~ conta do fundo de rc

-producção do consumo, tlc compr<.L c de sr.1·va; 
venda., de seguros, de lJOncficcncia, assim j) que atti.ngindo o fundo do rosot•va (t. im
como n.s coo:,eralivas Llc crc.lito, constitnitlas portancía qn;:; sa.tísfa(·a. por si só, ;í.s naccssi.
J>:.H' profi:lsionacs da agricultura ou ua.s in- uadcs dos as:locia.dos, dispensando, em conse
üustrias rut'acs de qu~Llqucr cspecie, com o quonctu., outros conipromissos além dos rcsul
flm. exclu!'ivo do promover o cust.c:o c i1 de- tant.!Js dos depo::;itus p1·ovr~nicntes de sua cit·
fosa de seus .intcrc..,sos, ostudar o mclhotar <.L~ cum::wripç·iw, os luct•os lirgdúos rca!ízado.s 
condiçõjs cconomica,s <h producção o do dever·ão sce a,pplicados em olm.t~· de utilicli.~do 
J'especti v o consumo, rcgct·-sc-hã.o pc!o. de- para a mesma cí·,·cum::;cl·ip(;ão, t:ws como es
croto n. 919, de 6 de janeiro de 1903, no qno c:jln,s, cstl'atlas. <tl.i ·.st0cimcnto d'agna, illu-
lhcs fol' applicu.,rel. mirw.ção, etc.; 

Art. 17. E.-;tas associações, quer soja.m ex- . li) quo ncnlwm cmprc:;ttmo podcr;í a asso-
clllsiYamon te de credito, quor nmilam a c:at::io fazm· sem as ncccss•trias !!<tt•antias c 

.esta otüra,s r~mcç:ões coop01·a.tivas, sempre scn1 quo o mutuario em sui1 sollc,taçã.'J rlc
ClllC prJtcmdorôm os ftworcs IJ 2cuoí<u'Íl1S cla,rc oxpros~an,cnte qua.t o dc.;tino a, rhe-lllc 
conccd[dos pol' esta, lei deverão pt•ovar quo e rtu<ws o.~ rccn1·sos de flUO dispõe pat·a ::nt-
scu:. estatutos consignam : . !'ai-o no prazo fix:tdo; 

c) que todo.3 os socio:~ ~ão .igua.lm~ntc soli- I I) que o;-; cmpro.;;ti.Jnos a,o.;; :::;pcios ni"to p~tiu
. da.rlo~ p~los compeom1ssos contra.ludvs pela l'ão ser por pl'iMW maio1· de um anno, JlClu 
assoc!ltçao; . . . . menus cmq1tantoo l'unrto ucl'cseevn.socialnão 
. l1) lJUal a na~urczn: d.a. Fc~ponsab~ll~la.(~c so- fur sufllcient:; par·a, independente do ompr-c:;

JHlana, dos S!JClOS, SI lliir:nnada, f:l llm~tac}n., tlmos attcncler :is tp.tnsacçõcs norma.c·', da as~ 
esta,?Jiccondo n ·~:~tc ul~1_mo c:·. so o lnmt ~ sociação ; todavia,, este prazo do clnprc;;~in}o 
maxtmo dessa rc:~p::m~a.blltrla.d~ ; . . podar;í, ser prurogadu por· mais um a.nno, nos 

c) (piO_ nenhum SO?lO po~era. l'Ct.IL'U1'-se da casos defol'ç:~t múot· pel'f'oita.mente comprova.
n,ssociaç·.lo scn: Pt'éVIO an:;o com. trcs mezcs üos, si o mutu:.u·io rcú11Zil' ;;cu doiJii,i ele 50 °/ 0 ; 

~c ~nte~ed_e~JClc.t. i!_eando .... of_J,tcndtd~ que s~a ·;,,) que nonlwm crnpt·cslímo SCL'ií, t•calízndo 
\e~ponli~tbl~J~all~ nao cc.)::.~lol.t mu:ut.LI!~? ?:J? sem a. ncce;o;~mrht g:trantia,, quo devor;l eun
~Jl~l~l_,ltquL<la,d~·- ~ollo~. ~::> co~lpt~In~s~os .t~ sistir em hypotllcc<L. pon!LOL', fian<:n. ou cn
soct~J,"llü contr cd!ldos ,.,te o du. da. :su .. t ex dosso d.o urna, 011 maL.; tir·rnu.s do reconhecida 
clul~)·ao ; .1• - ,1 . d . - . . 1. . idoncidu,do, conl"onllC :.L im110I'tanciu. do mes-

. r.- quu.os as,.e,J,nu.Içucs u
1
0 a./~l.~~~o c c.~~~: mo e:npl'e:>tirno ; . . 

n.1.ç,~o dos soc10~, que .clov~Icl,,J ~":, pr?f1 ~81~ n) quo, no caso do dissolnçi'í.o do, socwdadc, 
n~c:s ~a la vou.ra .. ou ~:1s tn~u:tna:s 1ur .te.>: que devo ser provist:~. 0 runllo_ de resc_rYtt., 
n~w- tLvo1;do :t ~~t':'açao de ~~.n tuna sor con . liqnidl.l,dos os compromissos soc1aes, sera r~
dlçao dcd.d.m~ssa.o •. _ .,. colhido ao Thcsouro do Estado rc;-;pcctivo, 

e) quo u.s d1rccturms nao serao re_munera- ctuc 0 restituir<.L com 0 juro de 3 '1/n. :1 outl•a. 
{~a~:, po~ondo. sel-o, cntt~eta.nto; o ~luxn,, ;J.~C: :1ssociação que com 08 mesmos lntuiG~S vcnlm 
em qualql_lOI caso, dC\~rá sempLo pre~tcu a. f'undar-so nu. circumscripção. 
fiançit oqutvtLlente aos Interesses sob a suu. , . . .. · ~ .· , , .· .-,,, 
gua.1·<la.; . Art._IS. Na :~;nol~tbtya,o :'~ as.'jucta_ç,oc.s ~o-

f) quo a associação não podcr(L operal' operat1vas 11_e dt;tribUir. lhVt~lonc.lo_ n:1? e.~tao 
Jôm do :ma circumsct•ipção, quo será limi- comprchond1~as as bon~ficasocs dtsl,ribnJdas 
ta.da, ao districto ou mul)icipio, nü.o podendo pr,J l"t;.lu ~a Importa,ncta c~a:; compr_a~ c das 
em casJ aJo-um ir além dcsttL ultima cir·cum- Y()ndt~s feitas pelos respccttvo.-; soclo.~ . c CLIW 
sc1~Jpção ; o · . · ·. constttu~m um elemento das coopcra,tt vas de 

[)) c1no a a3:>ocit\çã.o ton:ütrá por bropros- producçn.o, de eompra e de voncla. 
iiimo, com a gartLntiu, solidaria uc todos os CAPITCLO VI 
socios, os capita.cs de que CM'ecm· par:1 for-
noc.n· aos mesmos socíus, de accordo cum DAS coNDIÇÕEs ng CREDITO :\s ooort~r::.A'ri\"AS 
suas necessidades rcnes ; . · · · 

h) que a associaÇJão, com a rcsponsabili- A1•t. 10. As instituiç-ões de ct·cdll.o ugri" 
dado sulidaria, de todos . os seus soeios, exor- eola., quo em seus estatuto;; Pl'Ccnchercm n.s 
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condições expressamente exigidas no ~•rt. 17 ' r·it01·io delles os favores da pr.csente lei, no , 
,.: da presente lei, SPjam quacs forem as suas sentido de concorrerem com 50°/o d<1 vorbu. 

designações (syndicatos, coopm'<.ttiYas, bancos 4esünaüa a tornar effectiva a r.r;mtntia 
r'egiu~aesotrpopulares, caixas rura.es, etc.), de juros concedidn. ao ba,nco, d.i~.l'ibuida 

. poderao gosar das vtmtagens de c1•edito po1' a, quoi.a n<1 proporç~ão dos emprostimos feitos 
ella ?o.ncodi~as, uma vez que o reque1ram ;·,, annu~~lmente por este no:~ r·espec ~i"vo::; torri
adimmstraçao do banco om c!'eado, fazendo toi·io::;. 
acompanhar o requerimento dos scguintt~S Ar-t 23 o Go rerno nos f•statuto" do ban-
documentus : . · . · . \ ' · .:. . · c 

-a) cópias authcnticas do·· e··tatutos da re· co, Iara precisar as funcç.oes elos reprcsen-
1 -

0 
· 1 d ,, . · .) d::.' .. ,t ' ' · . < • ta.ntes tlo Thesom·o Publico, chamados n. 

aça pornma . 0 ·" socws 0 n. ,u..: a ela ws collabonr o e~t·1bclecerâ os limitr.s-d' inter-
taJln.çao dct socwdade · _ ' ·- l • V· _d, 

l b) certidão do oiJlciltl do registro do hypo. :e.nça_o. r_~? . ~alegados dos Esta.dos Junto ás · 
thecas da. comarca. ào ter a. associação pre- aixas ühd.e._ · 
enchidu em seu cartorio a:' formn.Jiclades exi- Art. 24.Nos e:..;tatutos do bn.nco devera ser 
gida.s pol' lei ; · provista <1. hypothese de su~t onc:tmp<1.ção 

c) prova de que, pelo menrs, cinco dos so- pe1o Governo. 
cios inscriptos possuem, li nos e desombara- A1·t. 23. J~ev-o.;n.rn-se <tB disposições em 
çados de qualquer onus, immoveis agricoias, contrario. : 
dentro ela circumscripç-ão wcial, cujos va-
lores, tomadas por base as transacções üo Ril) de .hi"ncüro, ·12 de agosto de 1903.-

. ultimo anno, (Jxcetlem o dobro do valor do Henrique Bo,·oes. 
emprestimo soUci GctLlo. 

Esb P.rova, será acorupanhada de docnmcn· Posto a votos,é n,pprovado em 3a <li:~cussã:a 
. tos a.uthonticos (o~cripturas, certillõe:s üe e em'ia.do á Commissão- do Red::wçã,o, o se .. 
. imposto::; }Xtgos, otc. ,) ipclíca.ndo a, extensão guint~ 

territoi'ial da, propdeda!le, mtturez1l . de suas 
lJemf'citorias c outros elementos constitutivos PRO.JECTO 

do seu Vi.doe. 
. . . Paragl'a.pllo uni co, O h:~nco, depois do exa
_:> m1na.r u,J?eti(;ão e ,jul~ .•. l' das g<wantia;o; i1pre
,; sentadas, conceder<L o credito pedido, ou no
· .. gal-o·ba até nova })l'ova, si furem ínsuffi-

. cientes uu não provadas as garn.nti<Ls o1fere
cid\J,s. Si, porém, p, <tssocia.ç·ãu nã.o se confui• 
mar corn usta. ultima deci~ãu, lJodent rccot·· 
:t'er para. o Govcl'no, por· intormodiu do Tri
lmna.l de Contas, Cllle, em parecee fundu.mcn
taüo, si julgar de jusl,i~~rt ~t Pl'e.tonçi'to, poderá 
MOilSelhar· ao Governo q no orileno ao banco 
a;eoncessão do credito solicitltdu. 

N. 179-DE 1903 

O Cong1•csso Nacional üocrct::t: 
Art. 1.° Fica. o Poder Executivo autori

z:l.do a :tbl'il' ao Ministcrio dtL :Ma.rinh~t o cl·e
dito di) l.4:-;l:35i$512, supplomontttr' <'L l'n· 
brie:.t 21-Mnniçücs do 1Jucca.-do a.et. . 8°, da, 
lei n. (157, 1le 30 do dezemhro de l!lO~. 

A l't. l'Vwoga.nh:O :iS disposições em 
conti'al'io. 

o St•. JL . .indolpho CnetanO(J1elc( 
oJ·tleíil) requer c obtem dispons~t üo irnpres- · 
são pa.r:.L a t'edt\cção üo projecto n. 170, que 
acaba. de st.n· <tpprovado ser irnmoüia.ta.mentc 
votada~ visto j(t se achn.l' so.bre tt mesa,. 

Art. 2il. Emc1uanto exbr;ir('m rol<v:õ:.•.-: do 
creilito da associaç·ão com o banco pl'ost:l
mista, a administra,;·ão Liaquolla ctovorâ re
mciter -somc:<stmlrnonte a e:~tc a rola.ç~ft.cJ dos 
socios · admittidos e excluídos dur:.Lnte o se-
mestre, ·bom como cópi<~o authentiea das Em seguida e som del:><'t:te approvaéb a se-
act·as <las sessões orn que· se derem :üterações guintc redacçã,o: · 

'.; mt mesma, :.tdmin.istração ou em seus esta,· 
· tutos. 

· · · -·ArL . 21. Durante a vigencií:t de seus con
tra tos com. o banco, as assoei ações coopera
tivas :ficam sujeitas t'L fisctLlização <lo Go
verno, que poderá fazer inspocciom1l-tts 
].)ara. julgar do suas condições fl.nttncoiras o 
<le sua, ~cção economica. 

CAPITULO Vlli 

N. 17\r A- 1903 

Redacçi'to fÚwl do prpjecto n. 179, deste anno, 
que · .. mttor·:·za o Ptesidente da . Rcpttblica a 
o.b1·ü· ao J11iniste1·io da J1Iw·inlw o credito 
de 1..181:357$5:12, supplementc.w d 1·t!ln;ica 
21 - Munições de lJocca - do a1·l. 8° da 
lei n. 957, de 30 rle dezem.u1·o ele 1002 

;.·· · DISPOSIÇÕJ~S Gl!:RAES O Congresso Nacional resolve: 
h: Art. 1 . . ° Fica o Pocler ·Executivo autori~ 

. . Art. 22. O Governo ontrar(t em a.cco1•do ztl.do a abrir ao · Minis te rio da Marinha o cre
~'.·;com os E~ta.dos que dosejà1·om parao te2•- dito de 1.481:357$512, supplomentar á ru- ~ 
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briea. 2!-.,--lVIunições de bocca-do art_ 8° d::t Em seguLla é posto a votos o approvado n 
Jei n. 957, de 30 de dezembro de 190!. ' ruft;rido requerimento do Sr. Thomaz Cavai, 

Al't. .2.o Revogam-se <tS disposir:ões em céwti. 
contr;,~rio. ' 
· Sala das ses..:ões, 28 de agosto de 1003. _ O Sw. P•-esideutc-Em virtuclo da. 
Doiil.ingos GuimanTes.-l"in:o.to Jlascarenlw.-;. deliboraçüo da Canmra, o projecto vao ser rc" 
-Her·menegilclo de Jioraes. mctLido á Commissio de M:winlt:.t o Guorra. 

E' o projecto enviadu no Senaüo. Posl;o a. votus. é approvado om sa. dls-
cus,;ão e onvhdo á Commissão de Reda.cç·fi.o o 

Posto a votos, é app1•ovadu em :3::c tli Cltss::í.o sognime 
e e_nviado á Commi~sio de Redacço:\o, o se· 
gumte -

PRO.JECTO 

PRO,IECTO 
N. 172- 1903 

N. 173- l9:):l O Congresso Na.eional decreta, 
O Congresso Nacional docreb : Al'tigo unicu. Fica. o Poder Executh~o au" 
Art. Lo F'ic:1 o Pocler l<>:ccnti\-o autol'i- torizaüo a abril· o c1·cdito <le 481$-1'17 p<mt 

zado a a h !'ir ao ~Hnlstm·io da Jnsti(;it <' Xn- pag:tmcn t.o da.s gr·~ttifica.<;õos devid<~s ao ama
gocios I11tcriorl'::> o credito de l1J:ri04S;034, 11110nse da Diroct.oria Gcn·nl de Est:.t.tistica 
supp]emenht' <1 rnbl'ica ;17, du a1·1.. 2' <la lei ~ranucl de Albuque_r-qu~ Porí;·lcarl·~ro, de· 
11· ~<>?,.de :10 de dozcmbl·o llo 1!10~', Sl'ildo cuncmosdo l do .J~LDOir_o_:'t 17 de ,]tll.lw _Lle 
.2:4.bU$lO.O l.).:.tr:~. despoz::ts com ox-<.1,.11·1· tiS g1~ 1·a.es llSU.S,.rJvug:ttl.·as .a::; cltsp.ost·.(;ocs .e·m· cont.·J·<.tt'IO. 
de proptL!'ator•tu:-::-, G: 154$:-:<34 cum :tl1ltts sup- S::í.J succossivamcnl,c pJstos a Yotos o ap-
p_l~me~l,i~l'O-' ~u. hxtcrna.Lo, c 2:0íJO$ com gTit- lw:n-:1do:-: om 2a rliscm~~ão os s~l!.ttlintoA arti-
tlfiC~tçues addwwnar!s no Internato. gos do · - · · 

Art. ~·o ReYogam-so as clisposiçi:í::s em ~ .; 
contrarw. 

Posto a votos, é approvado em ~3a discussilo 
e ~nvbclo a Commiss1Lo de Rodacçilo, o sc
gumte 

N. 174- 1003 

O Congresso Nacional dccl'cb: 
Aet. 1. 0 l"ictt o Püder ExecuJ.ivo autori

zado a [~brir ao ~Iinistol'iu (h .JitSI,iç·t o ~\ego
cios Inliet·iores o cre.lito de 3~:0Uí1S;, supÚ.Iu
mcntat· :.i. ntbeic:t 9" d!J :t.rt. ;~~".da lei n. U57, 
de 30 d1~ rlnzem IJf·o de 1 D02, pat·a Ltticndüt• 
:to p:1g.unento <b ajud<tS do custo aus rnern
bros do Congr·essJ .N:1Cion:.tl. 

Art. 2. o Rev.oga.m so as disp;J:dr;uc::; om 
contr;rl'io. · · 

l'RO.JEC1'0 

N. 4:2 A - 100:: 

O Congresso Naciomtl decreüt : 
Al't. 1.° Ficil. o Poder Exocur,i.vo nutut'izado 

a Cl'tl:LP e regulé1l', SOill UllllS prtl'a 0., eof'I'C,;_j 
publicJs, uma eaix:L beneficcn li:• n:L Bl'ig·:.tda 
Policia.l dcst:t Capit:d. 

Art .. ?. 0 SeNI con::;l;it.uid;~ com u desconto 
d:.t impol'ta.nch du um dia 1k ~~J!tll) r:m en.fla, 
mcz, do; olnei;w;:; o pt·;tl:as 11:L mc:;;nn. hl'i
g.ula, 20 "ú du.s mnl.La.s impo.;t;ts pot' J'a.l lia~ 
disciplinat·os c qtii.l.USlJUut· donatirus p:u·ti
cul;ues ou loga,üos. 

A L· I;. 3.° Fic:.L cxtcnsi ro :'lqnolla. IJr·igadn. o 
disposith·o do al't. 4° do dcct·oGo n. lU:J 1\, do 
:30 de jctr:ioir·o de 1890. 

I·~· a.nnunc:atln, tt vota.çã.o do projocto n. Q,!, A1•i;. 4.1) Ren)gam-sc n.~ disposic;õos em 
de l 001, determinando c1ue os cirtugi<:ícs de contr:.Lrio. 
i}a cln.-;so do cxoecito e armada. nercoba.m as 
n:esma.s gratitlc~tçõos ciUO os" respectivos 1 O St·. Pa"esideute-Estão findas n.:3 
eu'm•giões de t!'1 cla.sse, · o <wtori7,ttndo o Go- votttçõc::;. · 
verno a. abrir o credito preciso pttra a ox
ec uç~ã.o eles ta lei. 

. O Sr. Presidente- A os te pl'O
.JCcto ofl'orecon o St'. Thomaz Ca. Yalcn.nti, 
na sessão d0 hoje o seguinte roquor·imonto : 

Roc1ucir-o Qtw volto <i Commissão do Mar•i
nl~a o. uuorra, o pt•o,jecto n. 64, ti e 1901, 
Mtm do d<1l' sou pa.rocer sobra o mc.:nno. 

voz., IV 

Passa-se ú. ma teria. om tlisctissão. 
E' a.nnnnciaU.a. a. conbin11a,c,·1io da. discussão· 

unic:.t do pr•ojocto n. 285 C, dn 1902, a.üdi· 
ti\·o destacado um :3'1 disc:ussã.u do p·,·ojcc1io 
n. 285 A, do mesmo anno, com os substi
tutivos, n. 107, 'do 1903, tl<t Commissfw Esp&• 
cial. c outt·os a cllc oJl'erccidos (Ret'orma. 
l•:loitora.l). 
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Vem á Mesa, -é lidl!, apoiada e posta. 
--c-onjunctamente em discussão a seguinte 

EMENDA 

Ao projecto n. 107, de 1903 

Ao capitulo VH. Continua, em vigor a lei 
n. 35, de k6 do janeiro de 1892, a, respeito 
-do processo eleitoral. 

S:tla, das sc.:;sões, 22 de :t,gosto d.J 190:3. -
E1·ico Coelho. - Oliveim Fir;u e·iredo. '-- 1fen· 
1·ique 1Jm·ges .-C1·uvello Cavalcante. 

O Sr. Galeão Curvalhal diz 
que. qmtndo o Sr. Anizio de Abreu aprcs<m
tou ;t Camara o projccto OJ'í1 em discussão, 
·declarou que, no seio da Comrnissã.ü Bspe· 
·Cial, haviam surgitlo divergencias sobre va,
l'ÍOS pontos importu.ntes, c qne o pl'ojecto con-

. suhst:mcia va uma média, mn,is on menos ra,
_zoavcl das opiniões cmittiuas pelos mcmbt·os 
daquclla. Com missão. Isto, po1·r.m. não que· 
ria dizer que esbva -redad.o a carlo, um vir 
no Plenario justificar o seu voto e . declarar 
os po n ';os de di vergcncia. 

O projecto em debate é o pt·oprio projecto 
Anizio, com algumas modifica.<;ões. Alli c.:;tão 
a Commiss5.o de alist Lmen !;o c outl'as irmo· 

. vaçõe.3, a que urna Assem h lê~~ Republicana 
de modo algum pôde da,r a su& appr·ov~u,:ho. 

Entro estas sobrc.,ahc a que mand.;. an· 
·nullal' os alistamon tos. Semellmo to ui:->· 
:posição, all~m de ser uma fla.gL·antc violaç:ft,o 
.a tiiPeitos adquiridos, é um attenta(lo <.L Cons
titu i<;:ão R e pu h li cana. 

Passa o oead.or a proví.l.l' ess~ SLLá asscr<;:íto 
.remontando os seus a1·gumentos ás leis clci
·toraos da moi:ULI·chic.t t.l.té á lei ropuhlicana. 
que reconheceu a perpetuidade do eleitor·. 

Outt•as tLisposíções do pt•ojncto, quo não 
merecem-tt. sua a,pprovaçã.o, sito ar1ucllas que 
se ref'ot·cm á intervcnçã.o do magistr:~dos 
no processo eteítortü e as q11o cr·êam co:n· 
missões do revisões nos E-stados. 

O or·ador é franco apologista do vof.o a 
descoberto, tendo-se ba,tido por es;:;a idéa no 
.seio dt~ Camar:1 l~spccial. 

Lê a opiniKo de var'los cstadístí.\s da mo
mtrc!lit~ sobr-e o assllmpto o ma :dfesta sua. 
J_'ranca. repron.Q[io á poli tica. oxclusi vista 
·que, ofl'cnclondo os pl'incipios da Constituição 
Repu blican<t, q ne gat•an te o terço ás mino-

-- ··rias, m;tt~belecou como l'egra, gera,l o perni
·.cioso s.rstemr~ dus rodízios. 

· Antes do dci.xa,p a tribllna, p·.'ccisa l:wr:w 
.o seu pt'otcsto contra o r1uc dispõe o a.t•t. 71 
do projoctu, que l'esta.ura. o triste regimon 

- d<~sdelações. O processo elcitort~l. com scme
,lhan i;o mcd ida., ficaria. eonspurc:tJo. 

Ntí.o ser<L deste modo quo combateremos o 
. micro bio da. · fra,ude. 

Si a cxccu<;ão dessa-lei for uma de.c;illnsão, 
çomo tem sido a de muitas outras, c si al'l 
fraudes continuarem a. mystificar o vot0 
popular, havemos de confessar que o regi
lncn eleitoral não est;t preparado pa1·a cn
thusEasmar u.s massas populares, e qun for
ç:os:;,mente existe nm_ vicio in:!ugnito que 
impede o flol'escimento da,s bellczas do sys
tcmn, representativo. 

O rcmedio ser;'L a rcmodelaf'ão constitucio
nal para o cst<tb(Jlccimcnto · da Ropublica, 
Sociocl'at1~a. (Jfuito bem: muito bem. O o?·a
dor d 1:ivamente ('elicitàdo po1· tor.los os colle!W> 
p1·.;sentes.) 

Vem á Mesa, é lid<t, apoiada e p:Jsta con
junctamcnte em dLscussão a seguinte 

E::\lEN.DA 

Jlo projeclo n. 107, de 1903 

Supprima-sé' o art. 87. 
- Onde coiwier : 
A commi~sã.o de a.li.:;tn,mcnto comcçarCL o:.\ 

seus t1·aballws pela revisão dos alist,a,mcn
tos existentes, afim de tran.s:portar para u 
novo, ind<Jpondcntc de requerimento, todos 
os nomes de claitorc:·.l que re~idircm na 
rcspccti v a. · scc:;ão . 

S<.tla das sessões, 2~ de a.gosto de 10J3.
Galetfo Uo.Tuallwt. 

O ~~~·. Enéns l\ltu•Uns diz qw: 
soto annos da vhla p:>l>lica clcr;Lm-llio um;~ 
illusão sobre os dcstincu da pa.trin,, !ler:un·lhe 
um:L impross~i.o lle <1110, rHL qnostã.o de n~
conhceímonlo de p11doros, não ba.vi:t. remedi:, 
quo podessn pt·uJuzie bon~ otl'oitus. 

Qlttllllu chegou ;l Camal'a e viu annun
cia.r·-:-; _\ um pl'u.iccf.o de rcfuema, clcU.oL·<d, lui 
com terlio IJIIO unviu fa,llar nn;-;tc assumpto. 

Repre:'ont~~ntc d; um 1•:;-,t·.tJ.o,ondo lw, pJnco~ 
dias sua cll'ição era apurada, pelo eunchavo, 
c a fraude vcnci <t, no tdumplto do capt'iclw, 
pelo r~conhocimonto do pod::~rcs de um mem· 
bro de um<1 das Ca:-\af:l do Parlamento, não 
poderia se e outra, siuiio a impecssu.o da. i nno
cuitl:.vle de um[~ nova Lei olcitoral. Nü.o e::;con
dcrti., porém, qne depois moilitlcou-s J esta. su<:L 
impressão do desanimo, que ;wda.v:.t oerádo, 
que em possivel fazer :~lguma. com:1. 

Não 1hc parece que se tlev:.t, p~lrt!m, prn·dcr 
tempo com di:::;cutir theorias c fórmulas, 
mas reformar tudo; porquo tudo . soJ1'rc aB 
condições elo tempo. Nfí,o se deve )1or isto 
condemnar uma, lei; entretanto, manda,'-~ ju~
tí~·a nfí.o u.cceitar o a,pa.rtc do illust1·e ropre
sen tanto do Minas. A lei tom sido executada~ 
mas enim·anhad<~ de feaudes. .. . .. . · 

Todos estilo contra. olla,1 aV1 o . Prosi lontr.. 
da Republica.. E' preei:;;o nfLO olllar ·pa.r!;ülos, 
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a persogui~·iú) o e~~a lei; n;'to crê q uc as leis I boa. Yontade, '~cceitat·-se- a. conclusão de que 
de.~va. f!l i:~Cl'. ma.t·co.s ~mm~ttavqis; ao contl'a.t·io, i' .nã.o se pode··. privar_ os Estados de acceit.ar 
e~pecmlmentc a let clcltor<tl, deve toe curto os seus alis t<Lmentos. 
tempo de execuçTi,o. o . - · 1 ·. · r·· · . I' · -

A lei n. ~-;5, conflãí1do aos m:tnicipios po- , 9uc. n~o yo< 0 l , 
1 ~./'ngn .a.~ c 1.svos1çoes 

deres cleitor<tCs até a a.purapão,n,:;queccu qtlO, ~O~;:;tltucwn.to~ . <fl~G '"10 ~luctS. Jdade de 
quando f•Ji vohda., cstcw<u1l j<i.. viciatlos os -l ,tn~os. ~a. cxdusal) dos Clnco casos que a 

·· · · 1 · - . . . . ConstnuJr:.to cortott. prmctp:os, com as e Ciçocs letcas no tempo · 
do Gover11o Pru,·isoriu. Si cll;t tinha origem E'_ importa.n tc p ·.ra. a elnciJaç-fi.o tlo -as-
v~cia.da, que. a h conompJr, 10 anuo :- depois s~mp~o cstud:u· <LS dua :- partes do <Ll'tigo con-
nao era pus ,IVel ter o .tl'os oíl'oitos. Sdtucwn<~!. 
, P <:Lreco-lhc ne?cssa.riJ es t,: .. tui :· seja o que :Na p:·imcim, tlcc!<L i':t que i.35.o eleitores os 
1or·, que se rctlt•o o })Oder cunfiadu pela que. t JnLln 21 anncs de idttlio, roren1 alistados 
lei n. :J5, qu 1 o ali.:>tamento c o proce::;so eld- n i.~ t'onn<L üa. lei. 
T.Ul't.l.l <tcELIJc C;JJU o anony:ttJ.t<J c a muléidãu. - · · ~ , . . . .. ." , . 
i~[nura que .,0 vcroa 0 pa.iz. , Nao podem ::;Cl alJ;, tiHlo:,. mon<h~o~, praças . 

- T\n:tc .da. ~ação clu.ma. que é pl'ivad í!. du do p~· e,t! .~n:~LpiHt;J~tos o nwmb1·o~ de. 01·d~;ns 
s~_u Üll' . ~2tu e du:'J que as lei s cleitot•;ws lhe ~1.0? ·.lS~lc,~s ~ po.t t<.~~Lo, ~. que ~ ~cd,~~? .. tos 
dao. Nao acump:Lnlm csl.a grHa, ella. não L::;l.ad~s t . cLLlll·J•JtL~.tem,. ·:CJt~c~l~·~ .. -~~ldnl~luo~ 
re!~~es~nt~ a upin ã.u th mJmGL~tu. qu(. ~ao teem " ca.p.l<.: tdMLe oxt . ..,td,L peltl, lm 

.r.. · pt·ectsu que se t ~nh<L ;LJubmen to, 1 i- ím 01 al. 
b~rdadn nas urn<t .~, p:tr[.t cxGioguir <~ suspei- De wrl,e que chega n. estn. concltJs:i.o: i.in1ta, 
çao contra. os poderes publicas. rcservad<~ opiniào no S (~io da Comnli::sã.o c, 

1\ã.o 'l uer diz; ;:, t· que so tcansfor·mcm om como tinha vindo a rl<dHüc est<t questão, não 
tutores p~n-.~ osb cullabol'ação. lhe tiea.rh mal liqnirl a l-<t o o fez; p . ~t·a mani-

Para f'azce SJ um trah .llto sm·io, deve-se fcstu.e a sua. cotll'icr;;\o tlo quo os Est<Lclos teom 
tm' mutdcs. o di1·eito uc logi:::br so iJt·c capacidalL~ elci-

Nftu dev; .~ lnvce pc:;,:~imismo att! crer q 11o toral, se:ninCI'in).{iL·em o que i,t Cun:S~it.uiç·ão 
,um tl'a.l•allw agora. snja. irnpt•uticuu ; não estabelece como linhas g :Jl' ~Les ~ · · 
p:_,dcmus decretar a fa.llencin, d;~ nos':la na- Foi para O\'itu· est t ~ i.l'<tlnlho de centmli
ciunalitl<vlc. E' pecci::;o mora.lídadc. Si t emos za.çiio d.isfa 1 ·ç~n.rl<L que a. Coustituiç:J.o sabia
cumu desalonr.adurcs cxnmpius o que se f'ez ment.c p3l'mittiu i.t.os Estado.; que se OJ'gani
no Lcrnp<J do Govol'nu Pruvis.ll'iu, n. critica z::tssem como entendessem. 
nã(.1 fA justtL 

K .JH'ccisu caracter pt•a.tico pa.ra. a.cla.ra.P 
o s ~~lv;u• u. nossa. rosponsn.bilid<~de. 

A pt•i me i r•n mcd ida. ~uiJmettida (L cunsidc
raçã.o dn Cumnü~sü.o, a primcit•.t, quost:'io 
de quo su tru.tuu nu snu seio, l'(;i u :dis!;arnentu 
IJJltJ. O 81·. Henr·iquo Hul'gcs Levantou <t 
qucstilu <lo sahcl' si uma lei elniL<JI'lll dus Es
t~tdus nú,<J duvoria in('dngit· os dii'oitos da 
União. 

Ficutt resolvido u.cceitar a ül<~a do S1·. Do
pnta.uo do Ri1J do Janoiro,contr•u. a opinião <lo 
orador, quo acha. v a. que so dcveri:~ adiar a 
soluçfi.o, purquo ha.via .E:;hdos que tinhant 
t~is. · · · · 

Pensa, com o illustrc Depu f;;_~do do Riu 
Grande, que se deve dar a faculd.tdc dos 
a.list:Lmcntos aos Estados. 

Nã.o (~ direito substantivo o cliPoito duvotiJ; 
a Cunst.if;uic;:f[o, cumo taos, sú reounhecc os 
direitos civis. 

Tom-se, é . verdade, comp::u·at~u u di1·citu 
civil com u politicu cleiGorn.l. 

No art. :3•1, está o pod.er pl'ivn.do de n.ccoi
tar e dizer sobro as condições q uc regulam 
ítS elcir.~õc_s íeJ.erae~. I3J.sf;a a simples argtt
montaçã.o com om;pirito da Consti tuição,quo 
permittc nos Esta.dos tudo quanto não lhes 
for oxplicitamen_te nogauo, para, nJ.osmo su1n 

I~' umél, du.s cüus:ts q uc . nu i~ esq ueccm ao 
lngislu.due :t dill'eeonç:a. do cJndiçõe.-:; do viü:.~ 
em todo V<l.sto tm·,·itt;t•i<J th p<~tri:t. 

Uma lei illeêtl scr:a. f'nib si ltou ves:..;c um 
c.~piriio supcriut• ca.p:Lz de no,: a.L'L'ugimunl.al• 
todo.; p:~ra. quo codo.-;so mus um p. i!Wo do 
nossos pcnsa.tnen Los luc.tos, afim do l',tzot•mus 
uma logislaç:üo tupdgt·a.phicêt , com <tppli
caç:ão moldad:L ás rJOcessidadc.~ l'Ogionac;;. 

Uma cousa CJUO ptt.l'.3CC lJo:.~ ptLr · ~ um E.)tadu 
pôde set· má para outr·o; E' csto inconve
riicnto qu.•) se tem t'd\·cLado ao di . .;clüir-so a 
celebr•o questilo üe aul,onomia do Districto 
Fedor<d. 

O ide:1l seria este principio ger·n,l regu
lador dest:.t auLunomi.a., mas val'i:wuo, con~ 
forrne a applic<tç5.o que s'J des:;c á CapH<:~l 
Federal, á~ cidndes adcanl.<tdtts c ao ccntt•o. 

Si quizessom ser Iogicos c admiWt· nus Es
tados o poder de legislar, . sob o pon l.o de 
vista. em rruo se tum co!Lor~ado :1 crucstiio, 
scl'iu. pre('orlvd quo se acompauh:tsso o Sl'. 
Leovigil.do l~'ilguci.l'a,s, que u,p:escntou uma 
idea or·iginn.lmentc p:.t·triol;ica, que se desse 
aos ·l•:stados .direitos ptt.l'[t elcgcr<1m os . seus 
Depul;ados de a.ccordo ciJm n.s suus legi:,lacücs. 

Faz referoncias á suspoição ol11 r1uc vivem 
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:-os membros do Parlalií.ento. TOLlo o mundo se existo com a,ntorichtde enfio lhe podemos d~u· 
t;.julga. com o J.ireito de Intervi I' nos seus tra,- jut'isdícção. 
;.:halllos, fiscalizando-os, ·ml~S ninguem tl'az Em primeiro Ioga,r,porque se da1'Ía juris~-
. uma id8a util de collab;)l'açào. dição <t umn, a,utorldade a quem não se d;_t 

poder; em ::;egundo log[~l', deçretav<tm~sc o 
. Applicamlo e,sta. eonsidm•;J.ção (l ·reforma. orucessú e condições de vcr-ificu.ção desta 
eleitoral, mostra que, aJ)rincipio, te>dos affir·- êrtpa.cidade 0 ü·-se-lüa ·decretal'leis e peoces
rnamm sua necessidade, mas que ninguom sos a uma mttg:st.ratura estadual, contra a. 
tratava disso. Qna,ndo ella se inic.iou, met- Constituição. 
ten-s::~ com desanimo e; dQpo:s, com dedi- o pensamento da Commissão foi que se 

•·. cação. não pôde dar a esl;es jtlizes tal capacidade: 
NaCa.mara é m:mífesto o seuenthusiasmo; <.tos re_temes, porc1uc t~ sua jm·i~Llição é re

surgimm tr<.~balhos re·relLulm·es cte bons de- strict;a no <~rL 60i aos dos Estaclos, porque-
sejas . de collabor~tção. não se pódü tlar jurisdição a, uma ;mt?rUade. 

: ·.... , ., . \ . . , - . , . . . , ., solm:J quem não so tem poJot·. Depois, po~·-
i · "'Re\~I e-:s?. ao .f .. Lcto ele .110° ?te I <t,t~lpr;n::;~ que, ou nós v<.tmos tl· .. msferir a. CJmpet_enCl_a 
·.l .... ~n1na,?? <1;!-nda, l~J~a ,so .1~-~: Cr.tlCa :-e.Ip. ctuc o CongL·esso tem p<u·a legrslar privati; 1: l e. _1J1;:s. na.o ~s~hu ec~.:, r.~· oL~n~o a, 0~~m\~0 vamonto sobPD a eleição fed~wal, ou, nesta,g 
/em ~-~~a., ?nt.retan.Go, c~t , (J~l:,~tau e~uttOla.ll conL~ü;ões, no:':l :·amos teansferie_ e:-:;~n. c.ompe
·.· ~~~u .,I.cv~lctdo e~or~11? .~om1~1~1 de t.~c~.balho: 

1 

tenw~ aos .JUI~ci:l ostaduacs, wfcmgmdo a 
N~~-ljom.~n~o no.;~ dc~.t~c~, nM~ 11,~ ~?tud~. d~;) Comtituição qut; nos prolübe legisbJ.' sobre 
?I?J~:to...,,.se v_e,o liJ,~u-~~ 0 ~:t~nub~o.;L f~- o pr·ocBsso' estí.l.~tual. Não podemos d~l' jn
ze:,·;)c um,t_ .. r~follna S~Ihl.. ,.CL~~. p<:ntlc:1la\- risdicção a uma. autorldado '-~ quem nao cla
~·Jnt~ o osfor ?o do Sr .. F: ,tl1

1
CI;?o., ,Bor na[- mos podw .· 

ctr,:w_. ,1, quem faz merecdo:s OtO.,lO.~ velo seu Em seg-undo logar. a dar aos juizes esta~-
tt cÜLÜhO. Üuaes Úd jurisdícção, deV!Jl'Í<LlllUS acompa-
- Ref"erindo·so á.s idén.--5 tlu :-;ell collcg<:t, faz nhal-a ou dcsa,compa.nhal-::t do processo para. 

: algumas considerações, em pt>ii11eiro loga.r a. verit1caçilo dostét c<tp:lCidaJ.o. 
<sobre a magistratura, cuj;1 permancncia, A Com missão, attendendo a 0.3t;as âitreren
- permittindo a l'osponsi~bllidade., S.Ex. achou tos exigr:.ncias, reeonhecou sol' p1·eciso co~-

que seria uma gara,ntla de-np1ixon::da, roJ.l, Ua.t·-se a verificaçfí.o a um agente üc respe1-
- ~ na luta dos partidos. tabilidade o q_uo olferecessc uma gal'a,ntia 

Não Ltcceita. esta, idl·a, pwque não pensa. paea o teabalh:) que lhe fo.-;so conferido, 
qne em matel'ia (te responscd.liliclndo polieica 
se cnmpt·a esta r-esponsabllirhde, mas juLga 
que~ em todo c~lso, é prccis.J deixal-·a, C)mo 
pro c osso a empregar. 

Tratando ele uma hxa r111'' o substitutivo 
mantl<:~ cobt·at> P<Ha a ma.nui;en1,:ão du Com
míssu•ittdo e tla.nclo a pJrmltnencia, csctuece 

.·· s~. Ex. que ao lado do ina.rn:)Vibilidttde c 
sub.'li.stencia. haveria[~ necessidacle de f;~zoP 

s·:prolifim.u· o· numei·o ele eleitores }Xtl'a mo
-.Jlloral' as cQnJl(;·õos da snb::;istencia do func

cíonarío. 

Refere-se tw modo por que em materia, de 
responsabi!idads é visto o nosso systema.; é 

:~·PL'eciso não o deixa1• em absoluto de mão. 
·.. . CrHica.. a.. falta de pena espocia.l para o 
>commis,-;ario e :pensa que sua crea(;ão ;_dnda. 
é '.é mais perigosa, send:J fei kt pelo Governo 
':FederaL. 

_" Será esta pseúd~ funeçã.o juuiciaria tudo 
,quanto quizerem, m<ts funcção judiciarja 
reD.l é que não! Estende-so o orador em lon-
gas considerações, na. critica dos e1feilios e 

.. dos resultados que daria esta magistratura. 
:~ / Tambem acbtt c1ue so não devia coní'iu.r o 
:· reconhecimento d[~ ·capacid[~de eleitoral a 
· .jui~es es&aduaes, porque não sabemos.· si 

Foi assim que se pensou 1n pe:-:l:10ét (lUO 
mts c_,!lll<tr'cas ostli. in re.síid:L di-' judicatura~ 
nãu como juiz, mas como uma pessoa tida 
por homem ro:.;peitavcl. e que pwlesse nu~n
t .11' to1.h a dccC'nd<L. Isto ex .·luii:~ a preemiM 
nencia tle qu;dquer dos momln·os dlt junta, 
por· ltavor rcctü'.'iiJ at() o Supn:nuo TrU.nmat~ 
n;Io cumo cu.u:n de justiça. 

.Justific:.t a sa.ncçtío p3nal que figura no 
ptojecto, porque .não se pôde estaiJelocer 
outra. 

Concluo reconhecendo ó':devor de defen
doe esta. parí;u d.o peüjcc to. A parte mais
brillw.nt'J cistú. a cargo do presidente da 
Commissão, m ts deve dizer alguma cousa 
sobriJ u.s quc::;tõo3 de capacidaclo de censo na 
quostã.o das minorias e na questão do voto a 
descoberto. 

Não co~tuma allega.r mole.3tia., m:1.s sun. 
voz cstú. visivelmente alter-adu., de sorte que 
seri<.~ melhor adiar o U.cb:1to ptLra. podel' ru.l~ 
lar na proxima. sessão. 

O SR. PRI~SIDENTE -V. Ex. fa.llarú. pela 
2a vez. (Muito bem; muito vem. O o1·adm· é 
muito compriment a do.) 

Fica a discussão adiada pe!a hora, 
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SESSÃO EM 22 DE AGOSTO DE 1903 

Vae a imprimir o seguinte . 

I'RO.mCTO 

N. llG A-1003 

"(Do Senado) 

]senta do par;mnento rle únposlos de impor
((~çao os mrxloriaes importados pela J.11wnici
paliclade (le Ft01·ianopok-; para o fim, exclu
sivo de serem empregad'Js e ·i,~ obras de es
r;olos, abas/,ecimento de agtta, illtcminaçüo e 
viC!Ç{ío w·bana da cúlr.1de 

A' Commis~ão do Orc:amento da Camara 
dos Deputados foi pre::;ente o ))l'ojecto n. llô, 
de 21 de julho de 1903, do Senado, isentando 
do pagamento de impostos de import.açã? os 
materiaes quer rnetu.llicos,quer de ceramlCa, 
machinas e apparelllos jmportu.dos pela Mu
nicipalldado de Florianopoli:slml'U o fim êx
·clusivo de abastecimento de agua·, rode . de 
-esgotos, illumina.ção c viação urhana. da 
mesma cidade_ 

A lei n. 935, de 29 ue uozembro de 190?, 
·D. VII, lcttra a, já autoriza o Goveeno a. 

· conceder, durante o tempo da stm vi
gencüt, as · i:>Pnçõe.) pedida.::; pela Munici
palidade dr Florianopolis, mcno;, quantu 

.aos productos cer;m1icos. Rc~~tr· teto aos tel'
mos da <.dludida lé1 orç~amenta.ria. de 29 de 
dezembro do nnno findo, tem, no entretanto, 
o Congresso · conccdüL>, em lei.:; cspcciaes, 
idcntico;; f<.tvores a. touas n.s municipalidades 
·que os tecm solicitado. A' Commi:ssão foL'[LJU 
presentes reclamações de industriaes contra 
a isenção amplia·.ta á ceramica, tal como o 

· fnz o projccto vindo do Senado, pois semc
.lhan te concessão virá causar-lhes se rios pre· 
juizos, annulL:mdo, em muito, o favor da 
protecção que lhes dispensou o a.rt. 33, § 1°, 

.dn. Consolit!ação elas Leis das Alfa.ndegas, sob 

.cuja gal'antia cmpt·egaram avultados capi-
taos na explot·ação desse 1•amo inclusteial. 
O art. 433, § 1 o, da Consolidação a que se soe-

· correm os I·eclamantes dispõe, do facto, que 
«Sejam quaes forem os termos das leis, de-

.,cretos ou co-ntractos que e.stabeleçam ou 
autorizem isenções, em caso algum, podem 
comprehender : 

I. Os gene1·os, mercadorias ou obj3ctos quo 
tiverem similares manufacturados ele proLlu
cção nacional Llos qm~es houver fabricas mon
tadas na Republica, abastecendo os . mercados 
em quantidades ·suflicientes para o consumo, 
de fôrma a l:lcrem taes gencros encontrados 
fa.cilmenl;e rlontro do paiz.» 

Por suavez, interessados na concessão da, 
isen(:ãopodidall,~la. Municipa~idaue do Flol·ia
no:polis t1•oux.oram a.o conhecimento <la Com
.missão dBOrç:tmt.mto informações e uadosquo 
demonstram não só n.inexistencin. de fabri· 

1 
cas naeionaes de cera mica que a.basteçam os 
mercados em qmtntida.dos suflicientc::i par·a; o 
consumo de modo a haver fn.cilidadc na sua, 
acquisiçào dentr-o do paiz, comoqm.l opro~ 
dueto similar do osti'angeÜ'o das puuca.s fa
brica.s J1D.cionaes qne existem, a.íém de qua- . 
lidado inferior e impres1.avcl a.o fim que tem 
em vista, (t lsen~ão podida, ó Lle acquisiç~ão
difôcil' por preço e~traordina.riamento onc.;. ', 
ro::;o, de í'órma tal que o favor da concessã,o · 
pedida fi_ca.ria ann ullauo, si rcstricto fosse 
<.tos termos da lei orc;amcnt,~ria-isto é-só-· -· 
mente quanto aos materiaes mctallicos. 

Posteriúrmcnte novas informações presta
das pelos industeiaes brazilcirvs demonstra
ram a; excellencüt do producto nacional, capaz 
de competir em qualidJ.clo com o osr.rangeir-o, 
mas não consoguiL·am demonstrar a impro
codoncin. das rec.:lamaçõcs da, Mun i.cipalidade 
de FJorianopolis quanto il fU.cilidacle de 
acqujsição e elevac·ão de preços, prove
niente, soorctudo, da. difiiculdade do tran·s~. 
purtc. 

Considerando, })Ois, que se traia de um 
caso espc:cial, isol<Ldo de uma cxcepção unica, 
o justificada a rrgl'cl. geral do art. 4S:3, § 1°, -
da. ConsoUdação da,s Leis . das Alfandegas, · 
continua.nclo, vortanto, sol; a protecçã() aa:
alltHlid<L dbposição qué não é dcrogada a 
indusb·ia n•.tcíon:d da ccru,mica, a Coni-::- , 
missão é de pare~m· que sc:ja. <~pprovado o ·· 
prQjecto. 

Sala da Commis~flo, 21 de agosto de H/0:3. 
- Fnmcisco Yei[JC(, prcsídcn í.e; vencido quanto 
'tisenç:?(o concedida aos matol'ia.cs do cera.~ · 
mica. com a qua.l ntlo posso . concordar. · 
l~xistem no paiz diversas e importantes 
fabricas de productos ccramicos, todas ellas · 
fundadas com não pequenos sa.ci·ificlos, ba
soaJ•am seus calcnlos c probabilidades de 
exito, isto é, do justa. retribuiç~ão <tOSca
pitaes nollas empregados, na.s disposições da ·· 
nossa. logi::;Jação ad.uu.noil'[t, quo tributa. os 
productos siJnilarcs estrangeiros. Sem esta. 
tributação impos::;ivel é, j<t nã.o lligo o do.~on- ~
volvimcnto, mas a. sünples manutenç:To das ; 
f'abrlcas na.cionacs, . a.ttonto o cu.:; to . ela mão · 
de obra., entr·e nós, c as difficuldades de 
transporte, que o tornam mais one1'oso. ·. 
Quanto á qualidade do producto, reconhece ~ 
o digno relator do parecer, acceito pela·. 
illustre maioria d<t Commissão, é olln. igual 
sinã.o superior ao quo importamos das fa:.bri- .: ~ 
cas inglezas ea só consideraçãodu. rnaiordif, · ~ 
ficuldade ele transporto para os prodnctos;:: 
da:1 fabrica.s brazileiras me não pareceerazão!' 
bastante para se f'cri.r de morte um<Lin.dtfs, ,_; 
tria quo se formou á sombl'a protectol'a, d;1<: 
lei e que não poderá subsisti e pl.'cvalccendo.·-; 
as concessões 11Ue se pretendem abril' á mos- ; 
ma lei. São, sem c.luvida, dignos da maior at-' 
tonção o benovolcneia dos poderes publicas os : 
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intuitos das municipalidades de Florianopo
lis e outras, bem comJ dos governos ~sta.
dua.es que querem realizar importantes sci·
viços de canalização de aguu. potavel· o es
gotos em su::~.s principaes localid::td{B, mas os 
ttnxilios que se lhes devem presta.r não devem 
prejudicu.r tã) directn.mcnto outros interes
ses igualmente r~speitavois. Si as fabricas 
nacionaos não tiverem os !.!'Ovornos estadua.es 
c municipaes pétra lhe.3 c'onsumircm a pro-

- ducção, evidentemente, cllas de.:mpparcce~ 
rão, pois só o consumo p:trticular não po· 

· derá mantee nem uma só f<.~brica., p::Jr mais 
modesta que sej.t. Isentar do diréito t~e im
portação umlt mercadoria que, por isso mes
mo que vem do estrangeiro, tem um fecte 
mínimo, incomparavelmente menor do qr.w o 
cobra.do pela cabotagem nacionn.l, a.lhts pri
vilegiada, é torna.r, por f;.H·ç·a da loi c em 
contradiçüo com o que patrioticamcmtc visa. 
proteger a industria. nacLnu.l, impossivcl a 
exist.oncia elos ta, e lsto, repito, depois de esta
rem nella omp:·ega.dos ca.pitaesrolativam:..-nto 
avultados. - Anizt"o de .1bnnt, relator. -
Paula Ramos.-CorneUo da Fonsecc!.-Lau
drzdo. Pitta. -U1·bano Santos. -Gale!íO Ca1·
valhal.-F1·ancisco de Sei .-Da'iJ:d Carnpista, 
de a.ccordo com ·o voto d.> Si'. Francisco 
Veiga. 

N. 1113-1903 

(Do Senado) 

O Congresso Na.cional decreta: 
Al't. Lo Ficam isentos do pagamento de· 

imposto de importa.çã.o o.'5 materiaes, quer 
metalllcos, quer úe cel'amica., ma.chinas e ap· 
parelhos importados pcl:1 Manicipalidade de 
Fl0rütnopolis, p~tra o fim exclusivo de serem 
empregados em obt'as ele ab:t~ticcimento de 
agua., rêde de esgotos, illu1nina.ção c víu.çã.o 
urba.nu. da mesma cidade. 

Art. 2. 0 Para gos:1r doate favor t~ Muni· 
cip:~lidade apresentará ao Sccrehi·.io da Fa
zend;t · os respectivos pedidos com a desi
gn<~ção precisa da ntttureza, qualidade e 
qmmtidll.1lc dos objectos que teem de ser im-

. portn.ilos, acompanhadtt éle uma cópia dos 
orçamentos das obras a executar. , 

.Art. 3. 0 Nlt isenç~ão não são comprehendi
das as taxas de expJdiente, arm<tzem e capa
tazias. 

Art. 4. 0 A isenção 6 appUcavel ao ma
terial destinndo ás obl'<tS até sua total con
clmão, terminando, rorém, para o qu13 for 
d<1.hi por deaute imporbdo pa.ra.reformas ou 
concerto:. ·, 

. Art. 5. o Si,. po1• augmcnto de • populu.ção, 
houverem de ser augmentado.s as obras, t\ 

mcsnn ison~~ão aproveitará ao materin.l ii~1-
pol'tado p~tra. os.3o fim, pl'Conchid~~s as obriga-
ções do <.trt. 2. o. · · · · 

Ar·t. 6. 0 Si as obras forem executadas pnr 
prcpostJs, e:"tcs só podcriio offect.uar os ro
specti \'1)8 despa.chos cxhiuindo guia asslgn:.tdi1 
pelo rcpmsentanto do executivo municipal. 
Cf'1. quo se decbrom a ospecie e n. q tw.ntida.do 
das J'natorias tt despachar. 

Art. 7. 0 ToJ~ <1 quantidade de ma.terial 
que cxecd :r do ot'çamento approvado pala 
SecretarLJ da Fazenda ficará sujeita. ao im
pos~o. 

Art. 8.0 Rcvog<.tm-sc as disposições om con
bJ.rio. 

Son:ulo Federal, .21 de julho de 1903.
Josd Gomes P.in hej'to 1llacho.do, Presidente. 
- Joahim cl'O. Caturzda, 1 o Secretario.
Nilo Peçanha, 2° Sccretario.-Antonio Jze-
1·edo, :3° Secretario interino.-Rconü·o Ba1·cel· 
los, servindo de 4° Sccrebrio. 

O Sr. Presid~nte-Estando adcan
tada a hot'a,. do.'.ligoo p:trll. segunda-feira, 2-1 
do cor·rento, n. seguin&e ordem do dia: 

Discuss1o · unica. do projecto n. 7 C, de
I003, t'el:.ttivo á emenda do Sena.do ao PJ'r:· 
jocto n. 7 B, de.,Loa~no. da C.;ma.r;), dos Depu
tados, quo t01•na n.pplicaveis ás obras da com~
petencia. da. União e do Districto Fedm·at a.s: 
dispo3ições da. F~i n. Slü, de lO de julho de-
1855, com as altor<tçõcs quo propõe ; 

Discusãounica do pa1·ccer n. 27 A, do 1903, 
sobre a cmemh substil.utiva do Senado ao 
projocto n. 27, dcsb anno, r1ue a.utoriz:t o 
P1•esideo te da. Ropnblica a. <1br-ir ao Minis
teria da. Industl'ia., Viaçã.o c Obrn.s Publicas 
o credito do 3:90.2$9!2, r:;upplcmcnta.r tí. verbn. 
6a-Co1•reios-do m·&. 9' d.a. lo i n • 7 ,16, de 29 
do dezembro de 1900 ; 

Disct,Issão unica. do parect;l.' n. 151 D, de 
190:3, sobre a.. emenda offm•ecüla na. sa dis
cussão do projccto n. 151 B, que manda. con
tinuar a fazer gratuitamente a impressão
da Revista do Club d:r Engenha1•ia mt Im- · 
prensa Nacional; 

2(1, discussão do pt•ojccto n. 182, de 1903, 
autof'izttndo o Poder Executivo a a.brir ao. 
Ministerio da •. Justiça e Negocios Interiores 
o credito extraordinctrio d.e 100:000.$000. para 
a.ttonder ao pagamento .·de despezus · ol!.li
toraes; 

Continuação da di8cussão uoica. do pro
jecto n. 285 c, <te I 902, additi v o dostacad.1> 
om ;:;a discussão do projecto n. 285 A, do
mesmo a.nrto, com os substitutivos n. 107,. 
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de 190:3, da. Cvmmis'lão Especial, e ou~r-os a ano), que fixa, a. despeza. do 1Hnistel'io da. · 
elle offorecidos (Reforma Eleitoral) ; Guet>ra. pJ.l\1 o exeedcio do 1904. 

2.1 discussio do proJedo n. 147 A, de 1903, 
com o .parJcee sobee a3 emendas offerocirla.~ Lcvan.ta-so a. se3são ás 4. horas o 15 mi--
na. ;~a d.lscussão d;) pl'oj~cb IL 147, de{t.e nutos da taedc. 

67a SESSÃO EM ~H DE AGOSTO DE 1303 

Presidencia dós Srs. flan{ (i, G11imcm"íes (Presidente). Oliveíl'l.t Figueiredo (lo Vice-I>i.esi
dunte) c J>aula Guiilwn!es. (J>residente) 

Ao meio-dia procade-so <i. chama1a L\ c1 uo 
respondem os Srs. Paula Guimarãas , Alencar 
Guinnrães, Thomaz Accioly, \Vandet·ley do 
Mendonça., Joaquim Pil•es 1 Eugenio Tourinho, 
Antero Botelho, Enécts Mártins, Aureliu 
Amodm, Rodrigues Fernandes, Chl'istino 
C1•uz. Sergio Sa.hoya. Gonçalo Souto, T•.t vares 
de Lyra, Fonseca e Silvn.: Peeeira Rei::>, \'Vn.l· 
fl·edo Leal, Abdon Mílanez, Teixeit'a de Sà, 
Celso de Souza, Bl'icio Filho, ~bla·1uü1s Gou· 
çalves, Cornelio da Fonseca, . Angelo Neto, 
Joviniano de Carvalho, Felisbello Freire, 
Domingos Guimarães, Satyro Dia3, 1-'ei'gno 
de Abreu, Rodrlguas Lima, Paranhos Mon
negro, RoJl'igues Saldanha, Bernardo HOl'ta, 
Moreira Gomos, Heredia do Stt, . Corl'êa 
Dut1•a, Erico Coelho, Gal vio Bn.pfist::t, Hen
rique Boeges, Mauricio de Abreu, Fl'a.ncisco 
Veiga., Viriato ~.1ascarenllas, Bcrnal'do Mon
teiro, Josj Boni fa.cio; . RibJiro J unqueira., 
Astolpho Dutra., David Campista, Bueno de 
Paiva., Leonel Filho, Bbrnat·des de Fa.t'ia,, Ca
millo Soares Filho, Calogeea,:.;, Sa.bíno Bar
roso, Nogueira, LindolplLO Ca.et:Lno, \Vcn
cesláo Bl'.iZ, Ga!eã.o Ca.rv<~lhal, Mot·cil•a ·da. 
Silva., Bornardo de Campos. Ft·ancisco H,t)
meiL'o, Fernando . Pl'estcs, Ferrairt~ Braga, 
Eloy Chaves, Jos6 Lobo, PauUno Carlos, 
Francisco Malta., Cantlitlo llodl'lgucs, Hor
menegildo de Moraes FUI1o,. Joaquim Tei
xeira Bi'antlão, Bot>narJo Antonio, Paula. 
Ramos, Germano HasslocheP, Domingos M:1S· 
carenhas, Vespasia.no de Albuquerque e I-lo
roem do Carvalho. 

Abre-se a sessã.o. 
E' Hda o sem debate a.pprovada a acta da 

sessüo antecedente. 

ORDEM DO· DlA 

g• annuncia.da :.t discussão unica, do pro
jacto n. 7 C, do 1003, I'olativo ú. emenda do 

Senado i.to prüjecto n. 7 B, deste anno, da.-
Cama.I'J. dos Doputctd ')S, que torna appli
ca. vcis ás o•Jras <1.3. c )ffipetencin. d;~ União e · 
do Di:;tricb Fodol'a.l as cli~posiçõos da. lei, 
n. 816, de 10 do julho de 185:5, com a.s alto·· 
raçi:Jo3 qtw propiJe. 

O Sr-. Presiclente-..- Tom a pa·· 
lavi'a o Sr. Brlcio Filho. ·• 

O f!!h·. Bricio Filho-Sr. Prosi- · 
d.mte, serã.o r.;::mmidJ.s minh:1s observa.
çõo~. como convüm :vJ momento o como con
vém á uncicda.do com que o }Jrojccto é · 
a.gm~rda.do. 

Na scs::;ão ele 8 do jttllw tlo anno co1•ronte, . 
logo dcp.Jis do vor,arltL <~ medida., subi (t tri-· 
buna e dis.m: 

<<Sr. Prosidon to, não rno foi possível dtn· o. 
vot.J <1 ravot·llo projocLo n. i A, tio 190:~. 

Vot.ci êontrt~. niio só porque scHl con(,eario· 
a a.!gltJU ~ ~s do sua$. diSJ>tJsições, comt> tn.miJem 
porque n:io compr.Jitendo :" L'•~lta. do um dis:. 
posrti v o fixa.ndo os limites mn.ximo H mínimo 
p:tm o ca.lcul.J d;t indemnização, nos r.asos. 
do dasil.propriação. 

Tul como cst(t 1'0digido1 o projecl;o conttjm. 
g'L'<.tvissimos poL'igus, tr·az a1noaça consl;onte· 
á. prop1·iMaue c pla.nta. o rogimen do ar
bítrio. 

E' por isso que mando á. Mesa esh decla
ração de voto cJntPaPio a.o p1•ojecto, docla.-· 
ra.çúo que est<l ttssignada tambem por mais. 
dou::; . collogas, os Srs. Corrê~L D ntra e Here- 
uia de Sá..>> 

Surda ás ponderaçõe.'l formuladas, ciosa de
Stt:.t ob1·a, doriídida a nii.o consentir em !'e
toques poe mãos estl'anhas, a honrada Com
missff.o de Con;;;tituiçã.o, Legislação. c Justiça.. 
constituiu·se em httrreira inexpugnavel· em 
torno do projedo, embargando a. passagem.. 
daquelles que pretendittm olfcrecer sua co•· 
t~clj u va~~U.o. 
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E assim o projocto, contendo disposü,:~es 
.· impJrta,ntissimas, joga.ndo com n, proprw
dade, passou cL outl'a Casa do Congre::-Sf?1 sGm 
garantir dtn"idamente .· '!- pi:opt:ied<:,de, som 
uma base emcaz para JnJ.emn1z:~ço0s pelo 

- acto de desapropriar. 
Bom sei que as leis s1\,•) conftlCciona,Lt':: it 

custa d::t co!litlJoraçào elos dou.s ramos do 
Poder Legislativo. Nfi,o h:1 dez.a.r n't rejeição 
ou modillcaçri,o peLo ScnaJo ele qnét.lqtu.>e pl·o
posta. da. Camara, assim como não póllo nem 

. deve h::tv~r motivo para constl'a.ngimcnto 
da parte llaquellc, sem p1·e rp10 e.:;ta- cn tent.!cr 
de con vcniancia public.~ modilicar o seu tra
balho. 

No caso. pOl'l'.m. ·:·:L um~ lição perf\:lita
meotc tííspgn~a.vc!, vois a alteração do Se
mido usr.u. v a a en ~ l'<tt' pelos ollws. 

Diz Blunts~hllé, autor qum·ido e co:1shn
temente citado, que o pt' incipio da dempN
priaçlí.o par utiHda.de publica se justitic:b ple
namente e quo no conilicto entre os cliraitos 
pubücos geraes c o3 direitiJS individuaes pi·i~ 
vado'l, o interesse publico fica rJS.thado peta 

. direito de desapropriar e o interesse privado 
pelo dieeib 4e see indemoiz~\do. 

Mas esse dil•eito seria m <.t.sca.rado, seda.. so
phismado, sem umas . tantas pPovidancias, 
entr.; as quaes a. fixa~:ã.o dos limites max.in1o 
e niinimo pn.1·a o calculo dtL imlomnizaç-Ko. 
(Apoiados.) 

A Com missão de Constituição, Legislação e 
Justiç.:t, na obstinaç·ão em quo ::;o man&cwe 
de rejeitar tudo que a.qtti. foss~ pr()posto ... 

O SR. PARANIIOS Mo!'\TENEc;n.o - Nã.o 
u,polndo. 

O Sn.. Brucro FJLIIO- .•. con.col'reu até 
pa.r'<L emkuaça.r os interesses do Governo 

· empenhados na cspecie. O pr·ojecto que já 
J10.lia. ter pat•tido do Senado (31\l dieecção ao 
pala.cio pecsídencütl, que jli pudU?. cstM' S[tnc

. cio nado, ainda, passa por uma. discussão, 
ainda pende de vota(:ão. 

Comprehonde-sc pcrf'oi ta mente que a 
Corrimissão, apertada em moio de opiniões 
r~nteriormentc cmitticlas, não pudesse justifi
car a acceitação das emendas do Senado, li-

. mi1.ando-sc a ela.bJrar tun parecer de seis 
linhas, simples, laeonico, sem fund.:o,rnenta.
çã.o dos motivos que a levaram a aconselhae 
'as modilbaçõe::;. 

Aquellcs, porém, Sr. Presidente, . c1ue. não 
cstãJ tl.::l~im tolhidos podem dizer algo sobre 
a mataria. . .. 

O · romeJio proposto . peio Sona.do não é 
compLto, masnnlhora. iun pouco as cousas. 

· Basta . dizJr . Aue ,estabelece que o qucm.tum 
da. in lcmnizaçcio a. pag~l' não será. ínf0rior a 
10. nem superio1• a 15 · vozes o valor locatfvo 

· · do prollio. Substitue o regimen do i\rbitrio, 
, .implan~ado pelo pro,ject9.,. 

0 Sr.. PARANHOS 110NTE:.'\EGRO-Não apoia· 
<lo; a.ebitrio. não. O projocto mandava que 
o regulamento fixa.s:Se tsto. 

O SR. Brucro FILHO-•.• pel.a fixação do 
limites. 

Si, Sr. Pl'C ;idcnte, :rosso pos')ivel emrmrlar, 
cu proporia crncnda.s. De.-:;de que, em fa.cc do 
Rcgimoni;o, sô me é licito r.wceitt.n' o que ·foi 
dn Camu.ra ou o que voiu do Senado, escolho 
a scgun(\::t llypotho3c, g ·.ran Lindo assim um 
pouco mais ~L propricd<Lde . 

E In<; ta, porque é granJ.c a anciedade da C<t
maPcL pa.r~L ,rJtu;: o pr.Jjccto. (IJfuilo bem.) 

Ning1wm mais peüindo <.'1. p:.üavr 1,, <~ cncee
ra.d;.l. í.L cliscuss;to e adL:tc1i.t a votação. 

E' êl.llllllnci::t '.la. <t discussã.o unic::t tlo p;1.rccer 
n 27 A. de l 903, sobee a cmend.~t substitu
tiva doS narlo,-á,o pl\)jecto n. 27, doste anno, 
qnc aut.oriza .. o Pr,,stdenGc da Rep:dJlica a, 
abeü· ao .l\1ini3tcrio cl::t Industrh, Viação c 
Obrtts PublicJs o cra:Uto de 3:902$912, sup
plemelltae ·~ vcrbll. Gn.-cort>eios-d.J :n·t. 9~ 
da lei n. 746, de 29 do d<' Z'}lllbl'O do 1000 . 

Ningucm pedindo a pa.là.v1'a, é encer·r·ada 
a discü~são e <1diada a vot:tção. 

E' annuuciada.a discussão unica elo parecer 
n. 151 D, de 1903, sohre a emenda olfct·ccida . 
na 3a. discussão do projecto . n. 15l ·B, que 
manda continu~r a fJ.zor gratuj tamence <1 
impl'essão da. Revista do Club de E'lgenharia 
na. Imprenstt Na.c.ional. 

Ninguem pedindo <1. pa.l::tvra., é encerrada a 
discussão e a.d·iad :•. a. vot~cJ.ção, 

S(Lo successjvamente sem de~nt·3 cnc .'r
ra.dos, em 2a. discus;;ã.o, os arts. l 0 c 2~ do 
projecto n. 182, de 11103, auto1•izando o Poder 
~x:ücutivJ a a.brir ao 1Iinist3rio da Jus G iç~a e 
Negocios Interiores o ceedito cxtraordlnaeio 
d'J 100:000.~, para tl.ttender ào pagamento 
do despezas elcitoraes, :licando adútdâ ·a Yo-
tação. . 

E' annuncia,da a conti.nu::oçã.o da discu:são 
unica. do pr"ojccto n. 285 C, do 1902, addi
tivo destacado om 3a discussão do p ,\.;jocto 
n .. 285 A, ·do mesmo ::timo, com os substitu
tivos n. 107, de l\103, da . Commissão Espe~ 
cial, e outros a ell~: olferecidos (Refo;rma· 
Eleitoral). 

O §r. Presidenie--'-- Tém ara~ 
la VI\L o Sr. Enéas Ma1·tins. 

O §r. Enéas Martins quando; 
na ultima sessão, teve de i.nterrompCl' 
as consium.'<t~!ões que fa.ziu, sobre o intares· . 
sante assumpto que ora prende a attcmçã.u 
do. Ca.ülttea, vinha de encetar um ·exame de~ 
tírln· de todos os sub:;tltutivos e idéttd. 

Ante.) de pl'oscgnir . f<l.l'}L · · um:.L rápida. ,re· 
C[Lpitutação, UlU l'esumv do que UiS3e entãO.o 
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Exa,minando o projccto elo illustr:1do Sr. Paula. c Silva, Ermi1·io Coutinho. José Mar
Fnwcisco Bernal'dino, concluiu, com applau·· e.ellino. Arf.hur O l'lando. Euze.blo de Amh'a.do, 
sos dos colloga,.; pr•escntos, que não era po2- Rodrigues Dori;L, Oliveira, Valladão. Tosta.. 
·sivel a.cceitar as idéas de S. Ex. por serom BuLcã.u Vütnna, Folix Gaspar. 1\ugusto de 
Inconstituciona,cs. _ . . Freita.:-:, ~f<.trcoliniJ Moura. Ga!J.ino L·)rcto, 

D:::mD.is, o commis~mrio p:·oposto pelo no-] Augusto de Vasconcollo~. ~:t F'rciee, Lourenço 
·r,rc Deputado, uu seria l'<}pre.wntLtnte do go-l B;_tptista, Ln.ut'indo Pil.ta, .lulío Sa.ntos, Oli
veeno i'uderal ou nomen.do por ín.Jicação dos. veira Flgueirodo, E::itevào Lobo, Un.stilo d;,L 

__ ;J•)VCl'no::; cstarJun.os. I Cunhn., João Luiz Alves. Lamounier 1;oclo-
_ Em Cttmlqucr ~l;t,'J hypothoso.3, não oll'crecb fp~dJ. -~·a,evaJho Bl'ito, P<.ului1 Rezond_e, .lo~ 
:.·a,rantw.s. (.lpnados.) sumo Cardo:,:o, Rcbuuç:ts tlo C.:trvallw. Azo-

P;J,ssando a,-considet·ar o pl'Ojücto üo hon- Yeclo l\larquos, ;\quino Ribeiro, Linclolplw 
:'ttdo SL'. Calogera;, cxtranhuu quo S. Ex. Sercn., Ca,!'los Cavalcante, La.monhtt Lins. 
·-k~sc <t m<.t.~·L:lteatura, locaL jurisdicçã.o qno Fi'a.ncisco Tolcnt.ino, Abdó;t lhptis~.<J., Soa.ecs 
dh ni'\.(• tem o que o Congresso não llle pMe llos Santos, Jamos Dal'Cf, Diogo Fortuna c 
··~unfiar con_~titucionalmente. Campo:3 Ca;:tior . 
. J::xamina.ndo esse projecto, que se quer 
~onsideral' como a glorificaç:io dn. magistea
tuPa ostad uu.!, depara com o art. 17, Cl ue 
prohilJc tto juiz julgador rejeitar qn:tlquer 
úocnmento qiw lhe sej11 apeusentado, :peo
vando a c:tp11Cidade eleitoral, o quo sub:Ll
t,.;eníza o jniz. E' \·erdade que ha r0curso 
pa1'a a jullta seccirJnn.l em um- dos projectos 
e pam o Tribt.màl da Relação dos Estado.:'l em 
outeo rn•ojccto. 

Para, iJ, ,junta. seccional o recurso da. jLL-stiçJ. 
"3st:Hlu:J.l, neste Cr1SO, parece ao orador, fare 
de fl'cnto o art. 61 da Constituição; p::tra, o 
Tribunal li.:~ Relação dos Estados, como esb 
l'órmub. do l'ecurso 6 deceehda. pela legisln.
tm·a f'c.lcra,l, ost<tbelece-so a inconstitucio~ 
!ltllicbclo opposta. : a legislatura federal1·egu
lundo ;;wlel'ia do pl'ocesso para a justiçc! es
tadual, o tlllO é terminantemente prohibido 
potn, Const;ituição. 

Examinar<i agora o substitutivo do seu col
_loga Sr. Julio Santo.;;, do qual a p:·inci
pio t!lvc a melhor impre.ssâo, só lhe des
•:ubl'Lndo as üifficuidades praticas dej:.ois de o 
meditai' detidamente, O que declal'~L CÔlU O 
devido respeito a. S. Ex:. 

Em pt'imclro logu.r ha a.s difficulda.1e3 de 
o:·Jcm puramJn to constitucional. 

Deixarn do cornp:trecer com cansa p;.n-ti,~i
pn.da os Srs. R.nymumJo Nory, Ar&hur Lemos, 
Carlos de Novao~. .José Euzebio, Guedelha, 
Mourão, Dias· V ioil':.L, Jufio Ga.yosJ, Thomaz 
Cavalcanti, Tl'indado, SoaPes Nei va. Moreira 
Alves. Est<tcio Cuimbrn. Pml1·o Pernambuco, 
Elpillio Fignetredo, Raynlllndo do Mieauda, 
Leovegiltlo Filguoit•as, Mll ton. P lnto Da.nta.!!, 
Toleutino dos Santo~. Helizario .de Souza, 
Silva Ca.stJ·o, Bozamat, PcroiL·éL Lima, Pau~ 
lino de Souza, Ponit.lo Fi\\lJ, Adn.lq.erto Ferraz, 
Antonio Zacarias, Henrique Sailos, ?~Ia,noel 
Fulgencio, ;\.l'thur Torres, EdmtrJo Pimeutel, 
Olegtwio Macie-l, Rodo\l)ho Paixão, Domin
gue-3 de Cast1•o, Valois de Castro, Arnolpho 
Azevedo, C:wdido de Abreu, Xavier d:J Valle, 
Victol'ino ~1ontci.ro, Ca,ssiano do Nascimento 
o Alfredo V<wella. 

E sem causa o.s Srs. Inclio do Brazil, Affonso 
Costa, P8reit'a do Lyl'a, .Joáo Vieil'a, Esme
raldino Bandeira, .Epaminondas GL·acindo, 
Eduardo Rn.mos. .MelLo Ma,tto.~. Americo de 
Albuq_ueYquc, Fi.deli:; "\lveí:l, Joil.o Baptista, 
Cruve!lo Cavalc~~nte, .João· Luiz, Ca.rneir·o de 
Rezende, Costa .luniol', Amn.r<.ü Ce~ar, Leite 
de Souza.., A.lva,ro de Carva.lllD, aoltolpho Mi· 
rn.nda, Costn. Netto, .Juvenal .Muller, .Marçal 
Escoba1• e Angelo Pinheil'o. S. Ex. manJa quo os juizes da direito se

';<1m o.~ prepara(lol'os dos feitos, quando ha 0 St•. Presidente _Ih vendo nu
Estado:! onde os preparadoras são juizes irr- mero Legal, vao 83 PL'Jcedee <Ls votações das 
fm•iores. Eo:;ta, por<~m, não 6 a difficuldaJ.e ID.<tterias encerradas. 
ma,ximn.; podel'-se·lüa. remedlal-a. O pro-
5ccto não pôde ser· <tccCito p~>rque, prlmeieo 
-faz mo1•rel' o alistamento nos municípios; 
"2gundo- evita. a fiscllizac;ã.o do a_tütn.mento. 
( 1) orador d p;·e~Jeniclo pelo S1·. Presidente de 
'JUC ha nume1·o e se vae p1·oceder a votc!çDes, 

.Nlo que intel'i'01npe seu cliscu1·sô.) 

Compn.reccm mais ·os Srs. Julio ele Mello, 
Sá Pci.wt.o,- ·Ho.3al1nlh ele Oliveira,~ PLtssos 
-.~Ii~'<\nda, _ Rogerio Mit•anda,. Anbnio Bn.stós, 
L~uz. Do mingues, Raymun .lo Arthue. Vir

.:,::llio B6gido. Fr·ancisco Sá, Frederico Borges, 
.João Lopes, grl.ui.t.rdo S tudarJ, Eloy de Souza., 

v.Jt.rv 

.E' nnnunciada. a votação elo peojecto 
n. 7 C, de 1903, relativo ú.s c mondas do se~ 
nado ao projecto n. 7 B, deste anno, _da Oa
mara. do) Deputa,dos, que tornn. applicaveis 
ás obra::; da competencía. da União c do Dis
tricto Federi.l.l as disposi<;oe;:o,d:1lói n. 816, 
de 10 de jullD de 1855, com tts altera,çõD.s quo 
propõe. 

São S!lcces~iva.mo:lb posbs n votos e ~tp
provada.s as seguintos cmendí.\'l do Sana :lo ao 
projecto n. 7 13, d J I 00 3, da Cama.ra dos 
Ocpntados. 

53 
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Ao art. 2°___;Substitua-so .polo seguinte: I Yigentcs. O quai1 twn . da indomnizn.ç~ão ao 
o Governo oxpedil'<t rcgula.mcnto para proprietario não será. inl'erior a 10, nen1 su

cxccução da presente lei, modificando;, de p erior a 15 vezc~ a Ya.loe locativo, J.eduzid<L 
accordo com · olla, o peocesso cstabclecWo p1·éviamcntn a imporbncüt do i In posto pt'C· 
pelo decreto u. l. GC.4, .ele . 27 do outubro do dial e tendo por ba.se e:> te imposto lo,nçado· 
1855,e dcma,is füt·Jnalidades, pa,ra desa.pro- no a,nno antcri.or ~w d<t decretação ü ;L dos-
priaçõos, potl~ndo con.solid~Lr as f~ispo~iç:ões ap~opriaQão. . ..,. ,. . . 
vigentes. O quanlum da. wclcmmzaçao tw ~ 1. 0 81 a proprtcdado Il <W os :,Ivc_r :W.Jorta 
;propl'iohL1'io 11::to seeà i.nicri.or a lO, nem su- a imposto preuial, o valor da. índemnízi.\l~ão 
perior a. '15 vezes o \"Ltlor locutivo, decluzida scnt, calculado p~lo a.lugu :.~ l do ~Iltimo anno, 
1)révü1/inente a jmportancia do imposto pro- verificado ou est11na.do por arblGl'o::;. 
dial e tendo po:· base este irnpos&u Janç~ado ~ 2. 0 Si a. proprioJaJ.e ti'·et' siuo rocon
no armo an terior ao tb üecr-e t:wão 1la dcs- stl·uida ·crn data vostcriot• ao· la.nçamento 
<tpràpriar;ão. para o ultimo anno, __gu . ivor cahido em 

Ao mesmo a.rtLgo, § 3"-Accroscente-sc : estado de rninas, a in lcmniza<.:iio n3.o ilca.rã.. 
F oito o depusi to, vocl< ~ rú., orHrctanto,u p1·u· sujeita aos limites CSl)<tbolccidus no regula-.. 

1)rietari1J levantar cbsdo logo a somma. cor- mento. 
rcspoodol]tü ao minimo. §3. 0 Si houver urgoncht, lJôdc o Gove1·no 

E' o projocto envü1tlo á Commis;-;ã.o üc Re· respectivo, d(}posit<.mdo o maximo estttbele
(.lacção, ofliciando-se ao Senado sobre occor- cido, l'equeree ao juiz a. immedi-ata immissü.o 
rido. na posse do iiumovel, até que :;eja regular

mente verificada n. importancii1 d .!. indemni-
0 Sr. Doming·os Guhnarães zaçã.o. 

(pela orde;;1) -SI'. Pre;:,idento, es.tn.ndo sobre Foi to o deposito, poder<t,enteeta.nt'J, o pro
<.L :.lesa a. l'Odacç·ü.o final elo projecto c1ua prietarío levantar desde logo a somma. cor-· 
acaba de W'r votado. peço a V. Ex. que respondente ao m1nimo. · . 
consulte a Ca~a soiJre sj_ dispcn.;;a a impr·essão § 4. 0 Si, l)Ol' qmtlquer motivo, não forem 
para que ella ::-:ej :.~: vota.ua inuuedbta.mente. levada.s a o:!Ieito as obras para as quaes foi 

Consultada a Cam<.tra, é conceLlicla a clis· deceetada a desapropriação, é pormittido 
pensa rodid<:t. ao proprietario rehaver o . seu immovel, 

E n se o- ida é sem üol ':\te · apxwov'tlla. a se- restituindo a imvol·~anci-a.recebhla, indemni-
• 

1
· ou ' · ). c ' 

1

. zando as bcmfmtorias que porventura te-
gmnte . ·. nha.IJ?. siLLo feit.a.s e a.ugmeutando o valor do· 

Rl~DAOI :Xo predlO. 
. ·· § 5. 0 Si a desapeopriação tiver por fim· 

N. 7 D- 1903 I ;1 abertura. de .novas ruas, será facuhadn. ao 
_ . . . proprietario que acceitar a ÍlHlemnjzaç~11o 

RedacçG~o finGl do proJecto n. _7B,. e;i~encludo poe t\,CCorüo a. acq.uisição de terrenos nas 
)Jelo 8e.nado, QUe t.o1·na_ :~1 1J.iltcct'l)e~_s a_s obr:,ts Inovas vias de commuu.icacão, si. os houver· 
da com.pet~ncw_d~t Unzao_e do Dtslncte l!e· d.isponivüi:3, fixa.do peJo respectivo Governo· 
':leral as dtspo.:_çoes rlct le~ n · 8161 cl: 10 de o pteço minimo, independente ue concur
)ttlho de 18a5, com a alte1·açao qne renciu .. 
propõe § Q.o Si houYer accumulo de serviço no;; 
o Concrres::;o Nacional decPota. : processos das . desapropri~ç?es, . poderá o · 

o . . Governo nomectr, pelo M1mstorro ao qual 
Art. l. o São applicaveis a todas as obras I pertença. a ob1·a, uma ou mais pes.;oas ·.ido

da competencia. da União e do Dis_tricto Fe- ne:ts que representem provisol"ia.mente a 
cleral, exeeutatlas ·administrativamente ou Fazenda Nacional, activa o passivamente, 
por contracto, as rlispo;:;ições do decreto lo- em juizo ou fó1·a . delle, percebendo a. re
gisl!1tivo n. 816, delü de jLltho de 1855, com muneetLção ra.zoa.vel que for arbitrada pela 
a seguinte alteração : verba consignada p:tm as despezas de uesa
. Os arpitf'gs incumbido.3 de fixar o valor da propria.ção. 
mdemmzaçao ser . .~.o em numero de tros,sendo § 7 .a Quando os loca.tarios reclamarem, .. 
nomeados, um . pslo_ re~pectivo Governo, I eEl tempo oppoetuno, qualquer· i lcmniza
outro pelo prop. ·1eta~·w ou·. s~u~ reprJse. ntan- ç~ao a. que te. n. lutm . p. eovado direito. por bem
tes legacs, e o terceiro pelo .JUIZ. 1eitorias neci3SS:1rias ou uteis que valorizem. 

Art. 2. o ~ G.>verno oxpedir_á. rJg11~amento I o prc~Uo, a.ntel'io:·n:iente á presente lei, o go
par~ execuçao da. presente le1, modific~tndo, voe no poderá entr·ar em accordo com elles, 
de accol'du com eu~~. o proeesso csta.b::~l~cirlo pil<'J'i1ncio~l1Hl~ o c1ue . for reconheciua.mento· 
l)Oio élecl'eto n . . 1. 6G4, de 27 Jc . ou ttibro de I justo. 
18?5, .. e demais formn.lid~des, para : des~p~·o- Ern ~a.l~1, desse :1ecordo, prevalecerão ptwa 
pr1açoes, podenclo consoltcla.l' as dLspJSiçoes a u.vallaçao as regru.s c os limites lcgaes .. 
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}'íca, entenüido que o valor p;1go ao;-; loc::tb.
dos não poderá se1.· computado n~t. parte do 
JWOprie.ta.rio,ao qnal só compotirà <1 indcrm1i
zaç-ào do pee1~0 da.U.o, sognntl > n.s 1'egras 
desta, lei, ao prodio sem a·~ b:!ml'eitorias, ou 
ao tel'l'cno se-::n o editicio. · 

§ 8. o As questõe .-:; entre propeietaeios e ~o
ea.ta.eios ou q ua.esq ucr torcoü·os niíu impe
dirão, em caso algum, o sogutmento do pPo
ces.:;o di.~ dcs<lJ.m.ipdaç~tO. E, l)OÍ:'!, ern falta 
de accnrdo onteu 0:'5 interessados. o Go,rcrno 
depo:Har<í. o : 1·eç-o dn.s a.vaUat}Z)és, para que 
sobte elle os interes:mdos cxorça.nl os seus 
dil'eltos; o ['cito o deposito , o Gon~no en
ü·al'(L na posse do .predio, continuando o pro
ce~so desern bar;tçu.·JgmmJ te. 

~ 9. o Quando no preclio t.k . .,apl'opriado 
houvm· gr~.w<.les lnstalla.ç·õcs, como do mao 
cllinisnlos em fnncciunnmento. o Govel'u. 
poder{~, si julgM' justo e ec1nitati vo, indemni~ 
z<.tl' ou ft:~zm· <l Stli.~ custa a dcspeza do des
monte o Ü'a.nsporte de .. ~sas i nstallaçí)es. o a· 
n.pcnas, auxHial' com uma pa.rte r .. l,zuavel os 
gastos do 1;ra nsportc. · 

Art. 3. 0 O GovoPno no rognbrcento e:sta
belecerâ. t:unbem as regras e foemalidades 
})i1l'i1 a occupação temporaria de ÜillllOYeis, 
quu.nüu fo1· Ül tlispensa.vel a execução dr~.s 
obras Jeceetadas e para a dcvidct ímlemni· 
za~~ão aos proprietarios. 

Art. 4. o Rev-ou·am-se as dí spo~iç:ões em 
contrario. ~ 

Sala da.s Com missões, 24 <.le agosto de 1903. 
Doiilingos Gu:~·nwí·(fes.-Vil·iato J.lfClsca renhas. 
-Hennencgildo de Nomes. 

E' o projecto en \·iaclo <t sanc<}ão. 
E'anounciadt:t. ::t votaçito do parecer n,2.7 A, 

de 1903, sob1·e n. emenda snbstitntlV[L .do 
Sena.do ao projecto 11. 27, deste anno, que :.tn
toriza o Prosid.ento da Republica a ::tbl'ir ao 
Ministerio da. Inclnsh·ia., Viação e Obras Pn
blic:~s o credito de 3:962$912, supplementar 
<1 verba 6a-Corre ios- do art. · ~}1 dt1 lei 
n. 74G, de 29 de d~zemlwo de 1900 . 

E' a.pprovada a seguinte emenda do Sena
tlo, ::.ubstitutíva. do projecto n. 27, de 1903: 

O Congresso Nacional decrot.:t: 
Artigo unico, E' o Presidente da Republica 

autorizado a abrir ao Ministerio da Indus-· 
tria,, Viaç~ão e Obras PnbHcas o et'edito ex
traordinal'io de 3:9G2$\Jl2, sendo · 3:492$912 
:para occorre1•, no exerci cio de 190 I, ao pa
gamento da gratiftci.tção aduicional a car
teiros e a diaria :uldicional a serventes, e 
200~ para complemento, do mesmo exel'ci
eio,"dos vencimentos de amanucmses dos Cor
reios do Espírito Santo; iazendo as necessa
rias operações e re·roga.das as disposições em 
contrario. 

E' o projocto ou d a do <i, Commbsã.o do Ro
da.cçã.o. omda.ndO·S ') <tO Sml<tdo sobt'O o OCCOl'~ 
ritlo . 

E'an.nnnci:.~tla. tt. vota .• ~:tn!10 pi:.tl'Ccel' n. J G 1 D, 
de 10tJ:3, sobro a. o nHmd<:L oftct•edla. lli.L :1:1. 
discussã.o do projoct·J n. 151 B, qnc manda 
-{;Ontinun.r a razoe gc;!,t.ui t:uncntc <L impres
são da R evista do Club do Engonh :~ri<.~ n11 
[mprensil. Na.cionaJ. 

Post.n. õ:L votus, 6 :ll)Pt'OVcl.lli1 a seguinte 
emenda. lto ~r. Ro~h·i~u ·.s Lim <~ ao pt·ojecto 
n. J5l R de l UCI:i, c c:otB L'.tn te elo impresso 
n. 151 D, do I.9rJ:3: . 

Em vez do-pU.t·a. c .• )ntittlLLL' (~ razm--diga-
se: p~~r~t mandar ützer·. • 

E' o projo : ~to a,s:il :n emendado ;.·.ppeovnclo 
em nova d.Lo>cus.;;f.i.o poe qw\ passuu, e:.:: ·vi 
d.o art. 132 do RGQ·imeuLu interno c onvlado 
ü. Com missão de I.{cHher~.i"..o. 

S:"io :::nccessivamcn te p .1stos a. Yotos e ap
Pl'o-rados_ om 2a di.~ctn-.::5.o, o,: suguintcs ar
tigos üo 

Prto.;ccTo 

:\. l .<~-l903 

O Congresso NacionaL docr.::tl(: 
Art. 1. ° Ficct o Pocler Exe~ntivv au !.ori.

zado a ab1'.ir ao Mlnisterio d<t Justiça c Ne
gocios Interiores o credito extea.ordinarlo de 
lOO:OOG$ para attender ~w p<~gamonto de 
despezas eleitora.es re:~lizada,s do accordo 
com o ~trt. 64 da lei n. 35, de 26 do janeiro 
de 189.~, nos annos do 1902 e anteriores. 

Art. _3. 0 Revog<~m-se n.s disposições em 
contrm'w. 

Cornparecern aínch. o.;; Sr.s. UrlJano Santos, 
Anízio de Abreu, IlezGnil Fontcnclle, Arro
xcllas Gal vão, Cn,stw RoheUo, Noiv[L, José 
Monja1•d.im, Carlos Teixcil'a. HPandJ.o, ·Fr ~:m
cisco Bernardino, C;_\.t'los Ottoni, Benedicto de 
Souza., Elizeu Guilltceme e Ba.Pbosa Lima. 

O Sr. Presidente- E:;tão findas 
as votações. 

Contin(ta . a discttssito unica elo rm~jecto 
n. 285 C, do 1902, c:t .ditivo clesi;aca.<.lo em 
3a discussão do peojecta u. 285 A, do mes· 
mo anno, com o.:; sub-5tHutivos n. 107, de 
1903, da Commi~sã.o Especia.l, e ontt'os a ell0 
oll'erecidos (Reforma EteLtor·a.l). 

Veem á Mesa, são lida;;;, a.poiada.s e postas 
conjunctamente em dlseus.";;âo .:ts seguintes 

EMENDA $ 

Ao prqjr:cto J!. 107, riu 1903 

Supprima-se o aet. 71 /1.:. 

Ao a.rt. :38, onde s~~ diz : - fi•) dias, diga ... 
se : - 20 dias. 
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·· · Supprima-se o art. 57. 
S;>la. das se!SÕC3, 24 de agosto do 19):1.

Gú.ld ío Ca rva/./wl. 

O !!h ·. Pt·csidente '- Continua com 
a palo.vr'~ o Sr. Caéas .\f••rtins. 

O !§r . tl.<:né as N;.ila l·O n lll .( co;~tinucmdo) 
- A U.1.mlidad.c do proces.::o !.Jll'! csta.I.Jclccc o 
pt•ojucto q_;.tc vao cxam tnaudo, i mmiscttO a 
legishltUl•a es taclnal em uma ospltot•:;. quo ;~ 
Çooslituiç1o qu CJ!' rg1e fi rjiJO fóra, uc ~uas 
a.ttriiJui•::ões u deixa m<lrgens :1 f!':.wdes c 
ab!L~Os no proce.;5o uo <Liistamento. 

. Os dowmontos 1p10 S. Ex. exige como 
prova docapacitlade c loitút'al , principalnwn to 
no que di;-; !'e:;peitu ao alpha.betismo do alis· 
tà.m.lo, podem ser fraudados, c i&:;o 6 hoto 
m a.i3 pot•igoso quanto o projecto do S. g,., 
estabelece quo ciepoi~ de sctenciado o díL'Clito 
do cl-Jitor pelo juiz, ct uc, entretanto. póue 
! ecidie por document o fal$o, sem o S:\bOJ·, 
fique .a junta. elo alista m:mto inhll.li.la de 
rccuaw seju. clu.) l'<}flllOt'imonto fot', v Cl'ifi
cando simplesmente si tem ou não ClocurnCln
tos sufficienr.o;; ma:n-lando, no ca.so de os não 
ter . Q.lle seja instruido com clles, e, si o. i nua. o 
não f t>l' , incluindo o roti tWrenLe no a.list<~
mento. 

'~ · (0 S14
• Júlio Santos dei ttnt a1.10.14 le cotHt·a· 

. ..l'ia·11tl O a :;'nlet·pr elaç({o do 01·ador. ) 
.• Para iliO incor rer nesse dosaccl'lo, roi lj UO 
· a. Com;'\Jis:k'i.o cnn.,tituiu, como fez, composb 
de I'ept•asen ta n tes d:~ .i an ta. estadual o dos po
det•ils municipal o !e.:leral, a comm:ssiio 11110 
deve pi·csidi!· u.o u.listamento. 

O ot'ador justifica ampla.monte as consi,le
l'::tÇõcs 'JLIC levat•(trn a Commis.>ão de quo fa.:z 
pa.rt[) a con~a.gr.~r essa p;•cscripciio do pro
jccto, e a. exigir cJmo prova. do a ltl ha.botismo 
do ali8tando o t-equerimenLo feito por clll:l 
·perante a commisiJão de alistt~.rnento . 

. Em apoio dost a medtd~~ o oradot• clLa o que 
se d;~ cmPortug 1l , no ChiLe o nos Bsta.dos 
Unido;~. onde o ali~kltldo comparece a.· reque
rer pes,;oalmentc per~nte a s j untas o sou 
alista mon to. 
·. Alérn disco, <tna lctuor da.s theorias expla
nadas pelo or·ador , do 11oto cli1·cc to ou do 11oto 
funcr;l1o , justi fi.c ~1 a, me~.ida. 

O in&11ito pPiocipa.l .tu. commis&ío, oxigin:!o 
o comiJanH:lme uto do alistando, f•Jllln •ar a 
Co.mat•tte o Sooa•Jo do tmba lho de julgat• dn-

. plim1tas. . .. . 
. · J~x igindo esse comparccimonto,qLt;z a Ot>m
... znissãr) que o a li3La.ado, apresontantlo sou 

requer imento e sendo este acceito. oscre>csso 
.immedt:ltõ.i.m<mtcsetLnome nos livros propri
'os, dccl<).ranclo suo. fi liação, ida <.lo c pro fisslo, 

·.e que c:;scs· li n os fossem rocolhl~os, um it 
Ca.mara .outro á Secretaria do lntm·ior , :1tlm 
de, a qual(}L~er tempo, quer a Ct\11\il.t'J. quer 

o Scon.do. poderem , pcltt siinplc3 .conft·ontu.
çã.o, vel'ificat· que~ n<>mes f;dia.rn ·nas acta.s 
c leltot•aes. . . 

Ontl'o ponto d.o peoj;~do (La · Commissfw 
q UO [CV~~Il tOU gr ande cclcunm, i'oi O da, CO!lS· 
t itui•,:ito da JUC5i1 cuco.rregaclJ. de r!il'igir os 
trabn.lllo.> do. clci(w . 

Nosse pouto o or a.tlor fo i vcncitlo no seio. dt~ 
Oom mis.>ão, m:~~ não l'iJsol VCil deixn.t• de 
vo~••t· por medida CJllC lhe parecesse mais de 
:;.ecordo com o seu modo de entender . 

Sua id,'a f.>t·n. qnc a m·esa cleitiJr;tl fosse 
constitnida 11or elcitore> in 1i.ca.úo~ pelos 1><\l'· 
tidos ot·gu.n izados ott pulos p roprios candida
tos, c dc.si.'4'n:tdos pelos presidentes das j untas 
das c:~.pi taes. . -

Ess;.t ille;1 et·a. propo~ta peta ol'a.dor pcl~~ 
considenwKo do rcgilllcn de transição polilici~ 
em que oos a.ci.J.amo:,. . 

Argumeotat•;\m quo a. ccrttl'~diza.ção das 
mesa.s impede· que n.· elciçãu ou os respe
ctivo5 tr,\b:~lfros terminem no mesmo dio., 
continu<~.nd.o no dia s:;gLtínto, o q11e é pc· 
r ig.JSO. 

.l!:sto pn?igo não existe. pm·quo a. orga.
n.izaçã.o da s mesas é fór<~ tt(} toda a suspeita ; 
o rt~gimen e ouíro . Com o systcmn. tlc voto 
'~ de>t: Jberto não podam sor detur_pados 
!ivros, nem ter<i offeito o quobrumeuto do 
UL'n:J.S • 

ll.Jlegou-se ta mhem que est:1. <!cntl'a!izacilo 
faz co m que sü sej~~m eleitos os tlinbeirosos, 
isto é, n.qttclles que possam tt-a.n p~l'tar , pa.
g-ando-!lws as pas:;agans, os e leitor es até á. 
sóile da mesa. 

Si estes . r icaçÇ>s .são bons citladãos, o 
omdor nã.o vê motivo q uo condomne a. 
eleiçào ; mns não Ml'Otlita mui to na. :ltfit·
ma.tiva porl).uo 11 0 Brazil nã.::> existem esbs · 
grande.> fortniias. r1ue possam c qnoiram in· 
llu il." uos pleitos, llecidinJo a vict-'l'ia, 

Não deve SCL' pr·coccupação; cómo tem sido, 
a facili tação cto system::L c l.oitot'al , por· 
quanto esta. üwi!itação . é :t ftaudc,. a. mal
vo rsa.çflo, vendo a.s f'rcq_uentes p1•vvo.s que 
tomos t i(lo . · 

A cent L~aliza.çfi-> foi a inda. condemna.do. por
que fat•ht ·predominar a.s cidades sobi•o as 
outra.s loca.lldadc~ . O Ot'J.dor não vê ois tv 
inaiJnvonieote :1. lgum. Antes domiuorn :~ s 
c:daLles ilo que a. vontu.de dest:~s seja,, conio 
t ~.m o.aonteoitlo sempt•e, csm~gadu. pela 
gt'ande a vahlnchB do chamado biL•o 1.le 11811na • 

Quanto ao reconhecimento tle poderf?s, 
cüja momlizaçiio julga nccess;~ria; o Ot'ad.ot' 
nã:.> p:.>àe e3JJc··ar a emenda do illustrc Depu
t.<tdo m ineiro, Se. Josú 13onil'a.ciu, que quer quo 
a.s questões de rcconhccimen~ SQjam r~ol
"'ti•l.Ls pelo . Supt'emo Tt'ibtinal, por q ué õJ. 
Cam;~ra. o . o Senado, mui to c.mstitucional
nicllte, póde m não obede~ct• ao que tJSta. cor · 
.pora.c;ão ju•l ic:;wia dcte;·mina.r . 
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:'>f<~. is util c nt(}!hot' p ron>ito •í dctet•mitHÚ' 
quo Oi! con tostan tog, n.utes tle v irem per
turbar o> tt·a ba!Iws tio Congresso, apresen
tem tl5 suas rccl~nm~r.:õc8 ú.s juntas aput'(\dora~ 
dos Estados. Fica logo desta fu t•rou Cúnhc · 
ddo o ntlot· u:.ts mesmas e não mais so 
dlrit u l'i.l.cto d1• v i r· cont~st:w uma. cous:.t quo 
não se conhece. como tem "con tecido mui~as 
·vezes, no ini,;ti to de pt•owl<u· o r oeonhcci· 
· m~n ;o uo ~:~d vor.;ario político . 

O Ol'a(loi•, depoi s de hi~toi'Íat• a organi· 
r.ação dos p;U'tidos na Republica, lliz r1ue o 
maior ma.L qnc <t ameaç:t ó o~sa. campanht\ 
occulta., 'em que a.~ al'ma~ cmpt·eg<odM sã.o a 
pOl' \'e t•sidadc , a. ma.tcdiccncia e a in triga.. 
Apez;u· da gra.vid<v!c do nl.\1 , po lo sct• <J.t
tenuado com pt·o ~·ideocüs a adoptat· n..J pl'o· 
jecto de r<:!'orma eleibral. 

O orador ou viu dizer fJ UC oã:o el'a. ncccs
sarJo solução para. o ClS..J, pot•qm> n:.'í.o ha 
upposiçu~:s . lia, si m, mas o que el[;1S nioo 
podem é o :·g<toi?.<H' pa1·tid0, ÜIZCL'·SC r-Cpl'.:· 
~en tar, rcsis tit' á a.va.Ia.uchc OJJ<:H'ln n do al i~
tamento a poc;·ypho . Si Df!. rcfór·rnu. pudct' 
1lll.vcr dCS<tr'ogo IJ:.tt'a as opiniões o•·gan iza · 
das, si o dil'c ito das minul'Íad foL'· garantiilo, 
seria cs>o o primeiro serviço JH'cst<tüo ;L 
Itepublicr1. O Yoto cumulativo 111:1 ch :1p(l. 
incompleta 6 o un!co meio de impedir- que 
vingue o t-:d izio, é o unico meio de impedir 
t> fraurlc. NKo é o iti.C<Ll em rnatoria üc Yot.o, 
J!Ot'qu c; o i.rl o:\1 oo rogimcn rcprüscntttli \'O 
seda o voto p;ural cot'l'igido palt\ ropres::! n
tação prop;J J'Cion:t! . 

ls>o, purüm, do nad[l. sorvir:i s i nrto CJI' 
po>sivel evitnr na urna a <.le}Jt·avaç-ão do voto, 
fl l o vot·J <.htdo não l'vr volo a.purau•> . O ora· 
<.lo r 6 pal'Líd:u·i•J do voto a. .·.escobCl' to o ~i 
uão deu a ~ 11 :1 o}JioJião imntotlia t:t OI':J. pu:·quo 
t io h:\ p;U'tt ts;u t'a l.ües plausíveis. ~Ias r) IJUO 
oõ.o r:~st. · L duv irh t} l(I.JC com a ch:qJ;~ t• ~s i 
gnada a Ca m ;u•a n?i.o teri a t i<.Lo .lo decidi l' 
sobt'iJ as ell~içütJs do Amazonn~. com a tri.pli · 
CtLta do act:l~. 

Á CCl' iJSCO quJ ].Jl'CSen tcmonte O Vúto a olc;;
cobol'to cxbtc : a opposi ~iio sct'YC·so tle llo. 
Dizem que ollc reprosent:t a ~u lmJL'I'ioncilt ; 
mas si as o~•p11s içües se toem ~wrvülu dcllc o 
si S•\ as nmiol'ias se SIJJ'VI~lll do V<Jttl secreto, 
não htL rttzlio pera l'lljcit:Lr o ,·oto a rl e,;cu· 
IJol'to, co1nv srJnt(u voto .~llbsrn·viento. Depois, 
:1 propoPr;iio ([o fnncciunalismo puiJlico não ú 
tll.o gr·anclo ww dcl!ll. dopend•• a sorte da~ 
eleições ; som conta. r q no não h il E~tauo om 
qúe uiio cst{\ja gaean tida tt vita.liciodM!e do 
rnncciono.r·io puhli<!o tlopoi3 de alguns nnnos 
de Sel'VÜ;o . E' preciso, aliüs. não esquecer 
que em todo o muntlo civilizado o funccio· 
na.lismo publico ha. llo constituir seinpro o 
gt•osso da.~ 'fvt•ça.~ govel'lla.ti v as: · 

E' vcwll1de quo o estudo da. legislação com
parada. dos povos cultos comlemoa a opinião 

do Ol'ttclor ; mns o que tn.mllcm ,; veJ'•hdo (• 
que os :raizes quo ;;IJoliram o vo'to a clesco
bcl.' t:J c voltaram ao vot.o s.>.cr·et.o flzcru.rn-no 
nnicêl.mcntc ptiru, fu,dlitar tt a.puruçêi.o. DomrLis, . 
quom f0i qu•~ t.li s~~ qno ll•J nos~o qaiz existo ... 
u voto SCCt·eto ? Io:;:sa é um:o das mai o1·ns hy
pocrisites elc itorae., , porltuc lll'lo IL::t cl~u fcto · 
p f> li tico que não t.enha gmndatlo na su:t gl'l· 
v.•tl1 o ~cu pacote rle chapa:> de i tomes o ttll c · 
nKo s:libl\ quem votoa a. ra l'cH' c qut}m votou 
CJntrn. · · 

Dennis, o Yoto secl·cto pwa. ])l'otcgcr o 
funccion<.Liismo não púdc S)t·v ir Ul <tl';:n
mcnto: c:;:;c·; runecionarios j~~ e;;tã.o protogi.
dos p:Jin. sua dtci. licicdarlc depois ele um CCL'to 
numct•o de aonos c dcn!m con:;t iLuir, como 
em Lodos os b}>tl\Ll<JS éoastituem, o grosso Jus 
l'ut'Ç L.; go\·e r n istus. P1·otegce a, rnocitla.clc 3 · 
Pot"ICJlLUt'<\ bav a :1 maior iuju!'ia. a essa mo
cirlallo olo q ue sujcita l-a a u ma lei qu e 
olctl:r·m irm que o "Votu st:j;t a nonym o, secret o. 

Ouvi üllu1' nes te recinto quo o voto n. · 
uescoborto JH'C,judica o prolc tal'i ado, ci
tanuo-so a p1·oposito Villcy . 

O ur<tclol' rcspondCL'á a r~s:.t o bjl:cç1io com 
os !'acto~ q ue ultimamcnlc se trem uesen
l·olado ne.~b cidade, em •ptc o cap.Jt..t.l sente
se pt'cjudicado pelo numcl'o o. f'orçn. dos f<\· . 
obres do tral.w.lllO em grr!·ve . ' 

Acred it;L mui to !l;t. a.cção rdlcxi\·<1 do 
voto. fJUCr <lo Parlamcnt.o sobre tt m tt ss:t, 
que!' da mas.s" ~o iJrc o P <trbmcnto . Não <!, 
pois, po:;sivcl crc:.u ncs !.c paiz nm:\ l'CPl'C-· 
se11t::tr;fio nacional, csr:o lhirla com :L responsa. 
l>\IUi d<vln tla l)pi ni;ío; do Ct}Jltl-a rio, o Po:lct· 
Legi~la l i v o, P<\l'i ~ SOl' logico, oi C I' C dí;;.~o i i'Ol'·SC, 
pul'quo o Jlc dcr qu e niio p<Jd<: vi e ~cnlio d:t 
sc lv:tj:u' ia do <\nonyma,to, uão tl!!VC con· 
Li nu; ~t· Ol t\ nxercido. 
Qu;u,~o$ vi;:t·;uu a esta trilJtlll <t p1·cg::tr 

thcm· ia~ oppoStitS :\s do oratlvr, n:ltl l 'i.!l'u r o
!i.lrir:un-se ao; l't':lCus, aos J.ii110J·:tbs, aos 
p·J·tttl <.•tJtc.>, que seriam cshnl hat.lo;; <lo dirr.ito 
1.!0 VO Lu. 

Tuda Yl!Z que o seu espírito, cxcl:mu o 
Ol'll.dot·, su sente com iMlido nas l ucítt!! da · 
vida puhl ica c que ú pi··eci.; u l.ct• ftm;:.L o 
c rt r)r·gia, 6 n os Vtm;os do Dante CJ I'n olln pro· 
ount satu•·n.r·so, PUL'CJ,.l)lmntasin'' a som iJrtL 
cl <VJ UCI!c granel(] o gl!llit~ t -Duct:a , ~ i .!;( IJOr o 
lU tJ, (!S t L'U. 

I~ foi lí1. qnc sr. lmbilitott a tcmeL' a is t::t 
q IIG su cl'tttlntt- o ti mora to. o p•· udon to, u 
tim itlo, e quo <J nossr~ hl8toria politica, . 
dttodo outru. l'eiç,iio, j;i chamou do - noutt·o. · 

l~ invoC<tndo o D:.w te para csLig rnatizar os 
·que não teiJlll a cot•u.gem do tct• u ma. opi nião, ·' 
mostra o orntlor <L sorte <.lll. t imiucz, Lia. pril· .. : 
dencia, <lo. timoJ'atismo. . ·. · 

A!Ti~moa-se aimla. qun o voto a dcscub.ertn ..: 
era a prescripção dô eleitorado, o cor·cca
mento. das um(l.S. o o a fastamento de roi-
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. lhares ele iodi viduos tlc cumprirem <L~ pre-1 
scrípç&s do projecto q no se p retende Yota.~. 

Ficn. a. d i ~.;;.i t :>sil:J :vliu.da. pela lliJra .• 
l'tt'isa- se ;i. ho r:t tlcc;tinada. a.o ·cxpetlieni.e. 

E o nobre Voput~~do po1• }fina~. ap:~r.w:vlo, 
· pcrguntott <L qur: fica rednzt,[a nc~tc ]laiz :t o § 1•• 1lfl..le:nc~u· Guimnrãe!S 
dcm?cracü1, rUl'at qne S. Ex. ~! ;·~:;~ i fl.~:t _ tle 1i > ,\'ea,·t ,;·.->o) ln•oceüc à leitura do seguinte 

. estew. U.e sttsten:a.cn!o ([,~ no:::sas t n:lttbnr ·ue~.

1
· · 

: A delllucracia. que t: nma., ~obtw:·~~·! a. e 
1 

gx.PIWU!:;\TT8 
grande , nito póUe ::= ot· dividida em 1ll:1::sns de 
ci<ladãos IJtll! Yivem n:t' c idadt:3 c cicLtiliio> 
que vivem no c:tmpo. E' \1111<\ c a. IIVJsma. 
desdo as ljo;·([a' do mat• ar!S }linc:11'os do,> t' J
chodo~. E :porq 11C ktmbern d ize1· •lllC a. rlü
mocr<~ci;t J•urt~l ú o lago calmo n SI! I'. ·no owh~ 
não chog:wt as .1·a.;!as agitadas ,J;t ,,p!ai,\o ! 

Não. A RerllllJ!ie:t H1i.v pótlc o nio it•~ ,L,. 
ser, pm''11W nii.o ü nos ,;nns pdncipiug 1 •:;;Li!,:t
cion<'<~s o ostt•ta ·tn t·a , a l gttll!;~ co11 ~tt qued;;. e · 
p aeat :t. 

A ltepnlJiica. (• o n:orimnnto, ,, ;t t!'."t · :·c~t·-
. 11,1\tç~ft.o J).J(tgTC.~~i va. fJll~LI1d u 1~ ita. 111:/'i ':fOH ~1,.; 

boJ·,.J:<s •.lo mar, nit,r> fui ::1 demOC1';u.:iu, cm·;t: 
q un r'IH'i 'C" do ::,rmas 1: :.1 m :L> pa<·::, ·ht".:n · 
d el-a . 

Na Ull\. terl'a, -& :Jl~t~ão ífU.·!·!do c ~ul, ... !·.:_~J,J tl\J 

·. Nür;.t~, c.-:sc.~~ lago< ·:--,:rr:no8, P•H' lll•.ti:-:: (jllc 
·:··· DCJ l(~A -r\ li e : . ,.h~ ~t ·r ictut'it.( ?' • ~fj:" ,_L ;:: ~1(1 r~t!1 ~ :~!10 ~ , 
· ... _pat :· t~s, ;:, c.~tagn.:L1; ü.o . 

· A q uiPt ndo •' o l!ilt !·r,ano. 1·: iL ltepublica 
···não pó.ln 101' pc-t· ;:·:tni 1 p;· in~i p<t ! <lc ~tn.. 
·. conscrv:1ç1itt um lago 'I:;<~ !")do sm· u!n pan
··· tuno. 

~h> o u1'a•.!O t' n5o llie 'i ~'~C.~ J ' ma! Jlul' i' '·'· 
' Di r:l ntc~nlo 'lttü a \'t~ll l'·l'tl. u aêfLÍit t ~J q u\.: 

se chama- dimwcrr:cia 1·ura.l , Nii.v d .:Y•.'t !lo~ . 
. po!'(lfl, sul.JmC'tfe:• o~ a t"!!~l.o~ t,;flo •h :lln:t . 
. lei a e~t:t pr·roeell]l:t.<·:'to l'xdu~i I ' a , ': tt :tndo. 

·em v:·n·tLtde, o i:eJ• nlJlk:.t t'· o trh>Y i ~n,•:E ·.J, ._; 
a r. l':.t. Jh1fur-n ·11\ 1~fLO . 

Si lH'<iCll r ou ll lila fJe,:ã<J pal':t :ulu1·:d -:•. m<.:
: lhor , n:•o ) ll'OClll'~;l'ia iL IJ tliCtiH,':Í<J (j iH• pci;/:, 
. ·sor 1J d tal'•.:L.>. 111a:o: a!.~tiHla r:•J! I>'iL cnc::op<d i;da, 
·· scrnell ia.ll lü :\ Yi d :1 dü ll".~t·· :d l:rj , !·;· :r hi, .Jlii 
· ·mo·virm!lt i'.'J da. ot: cl:L om (' l.l jo du1'&l (:it l' :l l"a 

o. l'li l'cpu hl ic:ana. <l em cu,jo 'flncuat.o o :;ul IJ;{i.u 
o l.Jl'iitw., <i nest.a. nwr imentaçiLII rt nu !) )!enio 

.. do hornmn sul •,ing;•. o ll ·:•ns !'ot·m:~ c·m luz c: 
i Ca.lOI', (!llC 1[11CI' que SJ COI!GOll1[.1lU ;• itqm
:· .. tJl!1;; 1, . O la:<o sct·ca'' c ca lmo t.nm u stcgorny•: : 
· . o ma t· <~. ! tu i,c ;n o a lb;~r.roz. · 

Er~t Rhí a c;.m>a d:t..< i.em ]JCStD.di!S, acima 
de tuda,<J as o}liniõr:s qnc nos saccodcm.acim<1 

·. ele tod<JS as r croltus (IUO nos agitam, a:·a alli 
que ir' lO. ]!'I'OCIIL'ill' a l'OPl'flSCOtaçi\o '! llC 010-
lhor figunt~sc a Rcprrblic<t c cont<:mplal-a. na 
altura a. que . o genio de Floria no se e levou, 
pa.~sa.mlo a. onca.ra,r o futuro tios nossvs dc>~t.i 
nos . . (Jluilo úem; m.wito bem. O OI'Udt: r !] ~;mi&(l 
felicitado • ) 

Ollkio.~; 

Do St•. l'' Sec J•ct:1t'iO do Semtdo , 1l.e hoje, 
eommunie:<.n<lo que pelo Sr . Presidente rh 
R< •.pu h!lcc~ i'oi sa.ncciona.ila. a rcsolnção d•J 
Co:t;!I'C"SO :>f;tcional a u to ri zando o (loverno '~ 
alJ!'il' o c1·c•lito cxtl'ao rdill :J,l'io tle 54:546$784, 
p:n·.• occo<'l'Ol' a dcspczas co:11 a J·ec•·nsh'ncção 
do pwi!h:'\')- Deorbro -de Hospi r:al Cen· 
tr<Ll do E~ercito .- Inte irada., :.lreh i.v·e-.>e v 
a ntog1'~1 plw. 

I!o ra:>sm o ~:thor· , de ign;~l data .. eom· 
munic:mtlo ô[ liO, n<~s:.m. data, o Senado cn.-iun 
:1.0 S1· . P1'üsidc'itte lla. R<:pnblic:t ,pii!':l os ue,·i
d,J.'l fins. 1; dec.:reto do Congresso '\radrma l 
l rt'o;•og :.mdo a. i\duí\ l ~cs;?Lo logis lativ r~ a.tC o:• 
:li;t 2 i [, mrt.nhro tl.o cot•t•cnte ;~nnu . - I ntei-
1';\·la.' 

Do )linis tcl'io 1hl JIJSi;iç;~ e :\'egocios Inõe· 
1'ÍG l'C~ . tll1 2~ ;[() I.! Ul'l',! Ji t~ , Sati~fitZ I!IltlO :1 l'C· 

([ltisição d i!"I :J, CltllliU' :L, no ofnc i rJ fl . 1 n5. de 
! tlo col't' <.JOCe . - :\. que m Üll; a r cquis;•/'iú, 
•I C:Jtnm [:;;;ão <b Pi) tÍI;;ie.~ o P oderes . 

i~~~11UC!"illlünt·J:1 : 

Do> nnqw·:~;.r:vlus d •t~ F• • l lt' i(: fl. ~ dt! Cal' i;u.; lw.> 
".lr·t i!ietti.,l •hJ Gur tT:t.,J .l'<li t1diJ :•. <•rpltp:tra,;·iío 
c!íJ.; . ;n1:~ \4 fla ei Hten ~•J:-: :1.o·: (lP L:' l l;t! eai,~!;.!Oria 
': ~'·~rr~i.al:i.: l ,f;~ nl_te-:•;·a c _A l:.;;;~na.l ... 'h: GUêl~fliJ 
•l• ,çr,, C:ap:~:d.· -<1 CulltllliS>Silu de 01·~llllll!llV. • . 

f.l f! . • ü' "" '' s:;:: Vic<) lJ .:i:l, T <lÍXt!Í 1'·' 1h Ft·oitas, 
il"d i ttdo .. um<L pen s:i:J.- .\· c .,m.ni . .;sii·, 1lc. 
Pt'ns,;, ·s l! Con ta,s . 

( .} Ss~ . l!., > ·e~ !ftcu tc~ ·-Comtn 1l.liCIJ ;: 
C•.m:n'rt q:tr5 :t. CoJntni.:<SfL <l pr<Jmo(;r;l'a d;t 
e.Jmmotnúl':l.•;:'Lü d.o p~: i rncit·· J centr:n:u· io t[ ,J 
•tnn i v, ~J'otu•io tliLLu.l icio do inc.lrto cirl 11.lüo 
duq 11c de Caxia~. •:11nYid1JU·<L pa.i·a a:.si~tír ao 
de~fl l tL 1' <l:ts foJ r <?as do oxot•cíto, d:t :tr- m ada, 
cb hl'i;ra.d:L pul i ~:i:ü n tlu. gnat•d:Lnaclonal (•m 
mtwt·h;L ;b cun,inonch~ ::, cst:.ttua do :;aurlosf) 
bt•a.z ili'ÍI'O , a m >tl!h:i, ):!5 1lo COl'l'Ont.:, :.~ J. b r;J'ü. 
d:t !;arde. ( /'itr.tsa. ) 

Si nilo h<•. f[llCnt pcç:t a. p :.t.l;J.vr·u. m• hora <lo 
cxpe<lionte, vott lcvant.m· :1 sos:;ão. (Prw:w.) 

O SL· . Pl•e,.,.ide n ·te-NfüJ li:wendo 
no.da mais a. tr:.•Lar, designo pMa tllll<wlú1 '' 
seguinte Ol'dcm d o düt: 

Cootinna.ção d;t di.>cus.'lâo unicu, do prfJjor:to 
n . 28'; C, do l.Q02, adclítivo <.!estacado em 
3• discu~são do pt•vjccto n. 285 A, do m t•smo 
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;mno, t:om o., ~ulJstitut.i\·os n. lü7, J.P. FJ03, 2" llisctL~;ão do pl'<Jj<:cto 11. H7, Jt>sbann•J, 
da Commis~iio E;;pccial, c untru~ a •JIIO o;l'e- CJ II !l lha a. dt~i\fJCZ<t tlo J iio is tct·io d i~ Gnena 
.rccidos (ReJ'ut•m: •. olcitor4l) ; pnl'a o cx<: rdc.io do 100 4. 

'!" di scn3~::lo <\:t proje··to n. l-17,.\, de li'i03, Lcv;~IH<t ·,·•: <l <C~,~·.u :;s :: lio r·as c :o minutu.~ 
r~om JWI'f~~"'' ~·o lt.!·e a~ omctHl;t.,; o.llerecHa ~ IL>. tia t:~rJc. 

AC,.L'A DE 25 DE AGOSTO D::l 1303 

:\.o mcio - cllt~, JWuccch:-~ü <t cltu.ma,b a ([ ti!: 
t•e.spondonl os S:·~ . P;wla Gu i m;\1'\i.c~, :\.lonc:u· 
Guim:~r:w~. Thoma:~ Accioly, \V<.ttlllc• r l e~· .In 
\ füud onç>t .J •J•.~·J II im Pirc~. lkiciu l·'ilho, ll·J
•lri~tws Uoria,Ft)!islJnllo l'l'CIÍl'C, l•:l'iCu C.,r;IILO, 
ltibci t·o .J :~ ntt < tcira, Bc·,·mLr-tle;; tle Fal'h, No
!:(ucit•;•, Li.n.lolph•> t'act>tno, \Ve11t.:u~li\" ill'ilil . 
yforoint da. Sill'''· · Bct•n :w.io dtl Ca.mpo~ . J-:l nr 
Chaves. Cat'lO:l Cil,valc:tni.l o !!omu: iL de C:u·
v:dl to ( 10) . 

\)ci xam rl 1J c•Jmp:l.l'C:cer· com c:lll'<• p::.l'i.ici: 
o~ Se~. Oí i"-' I•ÍI':l, f ,ig- n;,_•i l·cnJ, .ruli" dt.• ~ [ , _,ll o , 
gu~cnirJ 1\.i i.ll'inho;· ~,.\111-IH:ro H'>~.;dho , S;i. Pl :i
>:oto,gnêt•s ~l ar :.i n;o, H.a._vmmhlo Nel'y , IJ,,san
nah ,L r; O li. vP.iJ:a., :\ l'thm· 1.•;1110!; , ( ';u[n!; •!•: 
:.\'•JV<l.t~S . :\ tH:JiliO Bast!Js, J.,>J' EnzeiJi.o, l> h:t
no San to~, Luiz Do;rning nn>, l:uurlelh~ ~f•JH
;•ftu, !l i;v; Vi.eil'il, Ju:'Lo ( ::-wo:,;o. Buzen·i l. Fon
tcnr:lle, Tltul rll.l,il Cav;deati\i, ,J(Jiu. L!Jpt.:!'l, [',;. 
:•oii''t Rei .. ,, Tl'in•I:Mio, S•xtrt.:< Ndv:.t, M·w•J:t•:r, 
:\ln:s, l·>:t:t.;io Coi. !lliJ,·~•. i't: .. ll.'d i'< ·t·lnm btl<'.u, 
i·:Jpid io l"i;.; :<: inodu, i\ !Jg• ·I<J Nt:.·o~. lt:o._ynltt n
do ilú :\lii' ~l.nrh. , Uomill .!!O.' ! i uln n'iii.-~,;. l.<:u
dgilolu l•';lgrrci.t·:t.s, 1'rJ.,t,., \lil ;,,J!l. Fu lh '''"' 
;_;;u• , S:d.~, ··u !.lia.~, Vnl'gll ll J1.~ o\ l,mn , l'inl <J 
:.>:urta~. T,olr!!ll,ino ilus S:tlH<Js. l'at•anlt•J>l :\l••ll
;· ~ "H:;..:; ru . \l:u ·eu ti uo Mout·a. H~ !l ha1·io rl 11 Sou
za, Si! \;a C:t~ko , 1\er..;J,I)l;Ú, P eJ·Ilit'il, Litflil., 
[);wli.n•> dü :::ouz:.t, Fl'~lnci,:co Vui;:o., .I (li• ., 
Luiz, Pnn ido Filho, Franl!i;;r;o B<H'II <L"t'•.Jin,,, 
Bueno rl•! P:ti va. , Lnonlll Filh:i . ,\ rhlll' 'l'l,o 
FCl'J'aZ, Antonio Z:tcu.ri:tB, HrJnriCJIII! !':i:~ ll us, 
Gm·los O(toni, i'.Iauuol F<.rlgene i.o, Ad!tur TQr·
t•es, J'ldu:tr•lO Pimon tol, Ol<!-gario ~!acid, ilo
.[,,l pl!r; P:.tixão, ,Josuino C:.~rJ.oso, Oorn in,:pwH 
•.lc Ca;;Lr•o, V<~lois do Casi.,·o, Al'OIJiplw Azo
vedo, Pattlino G;Lrlos, C:1.ndi tlo R•Júr·iguns. 
Rot.lolpho iVfita ndu., Co~1;:1, Ncl;f;o, GMtli•IIJ do 
Ab1·eu, f,:tm ouhu, Lins, Franc i.>Co Tolon üno, 
Pa.ul :~ Ramos, B:1t' lJ0811. ·U nm., Xu,vír! l' rlo 
Valle, VictOl'ino M onteiro, C:1ssi:~n'> rb Nas
dmení~l, Vtl~pu.sia.no !l!~ AlhmlUO/quo n Al· 
fJ•cd r) V ().l'UlJ/.1 . 

1·: s~11 1 r.:uJ :=.~a. O:' Sr·.:..:. _\nrnl io J~n1o1·in1 . 
p ,,.s;o-' :\Iimn•h,, Rt>gel'io dt: Mi J'tuHla, lndio 
da B1•azd , 1: ,>d t' i;.{H t~s F'~l'nand~ = f!. < ' l lt1 i~ti no 
Ct·uz. 1\:t,nnnndv .it'th m·, .\niú•J d !' .\!J t•cu, 
Vil't:i~i•J !: l'i:IÜI<) . Fl'iWCi.'CO !);i, FrorlCi'lCll 
Bor~ll f' . l~d u ~trdo :-:itw.l;u·t. Set·_d,, ~;J.IJ< ! _I·a, 
(}iJnÇ•tl r) Suu t.l) , Ttt \'i"P!l·es ~ ~ r! Ly L'i\. l·;!o;v de 
Souza. l~\onseG~I. e Si1 Vf.l, Pa.u!a .. (~ Sil n.t., \YnJ
f't·odo Lo:t l. ,\!)dOII ~H I :wez. T:lixd i':l. r1e S:i .. 
i·::·mi:·io C·Jntin !t:J. A.IT< J ii ~U Co,t:t, Ct!l.>O d::: 
Souz:: .. ,Jos,:.. \l:~r ,;allinu, 1-'et'<~i li:; de L y L'<L 
.J oft<l Vieir·:; , ~[<.tl:Lqu i;~,; ' iunç:lly., .;, ~~~m•:cul
,[ino ll<111ddra .. Cot·nelio t l:t Fonse~ •• ,\r-titnt· 
Ot•:andu, l·:p:LIIt iii iiJHl:ts (i!'acintiu. Enzcuiu de 
:\ nut·;~d ., , :\t·t•r)Xdla~ li;tlvã.•J, .ru rtn lano de 
C.'J..I' Va l!w, l) ( jyr:ir;~ \'albti 'IU, :\'uiva, ca~tro 
Rohcll r.>. !lulr;iw Vi ·.nn:t. Att~u:-;~" tle i< t·c i. m.-;, 
Rulll'i.~uc,s Li lll a, 1·:<1 Jlll.l'rlO iÜm!IJS. IWoli·i;!'IHl3 
S:Lirl:tn!t :t. liC' l.' l! iU<IO ~ht• t::,, :llo> t·•·il·:t t;rHn••>' , 
.JO.ié :"\l. u flj ; ~rd i nL Ui.l ltiinu i.. r L f•tiJ. : ~ ~~i·edia. do 
!;;i . C •H 'l''' L Dti l; J'il .. \fr.:iio ~ [;(.r, :, , _, ,: , ;\11 ~J;U .,/, ' de 
v:~seon ! : (~!)rJS . :..:; i F!··~i :P, ~\ I"IH ; i'' Í t••.) dt! Ali)a .. 
l(l il"·iju•.:. 1-'tdtdi-: .\l•:r:.;, .! •J.'I<i ilapi. i ~t:L , 
f; .d ~::úl i ~ ilf\ .i ..:t ,1, l ,(lfll·,~n ~:lj l·: :qJ!J~ ·- !. :L. l.a.n· 
!'Í II•l•> i•itr•\ . .Ju l ioJ .-;anL"-' ' , llm,ri'(llil JiiJI'
goJ'- Gt·tt l'dio ( · ,,va.l-::w i.:. M:tHI' id•J ele 
,\ Ir :•,·.u. C.~t·lo:l 'J'(:ixc it·a Bt· ;~ ild '' ''• Vil·i:t T.•J 
\f:tS<~ ::l.l'l•ri lias. ~>:,, t,,n·an t Loho , HO:'ll i< l't!:J :ll r>JJ · 
trdro, .J.J~ · ·: l i•J:J il'ac<u. 'i:ts t.ãu ,J ;o, Ctlllh:L, 
,\~tol plt o [>O tt·a , D:~ I' Íil t ·n.m l' [,C a. Ci.ll'l 11 '- Í l'O 
de ltot.t!ll t.lll, .) .;iir) r.ttiz A[VI)>, L:.t.ll11)\lfiÍIH' Go 
ilof't• ·do. Carnil lli Su:n·•'S Fi !IJo, C:tlugt.-ras, 
:S:diillu HIJ.l' ! •u.<o, CiLI'V!!,IIIIJ Bcit ,.o, P:tc!Uil. Re
WIHl<!, G;Li efw Carv~l.l lt:tL l>'r;w ,;i~"O !.tomcirrJ, 
Rnl,o u<;as du C;u•,·al lw, Cosi.:L ,Jan iol.', Fm'
nand.o I' t·:.-;;t.os, Arnu.J·r.ll Ocsíu·, 1<\;l'roi ri\ 
fl 1•aga, .Jusé Lobo, Loi ttJ d•~ Souza,, Fra.nd:'lCO 
:vl<t:ta. :\ lV(.I,:·o de .C:J,r n t!lw, .. <zovl!rll) .\1a.r 
que~. Het·m•!ncgi ldo rle .\Iot•a.cs f i lho, .loo.
CL ui m Tni xd t•a. i:l l'' lll ã.o, IJcrn:1t'd'J Ali ton io , 
Aqu ino Rihniro, HIJnmlido de Souza., Liu
dolpflO Se!'J";\, Abrlon Bo.ptí~ta, l•;l.i~C IJ Gui.
ltt,~rmo, So<~L'<l6 dos S:t11to;;, ,J\ll'<lll't.l Millor, 
Ma.t·çal g,,colx,,l., net•m:.~nr; íf<.~s:; ~•J<:hel', An-
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gelo Pinheiro, Janws Darcy. Domingos Mas-~ em 3a discusJiio do projccto n. 285 A, do 
carenhas, Diogo For-tun.L o Campo.~ Ca1·&icr'. mesmo a.nno, ~on2 os subs~itivos n. 107, de 

lü03, d;1 Commrssao EspecuLl, e outros a elle 
O §r·. Presidente-Responderam offerccidos (Reforma Eleitoral); 

:í. cb'-11nada apona.s 19 Srs. Dcputactcs. 
Hoje nli:J hu ses::;ão. 
Designo p:tr<t <tmanhã a, rnesma ordem d.o 

düt ele hoje, hto t~: 
Oontinllí.tçiio da discns5ão unica do pro

.iccto n: 285 O, de HJ0:2, a.ddii.iYü dc ;tacado 

2a discussão do projecto n. 147 A, ele 190:3,. 
com o p trecer .sJbre as emendas offerecida3 
na, 2:~ tlbcussão do pro.iecto n. 147, tlesl.e anno, 
que fix.a. a. dospez[\ do Mini:\terio da, Gllen•~ · 
para o exercício de l9QL 

68a SESSÃO EM 26 DE AGOSTO DE 1903 

}';·es.;'dencia elos Srs. Paula Gvi ,;du·tf.es (Pre-s1:denle), ÇJliveira Jiigue-:redo (1.) Yice·P;·c
siclente), r1lencar Guini.:!.'(!r.:.s (1° SJcrd~u·io) e Pó.ula GHimadles (l 1re .~ iden/!:) 

J\1) meio-dia proccdc.se :i cll:.tmad:1 a que 
responclom os S1·s. Pa.ul<.L GuinJ.arãcs, M.m
car Gnimarã.cs, Thomaz Accioly,, \Yamler
ley ele 1\'Iendon·çn., Joaquim Pires, Eugenio 
Tourinho, Antltero Botelho, Bricio Filho. 
Amelio Amorim, Rotli•igucs Fernandes; Ra;,·
mundo Arthnr. Anizio de Abreu, Eduardo 
Studart, Gonç~a.!o Souto, \Valf'reclo LoaJ., Er
mirio Coutinho, Celso de Souza. Enzcbio de 
Andrado, Folisln!lo Fl'oire, Oli-.:,rcir:t Yal
ladão, Domingos Clnímn,rã.es, Paranhos 1\'Ion· 
tencgr·o, Hodrigues Salr.lan h:.~,, Bernardo 
liOl'ta, :Morcir'i1 Gorr1rs, Hcredi:.t do Sü, Ct)l'· 
i•ü:t Dnt:·a. l\1ollo l\la.ttos, Fidelis Alvos, João 
B:~ptLta, Galvão Bapl,ista, Hent·ique nor·gcs, 
Mttn!'icio de i\ bron, Olivdra Figueircuu, 
Franelst·o Veiga, Davirl Campista, Fr:tnciseo 
Hern:u·dino, l{twno de Paivn, .lo:'í.o L1r'z A!
ves, Leonel Filho, Oamillo f)oa.Pcs Filho, 
Galugm'as, Carlos út';oni, NognciJ'a. Lillllol ·
pho Caetano, Rodolpho Paixão, to.Iurcit·u. (In 
Silva, Hornardo de C:ampos, Francisco Jlo
mciro, Jtehouças dtl Ca.rvalho. Fel'l1ando 
Prestes, Al'nolplto do Azovedo. Elo~· Chaves, 
Paulino Oa,rlus, Francisco l\Ialta, Azevedo 
Marques, Joaquim Teixeira, Br·ttndi"'io, Bcl'naJ'
üo Antonio, Aquino Ribeiro, t::wlus Caval
eanti, P<11tla Ra.mos, AhJ.on Baptista c Ho· 
mcm de carv:.Lilw. 

Ab1·e-sc u. sessão. 
São succoi.lsivttmcnte :;om úeh:.tte approva· 

ún.s a~ n.ctas da sessão do dia 24 e i.L tlo dia 
~!5 do corl'Cnto. 

()Sr. Presidente - Rendendo o 
devido preito ú, exeels::~ memoria . do Murc
ehal Duque do Caxias, a 0[tffial'a dos Depu-

tadcs, ror prévio aL~cordo, clc:xou de reali"· 
zar :::cs.são lwntcm para, compartilhm' da justa, 
devhla homenagem no grande bra.zileiro, 
a quem se devem extl·aordinarios o inolvida-
'"OÍ.:i serviço:, na guerra c mt paz, sendo prio
dpal.mentopa.l·:t lembra1· os que !ora.m presh
dos ;i manutenção dn unidade nacional, IJGÜI, 
q uni cHc tlc~• o melhor dos ~,;cus esforços. 
por L dos os meios ao sou al(•aneo, ob;>tando 
á dcsintogJ•alizr~çflo d~Jst~t grEl.ndo Pa.lria, o 
que p:ua sua gl.ot'i<t I'CL'Ot·d:rmus ,•om s<ttis
fação e oJ•gnlh:;. 

/~ l\Ios:L l'Opt'<Jscn Gou a OLLrn<u·a, na gPan· 
diosa solornnidatlo Llt) I'Ontcnariu huntem. 
t:C'Iobrado, c to1·na publico o sentimento do 
soliclaü.ldado dcs~a. Cas:t do Congrcs.~o Na
t•ional eurn o exm·t'ito o o po,-o Ilt1 Juata, de· 
\'i,Ja o llWl'udda apotl'I !!O.-::e feif.a. <LO grn.ndc 
l.wazileit·o, ao irwlyi/J d·ladho, ao invicto 
nnrochal. t'ttju. vi<.ht gl.uritJS<t ,•on:-;tituo lit;'fto 
]!Cl'.!nnc t.lu patl'iutisrno c cnmpl'imcnto do 
d.cvcr. 

Kão pJdcnclo a Mesa comp:.treeer ás di
versas eommcmo!'Ltçõcs festivas p:.tru, que 
foi couviJauu. a. Oamart1,, nomeio umét Com· 
missã-o t·umpul;ta dos St·s. Hermlia .éle Sü. 
GaJ.vão Bttptist.u,, Olivoim ValJ.a.dão, Antlwro 
Botcllto o Vespasiu.no de Albuqnorqno para 
com}lai·eucr em nome t.la Camara na sessão 
que n. guarda nacional faz eelebl'a.l' ama
nh:t,, igualmente pal'tt t'opreson&al.-a em 
todas as outrtts r;olomnidadcs que se real.iza
rem. ( trluilo ue)il.; ?iMr.ito 1HJmj. 

Comparecem mais os Sr.;;. Si.t Peixoto. 
I~néas i\Iartins Hos:tnnah de Oliveira, Carlo:! 
de Novam;, Rogel'io de Miranda, Antonio 
Btt,stos, U1·bano Santos, Bezcnil l~'ontenclle;. 
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VÍL'gilio Brigido, Thornaz Cavalca.nti. Frn.n- A, do mesmo anno, com o:j subsi.itutivos n. 
dscJ S:i, Fecderico Hol'ges, .loão Lopes, Ta.- 107, de 1903, da Comrni:::são Especial, e outros 
·vares do Lyra, E!oy dP Souza, Fonseca c a ellc otrorccidos (Rcfornn ElciGora1). 
Silnt, Abdo:1 }.Jila.naz, Teixcir;t, de Sâ, .Jos(l 
:.ra1·cellino~ PL~l'L'Íl' a de L::ra., .João Vieira, O §.:-. I.Joresident.e-Tem a pala.vra 
?da.laqutas Gonçalves, Esmera.ldino 13a.ndcira, o Se. Francisco Bel'm1rdino. 
Cornelio dn;Fonseca, Artlmr Orlando, Angelv 
Noto, Arroxollas Galvão . llodri .!.;nc,.;; Dol'ia, O Sr·. Ft"ancisco Bet"l:uu·.rHn.o. 
NeiVil, Cas tl'o Robello , Tv.5b, Bnlcão Vianna, volta ú tribuna, acanhn.do omlJot·a, para. 
Felix Gaspar, Sittyro Dias. ,\ugU,;to de Frei- su:3t.cntar algtm1as das suas itléas consnb· · 
t~s, Jo:lt! !\IonjarJim, liJ.ldino Loeet0, Au- :~tu.ncia(la'8 no substitutivo quo teve a lwnra 
gusto de Yasconc:ülos, Sá F miro, .\merico do i do ·apresentar (v consideração d •. Camara a
AlbuqucrcJlW, Eeico Cocllw, Lourenço fhpti3- quo foram criticadt~s c combatidas pvl' al· 
ta, Laurindo Pitta. Juiio Santos, ·Cl'l!vcllo · guns collegas. 
Cavalcanti, Carlos Teheit' i1 Bl'i.l.lElão. ViriatJ Inicia as suas observações, c,mfessamlo-S3'· 
l\Iâscarenhas, E~tcvão Lo1Jo, Bet' nÚdo Mon- grato ás generosa:~ refet·encias 1'13.itas ao sen 
teiro, José Bonifacio, · Ga:: ~ã.o da. Cunha., Ri- hamildc nom"i ( nao az)oiNlos) pelos divOl'Sos 
l)eiro de Fu.rh, Lamonniüt' Gude, fl'ndo, Sa- oratlures quo discutiram o pt•ojecto do refor
l>inJ Ba.noso, Ca.rvall10 BL'ittu, \Venceslâo. ma oloitor·al. 
!\1'az. P:.vlLm Jtezendc, Galolo Carv~llluü, Lamenta. a falta do dil'Ccção, de Ot'iootação·,. 
Fot'l'eü·a. Dr·aga, Ca.ndido Hudrig-ues, Hcnnc- no deba.tQ de tão impoetantc matel'ia. 
ncgildo de 1~ora.es, Costa ='Tottl·), Bcncdi_cto E' grancleu. diverg'eneia entl'c os l'OPl'cJscn
'\c. Souza.,_ Lwdulpho Scl'l'a, Lamonkt Lins, tn ntos da nação c meilmo entre os membros. 
},lJscu Gmlhcrmc, Soares r.los Santos, Juve- dt1 Commissão Especial. 
11al_l\liller, Germrmo Hp~slocll~r, Angelo Pi- ,\um <1partc do Sr. Anisio de Aht'ou re::; .. 
nlton·o, hme:s Dar~y, \ cspa:.;ln.D!.l do AL!m- pondo que de f:tcto esf.(~ isoludo, mas não abre 
'liierque e Dwgo J• ortuoa. milo das stms idéu.s. 

Deixam de comparecer com c:tn3a p:trtid- Apl'O\roiü~ essa pdmcir::t. oppot'tunida.de · 
])Uda. os Srs. Ju:io do :=-.rcllo. Ra,ymuntlo p:t~' ;t justillcar u.mplamento 6 ~~cu prujncto. 
Nery, Arthur Vm1os, .José Eusc!Jio, Luiz Do- Foi SlHL preoccupa.ção wmprc l'aeilitltr, 
mingue.~, Gucdcllla. :Lvlourflo, Dia::: \'icil'a, .Jvão ampli<n· o aJista.mento. 
G~1.~·os0, Pcl'cir-;t Reis, Tl'ln.ln.do, Sm~t' C::i N0iva., Eis porr1uc tornou ftwil a. prova tia hLt ·.o. 
:Moreira j.Jvos, E'itttci.) Cui!ll bra., Pt~U.ro Pr!L'- Pens~L ClUC é. indispeosavcl, par<~ odta1~ 
llctmlmco, ElpiJlo Figueiredo, Ra.nnuouo de abuso:::, <L prova. do n;ttur·alizuçã.o, Jl;tra quO· 
l\Iiranda., Lo ::: ,·cgi!du Filguciras. Milton, Ver- o.s e..s trangeirJ:; ntttur<tlizu.dos pos.sa.m oxm·cc~· 
gao do Abreu, Pinto Dant:1.s, Tvlentino do.~ o dii'eilo de voto. 
Sa.ntos,Ma,t·colino Moum, Belisal'io tlc Souza., Pode ;.r, :\t1,cnçã.o dos illu~tl'C;-j erJllo.~·;ts p:n·a 
Sil\-tt Cas !. rJ, BC;;:,tmat, ·pcroíra. Lima, Pitlt- :dgumns clisposiçtics elo seu pt·ujcdo l'Oia
lino do Souza, .João Luii:, Peni lo Flllio, A1hl· ti\' ;ts ao procc~so cloií.rJL·al peuJn·k~n1Cntc 
herw Fct•r;tz, Antonio %:.t ·;;.n·ias, f!Olll'iqno dito. 
S:tllos, .Mn.nool Fnlgoncíu. /uUJlll' 'l'l)t'l'OS, O ;:;y~tOili<L quo imaginou ccJ·ca. tla nw.iol' 
Edutu· . .lu Pimo11f.u!, Olcg:nio ?vl:Lciol, .Jc:;uiiJO g:tt·<~llti:.~ r~ expcdi~;ío e :~ cntt'B .!.!· : ~ do til.nlo, 
Card.JSO, llomingues de Cast1·u, \"alui.; d1~ f'(lit:t:; e111rt muito vigor c •·11idarlo; a a.puea
C:i.Lstl'o, l{otlolpiiO do :Mir·anda, Candido du çfw tlu. t'loir,:ã.o ucviuamellto fi:-:ealizatli~ c a 
.\lJI'en. F1·unciscu Tolontino, H<n•lJo.s.t Lima, cunCtwç;"io t!tL acL<L ~ln modo a cvHar as 
X.:lYÍOl' do Valle, Victodno Montoir·o, Ca~- l'rauucs actu:w.-;. 
siano do Nascimcntu e Ali'L'oclo V:.u·olla. Lcmln'tL :dnJa. algumas medida:::; tio mono r · 

E som c<~ustt os SPS. Pn.::;sos ~'liJ·;tncia, Inclio 
rlo Ut·azil, Cllf'istlno Cruz, Sergio S:.tboia, AC
L'on:so Custu., Epaminond11s Gracinclu. Jovi
Jii:Lno do Crtt·valho, RorlL'igno.; l.irna, .Etlu
a.rdo lttmws, Carneiro Llc RezenclB, Costa Ju
nior, Al'na.r<~l Cusa.1', .José Lobo, Leite de Sou
Z:t., AlvaL·o do Carv<tllw, Març~a.l Esc ; lar, IJo
rningos Mttsca.L·enhas c Campos Cartit:r. 

imp:n·tancht, mas de muita, vantagom. 
H c Core se <t oxigcncia do di vor·.~:r.s m·nas 

qnanrlo so l'e<di;me ma.is de uma cloiçã.o; ;í. 
f'a.culdado (lc serem la.vrados, om papel com
mllrn, os 1;urmo!'l c acüts, quant.lo t'ol'o:n sub· 
te;dtidos OS livros; t~ pcrmi;;;sfio du.H uecla ... 
raç:ões de votos, deviú;~rnent.e rog'i.':itra.das 
ern nota . ., do ta.bolliãc;o;, de. 

O H.DEM DO DIA 
Entende que é oss:l o modo tle legislar· 

liber!.tlmonte e de tornar ellectiva a fiscali~ 
zu.ç'ão, re:-;tituintlo ao eleitor :1 confiança, c O· 

E' annunci<Lda a continuação da discu~são convida.ndo "·concorrer :ts umas. E~sa. é éJ, 
nnica do prujecto n. 285 C, úo Hl02, atlditivo legi~lu.ção quo e:;;taeli. de accordo com o c;- · 
llüstu.cu.do em :;a. discussão do priJjecto n . . ~85 pirito da Constitu iç·ão. 

Vol. IV 
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~n.su.rgc.-~c coni;r:t llllH1. (.lisp.o.~ição ... cLuc v. CJn, •

1 

fc::;:;a. q1~e sr}. esJ·,era ·~ 1:9;,:·e!_.·e.2açào c-los eo..:~.u~ 
cre, d:t Jm do 1881, :t qual :t lt~l n. 3v e tod 1S mos elr.dor<W':l (h <Llllpl ta•;~co. ead;_t vuz nw Lor 
os prujcc1;0s rcpl'oduznm. E' ::L q li C dbpi:ía rJ,J el<~itOl'ado. 
qtw, nos easos do p:n·;,tn·b:t•,,ào (h oedom, Tnntiu ;v~:;ign;l.la.do os caradcrcs l'rinr:ip:tc-:: 
a.. forç:t nã.o intr.rvenlt~l, a.incli1. fJ.lH1.ndo req. ui-~ d. o ::sulJ.stiLn• .. i•:u, ~lL-; '\l~C acc_c~~·~ em :,wJ.s li
SlÜttlt pelas n1es:ts c!ettoraes. nhas gor':tes a lc1 n .. )~_~, mo Llflc:ula. no quu 

O m•;vlol' cit<t divcesos factos d.c desordens coca á !'uncç:'í.o de alisl.<l,r e Ct comfJo;il:fl.o da:-: 
presenciados pela. fo1·ç~t pulJlica, que não mesas. 
póde intervir em obn .ie:wia. a c.'i'O pr·eceito Q:~aut.o <t~ condit;õo.-; <h eleição pr·np!'la-
legal, c conclue qnc ~·· pre!'cri vel <t intecven · monte di ta, mantem as quu propuz. 
ç:ão da fo;•ç:~ :.t s:1nh:1 dos capa,ngas. S:.dJo que illust1·e; co1npí1nlloi.ro.~ sctt.s en-

Outt·o ponto em qn l diverge , .o m1Jsti1.u- tendem qne ~e eleve facilitar, ttlôm .lo I]Ue 
tivo (\ o q:to tli::;pon:-::1, do ~;cllo os pap0is olei- permir.t.e <~ l<•.i. n. :r5, a repeosen t,a(:i'lo das 
tm·aes. No . .;toc:tso qllOl' u dil'elto CU!Jlmum. mino1·ias. 
Entende qw·, p:Jl' se dovcr emponha.1.· pelo Sna opinião c~. qne se respeite o pPnceito 

. compareeiJJlütlto dos eluitorcs üs eleições, constitucional que g;Lr';l,ntc essa ropr·o::Jent;>
não so 11óclo iscnta.l-o do p<1.ganwnto de uma. çã.o, quttndo ;t minul'ia a. consegue d:l Cacto, 
tax:t lixa. de ::;rn r(\ÍS por fulh·•· elos papClis mas quo S') não a. entenda, obeig;~l.ut'i;t p;1,ra 
quo o; ll<~hilitalll eloilo1·e:-:. minoricts insignlfi.t:antcs. NtlStc 8(\llti lo o 

Alé:n do outt·;~s cunsidm'<.l.!,~õcs de ordcrn e or<ulol' o:stf}ndc sua :trgnmencaçào. SDilt.lo 
economia rio l·:starlo, c,;su p:t.ganw.nt.o sm'<í, a apart.e:1i!o pnlo Sr. Car·va.lllo de Br·itu o t;n
])l'OVcL da, nYio mendicidade do alistando, ex- Lt'OS. 

igid;t peta Conl!-titniç:"LO. O se! lo cnlmvlo, que EvitLu;;r·i:Ln<lo c1ue, sn,hindo do 11m:.t eteiç-fLu 
rtvnl r;;t,t•;t, scl'vir·:i. par;~ occ:ol'em· ü.s despeliiS uni l'ur·mc, o Congre::;sn l'C:pl'osenL L tntlas a,;:; 
<los nu,·us sot·viç:cs cuj<L ci·car:ão ínsGLuiu em COl'l'entes 'h opinião nacLnnaL e niil) L!~il1 -um;_~ 
scn fH'ojecto. odentaçào politiea rlcfi:1it.b, <dúm 1l· · que diz 

Nenhnm dos illust.r·u;; collega'í., que ali:ís se re.-;polto ::w apDifl mwinnal :Lo .Uu\'ct·no, no 
rererlt·~Lnl eon1 bcnm·ofe;l.~b aos seus tt'i.Lba- que ::;[c. toJ.o-; rJe accot·do, o orad'Jt' diz ([1ll: 

lho, tolet•on a id(a d;~ ~~ee;;.çit!J d.c CuuccLon<.L- cstsinF.d:t. '[nc,a.lt~m disso, u Congeuõs · th·css~.~ 
r.ios Ce<iet'<1.es })<ll'<t t}Xecu~·3o d.o ~:eniçu re- m:1.is ll!n;L política OJ~iont1da, q ne fn,;..;e ll.O 
clcr;d d<.t eki~·ào, ('lttbor·a se 1;i ve:::se u ora.dot· m<~smn 1;cmpo sustentcteu1o e litn i tu á anw
collor~:ul<J dentro LÜL ltlLtr·:t. oxpeuss:t uo a.eLi- rill<ldc du · ~Jvm·no. 
go 7°, 8 :l'\ d;L Con . ...:l;itui,;àu. '.:il·1 poliendo disscl'Lêtl' sobl'e <'t Ol'g-aniza-

!(t)spnndendo :'Ls u:1jLle<;iie::; f'tJÜas, <lir;t quo çl•, cl,_; p:tL't;ido.'l l<wtos o cnn.3irlot•. ndo diffi
nãu ser·i:.t este ·o ca.so dil. in ten unção do ITu- eei::~, .';i!l?tf) impP<tticttYeis o.-; vutos ~~unmla
,·oeno Fotlcr<~.l no.;; Esl;n.r1o~, pot·qua.n tu nào í.[,·o~: n o:v;J'O"t, se pi'íe no tnPl'iJI1ü üu eleitor· e 
so ti'<l.t;t do nrn negocio p \enli ,J' ;ws i·:sr<tdo;:;, ;weod;:t, o sy'HOilJ:L facil 'l nitidu flllU :-;n pl'a-
11Hb de uma. <te(5.o le:.;iti rnn., legal, con:-:t;il.u- Liea. 
cional. do pudr~1· í'eticral. Si assim não fôr:t. •) voto tt de~;·nbm·tu (JbJ·;gn.tor·iu. 
a inteL'VüJII,~~.(J ;dleg:~;[n. e c:,·mbn.üda. so d.:Lt'Ín. Em JJorue '[nu nece..:sirlalle puliiiica; d ~ 'FW 
f.:Lmbr\ ;, com:\ nonw:tr,,:-to dus delo.~.rados (h; illtee.:~·'io _j:rl'idi<~o :o:e t~xigc ;1, Jll'Or;L~tn:tç~'.l du 
c~cs do Tho,;out·o, dos eollecto1:es, cnm tJ JIOI!l:; ·lo uluitot' o r1u :iCII vor.·._t? QliOI' :;o t ... J·nur 
provirJll.qiÜ> t1os jttizos :~cecil)n~es e oul.1·ns. o oloi!ur· l'!,.~p;JIIS;l,Vd ptdo sou vot, ( )\'l:v: h(;o 

JJ<~~t·ll'/(JlVnndo () ;Lt'glllllt~.nLu, O Ol';M]OL' tet·- tÍ :1, i..)'!':,W.1:L, ~~ <t oppt'f!S~i\o ÍIII!H'Ojll'Í:t !],; 
min:l, d<•elal'anrlo q11 ~ llum :-::r.IJn qu:,,l ~~ o r·:-:- J'ngimc:n livrn da t~npulJiic:t. Os quu rlt:>-
pil·ii;u d[t, C;trrt~t~I':L o a inspit•:t.<;ão pulitic;J, que f'u!td:otn u ':oto ;t ilü:':eJllel·t:J rliw1n q11r.>, :-!le 
a lnv<~ a. n;'iu acr~!\Íi;;n· a me1lida. ~ ''" politiea. lC\';tnta.l':i, o nivoi moi·:.t.! do pa.iz: ~·s;.es mc,,-;. 
dos govormubt·c:-:. mus, pu1·r!Jrt, sa.lienta.m qtw r~lle j;í, fiú em-

E~tnndn-:.;o em l<n.~·os eoJnmenhl'ios sobr·e pr-egado no paiz e ab:u1r.lonado dopuis. Foi 
csstt pr)litic;_t o CDn!'t.~~:-:a. que nunca h<t ele col- a.IJ<t.l1tlO:t~.J.do porquo '? por-cpw er;L bom, pol'rtttC 
labor:1r }mm sn,;tcnt:i.l-a pol'qnu mnitas ve- produziu rcsultn.di) sa.tisfactut·io ( Nfí. j é pu-~
zes os esf'uw;os ncst.e sentidr) rcclnndttm ern !;ÍVC'I. Os g1•andc,-;; p:üzc::;, o:-; ela.:.:.~ic:o:.; th li
um snicidio ]'oliticu. bertl:l,(lc, J:11;lver:.tm o vuto a do.;eob:..lJ-to e 
. ,J;t assign:.Lloll (111.0 () pcnsamonto do subsl;i- dcp IÍ) C11[1dcmnar:1m-n'o. Não S:.t.be, nem 
tulivo é l'Csi;t•ingit• u eleitorado por meio das int.ütg,,, os moiiivos, mas o vuto a dnAcohcrto 
difiicnl.rlades cr·c:t.fla~ P<Lm o ;J.lista.nwnt;o o tem :,i,lo l'dpudia.do, depois dn empregado, 
para a cluição. J·~ntondn quo esí'e pensa.mon- em muitos pa.izes. 
·to 1! tilll :LI;aquc <1 Constituiqilu c prod 11;1, cll'ei- () vor.o Y<tle com'J urmt ma.nif·e.•;tui/Í.IJ de 
l.o0'3 contt•a.rio:-; aos que l.odos deseja.m. Ana.- urna, vont:tdc sobm'il!lé.L. Cnmpl'ü respcit.;tl-a 1 

Jysa o sy:;tema. oleiLueal do ennso u,lto e. di- munp1•n aceoita.l-:t, seda. ilrJ um dlseJ•etu 1 dL• 
~e!1do-se conton1por:meo •LC.':iH~1 ere:v:~:-í.o que nm tímido, sej:1 rle nm auda.eioso. O paiz 
Ju1 <L 1.m:L e :.L c•sperança do muJ tos uutJ·os,con- I não de~~c,ja. sn..boP quem votu11 O ti q 11.nn1 11ã'; 
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votuu, nm::< sirn, CJilülll, l'ü:tlmente, consoguin Em Ft·ança t~ ::;lguificativ''l. a diírm·onç:t 1L·· 
a. ma.iori<L tl• .~ s sull'1·agius dos sou::< coneitlil- opiniüc::< cntt·o a ;:ente th cidu.dc c <L gent.e 
diios. N:úr <.tcredito que o voto :t. dnscobcr-to do tampo. · 
sej:t um remc;diu conn·n. a r,·aude. l!óJe-:.:e citar o exemplo de Boubngrn· r1uu 

O scgt·etlo, o sigillo uão deVI~ sm· a.ssim tão em P:u·iz ubti11ii:L ulll:L m:.üoi'ia. de Yutus cs
malsinado, porquanto eom ello muito teem rnagéLílora., a.pozat· tlo ser sou pl'ogT:t.mma 
lucrado gr,Lndcs c<wsas. Do siglllo. li<.L com- dcrrnb:u as inst.ítn[i;õcs 1·npublie:ma.s ~tthsti
bilnç;\c- secr·eh, nasceu a Republic<L. Na. di- l.uinc.lo o co:;;n.r ismo tt>J systema repre:-:P,ntn.
ploma.cia, no commercio c om outras rela- ü vo, e que o !:juvm·no voncim ,uy;u,:a::: ao 
,,.õos suciaos, o segredo é '~ maior víe1i•ldrJ. étpuio d:J clornent;u l'tu·:tl. 
Como, pois, condP11111ar-se o segl'odo? Cuu- I'údc se c i t;a.t· t ·.rn hem u nacl•;n:üismu. vi-
testa. que o voto srlcrcto tcnl1;1 intluídu no:> 1 ctol'ioso apcna,;-: em l\u•iz. 
erro.-; que, pon·mll.ul'a, commettou a, rno~ Mesmo t.·.ntre llti~ tomos um exemplo l'!l

ull.tchía. O ol'a.dor· é rf~publicanu tle 15 ele COlHo: a. C;tmara do:-;puja.ndo o !Jistricl.o fc
novoml>l'o; ac.:;eitou a RepnbLica. e não ha Jt! doJ·<d do dit·dito dn su r·npl'us .·nl;at•. 
t·cneg<tl-a.. Acha, porém, que os bra.zileiros Por· coe ~o ''· dom . H~t·ae i:t t' um:L só. m:ts os 
n:.to tocrn do quo se envergonhar do Imperlo, elt ~ mc11 r,o .~ quo"· .::ompr3em sft.o dinn'sos. 
,Jm':~nt:• o_qnal pl'cdominon .-;ump1·e urm~ il~- O ·n·atlor, tpllJ ,;u tluixon <.tr·e;L-:I.;tt· p·~las lLl
ueshd:l.~lo. lnqncbr.ant:l.vt~l. dn quo r~r:.t sonu- ce.-;~ithdc~ •.h í;t·ib:tn:t., pt•uJong·;tndu as su·ts 
JlBlla V1g1h~nte o unpcrador. con~ldet•<~('ÜI'S rnai.-:; do qtw pt'uGGIJtli:t, •'·''LLW-

IL•vo-se l1g.1.r o P<L:,sa.do t~o pt'G::mui;o, pm·- cu1t-S(\ rh~ l.l':i.t,aL' d.:3 um P'JII ~~> imtHJi'i;an t •l : a 
tii~O desi.<t.l ig :L :ão dcpc1L!o a gl'<LJ!Jeza 1l:t Pu. im :rt·opl'i t•tla,tll: th j!lsti•:•L dos I •:::;!;~ L tn:; para 
!,1'1 :, quonda. ÜLZi\1' u stH·vku ,[u alb,.a.mnnt:J cleitol·;tl. 

Floriano Pdx·•to continuou ;~ obr-.L cLJ I u :Lt'G. i87 d ~L C•.:nsLituir)lu Futluc:1.1 (\ ~L 
imJ.ICll'io, tl :fenden~ln <t ~ntegri<ln. f~t:,\ d:~ na,!Ji.o; clutve da. quo~Vi . .~ . 
a::>::lll11 OOI!JO a g·lorrflear;:w do Cax1a::; o a. ;.i·Lo-. .\. lüi rurlel'a/ riU\"z'. sr~r· uxccutad:t. por· f'un· 
l'i!ical;.ào do impor·io. Si o vo!,o sccr·eto pt•n- cni•JIW.:-io" f'uden.tl:' . ' 
tluúu a. ohta do impet·io, tj mab .nma nccc~:-;si- _\.' jusi.i•.;'L t:':O::LLtlLtal cump:_•Lo unie;!,!1lünh! 
tlade p 1,1'1L ··onseeva.l-u. . . . . a.pplica.r n pl'uCC' .~"'J ti•) LLü·r.ito pl'i va.dl) cs-

~~!~a. das eau:.:a:) de2se de;m.mnlJl':l:mtmt? cto t;dnl1·eiclo po !u c Jngt'e:-J;-;o 1'\:dcl'êd. _ 
opuuoei: <.L quo est~r.Jnns :!.SS!SI.ILlLlo c .'L 1a.lt.:tl Não su tl·étt:tntltJ tlo direiGo pt·ivêuh, nau 
rle um c.;ntl'o. Nao lta. nntdadü de VLSLHS no;:; U1e cabo:~ :tpplicae~o; :tccl'c:-:co que :1, fun
J•:st·a.·.t·l_;s. Tnda. s <:ts. o.t.:e .. asiõcs do ostreita.r •L.S I c<;~ ü..· 0 ttc :1.LL;i;:t .. l' n:·t<J 'se! con ronn~t. com :.t l'llll
t•c!a.çoes , •nt1·:~ us ~studo.s devurn SGl' a.pru- cçil.o d:L justi ·a. r111e t:• .in!g:.t t'. 
vcii.<L.Ilas. ~I.nguommats do c.lliO n ora·lOJ', 0 ()l'·Ll ·J1 .. ,.,1111 .1 .. l .. , \'·L··t·· 1s "ot· ies ([1·" ·t·c~ri;;-.. . l ' . I - I 'c' . '-'• . • \ J co ' I. . ··- '·' ' " · ' ;') 
"''\~lHHtaa ;I,uLonoml:J.< osl·.~l~a,. _ IJ:!; naoscco.vr. tr·os quo 8;,u 011 1.r·a.-; taul,a •. ~ r11 neç:Zíu.~ 111ur:t-
~ -~~ !· .. por .. a.íJt,o,. n.as ~uasyal:~.vl'a : o monOl'ln- mente :dnlillist.J:t.ti\-;L.~. uuv-o. p!11·(· 1n,. ~:'
.. utGu <lo .Lilt.v;fJUJillt,tl·o~. _ . . l;:r·n:ll' llll1<.L du 1.·i 1h q 111l llwn.:-Jm!L' ~ . o !~ s p1r·tl.o. 

,\ Slla. lllilC:t, pt' fJ.n( •c upar,~:w e.l:fn:-u . ..;, p:;L' · Si!"lllldo n. CorJ;;!Üttit::·r!) l-'vllei'~ll. ni'í.u l!:l, cli
!J:}e SD acllí111l tlu . .;ltgados: . _Pul' J?sr~, o yt·a.drrl' l't~0:o in,.iiri.l:H:l. ci\·il. ull pulil.ir.·o du f~idad:"vl 
II :Lo CC~!JCIJI,'·I[L 1:011~ i.t.) CJ'i~JC: :lS . ft ~ IG!I~ . i\S lJl'U· f!IIU não e ~t:ejn. :<r b :1 :illil ;!li<U'(l;L ;· IILI:-;, si O 
t·ng;t,:oe:ua:-; St~s~or.s do Co11~1:c:~su J · ,~tknt! t} cid:uli:o ({lll~ k!ll ;1::; qu;dilie:~c;iJe:=; cun~tii.U
.,,,~ llUillc· l'tJ eonsj(ll:t·atl'J i•Xco,sn·u dus l;o,.n- cion:r,C.) p:.tl':~ sr :1· c:it;ÍlOL', p :jJ' m:d.-: q1te in
l,:do:;. J•,~ n;:; . ,~o quu ~trnasc IJUtt·u::; con!t't 1•l! !. i ll si~I. : L. n~w con.-ü :..ra. ::iul' <Lii::!LiLdt.l, 1):_~!';51tllta u 
P~LJ ';t ctuu ~.~ _!~strcl1;;m~_ . as :·olar;~ .n.":i t' lll~r·c· U' 01 .;tdÚJ•: usliH citl:t:iJ.:o 11 ,-, 0 t 61·;i 11.1n t·cwut·:w pe
l'I :' JII'OBeJJ!,anl.tL'l 1.n, \itc:tLu c o . .; IJOII1t:JIS !30 c:u- r:Lul.e 0 PodeL' .J 1uJit.:iat·io pa 1·rL ,-in .u-tu 11 sou 
IIIH!<,~:tm nell•.L ~~ conhCt{u.ru llt :l lu.. as JH!.ce•;o;!- dit·d&o c ::;e:, alinal, r·ecunlwcido o:;.!ii.ui' '? 
(Ltllí~s do pu.IZ. . · - . · ]' .,. ' ]J c o omdol' nfi.u ,1uut· i.L::J eloir~c'.íos fcclo ·· ~~~~n~:L IJlW s1nL .\o:;tas co~r 1çur.s .cone- J • .! 
1"W" l'tJ l.l't" l)C'l '•·· · 'lll;Ol'l·. r.L''t·~' t .. · ~l··· ·tltl''('.:.! otl~r·orl,o dt~ prupr.'L' t1J1la, \L(:(,~;w e de,do rp1_e s.· c.· 

( ,., ·' .... J <•oJ r.," Uc u . • _ "' " ·" ...... , f f-' t'l ·r 'I rll · fl('\'(} 
jw;J;;wwntc r;o:·c1uc é mais um mol;ivo de tra.t:~ 1 e umé~ ques ,ao euns l ,n~I Jn.,,t..; .. ·" , .. 
dll:i'li'''l'l'<r'J(·krr \···w conconh tii(J pow·u eorn :;ot· .pwposfi<t pnf':u_Jtc <1 .Justit:a H!deml. e!_ll '"'"' ,,..,...... · ~ ' ' · · ·· · t · 1 ·' · · ·L ··u I ttt·u. u th Coll'tttmç·w 
:;s 11pin iõ:~s dos q ne q uct·em quo aos Es Lados vtr· w c ;t0 ,u. · u , u . ·.,: '- , ::. · '. . : 
'~<~.i:t du.ua. <L. faculdadci d<: f< . .t.zcro~n :~s leis e.lui- d:c 24 de l '.:vr~r?Lr~. hsl;a_ o.~ 1 111 '-'0,.::1'~-~ :~ ~~01 'K~ 
1.ül·a,es, mesmo portJUC·· 1sso ::>ertn. u1const11;u- 1l116_ 0 OitJ,rlor . Cll.a, p,olu._ mo~ 

1
, .

1
le.Ltorns 

•:ion:Ll. Do fucto 'L Constituir·ão ('xicrc urna ~ó ae<,:oes sobro o rocoohocJJJ1<~nt•J <c e "' 
ki l'Cgnlandl; pu~·;t toda. i.~ u~';lã~· tL~ clciçir·~~ suo de compctencüt da. Justlç·;~ Fed(md: . 
v.~del'a(:s . Refere-se ainda. o orador ú. 1ncunvenH•.nmvJ 

O oJ•ad . .rr ,j;t tovo oecasíão de ;~g~ignalar de ontr1!gar n l't~neç:i.o política á.::> .j1~stiç:~s 
ratllllülll (jllt~ o proojoc~lo ~ubsi;itutivo tB:·di:J. tios E::;tados, :\lJl'Igantl~-:30, para assnn SG 
'L ::fa;:;tar• uu alist;wwnt.o a, ;_,!'(•JltB do eampu, manilcstar, sol.' li. a:lturttladn do 8!-. Amaro 
:,. 11'W t;!Ja.muu dcm(Jr~r;wi~ l'UJ·rd. Ca.valcanl;e, 
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Ranova os seus pt'otestos do democrat~~ I Do mesmo senhor, de igual dati.L, commu
onthusiastt~ c convencido, cuj :L ft:~ na justiça., nicando que o Senado- não pôdo d[tt' o se:1 
na goneeosidaclo e no gonio da dcmocra.ci:l, assentimento tí p:oposição dest:J, C::un:ua, 
não se cntibia. autorizando o Potlcr Ex.ccuti\·o a ubeü peLo 

Pede, pois, que so faeilite, qua.nto possi rcl, l'viinistcrio da l\I;Lrinlm o c1·edito extraordi-
o alishmcnto do eleitorado. Certo, a Repu- nu,rio de 19:413$701, para p:-.,gamcnto de sol
lJlica dc~cle o seu inicio se tem mos t.rn~lo dos e outras vantagens que competem no 
receiosa, tímida, a.pprchensiva. exercício de 1001, a, Yat'ios ofliches, otc.-

E' pos.:;ivel qno cs&e sentimento lhe s~ja Inteirada • 
.inspirado pelo pJrigo da::: circumstancias. 
Ainda h Jm que elht agora entrou om um pe
r lodo de viLli.L con~tituciona.l,dcvendo, por isso 
mesmo, cnüar em uma política ma.is larga 
e mais generosa. Fa.cilitemos, p~ds, <l,OS 
brazileiros o acc ,)sso iLs umas o confiemos no 
pa.tdotismo do povo brazilclro. 

E' natma.l que a ltcpublica., nã.o confianclo 
nello, o pO\'O venha, por sua vez, n, <lescon
ihr da Hop11 blica.. ( .lfu·ito 1Jc111, ; ;,wito beíil-) 

O Sr. Presidente- Contin(la, a 
disct tSS~lo unica. do projl~cto n . . '285 c, de l 90~. 
a.drlitivo dostacaU.o em :-J;l. discussão do pro
jccto n. 28.1 A, d ·1 mesmo anno, com os sub
stitnt.h·os n. 107, t.lo 19'J3, di1 Commiss5.o 
Especial,o outr·os a ello ulforccidos (H.eforma. 
Eleitoral). 

Tem a p:1lavra o Sr. Anizio de Abreu. 

O Sl'*. Anizio. de Abreu- A 
hor<\ este~ tã:.> arliantada, o assumpto ~~ de 
tanta import<Lneia, a. min1n resposta deve 
sot• tão longa c i.ão complexa, tal o numero 
de oradol'OS a que tenho do re.5pondcr e ta.os 
os as.:::umptos que tenho de abordai', que cu 
l)edieia. a V. Ex., si fosse possivcl, me re
~m·vasse a, palavra }_) <.1..1'::t iL :sessã.o do amanllfí, 
u quo i.Lii<i.s se tom roito em outl\I.S occasiõos 
c~ peopositu do mesmo assumpto. 

Fic:t a cliscu:;;são :.~clia..l·.1 p:]h~ hol'a.. 
Passa-se <L llora de.~tinat.la ao expediente. 

- O Sr Ale.nc:u· Guhuarães (1° 
S0c1·dcwio) pl'Occtlc á lcitu1'a do seguinte 

EXPEDIJ·:::-l' I E 

Officios: 
Do Sr. 1 o Sccl·otario !lo Senado, do 24 do 

COl'l'1mtc, con1mnnieanlo C!UO u Senado não 
poude dal' o sou assnnti.mento {L pl'op:Jsiç-fLo 
cle~t;a, G:unaJ•n., concerlcndo seis mczc!s de I i
ccn<~a,, com rlou:.; tÔL\~Os dos seus vencimentos, 
n. Osc,n• PJent.zcnn.nm>, conlmiss:t.J•io :.:uu.rrla
marin11i1do Col'po de Fazentl;t da, .\I'lll~\d.a •. -
!ntcirada,. 

Do mesmo sonho1·, dn i;:pw,J da,t,a,, commu
nica.nd.o quo o Senado r~doptou o llt.1SS'L data 
cnvior.t :l sancção pt•o:;iuencial u. }IJ''>fHJSit.lão 

·· desta Ca.mara, que flxa. ll.i'i for1;a!S de t;m•r·u 
pa.ra o exercício U.e 190 L -In Leil·u.d:\., 

Tclogramma: 

Mos:~oró, 25 do agosto üc 1903. 
·s1•. Presidente d<1 Camar<t dos Deputac~os 

-lUo-Cresco diariamente numo1·o famju
tod, fa.milias inteiras caltidas fome. ca. 
ridi,,tle :particular esgotada - AppellamO:Y'· 
Camttl'<1 prvp Jl'Cion:.w meios soccor-re:· ur-· 
gente povo tra balho:l estl'ada de í'orro aqui 
-beneficio nuUificados e1ft!itos futuras sec
ca s . R~pt'C3cnb.n t.o::; brazileiros nio con-· 
:-;inb.cs : iemãos morrerem :1,ba.udonadus
encllug :~:.l' la.grimas, sal vn,r vidas maio l' ser-
viço humanidade. Deus rccJmpenBtl,rú. 

Commis.~ão Commcrcio .- Tertuliano Fei·
namles & Comp.- Leite Innaos.-- Delfln.o· 
Freire.-.11. F .. :1Ionle &Coill.p.-A' Commis
~ão tlc Orç-.~.unouto. 

Requerimento: 
Do H.osa da Costa FcrL'eira, peülndo um~ r. 

ponsão.-A' Commissão de Penaües e Conta.:::. 

o S1". Angelo Neto-Sr. Pl•e .. ;;i
dente, corre,mundo,o naturalmente com Yet
dadeil•o assombro, a. noticia de que na gl'ande 
capital fr:.tncez:t l)rocedeu-so corn oxito feliz· 
á cxperiencia. de um novo o oxtraordinm·i•) 
invento, ainda (lü.3Ga voz, ele um nosso com
patriota que, com apparclho simples o lcYe, 
í(]eado om um momento genial, consog11Iu 
tra.m;l'ormru· as co1·rontos elcctricas aUcl'nn.
tíva.s em coroecntcscootinuas c vicc-n~rsa, 
regulando iL luz desde zero ao maxirno da stúr. 
forç:1, e cheg:tntlo u. on1;1·as p·erf't!iç~õ~~ n·•, 
olectl'icidu.dc, ha 11111 i to sonl~ttdas por salJÍ•J~ 
notavois. 

Não me dcixn.ndo lcva1', Sr. Pr•e.'iiuente, 
pel:t, · minha, prímeirn. impressão, que, devo 
conf'essr.t.!' a V. Ex. o Ct C;un 'l.l'a., t:Ji d_o p ~tsmo 
dea,nte dtt, prodigiosa uescobert:.~ i;ra,zida a,, 
nosso conhecimento pel.os tulegi·arnmas d•.1 
.Toi'Yíi.!l do r:ontmercio, esperei pela con fiJ·
mação do lJom resultatlo u:.1.s expol'ioncia.; 
rcalb:a.ur.LfJ em Par·iz, ptl.ra cntã,o vir a.pt'e
sentar á. consideraç·ão dos meus nolH•c; col
logas um pr•ojoci,o U.c l.ci, que visa. auxiliar 1, 

patt•icio illustt•c quo aos lQ annos de id.v.;.tn 
come1;tt a despontar no mundo culto, elevand'; 
tia modo hJ•HIIunto a. noss:t c:ll'a Patl'ia. 

Excusn. de jnstillcaç'iio o mou projecto: li· 
mitar·mo-hoi a lcn· o quo.vom puhl.icaüo no 
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.Jon·wl d o Coií11ne1·cio de hoje. cscr1pt) p ;:- lo bra.~ileirv, feli eitantfo 0, sr~L. D. Amcli:t de 
~~;.iac·;rt·e~pondentc em Pariz, na seguinte Farta_. que t[) solicita.mento tem dirirriclo a 

rara Intclligcnci:.~ c a.s aptid.õcs de smt' fill1o, 
«.Temos o orgull10 e u grande contcnta-

t I 
. t a quem. P •.roce l'OSorvaclo o-lorioso futnro 

111_ cn o 1. _o r_·eg1s rar mais urna grande victo p 1 1 o ' 

I I 
<. ra mawe 1om·a ltc no::>sa Patl'ia. 

1'1:1 )raz1 0ll'<l. ,alcança.dn no terl'eno inventivo 
da sciencin. pelo nos~o c:>mpatriota Oswaldo No nm~1cro das pcssoa.s (iUC asshtira.m <L 
tiO Fal'ia, filho do Sr. commcndador Uebano oss<.~s curw~.as e_xpcricneias, estiveram, além 
de F;1l'ia. do Sr. Dr. c~a.lH'lCl dePiz1., o Sl' .. r. 13. Looni o 

Oswalt).o tom apenas 16 a.nnos. Não fez o.:;- os Srs. Charles Dévic, cng-onhcil'o lta E~c~l<L 
;;mlos ap :·of'uml~dos sobre ~ electeicid<vle . da_ Alta Eloctriddtulc, conde <lc i-.Icnoi<~. clli
dotado, porém, de genio invcn~i.vo, do uni mteo ; A. Cltambeelcnt, cng0nheit·o de in-te::; e 
·talento .c n.e. un_1a vivacidade snpcl'iores, do- manuf;wtnra.s; ~brilhm>, cngcuhoir·o civil; 
}H'8S3ll. Camllr~mzon-sc com a.quello r:t.mo d ct cond~ do ... ~al'B·uollc:_;, Dr Korim Bey, Dr _ Dc
~deneia.,os_tabcl~ccn_doom un~ pequeno quarto mctno h.tbcl~·o, Dr · C(l•nig, gmnuc 11Umceo 
<W. sua r2stdcncw, <t rua. do Bani, 11111 veeda- llc sonhora.s, St·. i\ligunl C<dogord.S, Sr . .JU.)' l11C 
d::iL·o labúratorio de sabio, onde pullulam os Lb Argollo Filho, rcprc.~ent·:.ndo Le lJ1:dsil 
fios eloctl'icos, as pillw.s voltaicas, os moto- Sr. Nestor Victor dos Santos, rcpresen~ 
,,,es, ~n~nipnla(loees, etc., etc., que 0 joven ta.odo O 1

1

c1 i~. o· o ruprcsontu.ntc do ./ur
p:1tl'lCIO faz manobrar com uma seuuran('a e 1

u't do Commerr.:io .» 
com ceeteza inexeediveis, como si fossem P~lblica ainda. o Jonwl em unm oui.r<L 
simples bl'inquedos. rm·ta: 

:\ppUcando-se com uma actividaflc cx.tea- «Terminamo~ <L noticia sobro o ~1osso h-
·Ol'clinarin. aos phenomonos da sciencia ele- Ir:n~oso patrtc:o, ropr>oduzindo uma. c:1l'ta di
c.tri~a, Oswaluo de Faria consegLLiu enri<JUü- r1gu_la <:L um tios seus a.:11igos pelo cngonhol1·u 
<.:t~l-a com elementos n?vos do progeesso, em Dcvw, um dos c::>llabo:·alloJ·ea du. obra da 
vao procur<tdos at(~ ho.Je por s1bios oot~wóis. Torre ~ill'C'l e autol' de i.l·~~ball1os olucLricos 
t;raças a clle, alem d<t fi:J;idez, a regula1··iza- notav01s da Expo:'içft,, de IDOO. Ei::; a c c~I·h: 
rrTO e <L lmns(Oí'iiWÇ("(O da luz c das COr'l'eutes ~(Meu ca.ro d:e FU.l'fjUClles- .\ ' ' v~agom que\ 
e>lectr:cu.'J são elemento;:; arlquiridos. o seu fiz~ Loodl'OS nnpcdm-me de agr::~.decer-lhc 
:a.pparolh? é sim,Plo:;, leve, pouco dispendioso mats prompt.amontc o ensejo da visil,·.t quu 
c dos mars pmücos; com elle o joven in- p_ude luzer a Sra :\. do Fn.l'ia. em cuj ~t casa, 
vcntor consegue, em qualquer cm·l'entc re- t1ve o pt·azer. d~ aumirar a invenção ~o
gularizar a lnz do zero ::L densidade maxima. berba do seu .Juven fill10. 

O mesmo upparelho, transformador ideal. J;i., lw, muito tempo, proeu;·a-sc um reo·u 
tt>an~fOl'lll ~ a~ corrcn~es aJt.crnativus erri l~dor transf'orn:lador .de corrente, pern~it
correntcs continuas. Fmtc.ts expedencias ui· t1odo regL~litL' a IOt,enstd<.Ldc: conformo e fim a 
versas em uma co1·rcnte aJtet·na.tivado scctOl'' que é d.esLJnatlo. 
1!o.s Campos Ely.:;ooi-:, ver-ificou-se: a luz per-1 .. ? il ppar<Jlho d~ ~1·. Oswaldo 1";1ria JirtJun
fetta.men.te r·cgulada., ma,reha regular de 1 che todt.~s as conth~:rx .~ ,n·oc arwlw~ petas ·r;ran
umrL bob1n:1 de 55 centímetros de fa.i:;ca (ap~ des suuws : p:;queno rolmno, leveza, e facili
:plicações dos 1·ai:Js X), accr:i'í.o facil de um: d.ade de manipul:v;ão. 
motoL' du qua,tt•o ca.v~llos, c:1rrra, rapidu. de 1 CiJm um;L . bo:1 dil·ecção cornmercial c~:;e 
<LCCUII1Uladores, fixidez da luz Ot:U Ul'CO pi.Ll'U, <~pparelltü está., julg.J 011, desi,ÍJJ:LdO a ~.rrandc 
itpplieacõe.-J cinornatogra,phlcas. !uü~ro _no poo~o de visf;a dM:l applic;_~,çõe:-: 

No dia 5 de agosto, a Sra. D. Ame lia. de 1ndust['mes e, :n u sonho L' (luizer, po::;so apre
F.~n·í~, m:H do ,jovcn inventor, cujas oxpe- serHal-o a v:~r_u~s casu.s d~ mim conhecidas, 
n r.mCias acompanha com inexcedível wt- que _pocl,~m utdizal-o.-Sou, etc., C!~. JJevíc. 
rinho maternal, . reuniu em sna casa ~a Pal·tz, ~ de agosto de IOIJ3. » 
:p~cscnr,-a elo Sr. Dr. Gabriel do Piza n'osso Depots, Se. P_l'e3ídcnte, d11 leiGur'éL quo 
Ministro em Pariz, gra.ndo numol'o do ;w_abo de fazrH·, .Just~ é que a N;tçã.o Brazi
pcs~on.s, cnl.l·c as Clttaos notavam-;,o on- lmm •. que lwntem n·,o regatnou appl.ausos, 
genhcíl'oS de nomeada o a.ul;oridadcs com- premmnuo o dominador• dos al'OS, o já. no
r~etentes, paru, a critica da invenção do suu t~':'cl Su,n t;os Dumont, venha hojB orn au· 
filho. xd10 rlo HCU outro goní:JJ fllho, o ,jovcn 

For·am feitas expm•icneias uas di!J:erontes O_swalclo de Fu.1·ía, daodo-lha o r;aanlwn Íll· 
.applíca.ções acim;.L indicadas, o totl.as deram dts~ensavcl pi1t'a, a montngom do um labora
os . rna·ravilhosos rcsuttudos espertttl.o:; .-;em tot'JD ~ a.ppM·olltos necoss~1l'ios :w <.'studo o 
ho. 1H~1·, l.tO quo r~1·er:.e, de:;pe1·dicío da' COI'· aporfi:w;ou.monto do 8el.l g'i':lllUÍOSO ÍflVO!ltO. 
rente · .· 

0
. • . O Sa. ltooen.ro nE MntANllA- O Con· 

, .~ cngJnhcl~o:; c P~~oaB PJ.'~sentes !i;r,cru.m gres~o tem o dever de pt•i:;star tod.a a af,teni:~ã.o 
um1 verclu.dcn•a ovar;;1o :Lo JOVCII invcnto1· ao pr·o,jecto Jn V. Ex. ' 
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O Sr... A:'{GELO NETO- Accresce, Sr-. Pre
íiidcnto, quo, dean to du. m:uüresta.ç·ão hom·osu. 
da, municipal.idade de Pa:l'is, conf'erindu uma. 
mcd.tllw, de olll'o ao no.~~.;o compatriota., ne
nllunla duvicltt dovc existir sobt'e o Yalor do 
in n~nto que vem ü.teilit;u· t:L a.pplic;tçfto pra
tica dcL eler:.teicidade ao tei1lnlho indrt-strial, 
tornando-o celebre. 

Unanimc é hojo '-l voz da, imprensa desh 
Ct.~pital, e certamente a de todo o Br::tzil, no 
pl'oito tle hutnonagem ;_to ,j1Yen 0'3'.\-t.ddo de 
FtLl'ÜL, pula. mat·c.wilhustt m:tchiLw, quo des
cobt'iu, conseguindo :1 (!;-.:ir/c::.:, a. re;;,•hrizuç,7o 
o a [!·an::/i)i'utr!Çr7u da I uz e CUl'l'Oll í;!!'~ ele
ctricas. · 

Agui'<L, Se. h'o.3i ~ontr', rn~~;;t o IH·onuncia .. 
monto di..~ N;t(JLo, pJr suus rept'eso11tan l.es no 
Congre~so, o l\ isto o que peço, acceit.:~nuo ~l 
Cam;tJ'<:l., -.i as;;ün j11lgat' um sua alii:.l. s·~be
,iuria., o pro.j.•cto quo vou snlmwttur ~l su '• 
scrnwe acerta.dtL delil.Jm·ttç:·tü, ~tssignado pol' 
17 Srs. Depntn,cl.os e conccLido nos seguintes 
termo;;: 

PIW.JECTO 

art. 35, n. 2, da, Constituição Federal, ani
mar o desenvolvimento das lettras, a,rtos e 
sciencías; 

Cunsiderll.ndo quo são ele indiscutível im
pot'tancia, scientifica e i ndu,;trial as cxpef'i
cncias, fei G<L:l em Parls, do jovem braziléird 
Oswaldo de Fttria; 

Considerando que (t, sua llescoherl.a, im
pressionando o mundo scicn tiiico cul'opeu, 
não pôde soe inüifferonte o Governo do 
Bntzil; 

Decret<l: 
Art. l. o F icn, concedida ao Sr. Osv.-aldo· de 

Faria a q rt<Lntia. de 30:0008 p<ua, montagem 
de um liLboratorio o apparelhos necessarios 
ao estudo e tLperfeiç·.oamento U.o seu invento, 
faclliümdo a applkação- pratic~a da electrici
Llallc ao trab:Llho industl'ial. 

Art. 2. 0 Rovogmu-so as djsposiç:ões em 
contrario. 

Sala di.tS sessões, 26 de agosto de 1903. -
Angelo Netà: - Wande1·ley de Mendonça. -
Rogei·io ele .:.liirandu .-Josd J.lionjardim.-lhn-
n(wdo Hm·tcr,.-- ~1Ioreira Uomcs. - Banedic/.o 
de Souza. - Rorl1·igues Saldanha. - Abrlon 

O Co_n.:.;resso Naeion~l: . . Ba]Jlista, - Oliveim Vâtladiio,- Raymundo 
:>,C~J~1SIUCl'a.nd~ quo e _d~t co~pet~!J~la. do I ;ll·tlwr ._-Cw.·l~.~ Olloni. - Etis~n Guithern.1~. 
I ,ulLLmonto du. ltopublwa,, nos te; n10:-s elo -MoretJ'a da .Stlvc!.-.f. A. Netva. - Ignona 
<.Ht. :-15, n. 2, üa Constitni1.-Ií.o Feüerul, ani-' Tosla.-Lindolpho Clwlano. · · 
lUi.tl' o dc>scnvolvim()nto das lettras, itrtos e 
sciencias ; 

Con:-i.Lkra.ndo <1110 :->[o de indiscutin::l im
port;wci;1 sclontillc::t e indHstrial a.s expe
l'iencia.s. foitas om Pal'i:1, rlu ,jovem br-azi
Jcii'o Oswaldo do Fada : 

ConsidCI'i111clO que á sua doscóhcrtn,, im
Jll'8Ssiona,ndo o mundo :-;cicn tifico ettropeu, 
nãn pôde se1' ind.iJl'orenLc o GoYcrno U.o 
Bt•<.tZ.il; 

Decroiilt: 
Art. 1.° Fica. concod.idn, a,o S1·. 0:-.;waldo 

de Fm·üL a quantia de 50:000$, JHL!'a mon
?ia;.mm d.e um l;~boru.tol'io o :_~pparelhos ne
eos:-;ai·ius ao esl;udo c aperfeiçoamento do sou 
jovcnliu, facíl.iGttndo tL applic:ac;ãu pra.ticu. da 
;;loctl·icidarle ao tra,bt:Lilw industrü1L 

Ar·G. 2." nevog·i.tm-se as disposições em 
co o tral'io. 

Si.tla. das soss'ües, 26 do agosto do 100:-:. 
~\1a.mlanclo á Mesa o pro,jocto, e:;pero quo 

n. honr•:td:t CommissU.o a. qne tom de serre
metl.ido, 11ão HCJ dunlor;u:l om interpor o 
l'cspocr,i v o pat•ceer soiJr·o t;'Lo momentoso n.s
stHDIJGo. (.llnito !Jcíli; tiiu.ito ln;111.) 

Fica suln·o a mesa, a&ú ultol'io1· r.loliberaçãu 
o soguinte 

Vão a imprimir as segnintc::; 

N. 8E-190:l 

RtJdacçcTo fhwl do JJ1'0}eclo n. 8 D. deste 
como, enumrla r.t7iPI'Ovcula na 3a discussrTo 
elo projeclo n. 8 A, lomuern desta armo, 
que concedt} d Sodedw.le l'roteclon~ ela 
Infi.mcia Desvalida. âa Forlalezo, no E.~ladu 
do (!r:arti, JitJ.I'a rnanttlençao das suas m.tlas 
e dos rt~SJiedir)()s cw·sos, o ·1tso do pi'Ofli'ÍO 

nacional que sei'I)ÍH out1·'ora de _depus.ito de 
arli.tJos f.,ellicos 

(Vide projoc~o n. 8 B. de i903) 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. L" Fica. concedido ~L Sociedade Pro

tectora du, Inl'étncia Desvalida, Uit Fortaleza, 
no I•;::;tado do Cear(t, para manuliençãQ das 
suas aulas c rlos respectivos cursos, o uso do 
proprio nacion;1l que serviu out1•'ora. d.e de
posito lle al't.ígos boUico:1. 

Pa.ragt·apho unicu. Es::li.l. concessão setor· 
u;.u'(t efl'ectiva destle ,já. e dm·al'á cmq_uanto 
existir a monciomtdt~ a.ssoGiação com os seus 
fins actua.cs. 

ArL :i. 0 Rovoga.m-sc as disposições orn 
contr·ario. l'H.II,JJ~(;TO 

O Congt•e:~so Nacional: 
Consiuerll.JH.lo quo (J th, competonci:t 

Pa.l'lamcntu d.a Repubiica, no.~ t!Jl'll~IJS 

Snla das Commissõos, 26 de ngvsto do l!JO:l. 
do - nomint;a.~ GMi·til.fJ.1•r.7us.-llen•w1W(Jilclo de 
do NOI'lWS .- Vil'iuto Mascm·enluu;. 
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SESSAO Ei\l 26 DE _\GOSTO DE 1803 

N. 13:-; I- l\l03 

J:e,/l(·_·,:~'·o flaol c(,j j):'t~jeclo n. 1.)3 !: . tleslc 
u;2no , Cíi1endn fJ.jíJi,·ovar{r" ill' 2~• d i31';!.'S I70 
d·! jli'ojeclo n. :::~7, de 1000. decio ·w1do 
2'r · fJIIÃ(\/ ' (; ·fJ da ,f.·ctWj''i::< Ji:islol ·01 ._·o ;-re.:pon
rlencia e a Re:;i.' lu rla .'-'ocietfntf,· Buhiuna 
ti-:. . \.•t ;·ic1'fl,r;·u . do J•:stado da B ui:.i[r, 

O Congt·esso i\aciu11al :ec-=ol\·,. : 
; \.l' i;. l. o Goz:tri'ío cli~ franqttiu. p ~~ !a i :t. cur

l'ospon.Lt·nd:.L e a lU;visb da Su,·ied~uJ,, H:t
hicwa, <h~ Age.cuLt.•.a· ~., no Es tL"1.1l<: cL.t H:1,1lÍêL. 

,\rt. :2. 0 l(c\·u~·::un-so :1s di:::p .:siç•õ::;; um 
CI)J1Ll'!l.l'i:l . 

S:.Lh llcs CoJr:mi.-:;sut~.", ::·i d1: : 1 . :i''J~' o tl.e 
lDo::~.--nuJiU:n!fo . · C:"imrt;·,7e.>.-JI.· ·::'iç. r::rihlo 
rle Jfonu:;; .-V. J!t.(;;co renlw.~. 

N. 133 .T-1D0:3 

Hcdo.c1;ao (inul do Fn~jecto n. t.:J:j E . deste 
wuw, emenclr! ClJILii'OVUrÜ! na 2" discu:-:::({o do 
p;·ojccto n. 237, de :1900, r.lccfanmdo gue 
fiO.::w·rTO da íi'CtíUJUÍr.! jiOS/a{ C1. CO!'i'C3ji OJ1.· 

dcr,cia e (t, «ReL~·islw~ r{a fJniri'o A-'l."icola de 
8er:;i]le 

O Congr .:sso Nacional resolve : 
Art. l. " Goza1•üo da fl•anquia. pu-;t:J.l a cor

rospomlencia. c a Revi.~la (la Uni:-to A~Ticol::t 
1lc Sergipe. 

Rerlacçt~o (1:1iU{ rlo pi·ojec/1) n. / 3.) G, dc~s[,_; 
W'IIW, Cnt.endrt, O.fl/'rocurla iía .:?a di::ca.>Sr7c 
do Jli'l~jedo rL :2.:11, de 1000, dc c[a,·wulo 
(jl!r: _r;o:;arrTo da fhwq,ia fl '>slal a COi'i't-'·'l i ')i! 
dew.:ia e a Rev-i . ..:ta rla Suc:iudadu ;\l{.,;i(ia
dora r/c A';>·i<:11/[ur,. t do E.c.:lculo rl•.! /'crruuu -
IJucu · 

O Cungn.)S:-3 ') :Naeioual r.·solve: 
Art. 1. 0 Gl)z:n·il.n ch f't·anqnh po.-::ta l a. 

Cu1·t·u:-:punLlnrwh o ;~ !~(WÍ~I.;~ tl::~ ~oei•!tla.de 
Anxili :do1·a dn Agl'iculLUl'êL do J.:;:;ktdo dt• 
Peenambttco. 

Al't. Z. o Rcvug:~Jlt-SD as ·üispos:t;·uos om 
contrario. 

S:Li<1 da:-; ( 'onuni . .;sõcs, :!ti de a.~·o:-;;to do I riO:! . 
- l>u 111in (JOS Uuin1anh's.- I lc ;· ,,,cne!Ji{ d.J lL: 
1lio rees .-V. ll.l(ISetli'(.!idws . 

N. u:~ .1\I- 10n3 

aedrrcç,7o (iuul do pr~jCd1) n. 133 lf, rlcsl.' 
anno, tJiJIGnda r!Jiprovwla na ,2:L discusst7o rlt; . 

pro.J>clo n. 2:t7, de 1!)00, d~:clunm rln que 
.ff1JSan7.o r{u franquia l)usli!l a r:nr·J·cspr.mdun
cia e u. «Uevis tu)> d1é .lssncir'ç&o :\gr·ico!il 
Paulisff( , do Estado ele s. l'auto 

O Congres.)o :Nacional t•csolvc: 

Art. 1.') Gos;wã.o tl.a, ff'anquh pustala 
correspondencül c a Rev-istu tla. AssocLLçilc: 
Agl'lcula P;.udist:t, no EsGaLlo do:-;. Pattlo. 

Art. 2. 0 H.ovog:uu-so 
contrariu. 

as db:po.,içõe.,: em Art .. 2. o Revogam-se as disposir;·ões em 
contrario. 

Sala tlas Comn::.issües,26 de agostc· üo lD03. 
-DOiH·ingos Chd;,w,·t7es .-1'. Il(us._.,, ,.,_,,J,a.,· .-
ffeniwnevildo de Jlomes. 

Sala d:~s Commissões, .2ü de agost.o de 100:-l. 
-Domingos Gu·::mw·~Tus. - 1/lJi'u/CIIC!]ilrln rle 
ilfól'w:s .-Vú·iulo J11r.l.~awenltns. 

N. l5l E-l\J0~1 

. . R cdacçiío final du enwnda deslacar.let 1W ;~"- tlis- · 
Redw:ç,To (inccl r7o p;·o.Jot.:to n. 1.'3:) F, deste j cassao do projer.:lo n. 2S1 .1, rlt~ 190/2 (do 

Ctílí'tO, umenda~'-PJ)i'i)')JtUla na _:;n. disi.:JJ:,·.•;((I) do Senado), que 'flil!'rl.cla conlinuw· a (i.t~C!' rn·a-
pí·ojeclo n. 231, de 1900, decla;·r.mdo que go- ht·.'t(.onenle a 1:mp1·ess{to da « Revista ». dtt 
sai·l!o da (1·anq;dr( 1wst.al a COi'i'CSpondencia Sor.:ir:darlo rle Mer.lieina c Cil'l' rgia na Im-· 
e a Uev-::sta ela Sociedmlc de Ag.,·icHlfl(J'tt prensa Nacíonat 
Atagoa;w, elo Estado de AlafJOr.t ;; 

O Cong-t'C.:\:)u N;wional resolve ; 
AJ·t.. 1. 0 Gnsu.e:Io diL f'eanrt.uia, postal ,,, cor

I'C~pu nd meia e a R e vist;L da, Socictlade de 
: \'..:'t•icultlll'i.t. Alagoaoa,do Estado de Al:u.m:ts. 

Al·t. 2. o ltevog:.1.m-~e :ts disposições orn 
I'UllÜ'iJ.l'LO. 

(Vicleproji!CLos ns. 1St A ei:ílC, de 1':>0:\) . 

O CongrnssJ Nacional resolvo : 
Artigo unieu. O C:ovorno :tllri1·:t o ct•.:dil;o · 

nccessu.1·io p<tl'a lll<~ndat· Ül.ZOl' graLIIit;tmoute 
a irnpeos.-;ão da Uevista d:~ Soeiutl.:Ldo do Mo
dicina, o Ci t· uL·gia, ua, Impl'on:m Nacional ; 
reroga.dus a~ cli;;p:)s:çõcs em conl;e:trio. 

Snla. du.s comnü.~siJL'S, 20 üu a.gost•J do 1903. StLla Llas Commissõe.;, 20 dn n,go::;to (li: l0D:l. 
- D'Jtilingo:; Guimru·aes.- JJuru r'm'~[/Udo de -Dom.in[!úS Ollfmw·.re:;.- ne,·,llcnegUh de.. 
Jf'J)'(tt:S .-Viriato Jl!i!SC((I'(,'/l./ws. Jlomes.- v", illt( ' t·~o·en/ia;;. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:46- Página 9 de 45 

ANNAES DA CAMARA 

N. li2 A- 1903 

Redacçr.To final do projecto n. :172, deste como, 
fJHe attlori>>a o PresidentL~ da Republica a 
abrir o credito de 481$4.::!7 para pagamento 
das g1·aU(icações üevidas ao a,,~tJ.nuense d(" 
Directorút C:eral de EstaUslica Manoel de 
.'l!úuquerfJUC Portocw-re;·o 

O Congresso Na,;iona.l rcsvl rc : 
Artigo unicJ. Fica o PresUcnt.c tLa Rcpu

;-b:ic<.l. a.utoriz t.clo it abrir o cr·edito de 481$447 
pao.'a p<.tgamento d~~s gL·atificações devidas ao 
amanuensc du. Dircct:Jria Gci'al de B;:;tatistica; 
·Manoel cle AlbtHtu.3rquc Portocarecro, clccor
.rentcs de l de janeiro a l:J de julho de 1898, 
rcvogad<.ts as (Lspo.sições erli contrttrio. 

Sal;t das Commissões, 26 de :J,gosto de IU03. 
Domingos GainEu·i!cs.-Yir{alo Masca tenhas. 
JI::nnenegildo de Jfomes. 

N. 17:3 A- 1903 

Re~!acr;:tío {iilol cio projedo n. 17.'3, deste anno, 
que autoí'i:m o P1·esidente da Republica a 
((UJ"ÍI' ao J.lf.ni$terio da htslir;a e Negocias 
Inferiores o credito ele 10:001$9.'34, sttpple· 
liWJüm· à J'HVI'·ica 27, do a'J't. 2° da lei 
n. 957·, de .'30 de dezembro de 1902 

O Congresso Ntwional .-.osolvo: 
Art. 1. o Fica. o Pl'nsiclente da Rcpuhlica, 

autorizado a, abl'ir ao Ministerio da Justi•;a o 
Negocios Interiores o credito de UNi04$03-1, 
5UI)plementar ü. rubr·icn. 2i, do art. 2° da,loi 
n. 957, de :·w do dezembro de 1902, sendo 

· 2:45')$100 pttrtt despezas com exame~ gera<~s 
do prcp:.tra.torios, G: 15~~$834 com aulas :-;up
plemeni.at•os no Externato, o 2:000$ com gra
tificaçõe.;; addicionaes no Intot'tli1to. 

Aet. 2. 0 Revogu.m-so a::; dispo~íçt:í3~ em 
contr.ü·Iu. 

Sala. da::; Commissões, 20 de agost0 de 1003. 
-Domingos Guimarc7es.- V. Jllclscarenlws. 
1lennenegildo de Montes. 

N. 174 A- 1903 

. Redacçtío final do pi·ojecto n. 17-1, deste 
anno, que au/.ol'i::;a o P1·esiclent.e drt Repu
bl~·ca a (!bl'ir ao Minisl.e>·io ela .Justiça e 
Negocias Interio1·es o c1·edito supplementar 

. de .'32: 000$ pam attendet ao pagmnento de 

. ({juclas ele Cl.tslo aos membros do Cong1·esso 

.Nacionc1.Z 

O Cóngresso Nacional rusol v e: 
A1·t. I. o Fjca o Presidente da Republica, 

:autol'izado n, a1)l'iX' ao Minist(lrju du, Justiça 
.. e Negocios Interiore.s o credito de 32:000$, 

supplemcnktr á rulJl'ica, ga, do ~l't. .2°, d;r, 
lei n. 937, de :lO de dezemlJro de 1902, pa.l''-" 
attendcr <t:.J pagamento tle ajud.as dG cu-:;to 
aos membros do Congresso ::\aciona!. 

At·t. 2. o R !Vogam-se as disposições em 
contr<tl'io. 

Sala dé1s Commissõcs, :26 de agosto de IDO:L 
- Do.ui11(!rJS Guima;·aes .-V. Jfasca;·rlnlws.
_IIer;;reneyildo de Jfo1·aes. 

V;To a. impriri1ir· os ~eguintes 

PARECERES 

· N. 92- 190::: 

Indr.fe,·e os ;·cquei'Í,iiCntos em que p;·cllicanles 
do 2[1. classe e ccu·teiros ele 3'' classe de di
v·;;·sas (ulmi~1isln1çijes poslaes da Republ·1~cr.r 
pede,;~ UUlfi/Íenlo de setts veacimentos. 

Ao cxa.mo ilit Commis.;ão de Orçamento fo
ram trazidas as r-epresentações dirigidas <lo 
Congresso Nacional pelos praticant0s (~C 
2:.1. classe c ca.rteil'.JS de 2a o 3a classes de cll
YCl'3i.l.S administrações po::;tacs, pedindo o 
augmen to dos seus vencimentos. 

A exiguicb.de deste objecto não é ·de conte~~ 
tac;ão. Cumpre, porém, lembrar que a 101 
que os fixou, creando aqueUas classe:3 de func
cionario:;, é de mui recente da.t:t. 

Coercspondem ellas, pelo serviço a. S3u 
cargo c pelo pessoal que as cJmpõe, aos an
tigos supplcntes~ cre •.do:~pc~os regulan~ento.; 
do I SUO c 1896. Estes ua.o tmham vencunen
tos fixos, 01.'<\m pa!!os p1·o 1·alt1~ com as sobras 
quo se vel'ificassem no credito _dL>tribuido 
para as dos pczas do pessoa~. Da lu r~.~ul ta :v a. 
tocu,r-lhes utmt l'cmunoru.~ao mo~:~qtnnha,, m
comlxttiv<.Jl com apropria tlocencia do sm·viço 
publico; muita.s vezes [Lpenas i~tGingi<1 a 12$ 
por mez e l'arumento ia além de :308000. 

Entendon o Poclr!r Legislativo de .cot•rigil· 
es.;;;_t a11omalitt, supprimindo aquclla cbs::;c e 
substltuinJo-a por funecion!l_.rius oll'octi vos, 
com vencimentos fixos. Pa.ra. a.uxiliae a ex
ecução des.;;tt medida, Já iniciada por peojectos 
c pareceres dtt Camtt.ra. dos Deputados, oega~ 
njzou a, directoria gera.l umn, tabella de ven
cimentos, quo foi approvada e incorpot·ada rt 
lei n. 845, de 8 de janeiro de 1902. Fora,m 
olles fixados em 700$, 900$ e I: 100$, conforme 
a ndrninis tração a quo perGencessem os novos 
prati.cantes o carteiros. . . . 

E' ainda pouco, sem duv1dt1, mas Jci .. e U_!U 
apreciavcl molhort.uuento sobre a s~tuaçao 
a.nterior. Custou ello um accrcsc1mo de 
41J:548$500 no oeçamonto dos C0rr~ios. 

A lei, lw. apenas um anno, esta em ex
ecução. Não condiria, com o criterio do le
gisla.dol'rcformai-a tão dopt-essa, u,ggrav<.l.nt.\o 
ainda a de.speza, rJ'.tO ;.,lia tanto elovou • 
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SESSÃO E\[ 2() DE AGOSTO DE '1 003 

.\gun.1'llemos mclhOl' oppJrtunida.do pa.ra. 
<tüondoe ;i. rucla.mação daquellcs fnnccionil,
rio.,;. E' ao menos o qno p~trcce ;i, Commis::;ão 
de 0rÇ'illl1blltu. 

Sala. da::i Com missões, 2G <lc agosto de lD03. 
p,·unci sciJ "Vei:;r~, JWCSÜlúnte.- Fnuwisco 8â, 
rolatot·.-l'adll. Rn;;1os.-Dav icl ( :umpis lc( .
Ci·lytno Santos .-Laurindo L'itlc~.-!.'ornelio da 
Fonseca. 

PAI ·~I·:CI ': R 

\". D3- 1903 

• J ul.:ra que 1vTo deve sr.w co1u·cdi(lo o Cl'ctl?:to rle 
33:98 ó'$:t[) :l , j}(:dido f'elo i'odcr E,_:cntlivo 
i' ( t i'U i 'l(f/(tlll.t.:nlo d(i al('eres da l;;·i!Jr.ulu. jiO{i

,,.ia,l ErMslo P-~~,fu Jfuclwdo 

Em Mensa~em do 25 de maio ultimu, o 
Sr. Pr<Jsicknte dét Repttblica sollicil.:t, o cee
•lito de 3:3: \J88;):D3 para p~tg ;.t,tnen i;o <lu Yüttci
mcntos o indnmniz~tção das CtJSt ~t-: tio pl'o· 
•·Jssu do alfero:~ da. briga.d;t p0lid:tl El'lle:;l.o 
Pinto i\IaclHHlu. ExplicJ. a Monsagum que 
esta obriga.ção d.n Fazenda Nacional provém 
do quo, l,cndo sido este oflic:i :d rof•>rma.tlo 
})Jl' J.ecreto de 2,1 do maiu de l8D 1, n;"to su 
•;onformou com este acto o pediu ao:-; t1·i bu
n:t,es a. repara•Jío de vida, prüpondo no juizo 
seccional do,;;to di.stt"icto a. compotontu acç~ã''· 
na. Clnallogt·l,;u resultado fn.vor;wel pol<t ,;en
tença, do lH de m:üo do 190l, cottllrm;ula 
po::; tel'iormonto pelo "\.ccOl'dào elo Supr.~mo 
Tribunn.t Federal, n. 74G, de ::0 do cbzcmbr·o 
rle 190.2, 

Deanto dcst · ~ cx.postç;L ), a. Commis.'lfio de 
U1·ç~amonto .julgou do :iCll dovel' t·eqrrisib11· 
do Go\·crno o •lucumonto que o a.ll'ct•us Pinto 
)la.ch<.tli'J llovia wr apl'csonbd.o, in:)tl'uind" 
Sll<~ pt•otenr;:T:í.u a.u JHg.LlllOOtt> 0111 qucstílo C 

provando quo as sonr.ent:as alludida,; roeam 
peorcrida.s. A roqui:-:içfl0 dn. Conunicisfi.o J'ui 
sa.tist'dt;1 com o ollicio do St· . l\Hnistl'o da 
.lust.lt;•a. e Ne,;.:·ucio:; Interiores de 2-1 de junho. 
u quu.l vem acl)mpanlti:ulo dt~ c:11·ta, Ü•J f;;On

LCOt~ <.t que o alferes Pinto MachtLdo obteve do 
Suprcmu Tribunal Fodel'al, pas.':lado om 17 de 
,janeiro deste anno. 

Tomando conhecimento deste tlocumcnto, 
.,.-criticou tt Comrnissã.o quo a scn tença. !lo 
;juiz dedb secç:Iio, la vra.Ja. em Hl de J1?.<l.io dt! 
lUOl, nã.o condcmnou a F'azenJa Nacton;tl a 
pa•.'ar qmLntia cort;:~ ao a.lf'eros Phto Ma· 
cllado; ~w contrario, o seu disposiUvo é o 8e· 
crriintc: 
o ~<Julgo nullo o decreto de 24 de maio do 
lS~H p:1ra. tLS ~.mgut•n.r o <li rei to do A .• con
üomnando a Faz;ooda. Naeional a pagar-lhe os 
vencimentos e a. tli!feronr:a. dos vondmonto::; 
rgtc deixou de rouobcr tlos•.tc a dil.ttt de sua 

Vo!. IV 

refol'llla, nnei monto' c difl'~.n· enç<13 que ser<! o 
liguirlwlos na ej_:ccuç/!o. 

Ali <tS, fui isto me~mo que o Autor pedira 
em ~ua petic:ão in ici :.d , e, portanto,, no pro
cosso nonltuma lnse po.IL~I·b existit· p~Lra. 
nma conclemn<t~JL ; J div, • r:~a. Por Lsu o accor
d:io do Supremo Tribunal n. 7-lG, üe .::o de 
düzembro de l\ iO:!, 0)1in;u1 lu pola duni.eina 
d:t. :::ent,cnça., n;_ul:t mai:-> fez tlo ClllO confir
mn.l-a. om :-ma, C•)llelllsi'io. Cumpria., poi~. ao 
alful'OS Pinto ?llitelLHlu, nnto< ele pt·otuJtdcr 
seu pagamento dot•i\";ulo da sont.l'nça pro
nunciada ern s~~n favot•, pt·oml)\·m· ~L licltri
üu.ç?to do que lho era devido 110 jllizo compe
tente . 

Nfiu julgou llovot' a.;sim f'azel': :vnte.;; Coi â. 
Brigada Policial o atli obtere <1 Ol'.~i.LJÜz;.Lçi'l o 
üc uma. follw. do pa~·~Lmt.mLo, a qLiai p<uece 
que no seu onknJct· <ltWC suppl'ir aquolh 
liquidação. 
N~w entcn•lo as .irn <L Cummi::;s:'tu. !·:· prin

eipio ca.rdeal tlo no:=::su pt·uco.;s•J c i \-it CJ 110 a, 
sontenr,·a se cxocnta, no juizo ch cau:sa, pl'ill
cipal. 

On, lu.!!o quo <1liq•li•laçii.o, no d.izer dos 
pt•a.xistas, c~ co!lsoquench <l;t sontcnç~L c um 
pl'incipio da ox:ecuc;ii:•, ,·.obvio qno ollo se 
raz n;tquelle mosrnu juizo. Sem }\l't !t;~ rit·,por
ttwi;o, esta, t'O.:t·a. c~s:::PJWial, não é possivel 
:ulmittit• quo :tqncll:::. l'ulln, utganiz•.td.a. na. 
Br·igad<1 Pulicia.l, vcnh:t suppril' C\. liriuicl<~f;i'í.o 
f'uita nojuiw comp ~i tunLu. 

E não é lieitu Jurid<LL' que :t rcgt·::1.., de cpw 
se trata., c~, como diz a Commi:'s;'Lo, ü::iSI:nci:tl. 
Estn, co,no ;ts tlumai~ Cot·mas JH'ocossuao.~, é 
insl.ltnitl~~ puh ld pttl'tl g:u·;wtit· :L s;~IJn'lol'ia 
elo ox::tmu e a r·ur·tírFIIJ rl:L~ dud.,<íu::l; n;Io sfto 
f'ormu.lidarlus cJ.n pm·o l11:-;o, s inií. •J actos tuto~ 
lal'üS ÜO lJl'Opi'ÍO dit•.•ito. [>:tl'.'l, l'Xül11p!iti.l::J,r 
r~om a JH'OJH'i:~ l1ypotl!c :~o uceut·t·un te. si ;L 
t'tllh:~ ol'ganizada. pL•Ia Bl'i.ti;'1Jl;L Polir;i:Ll, <t 
l'UIJUOl'imunto do <ll.t'crus PintJ \I.adtarlo, ti
vesse put· qua.l.qtwt· form:~ pl't >.jurli.dtt lo seu 
di1·c:ito, eut·l,·~mt\lllitJ qut: u:-lkJ :;,ppdla:l'ia, p:t:t·a. 
a l.iquidcwão jndicial, afim du l'U!X1"al' o Ol'l'O 
losivo quu soH'tos.~u. Xão se púrlo, pois, pro
teril' ussu ado do pt·octJSO:::o sinc"ú> no ca.·.o do 
trans:1r\1;ão ou composição amig[~l'el., ll:.t qual 
nil.o é liei l.o :í. F;I,ZOllti:l, N; ~eion ;d Gil (iL'(l.l'. 

Alem ,:_a. omissào as~im vul'ificad.a, cum
pl'o {L Co:nmi~sã.o ~nlierü:n· quu o u.if'ut·cs 
Pinto Mnclw.do nã·.) pl·1m1ovuu a oxe,·ução da 
sua. suntenr,'a., rle accOl'UiJ eurn IJ p1·ecuLtuado 
pelo art. 4l da, V part.u do doc. n. :L084, 
de 5 du novernbl'o do 1898, o qual dlz: 

« Sendo tL Fttzen .la. condernna.!l:t pot• senM 
tonç:a, <1 a.Lgum pa.gn.mento, e:;tio livL~es de 
penhora, os. boni.l nac_io~mos, os Cjlt::l.cs . nao. po
dem :.;c r allen:.t.dos stnao p JL' a.etn lr~."nsla LI v o. 
A scnt.cnçtt scnt cxccutu.(li.1, dcJni.~ üe ltttvm· 
pls•ado em jnl~ ~do o de t~1' sido ~ntimat.l~ o 
peucm•adol' da. 1~ azcnda, sz e31 •) n~.!O lhe offe-

r-.7 
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7·ecer einbt.o-gos, oxpo lindo o ,jui~ pc·e~at~)l'Í 'b da 18 de agosto de 18:)2, combinado com o 
:10 Thesouro para oll'ectual'-so o paga.m<3ntn. art. lGG do Codigo Criminal de l8:iü. 

Este a.cb <lu pt•occ.;,;:w fvi da todo ommit- E' b:Jm de vcL· que o legisladoe em 180~ 
tido: o alferes r;nto l\'iach ·~do não levou stn. nã.o podia ter o intuito de C.)nscrvar as for
carta de scntenç::.L ao juiz ela execução, não malidades prcscripta.s pelo § 3° do art .. :?o tb 
requereu a cibç:i,o rlo procat'étdor seccional decreto n . . 260, de l de dezembro de 1841, 
p::Lra apresent;1ção dus emb;tl'J.W:i quo tivos.;;c p:)rquanto, pelo menos em sua ultima p:~rte. 
a oppor, oom <ts dema.is diligencias log.too;. e:isa. rli.:;p:Jsiçlo collidil'i<L com o art. 77 da 

Ora, si houv~:JS .1 foi to, c'Jrtament; este Constituiçiio. 
procul'ador dtt Fazenda. Nacion:1t bria em- Poetanto S::lll pensa,mento não poJia sce 
bargos a, nffc:·ecce ü. dih, exccaç:Io no intuito siniív dcixa,l' ao aebitejo Llo Pollm· Executivo 
<le annullat· n, sc:1tonçêLC infit'mai.' o julg~tdo. <t livro apt•eciêtçiio de ser ou não applicavel a. 

Pa1·a tn.n~o ba..;ta, consillcr;tt' que soln\.l o l'efvrm<.t no c::t.so em questão. Ora, sendo a.-s
obj:}cto ela, c :~u.-n não l.em sülo uníformo aj il: im, tendo em vi.'3ta. a. fé fh officiJ do a.lferes 
ríspeuJ.cnciêt do Supremo Tl'lbunal Federal. Pinto ~Iaclw.do, ins ; rt·t na carta de scni;onça, 

CJm efl\;ito este Von(W~~ndo Tribunal tom parece (~ CvmmissfLJ quo o Governo b:;.m 
julg.~tdo divcrsa.mont.J o objcctu em li~igio: <1.giu a SOi.l respeito. julgando·o incur . .;o na 
umtts vezo:; tEm docitlido, como nJ peesente hypoth~.:;o do n. 3 dJ c:ta~lo n.rt. 1GG 1lo Co
a.ccordito e no d, n. 185, de :3 de outubro de digo Criminal.dc l830,no q_uenão foz mn,is do 
1896 (Jul'isp1·wbncio.., pJ,g. 211), que o Poder qne1 confirtnwr o juizo dos superiJres lücral'
Executivo, l'efut·mando <.L SC:u :~orlJitrio os chicos dess3 pffici.d. 
officiaes d~t Bdgcvla Policial, infringJ o I~ em vist:í do QllO acab~ de oxpendcr, a, 
art. 271 d:; dccr.;:o n. 1.2133 A, de 10 de fo- Cornmissão !~de pilf'Jc.•r: 
vuroUJ de 1803, segun.lo o qua~ CSB_:!. rc· 1 o qile sQjn. neg.;,doo creuito tlc :3:}\iSS;:\;393, 
formt.~ deve SJl' reguln..l~. _-pcl<.t . Logtsla.:;a,o ~) pcJidu pelo Poder Exccu&i\.-,J,p:-tra, pa[!amento 
Excrmto. Or,t, só poemnt111do e.;;tLle.:l'tslaça.o I do :.df,lre~ (i:.t Briga la PÓlidal,l~Pnest.o Pinto 
que ::n oprJre <.1. rt:f'~rma~ de um offi~i:.tl nos 1 i\Ia.clndo; 
preci~os toemos da ter n. 6 t8, de 18 do agosl;o '='o que a carL::L fi r> sentenç1. 1nrtencontc ao 
de 18;:>2, art. · O, §§ 1" c 2°, e do úccrcto -, · . . ',,·. ~ . ;. , · . . ._ <,. 

19·) A de "O ''C J·u1c·t"O d" 189 ~ (• b:-.m le mo~mo offictal s._,Ja. env4ada ao St. Mm~::,t.o 
n. ·J • .) u ·'· ' ~; . , , ' '~ l la Tust'r.:t c N'·cr ·cios Inter·oi'CS a qF•m 
ver que o Govci'O.J carece do arbHt·i:J pal\l ~t ~ .. : . 11 1 ~~J · . . 

1
. • , ~ u. 

t· d•·;.3 ;ctrl o 1tra'> vezes p ré. n :-sCl~Ltambomcn;ll,daum,tcopra do:-;tep.nc-
pra lca :; ·,~\, 1 - _,' L'-. c 9 rÍc', ~ , ' ccl'. p1.r<1 ciu~ lut}:t de cntee~al·a ao Se. Pro
cJn:t.~ nos ,.cc Hla.o~ 0: 45~,de s J s~t~~1b,ru cura'.lOi' S::~ccion::d, qua,ndo lho tenha de dar 
e 4.l~, de ~, .. de .no~om~J,ro de L ?3 ~~ur. L_pr u; instrtD}Ões pttr<1 ~~ úefosl. da Fazenda Nacio
dcncia, pao'': 2.4± c 2R.J), t~m .JUl0 c1.d,J qne nn.l nc.~ta c:1 tsa 
nem a Const1tatçao nem ler alguma deu o 1 

' • 
direito de víta.liciedadc aos ditos officittcs c Sala d11s Commis.sües, 2,_; Jc agosto de 190::. 
pois nno podia o cita.do dccl'oto n. 1.303 A, -Francisco Vei,rr,, prcsident~.-Ui·bano Sem
conferi l-a, a pretexto de regulamentar a lei tos, rol;.Ltoe .--/'aula Romos .-David C1.1.mpislr~ 
n. 76, tlc 16 do agosto do 1892. Ora, si ao -Law·i·ncw l'itta.-Cünwlio da Ponseca.
Gl>verno é permittido de)nittir' arl nnlwi~ Fhmcisco S'i. 
esses offieiaos, com maior·itt de razão os pôde 
refurmn.r, ctu:tndo julgar conveniente. Exp .?:>ÍÇITO de il1,?tivn a quo st; í'efiJr.~ (~ 

pw·ece1· supl'a · Porta.n to, por.tn te esta di vorsidaole rlc jul
gados, é b~rr~ d.c voe, como foi affirm•1do,quo. 
si o alfeees Pinto Machado houvesse tentado Se. Presiuentc utt Rcpublica. -- O alfet'C .~ 
a execução d;1 sJnt:Jn~a peonunciad;1 em seu da, Brigada Policial Ern::~sto Pinto Macha.do, 
favor, o pl'Qcut•ador seccional não teria. fi.Ll· não s~ conformando com o act'J do Podér 
tado ~n sen uevc1' uc ofl'erocce embargos à E:'{ecutivo que u ref'ormou pot' decreto <!c :!4 
mesma cxecu~~ão. de maio do 1804, propoz perante o .juiz. fe-

Accrcs~~e ainda, qtHl, na hypothcse v.;r- dcr~tl deste Distdcto a competente acçã.o ao
tente, col'l'O ;1, Commis . .;;"ão o dever du notat• nullatorio, obtendo sentença fu.vuravel pro
um facto novo, o qual, sem duvida, concJr- fcr·i.la em 18 do mai:J de 1901 e confiemt~da 
rer<i. par<.t annullal' a sontcnça c infirnue o po~· ttccordã:J do Supremo Tribunal F'ederal 
julgado, sendo ofl'eeccitlo como ma.tol'ia de. n. 740, de 20 de dczcmlJro do 1902. 
emb:trgo. 1\Iesmo admi.t.t;iuo o principio firma- R'3clam:tnio ellc o pagmcnto dos vonci
do na. sen~:mça. de que prevalece om f<WJL' dos mcnt::>s intogracs do dito po.3to, a. contar da 
officiaes <L1131'igada Policial o art. 271 <lo d :· dlLta rlo roiol'ido decl'eto, c dando-se dupli
ct•eto n. 1.203 A, ó cet•tJ, como reJonhcce a cn.t-.L de vencimento:>, t'Jrn:t-so ncc)ssario so
mcsm:t scn~;enç::t., c1ue um dos motivos, que licitar do c,)ngrO.:ilO Na.ciun·.Ll o cr·edito ox
:permitte a rcCol'ml d'JS mo.smo), é o que s:~ J traoruina.l'io de 3:~:98is~D:3, sondo :3): l85s0Hl 

·acha expresso no§ 2u do art. go d1 lei n .048, plra. pagamento da diil'eren(~l ~lo soltlo,' d·1 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:46- Página 12 de 45 

SESS1\..0 El\f 26 DE AGOSTO DE 190:3 451 

,gratificação do oxorcicio c da, ot<:tpJ., durante 
o poriodo d() 21 de maio d,) 1894 a 31 de dc
zernhl'O do 1902, :i:43ôS1l2 par<L OCCOI'l'Cl' a 
·lgual dcspozi1 relativa, ao actna.l exercício 
de IDO';, th accordo Gom as folhas juntas 
c 4l6 ~.7(\') para. hd.cmnizaçTí·) ü·ts custas üo 
pro:::osso. 

Su '11nctb, poi.s, o n.ssumpto (L vo.:na n.pro
..::l;~';(io. n.fi.n.1 .de ctnc vos dígncts resotvm· 
como jnlgades accrta.·Jo. 

Rio Ll;: .Jttnoiro, 25 de. maio dG 19}3. -
.}. ) . . 'c'e:dn·o. 

N. !H -1003 

1':\.lli:.:CElt 

Jd[)Ct que nr1o <.leve se·,· eoncc<.lido o nedito dt!. 
2D:t518~:JG'7, pedi lo pelo J)ode;· fÇ:cecHl-ivo, 
pa;·a Jia!fau!enl:J d:J ulf.:rc.> rla 1Jn.rJorlr1 po
Licú~t A!(i·elo Xww:; ele jndl'ade 

Por monsagJm d0 3 do corrente o Sr. Pre
sidente da Repub!ica, solicLta uru ereLlito Je 
:-!0:518$307 pa.L'~t ·pagar· vencim_:mtJ.':i e c~s~:Ls 
de pmce.~sso ao alferes d•_L l~rigada policHtl 
;\lfL'o.Lo ~unes do Anrlr.Lde. 

Tendo sido este o(fiein,l l'Oforrna~lo por de-· 
-cl'oto de 24 de maio de 180 J, não se confor
mou com csso acGo do Goveeno, peopondo 
:tc(;ãel para o Mnulbr. E:5t(t acçã.o füi julgad<t 
prbce:lonb p:.>r scntGnçn do Dl'. juiz seccio
nal, de 23 do julho de IVO!, confirmada. pJr 
l.tecorcliio do Supr0mo Tl'ibunal Fcleral, 
n. 8:37, ú.c 4 do abril do col'rcntc <Lnno. 

Em vbt::t J.isto, o a.lfel'cs Alfredo de An
<lradc rcq ucrou a respo::ti vn co, r-ta, q u.o lhe 
foi pa.~sa.da e:n 13 de m:l.io ultimo, n.pl'O:~cn
tanclo-a ao S1•. .:\UnisLro da .TLBtiça. e Nego
cio.:; Intcriol'CS, a r1uern pediu que fosse cum
Pt'lda.. 
- Entrcb.nto, o r,;fcrid•J ofricild nio olJti veea 
em :;ou fi.l.vor um::, sentença quo con:lo;nnasse 
;t Fazcnla NacionaL em qu:.tnti<t coeta, com
petindo-Ihc, pois, J)romovor <L respectiva li
<tttid<tçã.o . 

Nã.0 o fuz, limita.n.Jo-s} a peJie :t brigada
pJLichl tt org~tnizctção de UtnlL folll~~ de p:t.
gu.rn.ento, a, quaJ <1present·:~. no intuito úe 
.~ttpprir a,qnoHttliquida.çã.o. 

Bem as:::in1, nfL'J p1·omovo1I a exocuqão (h 
di ta, sent:mc:.;:t, na. conl\n·midad.c. do <1ue pt•c
ecitua. o aPt. 41, <.'h, V p:.u·tc do decreto nu
mero 3. 034, do 5 do novombt•o de 1803, em 

-cu.jo momento é li.cito ao peGClll't:vtor da. Fa
mnda Nacional oppo1• em1Ja1·gos (t mesma 
·Oxccuçã.o. 

Em vist<t do ex:po'lto, :1presonh-sc (t Com
missão de Orcamento um c<t~o inteiramente 
lú.entico ao dÓ alfet•os d:~ rcfori<Lt b1•igada 
.Kl'ncsto Pinto MaciHtdo, sobl'O o qual se pt·o-

nuncion a Commissão em pa.rccer desta da h, 
sob o. 93, de . .;te anno. 

E scnJo assín1, pl'ovalec;;ndo neste c::tSJ <t:) 

mesmas razões de docidii', <.L Commissilo, 1'0-
porhndo-se üs 1·azõcs j(t expJn·Hrlus, (\ r,:l.m
bem aqui do parecer: 

l 0 ,que :-;c_j:t negado o ceedito de :.?9:5lS.;5G7, 
p8dido pelo FuLlOi' Exocuti vo, p:_t,L'D, p~t :a.
mento do alft;l'C-3 da IJri . ..:·au<L Jlülki~li Alú'<!.do 
~unc3 rlc Andradu; 

2°, que a c~tl'!;:.t de s::mtc.nç:t p.wten:'cnt:~ a.rJ 
mc3mo alf'..;rcs srj;t cnvia.d:t au Sr. MinL~i.t·u 
<LL Jus~iça. e Nc;.!·oci.~s Iut:_ll'iot·cs, a 'J'lC!ll 
ktrnb:31ll sorú cnvicd:t um:L' cópla r1est:) p:u·e
l'GI' p n•a que SJ digne on t,eegal-a tL) :-;e. pl'O

cueador scccio:tal, quando llll! t;:•nln elo.:; d:-u· 
instruc.~.l:'\·0" a, b~Jm 1la. t~e{\)3<1 tb, F:tzench ::h
CÍl)llltl no pre.;ente feito. 

Sala tbs Con1mis.:>õcs, 26 dr; a!..!·o~t.o de l~-,03. 
-Fmnc-isr:o Ve-i[j(l.-Urúano S~mtos, L',;h 1.Ql', 

-Laut·indo 1'-itla. - /'uula Ramos. -Dr<vid 
Campis{(l.- Cornâio da Fonseca.- F,-..u; cis
co 8ú. 

EX!'OSI<,'.\0 DI~ l\IOTIVOS A·QUE S:: l.EFE'!-'·: O 
l'AltECER Sl-PHA. ' 

Se. Pr·c.üderli;e da. ltupublic:t. - O alf<Jt'C.-> 
.l<l. brigLI.\_1.\. I>otki:ü Atft·eU.o ~un:s Ll.e .-\.n
deadu, não so coní'urmando com o n .. ·to üu 
Po.lol' Execut;ivo que o L·el'uemoll Inrlltellc 
posto -pol.' (lect·eto tle. 2t <L\ nnio .de. lSJ-1, 
propoz perante o .juiz C.Jdcrat desto distri ;to 
acompotont.e ac<}:'í.o ;~nnu!Latul'i:L, uht~nlu 
sontenç<L f'a\·or<tvci, profot·i·.lu. <:m :!.:i ele jttllw 
lle 190! e conllt'm:t l<t. pot· :w~ol·,tc}.o d•.J Su
pt.·amo Tl'ibumd Fe.lor<tl, n. N 37, de 4 de rLbl'il 
dv correntcanno. 

RocLa,ma.nllo e !lo. o pa.grLmcn to elo:.; venci
mentos intogt':tC:3 do dit;o posto, a• contu· da 
di.l.ti1 do reJ'cn•ido dl~ct•ci;o, c d;tnd.o-se d.u
plicn.ta, de vencimentos, tot•na-so necc.-::
s;wio solicitar d.o Congr·esso Nacional o cl'e
dil.o ex traordin:Lrio de 2D: 5l8$:3(i7, sen lo 
27:497$70~ par~ pa.g~mento da dill'~~enç~:t. Ü1J 

~o!do, (h gra,trticaça.o de c:wreww e da, 
ctarnt, durante o p:wiodo (i"; 2! de maio de 
18(.l! a, 31 do uczernlJr,J ele HJJ2 ; I :G:->:3:-;Z2::,, 
p.a'<L OCCO!'l'.W éL igmtl. ÜO~p JZLL rclal,i V:~ no 
t.cmpo decorri.do de 1 dcjtneiro a 5 de _j;1l!w 
do lú0:3 lle accordo com a~ !'ulh l.~ ,jnn ta.;.;, 
visto to'e revertido pa.r;L o qu:vJeo olrocti ,·o 
pot' decreto de G deste ultinw mez, c :367.-;8.50 
pal'<1 in,1ernni7;'1.r;f\.o das custa.s Ll.u rn·oeo::lso. 

Submotto, pois, o as~tun:Joo.ú. v_os:;a a.pre
cia.!;ho. [d}m (b que vo.:; d1gnots rcsol ~-e L• 

como ,jtilgarJes :1 cortado. 
Rio clJ .Ju.neieo, 3 de :1·.,wsto li'~ 1\J.J:~. -.r. 

J. 8-wiHCL 
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Vão a impl'imi.1· od soguinte'i 

1 'H.ü.JECTO :'i 

])e .,'(o rwe:t:~t d0s CenTeios d0 !J-istn>to J·IJdend. 
us do Eslwlo (/o Rio du Jand.1·o, l'i"<W;;t{o-se 
11eslr: í!uU.t J1rliu.úúsl;·rq:(i.tj })t1Sl at úleHt·:·ct' ás 
fj~te ter;,;;. out;·o:; Estrulo.~: rl1( Repu{;l-io<, com 
pa;··xcr Cêii<L·cwio dr( Cr;1i l :u·i:ssi'ío de 0;·
•.·runenlo. 

A des:wnoxa~·{í.o tios Corrc.;i,js do l~sta.du do 
!Uo <Lc .fanoil·o dt.~ Aúr,Jinis!;r·:.u,:iio do !Jist!'ic to 
Fedcr:J.l, pr·opust:~ Il(J pro,jtY~i;u 11. lj'J, de.':ito 
anno, dctormin:uia consido1·:wel a.eút'l•scirnu 
de dcspez:t, :-::um vaJJta.gl:JIJ algumo., :J.ntc;:; 
})l'Ojuizo, para o l'orviço. 

Essa mcdirl<.L lmporhrla e:r,~~tl' uma, ontrtt 
Adlllinístraç~:\o cum st:ue n:.t e:~pítal flJIIJlÍ .. 
w.·nse, scn1, cntJ·c:tanto, rnduzie o t;r·a,balho a 
cargo dll. rcp;~r-tir}to actu:~l. Com. em~itu, a. 
ma.xim:.~ pat•te do SCP\'tí;O de:· eullrLIJcr:u.o do 
m<.Lla.s do Estado du Ri.o e:on!;inuat'<.t <li ~ 
})Cndcntc do Districto Fotlel';.tl, . pois aCFti 
Yl.'lil ter <i Es trad à de ForJ·r; C r~ n t1•al dr, 
Br<.~zil. c pcl.') in tcJ•medio desh, as q uc eum 
ella. se ligam. Mcsrno <1 COl't'e :-; pullüenei:t que 
traD:siii<t pui<L Estrad<.~ do F't•r·J',. Lí~opoldina 
~~. em grande pane, pr·ocPdcnte dest;t Ca.
}1ital. 

Assim, o Esta.üo do ltio !i1;:1.l'ia do titcto, 
servidl) 1101, tluas ;~dJJJinisf.J·a ~'õ r:s: ;L r1e Ni
!,lloeoy n 11 do f>i::;t!'ido Fntlc~r·: l.l. (J serviço 
desta nã.o SI\ Sl!ppr· .iJJIÍl'Í~t, llC'IJ! i:'!I'i:J, lieit;u 
r;ugii,;.Lt'-:~e dCJ r. :JJIOI;!;ur. par·a !:ie r· di:·,:tl'ilmida 
naqncl!a eidi.Lue, toll:. ~ t.L eurtr:~pondoncia, qun 
teria do t·ogrcs.-'ar· p;l,L'i~ <Vll:i, aliJII cl! sc•guil' 
o S<m dc;:;tino _ 

.\. lHill'r: lm OUI'Ili:tl U.u ·"''1'\'ir·o :-;ull'l·r•l'i:L 
illtlteis e i.nju,.tilit·arcüs dr·IIJn .~:ts . NrJ ltJ'tJIH'i.u 
('urncc:iJJtnnto de m;t.Cc;L'ia.l eHt.J..; ::e rul'i!lca
r· iam. 

E:::so supprimünto, :;tlgundu as di.·;posi,,.-(ies 
rer··ti!amentat·es, (\ f'ui1,u Ü.-:; :u.lmini~tt•at.'i} :s 
pet.~- diJ·cctori:.L .geral. Si a. do ~'m;Jweoy JÍoii
,-cr de l'ümetlict· o ma.tm·ial eocl;~nJ;J.do por 
:.dgumn, agencia ~er,·id. ; l. pela. E .~ti'i.uL.L de Fc·rt·u 
Central ou por qualqtter outl':t que ::;o não 
;)ommunül uo dit•uefi·,,mcn 1.e curn :1 s1!do da 
atlministr;.Lç::'í,o, oeconor-;1 e.;;J;o !';.wto : mato· 
ria i jiL cn dado daq 11 i pal'í.~ :.~ ea.pit,:ü (J urni
nensc, pol' intcrmeuin d;L :.uJrniuil:(tJ·ac;:i'i.o do 
Disü·icl.o Federal, por oss·~ mP;-;:no c;~minho 
vol!i<11'Ú. par;~ clwg:u· i.í. ilgCJici;J, de.-;tirntal'ia. 

D:.tllÍ, r(!tiLT'diMIJCllLO do .-t~l'\'Ít:.J, diilJIÍCaçüo 
irnüil 1lo tt·aballio r: t1o d.O."P!!;t,:l,. 

E111 eone!usãn : a rncdid L pr·opo~31/L n~to 
consulta :ws int;m·os:-;cs tlo Tlte;~o : !l'O. nem il.<JS 
d.o set·\·iço post::d, nem :t•.J:" d·) pt•opi·io l•:<;tatlo 
cJo !Uo ,[c .Janeir·u. 

E por isto a. Commissào de Ü!'Çê.!.ll1üllt•J jul
ga, D~to de\rcr aeonselltéU' é.t appro,·a,)to d:J 

projocto. 

S;tla d;1.s Cummi:::síJes, -~6 do agosr,o de 1903. 
-- J+ancisco Vr: iya, pres idenl;t~. - l"mncisco 
s,;, rcl:Ltor.- l'wrla R•líiiOS. -David Cau/
jiÍ .~:{u. -- UrlJWUJ Srmlos . -- ( 'ornct-:·o rlr( FIJil
secu. 

O Cungrcsso N;wional dccrcf;<.L 

Ad. I. n Ficam desaoncxados dos Cun·eio:-:: 
d t l Distl'ido Foüct·al o~ CurTeius do E·; tadu 
do Rio tlc Janeiro, el'eando-::>c ncstu Estado 
uma i \drnini::;tr:v,:?io Pust;1l iÜCiltic;L ü.s llUC 
toem ou1;ros !•;stad.os d<L ltepub!ica. 

Art. 2. o Fic<.tm re 1·ugatlas as d ispo!)i<) ies 
em coniira.rio.,.. 

Caniara tlo; Deputados, :3 do ,j1dh:) de 1903. 
- Louren(:O JJaplisla. -- Luur·i,~.úo f 'illa. -
Síl,;a Castro. -- Galvilo Baplisla. - lünrique 
Dm·r;cs. - Oli·oeira J<'itJUein.:d~. 

N. 10:; B _: 190:; 

Pan:cer soiJre rmumda ojji~rec:·rta ~w .'J<t di:: .. 
cH·:s,7tJ do J'ro}eclo n. 108 A, deslt: anno, 
sHII.';lU.u.livQ ltji.{/I'OVculo na :.!'' rli ::cHs.~,/o rlo 
J)I'(Jjcclo n. 7::.. de J.!)02, . dd_ei:írt:·non~lo f(llr.J 

O Ciii ~ UI''/'GfjtN/0 t(O /'om./wt "lft/l.{r.tJ' :: r')tl um 
nffir·inl do e:r;err.:ilo, rio rl''arlro w·[i, ;t, IJ!( re
fi.u·nuulo, eseolhirlo r/l !fl [;·e o:: sllllll/lc;·,,os 'I H 

copi/tie:: , I'OIJO(jt.U.IO í'lt:S[n Jl ll/'/e o rYl; .fo r/.a 

ló ''· .J():J, ri1J .:.!·l du Oll[,,fli·o r.lc 18!JfJ 

.\ Cl>lntnh;;;:i.o do :\J:J,I'inll<L ~~ l:llo!'l':t c'\ d(~ 
p;u·oe1~r quo sP,j;t. :1pp1.·uvada a e1nnnJa :•.J?t'P
.~<~Il l,;ul;t, pe:o :-;1·. f >efllt ta.do .IIJil.f( u 1111 P ll'es 
au pl'il,jt~c:Lo 11. I0:3A, d.e I~HJ::I, lie<Hdo o · 
nws111u :ussim ru<li.g-i.d.o: 

O Congt·esso .\'acion:.d uccrcl.<t: 
APtigo uni~::;. O diJ·cdor do Pornlml :Vlili

ta.t· será. urn otnci:t.l tlu cxert:i t.o, d.o quaüto 
acLi v o 011. rol'urmu.do, c:.;c:olhitlo OJllir'ü os SLL- · 
lnl ternos ou capi tã.es, licando ne . .;;t.a. parte 
ecvugado o aJ·I;. 4° du. lei n. 'w::, dr~ ~~ d.c 
outJliJL·o de~ 1806. 

Sali.t das Co1nmbsões, lD de a~ostu do 1!103. 
- J. Snr1ros NeiDa, peesidcnte.- Rndolplw 
I 'ni:··,ío, rrd.u.i;or .- Cm·los Cavatcanli. -8otll'r.JS 

dos ·"'rmlos. 

E.,J.EJ'iiJ.\ A <~r;E SI·; H.EVJ~JW () J'AH.EC/·;J~ SUl'/'/{.\ . 

i\1.! art;. 1"-Em vo:~, do encLu·re2·ado --di
g<~·SC: cli t·c ~: t.or. 

S;da, d. i::i ::;cssõm;, S d.o agosf10 1le WO:.L-· · 
!lrJi 'i!I /Ía d1! .'\ri,- .luWJ.'dm l'ires. 
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N. ll7B-1903 

!Parecer so1J1·e a emenda o(fe1·ecida na 2"' dis
cusstio do pl'ojecto n. 117, deste ani!O (do 
Senado), que manda abri1· ao J.:[ínisterio da 
.Justiça e _Negocias Interio?•es o c1·edito ex
traordinario de. 639$ para pagamento_ de 
'IJencimentos devidos aos 2°5 officiaes da Se-
c?·etaTiâ do Senado -

· A· Comrnissão de Orçamento conside1'a a 
emenda. doprojeéto n-.117 A:.,docorrente l1nnô, 
de ma teria extrÇtnha á do referido prôjêcto, 
·visto tratar.se do augmento dos. vencimentos 
que foi c.oncedido pelo· Senado a officiaes da 
Secret~ria daquella cas_.a do CongressO; a 
emenda r.:fere-seá graWl.caçãO ap fiscal do 
Governo perante uma escol!:), de. engenharia; 
cargo de natureza. diversa,- e beill, assini di
'versa é a origem dai divida; o. Senado decreta. 
o pagam.erito -em virtude-de sua deliberaÇ'ií,o; 
a emenda p~de o -pagamento de uma gra ti· 
·ficação, que; quando devida, para ser paga. 
·deve ser o 'pedido acompanhaclo de·· provas ; 
tanto mais quanto a divida, segundo se diz 
na emenda,_ vem de 1898 a l90D e por issJ 
-de exercícios findos. E', portanto, a. Com
missão de . parecer q_uo a emenda não pó ele 
ser .acceita. 

Sal::t das Cornmissõe3, .. 25 de agosto de 1903. 
--Fmncisco Veiga, presidente.-C01wetio da 
Fonseca, relator.-Fnmcisco Sâ.--'-Paula Ra
m;os,- Da<~Jid Campista.- Urbano_ Santos.
.Laúrindo P-itta. 

Emenda a que se ?:efere o pm·,-c3i' supra 

AccrescenteAse onde convier: 
5:800$-Gratíficaçji,o devid~ pela le1 n; 314, 

·de 30 .de -outnbro. de 1895, .ao fiscal do Go
verno perante a Éscola de Engenhl),ria de 
Permtmbuéo, ·Dr. Gúilhermino Ta:vare3, a 

·contar de 6 de agósto ele 1898 a 3rcte dezem-
bro de 1900. 

Sala elas sessões, 8 de agusto de 1903.
Atfonso Costa. 

. N~ 133 ~ 1903 

Parecer . sobre a emej!da ptferecida na 3a dis' 
cussão do p1·ojecto n. 133 C, declarando que 
gosarà da fmnquia põstal a. RelJ·ista da So
ciedade de Med·icina e Cirurgia do Rio de. 
Janeiro 

(Vfde projecto n. 237, de- f 900) 

A emenda do Sr. Deputado Ga!vão Baptista 
. ao projecto n. 133 O amplia a concessão dá 
franquia postal á Revista Medica de S. Paulo. 

De accordo com o seu parecer sobro 
aq_uelle projt>cto, pensa a Commissão de Or
çamento q_ue a emenda deve ser appro-
vada. . . 
· Sala das Commissões. 26 de agosto de 1903 . 

Francisco Veiga, Presidente.-Francisço Sà. 
-~Paula Ràmos.-David Campista.-Ltwrindo 
Pitta.-Urbano Santos.-Cornelio da Fonseca, 

Emenda a que se refere o parecei' sttpm 

Onde convier: 
Art. Igual fa.vo·r <i. Rev-isia Jlrleclica üe 

S. Paulo. 
S:tla das sessões, lS de àgosto de l 903.

Gal~cto Baptista. 

N. 133.0 - 1903 

Pa1·ece1· sobre a emenda ap1·esentada ·na 3a 
discMssão do p1·ojecto n. 133 A, deste anno, 
que dec/(l,i'a que gosanio de franquia postal 
ct correspondencia e a· «Rev·ista» ela Socie
dade de Geographia do Rio de Janeiro 

De accorclo com o seu voto emittirlo sobre · 
o assumpto do projecto n. 133 A, pensa a 
Commissão que deve ser approvada a emenda 
do n,o])re Deputado João Luiz Alves e outros, 
que amplia o favor nelle concedido, á Revista 
do Archivo Publico Mineiro. 

Sala das Commissões,2G de agosto de 1903. 
-Francisco Veiga, presidente.- Francisco 
Sâ, relator.-'- Paula Ramos.- David Cam
pista.- Urbano Santos.- Law·indo Pitta.-
CorneUo d.a Fonseca. · 

Emenda a que se ref~J·e o parecer supra 

Ao art. lo: 

Depois das palavr.l.s:- Rio de .Tanelro
accrescente-so -e do Archivo Publico do Es-
tado de Minas Geraes. _ 
. S.R.-Sala · da.s sessões, 18 de agosto de 
1903.--'-- Joao Luiz Jll-ves.- E. Lobo.- Ber
naJ;do Jfonteiro.-,BIIeno de Paiva.~Carvalho 
Brito . 

• N. 133 P-1903 

Parecer sobre as emendas apresentadas na 2"' 
· diswssão do projecto n. 133 B, deste anno, 

qHe declam que gozm·ao de · f1'anqúia postal 
a correspondencia e. a Re~Jista da Liga 
Naval 

-E'•. a Commissão de Orçamento de parecer 
'que sejam approvadas as emendas dos Srs, 
Deputados . Thomaz Cavalcanti e Julio de; 
Mello ao projecto n. 133 B, 
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A primeil'a, é de simples redacc;?í.o, n. se
gundcL estende li correspondoncia dos Clubs 
Militar e Xaval a concessão do franquia, 

_postc.d, fdta á Rcvi:~ta da Liga .Naval.· 
S:.Ja dé.~S Commi~sues, 26 de agosto dC' 19(J3. 

-Francisco Vci,r;a, prcsidente.-Jiro.ncisco Sâ 
relator.-Pr.mla Rmnos.-Dovid Cmllpista.
Urbww Sanlos.-Law·indo PillC!.-Co1·nelio 
da Fonseca. · 

Eli1endas a que se re('e1·e o pa1·ece1· supra 

Ao peojccto n. 1:33 B: 
Gozarão de fr:wq uii1. postal a cuerí~spon

doncía c impressos dos Clubs Militar c Nava!. 
S~tla das sessões, 18 de ago::to de 19 3.

Thoma~ Cavalconli. 

trata-se de prorogaçã.o de licença em cujo· 
goso se a.cha o ama.nuc.nse do Tribunal Civil' 
c Criminal Augusto :Moi·eno .Alagão, a Com-
missão du Petições deu seu parecer conce
dendo a licença com ordenado sómente. 

E' esse parecer quo a Commissão de Orça.
rncnto acceita, não <~cccitanclo a emenda, 
na. qual se pede a pro rogação de licença com 
todos os vencimtmtos ; no em tanto, <.1. Ca
mai\1, decidirá como julgar acertar! o. 

Sn h das Commisst)es, 26 do ag·osto do 
190:_:. - Francisco Veiga, presidente. -
Conwlio da FoHseca, relator. - Lrntl'indo 
l)itta. -Urbano Sanfos. -David Campista •. 
-Paula Ramos. - Fmncisco Sâ. 

Emenda o:_ que se 1'e{e1·em os pw·ece1·es 

Em voz de- com o ordenado- diga-se:
Eruend<t i"t I'odacçuo do prqjecto n. l 33 B, com os vencimentos. 

de l 903: Sala das 'sessões, 3 de agosto uo 1903. -
A's palavras-Liga. Xaval-acci·oeonte-se : Angelo NetiJ. 

Bl'<tziloira.. 
Sala d<t::l sJssões, JS do agosto do lS03.- N. 185--1903 

Julin de Mello. · 
Fixa. a despe:,a do 1lliniste1'io das Relo.çõe~ 

N. 145 13- 190:3 Ede1·iores pam o exe1·cicio de 1004 

Pa~·ecc1·es solm: a . emende~ c~p1·ese;dada nu A Commh:são de Orçamento tom a hont•a 
d·isct~.ss{{o unica r.lo p1·rljecto n. 1-/;'J, 1kste do submcttcr ti. deliberação da Camara o 
nllilo, fjllC Gut.ori:.a o Pode1· E.}.'"Wl·ivo a projecto de loi que fixa a despoza, do l\'1inis
co11cede1· ao a~twntu.!n!;:e do 1.'1-ibunul Civit c tcl'io elas Relações Exteriores paPa. o excr-
C?·iutinol Augusto Jlforcno do .·llo[p7o um ciciu d~ l90J. . 
an110 de ricenç,r., con1 Ol'(lc~;ctlo, ei1t ;woro-l P1·opuc o Governo seJa essa. de:,pozn. orçnv.l:.l. 
ff!T.•.·r7o â que lhe ;:Ji crmcecl-;'da C"ill 1:7 de em G:i I :920$. papel o I .013:000$, ouro. 
)tdho rio anno pa:.;sado O rlbpentl.io em papel mantom·SC para 

IU0<1 exuctamonto igu·,,L ao tjllO foi votado 
parn vigorar no cor1•ento oxe1·cieiu, lnwontlo 
nas dospozas om ouro um accroscimo, qtto u 
pro,jocto consigna, dn 148:000$000. 

. A liconç:n, em cnjo goso so anhava o peti
cwn~u·io Augusto l\Iorcno de Aln•)[o t'út•t~,·llw 
conccd.ida eorn todos os vcncin~cn tus 110Lo 
Puder Lcgi~htivo, em visr;·'· do~ documentos 
com que instruiu :L smL petição pam p1·ov~u· 
que ~ull'l·i.a de ~1olcstia. gt·avo, quo PXig-ia. 
longo e dlspcndt(Jso j,,·:ü<tll1ünto e não di~· 
p~tnha. de outt·os recursos além do.;; que pro
vem de sen emprego. 
. N? l'equorinwnto em que pJde prorogação 
da. llconç:L por mi1is um annu flt,z as mesmas 
:.t~legaçõcs c as cornpruva. cum attesta.do me
dtco e in f'onnaçt~os do Pl'Jsit.lente do Tri
ln~na~ Civil~ e Criminal, pelo que ''· Com
mis~no <tccotta. a emenda ttllre:-:entn.da. pelo 
D<Jputado Angelo Noto. 

Sala das S08si'.íos, 3 ue agosto do 1 üO~L -
1'awo·es de Ly1·a, presiuontô inte"dno.- Lin
llolpho Caetano, rela;or. - José Eu:.ebio. 

A Commissão U.e Orçamento sento divor·•rir 
ua tlc Poti(;ões o Podel'OS a respeito do )fa
l'CCel'_ dado ti emon.da o!ferecida ao p1·ojecto 
11. 14v A, do corrente anno. Nesse projecto 

Cotejadas ontl'c si a~ despozos auoual· 
monto votadas para osto Ministcl'io dcsllc 
H."OO, quando começou a vigorar a discrimi
naç~? uos oer,umontos o~ ouro c c·m papel, 
vet•tfiCa-so que, ao contrarto do que succecle 
nos domai.:; departamentos c.la administração 
publica, a despczt~ orç:1da parn. o 1\Unistorio 
elas Relações Exteriores permaneco qua~i cs
taci.ona.ria.. ao pas.:>o que a rend.:L liqui.dn._pro
vcmento dos consulttdos tem seguido até o· 
presente uma linha, fil'mcmente a~cencionn.l. 

Com eli'ei.to, as despozas orçtunentarbs 
deste ·1\finisttrio foram fixados: 

Para 1900 em 1.055:000$, ouro, c 5;~6:920$~ 
papel ; 

Para 1901 em 900:500$, ouro, e 5·;7:520$, 
papel ; 

Para 1902 em 926:500$, ouro, o 7:37:920$, 
pupo1 ; 

Para 1003 em 905:500$, ouro, o 631:920$, 
papel. 
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Excluídas todt\s a.s dcspeza:3, a reOLla dos Além desse accrescimo, foi contemplado 
consulados - qu) foi de 4.5:058$933 em 1892, no pt•njccto o de 35:50J$, ouro-sendo :31:500$ 
atti ng-i u em 1900 a 565: Dô-l$880 c em 190 l <t destinados <LO pe:3soal c ma teria. I d<L Legaçã J 

976:i38$4~4...-d.c.Ycndo ter sido de muito maior no Equador c Columbia o 4:0008 para OCl~Or
-vulto no ultimo exercicio, gr·açn.s principal- rer ás despczas do Vice-Cunsu!adú em Vigo. 
monte n.o rcgimen das factnras comularcs. A Na, vol'ba relati.v-a, ao pessoal da Legaçno 
Commissã.o o~tá informada do quo<~ receit-L no Equador c Co!mnbia está, computada ~t 
consular no p;•imoü·o semestre do vigente somma de 2:0'JO$ p~tra gJ·atificaç·ão do pJ•i
exerclClO é já. supcrio1• a. ôOO: 000:-$000. moil'o secretario, nos tormos cxpre:::sos u o 

Entretanto não é pos:Sivcl cnt,re nós f,H. art. 2o <h lei n. :122, do 1895. 
mar-se id~a, approximada das dcspcz<L'l reaos O restabelecimento üus Lngações em Ve
de um Ministorio -si houver de ser admit· nezucla,, Eq~a.dor e Colurob1a, t\lia-Be a con
tido como base quasi exclusiva 00 ca.lculo _ vcniencias vaiiosas da nos:Sa polit :ca, inter
o conjuocto das verbas votadns na.-3 leis nacional c ~~ Comrnissão, devidamente infol' · 
orçamentaria.s. m~u.b., a.ttendeu <is pondet'ac,i)cs q uc lhe fo-

8em faUa.r nos creditas extraordinarios, ram feitas pelo Ministerio eoinpetente. con
cujo valor - devido certamente ao concurso sign ~nilo no projcc~o as verb:~s indispcn~a
feequcnto de circumstancia.s inesperadas- vcis. 
tem por vezes alcançado motadü e mais da) As mesmas consideruçõos, qu::tnto á pul i
despczas orJinarlas totacs fix:;J.das pua 0 tica commcrcütl-dotot•frlÍntu·am a inclusão 
exercicio, b<.1.sta que se considere a successã.o cb verba cot·rc:::ponrlentc ao Vice-Consulado 
inftexivel dos creditas supplomenta,1·es qno em Vigo, cujo movimento se faz digno de 
a vnlt •,m em todos os cxcrcicios cun1o so n0 t,a · 
fossom um orçamento latOt·-al inevita.vot. As rcla(;ucs com,norciacs entt'c e.;;se port ,) 

o Ministorio d.as RclaçõJs Exteriored n -10 o o Bt·azil tendem a progressivo desenvolvi-
monto, pJssuindo olln aprociavol. actividade 

csc:.tp~L a essa norma financcir·a, sondo que, cmigeatoria quo de perto nos ,interessa. 
jtí. pa.ra o corrontc mwrcicio, foram aprcscn- A vcrln gerc.tl dcstinad:.l a lcgaç:ões c con 
tados o estão em anda,mento no CongrossJ suL:.t los tem soifrido constan tcs oscillaçõe::;, 
podidos de credito::; supplomont::trl3s om um do pequena monLa. ali<ís. Provêm, em grande 
valor qne excedo a, 2UO:OQI,$000. parto, as dUl'ero :(;<~S encontradas da, prai.ien. 

Sem tluvida quo a C·Jnvcnioncia. de sol' pouco recvmmcndavot <lo dccrct<tt'-so v.r-
0vitada, quanto possível) a rt!p::tição (to taes tnalmcnto a supprossii.o de log[~t·os, c aM de 
pratica.s t~otet•n1inou a prupost:J. d.o Govot'no egações intoil•.,s, pela, oliminaç:-ll> annual 
no sonr;ido elo soro augmentarla a verba. rcfb· das vot·l>a.s eot•t•ospondont0s cliL dcspoz<t. Por 
1'011 to a ajudas rlo custo, que ae xpcrioncin. de- 111 ds 1·cavoit:wcis o patl'ioLicos q11c pussa.m 
~rwnst1·ou não hu,vcr- siLlo bom duéad·t nos Ol'· ser os intui\,os que {\etmmina,rn um ta.l wo
~'nmonios n.nteriol'os. cesw-o meio r,)guLu· de itll;or·ar-so a ui'g<t-

Uosdo lX!JD a.t~ o exercício actual-a dos- nizu;ão de 11111 set·viço 1losLa nat.ur'cw,-sl!I'<L 
pe?. ,, coru ol:! ;e scrviç·o tem si(lo unif(n·mc- 0 de. m'.jdi!ica.e-st~ pt·Gvi~~n1.t!\Üu a. Llisr,o::i<:•\o 
Jncnto lixada em 8'J:IJ008, da.lltlu !ogar <L ft•o- do lui <.JIIC o et·cou. 
rtuoncia do SltpplomonLus <.t ve!'ba, do que ,j'i E c 11 rnp 1·~l ohsoL·va.t• quo-qurtndc) ttS3iJU ri-
exi::;te uxomplu no.-;;to mesmo exot•cicio. g.n·0s: ~mont.n 11 ,-,.o tiJssc-a!) ll11speza~ com a 

Sobre <1 pt•opJstu. do Governo, neste parti- ropt·eserJtaçíío IJmziloira nn c:dcl·ior· são cxa,
eular, !ta urn augmont.o do 10:000$, que a ct.amcntn u,s mono:; indicatlas <l instabíUdadc 
CommissfLo consignou no projocto. Explica- tlecot'l'cnto da,s modilic:L(,:õcs cont.inuas das 
;-;o tal au.!.('rncnto como urna cunscqucncia. no- ,.-CL·bas oeçanwntm·ias. · 
cessaria do l'J::> 1.abG.lecimcntu th Legação nu Com ra,zãu pondcrltvn. í.t Commi~são de O e
Equador o Cu!umbia,, que não vinhu. Lliscl'i- ç:i.l.lllOnl;u, no parecer fir·mado em 2 do se
minad::t nas tabell<.LS oxp!icat,ivas que a.com· r.emiJl'U do 1902, que «não er:.t pl'cci::;o · enc:t
})anharam •~ pt·oposta, cmbot'a crea:la m:-1 r:ec()t' os inconvcniontcs rcsuLtan !.eS dét in~ta-
1eL hiUdado tios cargos diplum:.t•.icus o consul<~-

Na verbn. relativa a «Legações o ConsuhL·jl'Os, modrficadus <LilllutdiiJCJJto em dispo
tio.:>» i ncluom a:' tabelhs en via.das pelo Go- si~:õc:; urç:<Lmon tar•üts, accrcs(:on tn.nd.o-so 
\'Cl'no um ac0roscimo de despcza no Yulor ou l'Oti,·an<lQ-sc as verbas rospocHvas. 
ue ()7:500$, omo, pa,r:~ u.ttonLlCr :í. convcnien- !~' irnpl'Cscimllvcl qnn i\e 1innc n, loi sobre 
cia do rosl,abolocilnont.o dtt LcgL~çilo om Vo- o assumpto par:t, como ele dir•üit.J, sohro c!ln. 
nezuela o dos logn.rcs de .sogunJos soct•etu.rios so cunfecciuuat• o Ol'Çí.tmcn ~o da. dospeza, não 
ua,s do::; gstt\dos Unilos du. Americ:1, Ropu.· a,s~ente. como r.gL>ra, embaso:; movodiç.a.~.~ 
blicn, Al'gontiila, Ropublic:), 01·iental do UrLt· Nom 8C compadece tn.l pratica, cum as con
gua.y, Gran-B1·ctanhu, Fl'arwa .. Anstrb-Hun· YOnicncius das l'Ol:.1,1:ões iuLornttcionacs, além 
gria, lta.liu. o .la.pã.o. dos gra,va.mes e prejuizoi quo u.ctl.rrota.m aos 
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funccionarios- alguns j <t. com direitos adqui~ 
rülos, pesando em !lisponilJilidade sobre os 
cofi·es pn blicos. 

E' justo assignalar que <L Se :ret<LI'i<L dn,s 
Relações Exteriores j <í, nilo poss11n um:1 org:.L
nização administrativa q ne cOl'I'OSpon ia. cum 
proveito ;:t, natureza o vulto sempre aesccn !,e 
dos serviços que lhe competem. Os incon ve
nientes que d:dli l'CSHléant p:~ ra. ltJn:;, wlm .n i.-:;
tra.ção (lc J;ão el c v;~da. impurtancia nào en
contrarão compcnsaçã.o, p :Jl' e~:tt ·omos que 
seja.m <t tledie:.uião .o osror~.:u .·.c um pr~ssual 
zeloso, p :Jróm vis i vdmen te defkicn te. 

Ao pa:~ . .su flllO, n;t :; clcm:ti; I·cp~n·ti!~ÕJs 
llu Estadu tom :'Í :,,~ prog t•e ,,,i,·u u avuaa~ 
do o augmonto du ]H)::isu;t.l. ü d._~s voneinwn
tos l't)SL ocGiYus, o :\[i11i:stol'iu da:,; RoL~c;Õt) .~ 
. Exturiul'CS consti tu c, I I O:~ te a:'i::iUJnp to, nu r,a,. 
Ycl cxcPJJÇão. O pc.'i;u:d du quu ([UC huje se 
comJ1iJc a Sccreta rb (~ inf'c l'i(j t' ;~ , _~ qne i• xL;
tia. c~m 1850-ap:·z<.n· do na ru1':t.L c irnpor·t:tn
te c!t•sn nyolvirrwnlo dus seniçu~ em t :\o 
longu c.;pac;u ele tcrnpo. 

E' o 11110 so vcl'lih::~ do (' X:tnL; do seg1dntc 
qmtdc._~: 

t•:111 ts.~~\) 

di l'tY:bt• gUI';J . ~. 

4 dil'tY: tun'.,; de~ :.~c· 
ç·t'tll. 

10 lJI'iJil('ÍJ ·o : o/Hei:tc:s 
G .<<';:!'lll1•lo ; o!lic:a r· ,;. 
4 itfiJ:tlliiUDSi':';, 

Gl'(~ · i ll.~r.•.ll' I'Olll pi .. 
l:ldiJl'. 

poPtoieo. 
:~ Ccli11ÍI1UOS. 

3 C01'l'Oicx) . 

E:m 1903 

l dit'Cel; •JL' !-':eJ'<t.L. 
4 i\ i l'l\cf,l) l'c•:) Ll l\ SOC · 

1,·:·10. 

.J rr·imd t'Q;, oiTieiae:; 
·1 s t: .~·u, ~ dos ullic:iae.,;. 
7 itltll.1lllH~l1SCS. 

<LL'Citi V:> ;G<.t. 

pol'teit·u o 
ci;tiJljC, 

2 CJ iti;inuo.:;. 
~ COJ' i'Oi u; , 

::t.Íll· 

Qu <wi.u ;, Yen C'. irnnllt,> .-:.-·g el'ê.\.lJTien\(~ pt>llCO 

ma.i~ rdnvadu~ que lw. , , :-~ aUIJOS-u :-~ f'u11 edtJ· 
Tii.J.l'iu::> do :\fini·:LOJ'iu du Extnricw não c , nt~ 
lJ<.l.l'L·illlili'UJll do éLU ;~lll0111.o-p •ll' Vüí'.CS ;~vul
·t;aLlU-flllC tem f'<t vot·t~c hlo o funccion:1lísnw 
em gern.L. 

Ordíntu·iamonte-um:J, YCZ melhorados os 
venc1muntu:) du pei-isoal de urna. ropa.l·tic,:ãu
soguem-:'o ai:i cquiparac;ões eqnltativas em 
beneficio dos funccionar·ius d:;,.; : dumn,ii;; e 
a:):;im , du c:ptipal'açõ'w em eq 1IipaJ·aç:·Jo, HC 
tem dw~·ado a. llfll u.uguwnto genora i izado 
de qua~i tudo.; u . ..; voncinwntui:i. 

C um as do:s\'an t,:•.gen;;; do mnu. oxcCjic;':'io :1. 

essa regt'it- ficaram os f'uncC'iunu.rius do ~li· 
ni~Lerio du Ext;orior qno ali<í.s--polt~ rmLu· 
l'cz:L da rpp;u·tic:ãu :L que scr·vem ...... sãu obri
gado:; :1. dispen(Jius quc-outt·u . .; mais f'ítcll
mcJito dispon:,aJ:ão. 

O n.rchivo da ·secretaria ~~u ntinúa cnteegnc 
a um unico funccionario ; ora, ningucm 
ignora a. extrema impo1·ta ncir:t quo tL~m em 
totl::t <t p~~rto o.~sa secçiio J.o set·v iço confia.~ 
d<:t :·>cmpl'o a. um poss ._~ al numeroso de fun•> 
ciotHI'io :: cspeciacs. 

H.ecun ltcc.:;ndo ombor<L como urgonto a nu
cos._,id.ad e do mefhora.l' cs t·~ r::;tado de co usas, 
; ~ Cumrn b.~ilo não powle attcnucl-a. no pt·o~ 
jecL!> p:Jr nã.u Ih\> poemittir o paragraplw 
unico do :u•t.. 13.2 do Regimento Inkt·no d ~1, 
C ;~mara, lJIIC pruhíbe ct·oa.r on snpprimir 
cmpt·e~ c J :, ,;Lugmonl,a.J' ou diminnit' vcncimen
ws-pot· disp:;sições que se. incluam n:.ts Id~ 
ann·uus. • 

Ui voi·so; tccm :)ido a.té n.qui o' n1odos ck 
conl'c : .~eionat• o~ peujoctos do Ut•t;;Lmonto do 
Mini:·d; nrlo dit' nela.çôes Extm·iorcs, quanto;:-~ 
diseri rninaçi'í.o ou dota!ho da.s dospcza.s . 

ÜJ';.t as ~rübrica~ ot•ç:tmontat·.a8 t·cpotom 
minueiosaní.unte as cspocificaç,lir-s da s tahellas 
r:xlllicat;iva.;,, ora enCeixn.m c1n :.:cte Yet'b:1.s . 
lll ':idob(l:J.·: pelas da pruposi;a, do PoLlül' Ex
r:e u ti vo, to1las as dospezu.s an 11 i l<WS tio l\U
ni::Jtudo. 

i\ lu i to em lJOra so tl'ate de urna questão de 
Íúl'l11rt, rdio tloi:m cfi:L de t o1· irnpuriianeia. 
ltiÔI'Ill81tte qua.IHlu se l'cfl~ ~·o <L u.Jua. lei an~ 
tot·iziLndu LlespDza:-;; o que, como <tcimn, .'!~ 
Ll h su. Lum pül' \'OZOS c ~ r· oauo U S!!ppeirnitlu 
~orYÍI_'l)B , n:"io so ltmHanüo n. tlllHL sirnplos do
t;Lçã.o Ol'(:<L.munta\i!!· pu.~·a. o . r egul í.tr' funccio~ 
l1 ~Ltl'H'r1 t.O Wt Ol'g~; iiiZ<t<;:iW CXlSttJnl;e. 

(J JH' ime it•o l)ro ~.~ es:_;o, q11ü f!Ow;istc na l'C~ 
pt·otltll:(.~ ~.o litl;eral LliJ,::i t<l.ln; lbs, tem c> in· 
t·on\·eni t! nf.o tle l.or·un.r· put· deJitid;-; lungo c·. 
•.>. nt ;.t !gLLtllí.I.S vm•ba.s, inutillllOJrl;c\ dohlllailu, 
c; pi·o,jt;ctu do Ioi. Por isso t.um sido üs vczc· . ..; 
:tk1nd.,n:tdo. 

U .·;:·gtllhlu pr:1 ~n tct' o dcl'dlü i.n Hn·,;o e, 
:di;ls, a i.H'<JYid:Ldu c1uc o e;J.l'<WtCJ'ÍZ:J, t't)!'Çil a 
t'ü 1'1 :r•cm ·i< L.~ co1Js tan ~ es c.: c:spt!c: ilic:Ldas ú. pr·o
p.;st:J, go \'Ql'Il<tmCIJI;al c :is \ ' tWb<L,: du OI\·:1-

mclliiu :tntc1·ioe quo fie<tm V ~'do n'uvo ali;c
radas. 

T:u .•s r·cfof'eneia:-; deS<Lppa.J·n •~eln l'l'l~q,wnt,~
mcntc na !oi doJini1;iv:,,, fi<::uldv f!(Jntc•nl;o :.J, 
VOl'bu. l)f'n globo que O ÜOVC1'110 puÜCl'iL :l,p· 
pliCili: pur eont:.L du ea.d. :.~ rubdc<1. . 

Enl.r'<)t;wtu, o com o intuil;o elo f'a.ciliG:u· o 
OXi.UY:o da. Ca.rnara, <~ Commissi:í.o consnrvo1t 
l.i.LOS r·el'oJ·oncias sornprequco J)l'O}~çto nltet•:t. 
UJIHL cle:-:pc~/,:~, pal'tL mais 011 pat·;L menos, re~ 
lat;í vallleni;(~ ao ut'Ç:amon t;o PI'Cc~edenl;c. 

J.:;-;la. l'il ' ellflli:di:wr~ ht nl'to impediu r111e fo :':.-' :· 
at\tJptado ttm rneio tt>rrno on t,t·o os !H'ocus.-;cj"' 
ú:'iti'UIIIO..; CliJIJ Gnüln VÍgOJ.•ado pitl':t lL CrlfJ· 
l'< lc,;:;·Ju dus ot·ç:a.nwnto,-.; dcl .Mílli:-:tol'lo du Ex~ 
t(.Wivl'. 

Na vcl'lra, -Lc~;.r:u;õcs c C<m~nln.do,.:.~ qw~ ~~
sem pro a, de maior vulto o <L nuds fL'üiJ uentc•· 
lliCitto ;dtet•:t.du.polo voto (l:.~ C<MllLll':.t- :L t't•· 
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"Jrcsentaçiio braziloira no exicrio1' Yao dcs
iaca.rla. por paizns, tomando-se ea üa lcg tçi'io 
.-pc:-:soaL u ma1.eri:d incluidos-comu uma 
nnidadn :uilnini:-;ü•ai,iYa :t qn :\ corr·c.~po nüe 
no projectu a. ,-orb:t total elo quo com cll:~ se 
te1·<~ •lo dusp~~ndol'. O mesmo se d:io rcltLtl v a
monte a.os consularlos. 

hH' e.sta fôr·m ~t, alún1 da. pl'ornpb vcwifl
c<v.·ão do •liW ao Tho:-:ow·o custarü. a ropre
sent · ç?to nm t·<dt:L p:1 íz, t.cr·-:;;e-lw. ostn bolucid·.t 
prn· ·i..;aJncrlf.e a \ c.I'htt to tal col'l'e:'pondcn te a 
eacb h•.:..:aç·ú u ult consulado, sum os incon
veniC\nt c,; do ''rn longl) üeGalllc do pc~su: il e 
ma to.r ial respec LiYos. 

A Commissft.u tem a honl':t de apee~t~ntar à Cn.mat'<t o scgninte: 

PROJECTO 

Are. O Prositli 'Ti í;o da, l~c]mblic:r. ó antol'iz·.do :t Llt:S,)O'Jdül' pelo 
Ministerio das Reln.(õcs .Extl:riorcs <1 impod.anei<t d u 631: 0~0$ em 
pn,pl'l c l.053; ::JOOS em ouro, com os sorvií;'/)" d!•signarlo" nas sn:.nün
tes ver·bas: 

l "-Secretaria de Esta.do: 

Po::>son.l. .......•.•...•.....• 
f.hterl<ü ................. _ .. 

2a-Ernpregad:Js c:m dispun iuili-
dado .......•.•...........• 

3a.-Extmor·dinm·ia·s no inLCl'Lül' 
irwl nsive despczas com i;u
lo!-!Tammn.s p:Lt'a o extul'iot·. 

4a.--commiss(íes d.c linüLc.-:: ...... . 

:sà.-Lcgaç·õe:~ e consul<Ltius: 

Altmna.nh; ~: 

Pessoal e ma.Lcri:d dL~ leg:u;fi.u •.•. 
Co1tsnl geral o eh•wcel.lor· om 

Harnlwrgo .................... . 
Viee-consulum Hl'ülllüD •..••••... 

At•.:.;·ont.ina: 

Pc~sson.l dt~ lo!-!·:• ~:11o ( :~tlgi Jl Ont<tdo 
de lllll ;~o se~~r: : ~t.al'io J e lll:l,-
t,nr·ial., .•......... , .. · ........ . 

Consul g-cr·al 0111 I :11 ·nus :\.i1·us .. .. 
Vi~~~J-eon~ttlc:-; em Itosa.t•iu ~~ Pm.;;t-

d<.t::;, •••••••••••.••••••.••••.•• 

Austrin.-J [ltngt·ia: 

Pessoal da lo.!!H1:?ío (D.ugmen t.ado 
d.o mais Ulll ;,,. :-;ecl'déu·io) o 
Inatcri.al ..................... . 

Consul em Tt·icstr-c ............. . 

Be1gic;~ c Hol/;tn,i_a: 
Pesso:ü c matoria,l d:.t lc;1a~.ão .... 
Consul. om Antuorpia ....... , .. ,, 

Holivia: 

Pu:-;soa.l o matel'i<.d da lcgar,~ã.o .••• 

t'hilc: 
Possua! o rnate1·i:.d dn, Joga~.;:to .•. , 
Consut om Vt.tlpm·a.izo .......... . 

'Vol. LV 

Ot1ro 

1-l :0:Hl . ..::IH J0 
J :iiUrJSiJOIJ 

.j!);;J()II.,;;•O)Cil 

!IJ:()(HJ:->001; 

8:(l(JrJ:-_;O(JI) 

27:500$000 
7:000:;000 

~~:J : 500$00 o 
7:0008000 

:~4 : i)OI).~OOO 

30:5oosooo 
7:000$000 

Papel 

IG2: ~O'!SOOO 
:) 1:/'.!IISOUO 

/1):1)1)0:)100 

4:-::000.-:;!li)O 
:-.(JIJ:OUP:-;:( IQ!'i 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/2015 11 :46 - Página 19 de 45 

ANNAES DA CAMARA 
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Equa.dor c Columbia,: 

Pe.\:isoat c mate;ri.at da tcgaç"lo {in
clusive a gratificação do quo 
tpata o art . . 2° ua. lei n. 322, de 
1803) .••.•....• • .•••.•..•.• . .•• 

Fs tados -Unidos da, A merica: 
Pe~soal (b, leg~ção (a;ngmontaúo 

de mais um ~o s:;c:,)tario) ·o ma-
terial ................. . ...... . 

Consu~ ~m·a\ e . chancc~hw ~m 
Xova-Yol'l.;. .... . .............. . 

l<'ranl;;\,: 

Pessoal d:L 1C,l:'ação (augmentadu 
de mqis urn 2° secretario) e 
JTI<tterial ..•.............•..•.. 

Con.3ulttdos no H wre, Paei.:;, Mar
selha c Bordéos ......•......•. 

Grau-Bretanha: 
Po3.3oal da legi.tção ( augmcntado 

de m'1iS um 2() ;:;ecretal'io) e 
ffiilteriai. ....•...•......•..... 

Consul geral e cllanccllor em Li-
-verpool. .........•............ 

Consulcs em Londres, Cartlifl' o 
Southampton ............. , ... . 

Hespanln: 
Pcsso:t.! c nntcri.tl da legaçJ.o •... 
Con::~ut eril B<tl·coton.a .••••.•••••• 
Vit.!e-consul em Vigv .•.....•..•. 

ItaHa.: 
Pessoal d~t Lcg<.tção ( a.ugmcntado 

de Ul11 2•) SCCl'CLl1l'ÍO) C llli:t· 
tct·ial .......................•. 

Consul gel'n.l o chltncoller c_m Gc-
nova ........................• 

Gonsul em Nap)los . ............. . 

Jttpã.o : 
Po;soa.l du. bgaçfto ( <.wgmeutn.du 

de um ~o scct·etario) c ma. teria.l 

Para.gu:;y : 

Pcs::;oal e mate1·ial da lega(:ão .•. 
Vice-con',uhdo ern Assurnpção .•• 

Perú: 

Pes::;o~tl e material tla. legação ...• 
Consul garal em lquitos ..•••.•..•• 

Porbugal : 

Pessoa.l e material üa legaç:11o .... 
Consul geral c chanccller em 

Li::iboa .•...•••.........•..•...• 
Consul no Porto., ....... , .•.•.•• 

42:500$000 

16:000$000 

4 4: 000$')00 

31:009$000 
/ 

43:500$000 

l4:GGO$O:.O 

21 :000$1)00 

:23:500$000 
7:000$000 
4:00J$000 

40:500$000 

J 4: 0008')1 )1) 

7 : 000$0i)\) 

21 : 500,~01)0 

24:500$000 
4:000$000 

24:500$000 
7:008$0)0 

3ô:OOO*OOJ 

l4:00J$000 
7-:000$00') 
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Russi:.t: 

Pessoal o nmterial da legação .•.• 

Santé Sé: 
Pessoal e ma teria! da l L'g;ação ••• 

Snissa : 
Pessoal o matePial da le:.fação .. . 
Consut em Genob-:a ............. . 

Ut·uguay: 

- Pe:;soal da .lega<;·ão ( augrncnt~tdi! 
do um 2° secl'ctario) o materi.al 

Co11Sul gc.·al em Montovidéo .... . 
Consul no Salto ... ··~··· ....... . 

VonczuehL : 
Pess.nl o material r];_1, legaç:J,o ... 
63 - Ajudas do custo .•.......... 
7a- Extraordinarias no exterior. 

27:500$000 

23:500$000 

23 : 500.~000 
7:000$000 

40: 500.1);000 
10:000.-l;OOO 
'i:000$000 

22: 500.-\;000 
1:30:000$000 
45: ( )Qi)$000 

SaLt das Commis.-;õcs, :?5 <:.o agosto de 1903.- Fmncisco :.Veiga, 
preshL~nte.- David JI_. Cmnpista, relator.- F;·ancisco Sá.- Paula 
Rwnos.- Utbr.mo Santo:>.- Law·iildo Pitta.- Cometia da Fon
seca. 

PROPOSTA 

Art. ::v O P,esirlcnto do. Republica é autorizado-a dcspen.:er pola 
Rep<.Lrtioilo do ?'.'linistorio das H.elaç:ões Exteriores, com os Set'viços 
do~ignados nas segu1nto3 verlms, em ouro, 1.013:000$, o em papel, 
631 : !).20$00U . 

1 Sec:·ctaria de Estado ......... . 
2 Fmpecgados crn disponibilidade. 
:3 Extr·a,ol'(lin:trias no ínterim' ... . 
4 Com missões de lirnil.cs ........ . 
;; Logaç~ões e consulados, .....•.. 
6 Ajudas do custo ............... . 
7 l•::draord inar·iao:> tu cxteL'ÍOI' •••• 

N. 180 - 1003 

},' . .:tvva no ex-Deputado pelo Di:;[J·.fdo Fe(l,:;·al 
.los,J Au,r;ptslo Vinlwes a jíl'escripç~io em qr~IJ 
inco;·;·crwn os segs .ndx:idios, de 11 de agosto 
a 25 de selemb1·o de 1893. COiit valo eií/. 

;;,;j)(u·ado elo Sr. Eslevam Lobo e pureccr dr.1 
Commisslia de OJ·çc:.menlo 

l{cquel· o ex-Deputa.do pelo Di.stricto Fe· 
doral José Augusto Vinhaes que .lhe soja 
rcleYada a pr·esc1•lpção em quo illcorrcrcLlll 
seus subsídios, de 11 de agosto a 25 do se· 
tumbro do 1893, pot' exigir o Tribunal de 
Contas tt relovu.ção 1)ara lhe serem cllel:i 
pagos. 

Consoante os precedentes tla. CLunar·a., ainda 
ul~it~amnnto om ca.so hem ig-ual, e :J, Com
mtssao do Consl;ituição, Legisla.c;ílo e . Jus~'il,a 

Ouro 

848: ()1)0:!;001) 
!20:000$000 
4~>: ( 100~000 

Papel 
21 G: 020.~00. 1 
70:000$000 
45:000$000 

:100: 000~000 

Je parceor que seja dcferLdo o requerimento,. 
para o qno o1Teroco tt deliberação da, Camura,. 
o seguinte projccto de lei: 

.O Congresso Ni.tcional resolve : 
At•L I. o E' roleva.rla ao cx-Depuüdo poro 

Disl.ricto Fedol'a.l José Augusto Vinllacs a 
pre:::cripção em qus incorreram sous subsi
tlios, de 11 de agosto a 25 do setembro de 
1803, afim do lhe serem pagos. 

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

Sala das Commissões, 20 de agoato de 1903. 
- Pr..wanhos Monten.eg1·o, presidente.- Lui.z: 
Doming1tes, relato1·. - Azevedo Mcwques. 
-2'eixei1·a ele &~. ·-- Tlosannah de Oliveira. 
-Estevc1m Lobo, pelos fundamentos quo passo. 
u. oxpor. 
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4.60 AX~AES. DA CA;\IARA 

P:1rr-~cc-mc não versar a es1Jccie precisa.- I por1p1c os nã.u deviam havcl', ou por nos~o 
mento sobre prcSCI'Íi-'Ç·i"tl) tjUe, no 1·aso, r:. set'.l maiJ ·.I:.tdo, ou p:.~r S'1.1;isf'a(ão, ou crTO.~ ou 
:dlcga<l<t, inddc sob t~. ecnSI!l'éL constitn- tl'tiC;Js, r)n ont.r<Ls t: O:lS'lS ; e qn:mdc:.· 
cioo;d. i::ito dcpoh s.2 rcctltet'ia. em nossa. Fu.zcnd:t. 

Segundo gOl·atmcnto ~o ad.mltl.o, tom rL nossos of(iciaes nrTo tram. em le;nbrwu;a de laes 
Fazonu:.t Federal-;.~ seu f<tvor-., . a. pl'oscrípçã:,o cottsr.ts, Ji(Jr se nt"!o esc;·eüerem ulgwlirts ·ve~e.>, 
a.ctiva. de 40 annos e <1 p<tilSÍV<t de cinco ou ,,·e erral'em os tilHlos clelles nos 1·er;istros: 
unnos ~:omonte. o mnita.s vezes acontecia do lhes so1;cm eles ·· 

nianif'c~l;amento oiJ'on"5iv:t do pt'eceitu con- paclt:Ldo~ c il'cm tlnplicados os dítos dinllei
stitucioual (Const. Fed. art. 7:!- ~§ l" e 2°), f'•JS, 11~t :os dua:; vezes, c assim os dou ., ou 

· 11 prescripção p:1ssiva. üe cinco :Ínnus .in:-il,i- o :~ SCIIS luf'.teiros e our;r·as algumas pessoa.-:: 
tuiu[L em beneficio ch~ Fazenda, ~:~ciunal lm estava.rn sobre isso em gi'~tndes dob:Lte.-::, e 
sülo tt·anspl::wt:td.a, :,;em ltt<"l.ior cxa,mc - duvidas, não sabonclo qtlc ~ts tinlla.m .íá ·a.s.~im 
cremus nús- para, os dill"o:'eiHOs e succes- lw,vitlos, ou assim mesmo se lhes n:-w lle;-:;p<1-
sivos t.nxtos re~T!l<tmentares. eh:tvam, sumprn flc:tV<tm om tluvid.:t :-;i ver-

Ern m<dm·üt. de pt·oseeip~·ão compl'clwndn- dn.dcir·amenGo lhes dodam, ou n<-'lo, o que 
sn qnc divcesifi,tnc o lapso de tempo á pel.<~ CJ1Fmtiu. dos annos o mtiLlanç;.ts tlo no.-:sos 
mnditl:t dos intores.~cs ao ordem econumka ofl1cin.es e grande negocio üe I11)S;j~t Fazenda, 
c jnridic;t que csi.cj;tm 1·m jogo; não so <t vortbdc vordacleL:'amentc não :se podü"t 
o.lca!lÇil, pol't'm, u fundc:wJento P•Jr q110 o. S<LlJer·: e q,l'lel'ondo Nós <1. is:)o pt•ovcl', d e tct·~ 
Fazend:~ Fmlcral 11<1 du ~r.t· pur o.;-:,t f'ljrma. minamos, qucrerno.3, o nuwd:trno:-;.tpw daqui 
:;inguhr ti'lu peivil.cgin.damen. i.c hene!l~~i;td~t, I em. dea.uú:: ~1. ualque1· pc.•s.':imt (k.· .q· n~1.Iqu. ~l' 
Isto t:O, !;c[' um pe;tzo mcttot' de oxtmcç:ao sodc, 13 qua.lid~Llo que fu:', quo thiltt·o ue 
p<W<L as Slt:ls dividas e outro, sobremudo c;in~u annos não tir:.n• ourcrtLteeot· <ts carta:-; 
maior, p:Lm os sou~ crctlítus. e rt<;sombargos do:; dito:~ dcsp:&cllo::; acima de-

Advirta-se [Lintl<.t no ~oguinto: semollt<tnto clat•;u:los, dnlti em tl.e;Ltltc uão lhes sejam 
fhvor n,pt·oveiL<L, apemt~, '" Fazenda. Ft;tleral. rn:Lis ü:.ulus, nem snjam as p;Jl'tt>s i':U1Jr8 is:so 
sendo C'Xelnidas, cuufol'lllü se vc da. «Conso- rn:ds ouvidas.» . 
lid.ar,:[o d.as Lei~ Civis» de Carlos de Car- c:oncluo-sc, portanto, ClUC toJa <:t razão do 
valho (:ut. 987)-a f<tzend.c~-estatloal c muni- privilegio attrllmido ;:i, r :t.t! fcLt.on b proce
cipal. dia, da. sua bnt'Ot?l'[<PÍil, mal, mnHo lll'l i,-

Pot·\-Citi,nr:L nüo terão cst:1,s ütmhem os pek que e.xpõe o Regimento- ilJ?!Hl'dhad:J.. 
meSJiiO::l r·elcvantcs mui,ivo.-3 pt.tl'a CiUC se lhes tMJ':L :-:eeviçJs Üt{!S. 
torno extensivo aquollo prccnito ;? Or;.t, a. [?azcnd~t Fudcl'<Ü não e~ ' .:i. , f't.:liz-

A vor·dade 1!, por{i.m, que nã.o se c:oadnna mcnt : ~. n~:;sa, critic;1. enH.lt'genci:t elo n:'io po
ma,is eo1n o tliroito constitnciu1Hü vigente a clr.:l', nWl'Cê dos proccs~os, j;L huje aporrct
onnnci:.t<1a. modicht, t0tla dt~ injnsti!i.c<wül çuados, da conbbilid<.1, ~lc do E::lr.ét.io, tcazt': · 
cxccpç;i"irJ. em dit~ a. eSC L' i ptu:·ação dus seus debltos. 

Si toemos ü. l)l'lgem mais l'cnwta desstt g si. os motivos tã.J lea.lmctüc cxtt~ivlus no 
pi'uVitlt\neia, que o nosso dit>oito civil <Mito- ltngimento s~·r.o os unicos, ao que p:u' Jc:c, ju:::
l'iol' c o ;•.ctual c::m3a,grarn, t:i a. encont1·aru- tifkativos da sing1dar oxcnp::ã.o, eliU\1 <j c1uc 
mos na.s <<UI'Clcnações OLl Re;!illlGIIto d:.~ F'u,- ll(~l!tl:-iSita (Jlla, Sur' ulirnin ·.tll<t du cnr·po de no~
zonda üo 15lG, capiJnlo :~o~h>, (lUO '"''·te• : .~ ;;as !ui::~; 1m, então, fl'lC se unií"nt·miz,:rn '-'s i;c \. 
pcna. &t•ansc1·over: ltus vi6·cntes, qum· qu;.tnto tLs <Hvi.Jas ac~LYa~, 

<dJifiJ Ji'lssa;u/(1 cinco r.u1;ws as l'a;·te:: q11c quc1· a, r-ospcitu das divül;ts p<1.SSÍYas, nem ;::. ·: 
ncltu.-~ nJfJncre;·em n:: r(ivida . .;, IJI'C lhe:~ El-Uei I d;_t Uni5.o, assim como dus Esl.adosn rnnnici· 
deve1· pcl·ca.m s1.nt clt;·ctlo. pw::>. · 

Purr1uanto att! ::).to1·a. em no.~:·,a F'a.zcncla · O contra1·io sc1·.í. dc;;co:1hecer 0 profundr; 
muitas vezo:~ acun teeia. algurnas possmts dei- conceito <lo Romagno:-;i, d.e in teiea <ll)pl.ica
xarom em alguns aunos de tii•nr e requerer ção a t)sta hypJ!.ll08C: 
l-mas 1;enç;.ts, assentamentoS", eorrcgimento::; e «0Jitenore hL maggíor possible prospcr·í.t:t 
mantimentos, que fle Nós haviain de ha.vcr, é sicuruzz[L pubblica o comunc, inteena ode."
e se dão ordenadamente cada, anno na dita tema S([lvo lo inviolato escí·cü:io del/a z)rivel ·' 
nossa Fazond~L, por nossos ulJici.aes, quando p;·npr-ieiâe Ubel"lâ;o in caso di confli ttu d.el cosJ, 
pelas partes sãu requeridos; e qurtndo vi- pubblica con la privata, f<w prcvalcre .1:1.: 

.. nham pedir seus despaches, er<.t fad·iga. c tr<.1.- prima col mínimo possibile stwrilicio deH ::, 
balho úusccwcm-sc livros c re,qisl·ros dos an- p1•ivata. proprietb. c libcrtfL.» 
nos jxa;sados para ver si os tinham tirado ou Diu.s ~.,ert·oü•a, inqnorindo di1.S rohu:õcs c ~; 
nao, e ainda sobre isso se recrosciam outras tl·c os cidadii,os c o Esbado, nnttncia, ta.mbc: :: 

· duvidu.s, quo muitas vozes os taes dinheitus este ineontost;avel principio: 
· lltes t\J'<~m tir-ados ou passados, Otl pol' ,uteos «Os tliJ·~ii.os civis n:"tu rnuda,m do rmtllrt•z '• 
rcspeiGos o ,ju::;i,os impedimentos tirados, nem ;-;ofl"rom moclifina~:?i.o alguma, 1Jülo í';~G'•.l 
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SESSAO E\l · 2() DE AGOSTO Dli :U:l03 

Jo nellcs sm· iJ1tc1·os:nJ.o o EsLc:tdo. Niio ~~ o 
. :mjeito, nw,s o <1bjccto do tlieeito, qne tld,Jr
mina, :t sua, na.ttu•cza e eat·:gorin .. 

Os privilegius que o Esta,üo e esl.:tbrlc~cí
mentos publicos tinh:m1, uutl·'ora., s ·.d.n·e os 
··ida•.l<ÜlS no exercício dos diecito:; e ii i:'> n.c:.t
Lur·a,m eomp!ct:uncntc pelo coei ·.u·u >). 

Fm conclusão, pois, entendo qnc, embor·.t 
:,;e.jít o Congl'csso F'ud.oe:tl « cornpeton l.e p:u·a 
e:1nhecc.r· o d~·,eidit• lia, ro!eva<)ll de prc
,;crip<;;-ío-não l'oc;dto ~t bypotilcso veL·tenr,~~ 
~ r)IJ a, su·_;. alç:uL; isto é, n;'~o se tuttdo :•ild::1 
peescripto o legitimo direi to do ex-Deput:do 
Sr .. José Au!.!.·n.3t:J Vitth:;; :s aos :-:;cus ~ub~illiu:-3 
;;tf',;Z<L los, n'·;c[a, tem o Congt·esso :l, rclentr, 
p:u·c:condo-mc que u :tssumpto depenU.u antes 
demedhli1 aJminisl.t\ :. tiv;" l.orm,tb. pel;;, \lcs:t.» 

A Commiss;l ·) d.o 01·r,: :~ mr:nt0 tendo cxa
nünu.do os p:•.pei:::, r1uc lhe foram presente::; , 
r·olatlvo::l :w pcdicl t.l do rclev_n.(;ã.u de pr·c
:;Gripção do subsídios ('oito pelu cx-Dep11 ta.•.lo 
Fe;lcral. Ju:)ú Aug·usto Vi.nlmc.;;, .aos qucte ::i 1 
:•compa.nha. u pat·c>ccr dadopeb Commissü,J de I 
Legisliv:tí.u sob1·o o mesmo ~L ssumpb, em vist<t 
das razõo~ expostas nc~sc pl1t·ecm·, n:Ldtt tem 1 
:_;, oppo.r a sua conclus:w. 

s ~tla. d~:,s t'ommissües, 2G de ;lgo:,;to dn I 9 ~J ~-L 
-- r·1·ancisco 17eiga, prcsidcnlie.-Cornclio (/.a 
FOitseca. ;·elaiol·.-LaHí'imlo P.i/.la.-U1·1Ja .. to 
Santos ,:.._Dovicl Campista .-Prw la R umos.
h·cndsco Sâ. 

N. 187- 1903 

_1,,:..-. .. ·:·:,!õ o Pode;· E:,;ecul-ivo a oiJrir r.u--Jii
nislcrio das BdoçDc:: Eu:lerion:s o cJ·cdito 
especial rfe JOO:OOO.SOOO, ow ·D, ;l(fra o 
nt<::~ú/ 0 fim do lj/11!- foi l!t!/o;·i;;!ulo }"~lo rle
c,·elo n. 077, dr.: :: de jr(tle1.nJ tf,! 1!)0.:1 

O Sr. P1·osid.euto du. llopuhlic :. tea:t. ao 
e,Jllhecimentu do Congr•.:s . .;o Suciuna.J, em 
mensagem de ~3 do nnz passado, quo o cru
i[ i to c;o;p:;cial do l00:000$UOO, ouru, autol'i
Z Lt~lo pelo decreto n. 977, de ::l de ,janciJ•o do 
(;(.:rrent:J a:mo, ptwa occorrer ne.:;te cxcecido 
fini1nceir•o ú.s despezn.s com ét i\Iissão Espccia.l 
~ · ucar1·eg·u.da. J.e tr<1t<1r da questão de limites 
com a Guayana Ingleza, se acha. csgo hado. 
Explic<.t a men~agom quo c.':lsse credit.; ficou 
i,fio CD.do esg.otado porque entr·e as dcspezas 
déL i\lis::;ão Especial ~.wulkuu as de impe.:s.;ão 
de memorias e documentos e de grLtnm.Ls de 
mn.ppus, destinados t"t c.lef.J~a dos nossos di
!·c.·iGos. Em vistn, do exposto, concluo o S1·. 
Pt·esidcnte di.L H.epnlJlica pol' p :.!die qtu seja 
•·lle augmenttül.o com a iml)Ol'Gu.ncia clJ 
100:000$000, Olll'O. 

A Commissão üe 0Pça.monto, t~mlo em at
'.'·t·;Üo as 1·azõcs allegndas, nm ofl'c:reccl' <t 

con sidm·,tç~LO da. C<~ma.ra, o scguinLu pro . 
jucto: 

O Congre;:i:-;o N<~ciona.l deceeta,: 
Art. l. o Fi·ea o Po1lüt' :Executivo :tttGUJ i- · 

Í.:ttl11 a abrir ao ~Iinistcl'io das l{cl<t<;:õ :;s Ex
teriures o ceodi.to cspcci<.d. ele lOCJ:UO ~l~O lU, 
ouro, p:n·a u mesmo fim do que fui auto
dz;ulo pelo decreto n. D77, de 3 rlc j ~LIH~Lt·o de 
190:3. 

Al't. 2. 0 Revog<.un-so as cli:ipu..;içlí (~.; em 
contra1·iu. 

S~tla das Commis.sÕ .1S, ?G do ag.JS tJ de I\J:I3. 
- Jint'ncisco Vei[Jí! , vreâd ente. - Urb·.wn 
Santos, relator. - Francisco .)'ú. - /'r.W{ll, 

lh<;,ws .-Dcw·id Campista. -Lcwrinrlo i'illa .
Conwlio dt! FiJnscca. 

N. 188 - I !J~):: 

AI!{Oi'Í;;a o l'or.hT E .. ·ecaUvo r' l.l!J,·i; · WJ .1Iiili :
leria da f•i.t _:,;ndu o credito c::ct;·rw;·r/ itllli'Í'i 
de J:f)'(-j-;::,li(}IJ. Ci i~ OHI'O, IJ tf t: f62:0 ·: :JÇ:;,5:? !1, 
cut pupel, p ''ru al{.r;w/c;· ao pa[/(liiLUnlo das 
dit,idu:: de ~..::cl.'rciáos findos conste n/ us da 
refuçiio qHe (qJres,;nta 

Pol' Mi.\ nsagom elo 27 ele _junl10 llu,.cot·t•ente 
anno, o S1·. t•resi.Llon·te tl<t ltepublic<1, podü <tu 
CuogTe.:;so Na.cion:d o e1·erli w de l: U74$1ll0, 
ern ouro. c lk 41i'!: o:.:~:):S·~o. em p:.tpeL p:ti':.t, 
attenclcP au pa.l!<1tncn t.u ele didtl~u; do CXül'(~i
cio~ lindos. A c\lensagum vem acoinpn.nhat!:L 
<ÜJ rehçõos du.s contns a pag,~r, a-; quan . .; se 
discriminu.m poh seguinLe l'úrrna: !J~ conta; 
do i\'Iini'lt(wiu 1la IndusLI'i:t, \'iaçúo o (JIJJ·;,:-: 
Publicas, nct impori.:uwi:~ do .~:3l ::>i~}:-;'~::4, 
p<.tpel; 7:t. cunras 1lo !\Ii:li.~tel'iu d.:1, F;,zonda, na, 
imporr.anci;t tle 8~::-::!5~1:3'!. : 6 tlo Ministu1·io 
d <L l\l<tt•it~h:t, n·t imptJJ· I; ·l.rwi:l. du ·:o:57t'.$U~lG; 
JG do ;\linisi,ul'iu d:t .lu:~t.i<;:L o Nnguei<~:) lnt;e
riOl't!. ~; , n :t irnpot·~aneia dü Lll:!li!l~i!J7; H do 
i\'Iinii;l;el'io 1hts JtuJ;u:iJes L•:xtel'iot'P:S, 'lli.t im
pot•ta,ncia do 1 :974$t;Oo, OIIL'o, c ~o:7Jl$8!!7, 
p<tpnl; o ::o, filml montn. do ~linistL~l'io tLa 
tiucrra, na imporf.anci:.L tlu U5:'!7V.tA~5; surn
ruaoU.o ;w Gotlo 22::í (~onl.a:; da itnport:tncia . 
toül eorrsignada, na Mi.lllSi.tgem. 

Pa.s~audo '~o estuúo do a:::sumpto, a Com
mü;sã.o d1~ Orçamento sunte se no (levcr de 
dccl<u·ar· que não encontrou nos documento~.· 
submottidos tW sou exame os cl.omuntos 
su!ficientes p<1r·a julga.t' com conhecimento de 
causa. d<tS jHstiji.cativa.') convenientes ({a con
ce:w7o do credito, a,s qw.tes devem a.~~ompa.- · 
n har a:-; relações das contas, na confortuid<.Lclc · 
do qua dcl.erminl1 o ar L :.31, § :!., lctt.ra. b, 
da lei n. 4DO, do l6 de dezembr·o de 1897. 
. .Aliü;-;, par;,L execu l.a1· cabalmente us te prJ
ceito legal, lninistt•arH1o a.o Poder L':gi!:'li.t
ti vo a:-:; .i us •,i fica ti v as rci'Jricl.a~. fôt\~ p1·c.:iso · 
que o Puder Exo.;uLivn l'JmetGc.-::,G, in=stt·ui!Hlo , 
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·:sua Mensagem, todos os procos3os dascontas ser pontlePad:Ls, não só· pela condição inhé
.que os Ministorios devem tn1' organíz:tdo e y<mte a tolo t.ra.batho humano, como . por- · 
enviado ao ~Hnisterio da Fazanda. Só est.wclJ QU:J nem sempra pJdom clles dispor ch 
de pos3e desses elemento~ de ustn.:o, c t.cnde somm11 inteir~L dos conhecimento:; techni
á vista tudo3 es~c;:; docume11t·Js, fic:-tr·ia. o cos, q_no Ptí.o mnit·.ts vozJs noccss~u·ios paP~~ 
Congl'CSS::J Naciona.l . pleuament3 ln.biiitadu d·:u· solu(io adequada a todas a.,; questões 
p:Ll'a julgar da. p~·ocedcncia das cont:ts c dos qu3 css ; s asmmptos envolvem. Qua,nclo l)Ol' 
direitos con f;ea a F;1zcnda Pnblica., que a;;;sÍ.)· sua. v0z os:;.:~ peoccsDs chegam ~to conheei
.G~m aos croclorcs contemplados nas PelaçõGs. mcn to do :.linistro, cst1.nrlo os s:Jcrot;:tt•ios ele 

A r0mes.sa. dos peJccsso.3, po:.'dm,-nii.o Cui E~G<Vlo sempre tão ttssobcrb:1dos de seeviçn 
1'eLta, c ccrta.m ::mte ni'lo a. fez o G::~veL'n1, eomo S3 aclnm, não é de Cl'(ll' que <t1uelle 
p:>rquo mesmo f'0i p1•a.x:e da. n')s:n. uJminis- tlispJnlt:~ de te:npJ snlfichntc p:1ra. os :ou'J· 

--ti·a.çã.o f:.1zel-a.. De~mte deste Rysteml., paPa m:ltter a. um extnie de tal m:.1.nciea. a.cue;tdo 
nã.o emittLr seu juizo a.ccrca d; l.1.32tLnptJ a. que snppe; ~ ad onliss5~s pot·ven ~ m·;t cxLHcntcg 

•. l'espeito do qual llã.o dispõe d.:~ olementJS de na.s int"ue .. naç53.3 PL'Jst·tdas. Pol't1nb, si ln.
. estudo suiTicleubs. não r.:;stn.v.L á Commiss1o sea.rlo sóme:1te ncss3 p:'o;csso, o Poder _L'3-

. outt'O c Lminho siaão requisit:te q11c l!te fus- gis!Lttiv-o m:tnd;t 1ngap as con!.a.s elo exeeci-

.sem enviados cod.os esses p~1.p0is p:tra. os e.xa.- cio$ findos, é pnsivel que succ .:da a.lgumt•. 
minar dcl.iJ.amcnte,como o <:~ssnmpto requer. vez o que a QJmmissã.'J ra·::eia, isto é, que <t . 

'Todavia tere rccmw da, execução de.3h idéa., Fazenda. Prrblic:t scj.:t lo.sad.:t á :fa.lta de um 
porque, de outea . fórml1, a Commissã.o faria, e.xamó mai.s completo elas mesmas conta.s. 
:pesa.r sJbre seu3 hombros uma tn,ret\, que, E,:; ta lactína, q ne <J, Commissã.o observa l11L 
d:1.da a estreitura do tempo, ~e que dispõe, vota~:ão dos ct·e1itos de exm'cieios findos c no 
seria. impossi.vcl ele set• cumpridêt com n. re- p:tgJ,ment0 das respectivas contas, por fórma 

-·gubrid<Ld.o q_u!3 se faz mistér para. <~cautelat' alguma. é prcencllid1 pelo registro do Tri· 
.devidamente os interesses ela Fazenda, ~a.- lmnal do Contas, cnt J;.tce da lcg-idlo.çã.o 
·cional. No presente ca-..;o, poe exemplo, c actnal. Perante o art. 2°, § 2°, n. 3, do de-
tratando-se aliás de um dos mJnoro.:; c.·cdito3 cret1 n. :l02, de 8 da outubro do 1806, e o 
de ·exercícios findo':; que teem ::;ido·p<diclas ao t1.d. 7°, § 1° , do decr·eto n. 2.409, de 23 de 
Congress), a. Commi:lsão teeia de demJl'<\r-se 10ezembru do me.:;mo anno, a formalidade do 
no exame <.l.e 225 prJce.:;sos, o que poe si só registro d<1 · u :speza só dep:mde da l3ga,-

-seria b1sb.nte p:\ra lhe tomar gl'andc pal't3 liclt~.do da masm::t despeza; s9ndo esta con
do t3rnpo que tom de empe0gn.r no estudo 1 forrnidado CJm a lei o unico criterio a. 
ela riluitos outeo.3 assumptos, quo demandam 1 gnia.r o Tribu:Jal na aut::>riz~ç:ã.o ou re::msa 
sua. a.ttenç:ão. . . . d0 r ."}gisteo. Por conseguinte, si e:;to vet'ifica. 

:Ma.s com semelha.ntc systema. de conceder bue a or.jem de p:1gamento expedida est~i. 
-sem exame os creditos de ex.eecicios findos, a.u~or·iza'ln. por um:1 lei c1u3 decretou funclo~ 
votando-os o Congresso Na.ciona.l S(}m os pre- 1nea esse fim, nada llt3 resta. mais 11 fazer 
cisos esc!arecimentos para jtdgJ.r da p~·oce- ~euã.o oedenar o rc.dstro, não lh "} campe~ 
dencia, <las conta.s, a que clles :::3 rct'~rem, tindo inrlo.g.1e si a di vi•Ja • a pagar é ou não 
sente a Commissã.o que os intcres~e~ da F•t- procedent'3. :\.indà m3.is: entende o Tribunal 
zencla. Pttblica não tic:1m compotcntemonte e nest3 ponto, ao v~r dét Cmmissão, sem 
.resguarJaJus, a,nl;cs estão :·mjc.:itos a. gi.·wes· funlamento, que o f .tcto ela q.ecret(tção de 
prejuizos. Existe nellc unn ln.cun t qu.J se fundos p3lo Poder legislativo para paga
faz mist(j.r pl·cenchci·, um ma.l que é necas- ment~ de uma divida t3m a, ~drtude de re-

:S1rio remediu.r de outr~ qmLlquCi' ma.neira., levar a mesma. divida. dr1. pl'escrip.ção, em 
. já. que não é da,r.lo á Commis..;ão, como dese- ClllO ha.j;t pJrventuea. antes incorrido. En·· 
j;wa, o tempo preciso para o fa.zee, forno- tende a. Commissa.o, cJm a. devida. vonia, qüc 
.eendo ao Congresso os es!'hrecirnontc>s do esta solução não é <.\ ·mais consentanea cJm 
.que ello carõceria. pa.ra orienta.e o s:m voto. os pe~ncipiJs jm·idicos; senuo a exéusa. da 

Entende a . Commissão que a ~imples prcscripção um veeJadeieo favor, o qual só 
·existencia dos prucessos organizados no:; !\li· por um1. dispensa na lei reguladora do a:s
misterios, a que jü, alludlu, não póde o!fel'c- sumpto póle ser c'mcodido, parece claro que, 
· cer ao Congresso garantia sutficiente ela. pt-o- poe sua nJt.m•ez·l. de · disposição _· excepcional, 
cedencia das contas, nem de que não são só por uma declaração ex:plicíta e formal do 
~susceptíveis de contestação os clieeitos alle· legisladOl' póJe ser dispen:nda 
gados contra a Fazenda. Orga.niza1os nas E' preciso quo o legisla.dor, aproci::tndo a 
Secretarias, ainda que instruidos com infor- especie sub:nottida aJ seu ex(lme, tom::t.ndo 
maçõ.Js de funccionarios . zelosos, não mro c:.>nheeimento directo do ca.so concrecto, pe
,póle acontecer . que a ·estes funMiona1•ios, sando bem tt razão de cquidade que por ven
nada. oh.:3tantc o seu zelo, csca.pem cie· tur,t mUi te em üvol' da pess::~a, a quem a 

.. cum~tancias que no a::;sumpto sã'l p·wa mc.3m'\ l.tproveita, dccid~t p:trticnlr~r e de-
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i;orminadamcnte conceder o í'twJl' em ques
tão. Desde que ellc oão instituiu este exa.me, 
não apecciou o caso p :wticular, nem t.oinou 
conh:Jcimento direet:J dellc, . n?to se vóde en
i.enJ.or . qu:.~ clle tenha ont)rg:Lclo a dispens:t. 
A dcct'c'.a.ç>.ão do credito não pódc bast:u• 
rmra. suppei1· esse exmue : nesse acto o le
gi~hdor só <tpeccia o debito em si, sem co
gitn.e ela. hypotlle.m t~a pt'e)cripcão, a qual 
não é 1.1·azid:L no seu conl1ecimento, ·e que 
elle :subctHcn·.lc devidttnionte intereompilla, 
(k acr-orclo co1Ú :~ lei, desde qno o Puder 
Exccnt;ivo Lhe sollicita. o cecdito, o qual no 
c:LSI) c:mteario não deveria soe pedido. 

Si porém,o Poder Ex ·cntivo o faz em llyp )
:ltcse em qnn nã.o devia fazer, isto é, quaudo 
:t pt·escripção jú. se vm•ificou, não se deve 
t!JIWluie quo o legishulor, po1' isso que Sct-
1,isl~tz o pCJtlido, k\nba qucritlo dispens:tr a 
,ncsma. prc:5(',t'ipt;ão, porque elle não cogit,o11 
da cooc:os:;ão desse favor. Jn. lâs, quo: c: :mtru 
;·aliorwm )H ris constitula sunt, non possu1nw.: 
:·,'(JHÍ rer;ulom jui"ÍS. 

<.~omo' quor quo seja, o expostC) tornn, hem 
pltente, c.omo atfil'mou a Commis:3ão, que o 
='ystoma adopta.do na votação dos ceed.itos de 
exm·ckios findos e no pagamento uessas con
;;a~ não oiieroce <t Fazenda Nacional todas 
B g<Lran ~ia.s, aliás neces::;arias para acau
•dar os seus interesses, como se faz mister. 
Por tacs motivos, a Commiasão, peopondo á 
t';~ma.ra a concossão de ceedito pedido pelo 
Podur Exoeutivo, tem ao mesmo tempo a 
hl)nr,~ de submetter c.L suaeonsideração no 
mosmo pt•ojoeto algumas providencias, pe
las (lUaC::l enr.ende quo fica. preenchida a 
Ltcu1m, iL que se tem referido. E' este o 
.l't'ojoe io : 

O Congresso N<tciona.l decreta: 
A1•t. 1.° Fica o Poder Executivo autori

;.ado · a a.br·ir ao 1Hnisterio d<:L Fazenda o 
~·t·etlito ~ux&t•aordinario de l :974$000,- em 
.tJueo o do 402:032$52(}, em papel, · pa1•a 
:Lttonder u.o pagamento das dividas de exer
cidos findos, constantm da relação seguinte: 

Ministe1•io dtt Jus
tiç~:t. e Negocios 
Interiores ...... . 

Ouro Papel 

10:979$797 

~ l. o No cxorci~io de sua funcçii.o fi.::;cali.
sado!'a .. o Tribunal de Contas, qu~mto tiver 
de decidir· ila. conce:'sã.o do regis1it'o p:1ri:~ o pa.
ga.ment;u thts di vi•.1a.-) relacionadas nesée et•c
dLto, :~-:sim cumo em oatros de n:.Lturcza, id.cn
tica., vm·ilic:l..t':í tl'' novo n;\o só n. sua. proco
dencia,, como hmbcm si ctla.s inca t'l'Ol'<W1 ll<t. 
pt·escdpc,:ã.o legal. ni'í.l) tendo sitlo esta intel'
rompida. pot' algurna. cla.s f'órnn;; coosi;antns 
dos a.rt.s. 170 <1. 17•-1 da, parte V do LlucrcLo 
n. 3.084, de 5 de nuvumht·o do 1893. 

§ 2." Si, depois do.;so ex<unc, t•osolvcl' o 
Tt•ilmna.l noga.r o rt:gbtl\J p<tr::t Olnga.mcn~o 
de alguma con &a, suhmc l;tunt sua. re:';olut).o 
ao Pr·csidente da 1\cpublic~t poL~ foemu; pt'l~
scl'ipt:.~, no§ :3·, do ar: .. :-2° do tlccrot.o n. 302, 
de 8 de uutuhro de 18::Jü, obsurvanclo-se 
quanto ao c;tso o quo se a.chu. e.;tatuirlo no.::s:L 
disposiç~i'i.o le.!:<~l. 

Ari .. 2." Rcvog:.1.m-su as üi.~po.;;içõcs em 
contral'it), 

Sa.b das c~•mn1iS5ÜCS, 2il do agc)SLO do 
l9:J:3-Fnmcisco \-e·iy,t, pr·c.~idcnto.-Ur(Jww 
úantos. l'ClatoP. -JJ,w[a Rumos.-Davicl Cam
JtÍs!.o . .:__!.aurilltln /'i/l.it,-FI'i!ilcisco Sú.-Cor
nelif> do. Ji't>nSt'f.'U, 

Srs. membL'O . ~ llo Cong1'esso Naciomtl
Apresenti1ntlo-vos, do eon for midade com a 
lottrn, IJ, :32° (ln art. 3l da. lei n. 490,<lo lô 
lie dezembro de l807,a,s ínctus<ts relações dn.s 
di vidas de exercicio.3 fi n(lo.s, já l'úco nlwcidas 
pelos l\Iinisterios competentes. peço-vos <L 
concessüo do CL'etiito neces;;.uio p<Ll'ct occoL'l'Cl' 
a.o l'ospec 1,i\-o pagamento, na. impJl'tancii1 
de 1 :974860t), em our·o, 4:ô2:03,2$5~u. em pa
pel, de accordo cor~ a discrimillt~çã.o aba.ixo: 

Ministet·ios 

Justiça e N"egocic·s 
Interiores ...... . 

lVIarinha .•........ 
GueL.'"i'a, ........... . 
lndu3tr·b., Viação c 

Obras Puhlic .t-: .. 
.Exterioe ......... .. 
Fazenda ......... .. 

Ouro Papel 

1 (}: 970$707 
20:571i$99ô 
95: 270$·125 

.... ······ 231:579$234 
1.974$600 20:7!)1$895 

..••...... 82:825$182 

J : 97 4$600 413:2: O:l2$520 
Ministcf'io da Mn.-

rinha .......... . 
Ministerio dêl. Guer-

Rio de Janeir-v. 27 de ·junho d.l l VO:J, I 5o 
20:576$996 da Repubtica;-~''RA."KCISCO DE PAULA Rooru-

1la •. • .• , ••••• .•••• 
Ministârio da. In

d.ustria, ·Viação e 
Obras Publicas .. 

rviinisterio das . Re
lilç~õo~~ Exteriores 

M.inistorio lia Fa-
zenda, ••••••••••• 

1:97 4$·300 . 

95:279$425 GUES ALVES. 

O Sr. Presiden.te-Nã.J havendo 
nad.a m'."l.iSa. tr:.\t:w, designo par,t. arna.nllã a 

231 ·579$234 seguinte ordem do dia: 
20:791$805 Primeira p~tete, :.tté 2 1/2 horas, Olt ~Lntes: 

I 3:1. di:Scussão d) p~·ojecto n. 4~ A, de 1903, . 
82:8·?5$182 autoriz:wdo o Pmler Executivo a cro;:t,r c rc-
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gular, sem onus para os cofl'es rmblicos, 1 q_uo fixa a despcza do Ministel'io d:.t Guerra 
urna. c:J.ixa benéficente m"t brigada, policial mn'a o exercici.) de 1904. . 
desta Capital ; · Segunda. parto, ás 2 1/2 horas, on a-ntes: 

'')'" '
1 t.SCL·I,o::: .. S'.'".•o l10 l)l'OJ'ncto !J. 182, de 1903, t d' - · d 

., ~. ~ • ~ ., • - ~ • • -
7 

, •• , • Con inuação da tscussao unJCa o pro-
··l~u~1.1~.~~do. o P,o~l~I F .. .-xec~~tl~_o tL a_~t~r. ,·l~ jncto n. 285 c, de 1g02, additivo destacado 
~Il:\t;:;t~uo ela ftL~tça, <=:( Nea 00\0~ Int~rw.re;:, em 3a lliscnssão do pt•ojccto n. 285 A, elo 
t>. ?I edito extiaordmaru cl~ lC.O.OOO~ pctr?- mesmo anno com os substitutivos n. 107 
~Ht.~~~o.r ao J?<"tg::unento dt~ cl.ospeza:::; 8181 de 1 IJ03, da Com missão Especial, o outro• n: 

""' ul;:;CUS::au lo l . I. • • , ·- ·- , 
oo:")~c~{- ~. ..--:-. 1 )I'OJ·ecto li 147 ;\_ de IIJ03 

1

1 olle offorocido (Reforma eleitoral). 
c:om o parecer sobre emendas ufl'el'ccidas na Levanta-s:~ :1 sessão ás :3 hoe:.ti:! o 50 min-
%."' discussfío do projccto n. 147. d~::stc anno) nuLos da tarde. 

69" SESSÃO E:M 27 DE AGOST-!J DE 1903 

l'residcncúr do Sr. Pcw(a Ouimadi'es 

;\o meio-dia procedo-se â clmmada, a que 
respondem os Srs. Paula. Guim:.u·ãe.~, Alenca.r 
GuimariTes, Tlwmáz Accioly, \Vaod.erley de 
~1enl!onça., Jottquim Pir·es, Eugenio Tourinho, 
:..:\.ntbor·o Botelho, Aueelio Amorim, Rodri
gues Fernandes, Eduardo Studart, Gonç::tlo 
Souto, Eloy de SouzLL, Fonsuc:. e Silva, \Val
ft•;_~do Leal, Abclon Milnnez,, Ermirio Cou
tinho, Celso de Souza, Malaquias Gonçalves, 
~\ngelu Neto, Arr.oxollas G[Llvão, Rodrigues 
Doria, Folisbello Freire, Domingos Guima
rã-es, Neiva, Bulcã.o Vianna, Rodl'igues Sal· 
d~wha, Bel'nardo Horta, I-Ieredia elo S;t, Cor 
l't~a Dutra, Augusto üe .. Vasconcellos, Stt 
Freire, Erico Coelho, Fidelis Al vcs, João 
Baptist t, Lour·enço Baptista,, La,urindo Pltta, 
I-Iomique Borges, :Mauricio de Abró~i4 Oli
veim Figueiredo, Carlos Toixeir~t Bl·andão, 
Viriato Mascarenhas, Bernardo Monteiro, 
.José Bonifctcio, lUbeiro Junqueira, 1~stolpho 
Dutm, D[wid Campista, Bueno de Pai v a, 
Joã,o Luiz Alves. BernarJes de Fa,ria,, Carlos 
Ottom, Caevalho Brito, Nogueira, Lindolpho 
Caeta,no, Gt"tleão Carvalllal, Moreira ·da, Silva, 
Bcrna.rdo J.e Campos, Jesuíno Cardoso, Re
bouças do Carvn,lbo, Arnolpho Azevedo, Fer
nando Prestes, Ferreira Br'f~ga, Jlermene
glldo do Moraes Filho, Joa,q uim Teixeira 
Br1.tndão, Carlos Octva.lca,ntl, .Abdon Baptista, 
Soares dos Santos, Juyenal Miller, Angelo 
Pinheiro e Homem do Ca,rvallw. 

Abre-se a sessão. 

E' lida. c sem dekl.to apprüvaüa a acta dn. 
se:-: são ttn teceden te. 

PRL\IEIRA PART.E DA ORDEM DO DIA 

E' annuncia.da a :3a discussão do projectu 
n. 42 A, de 1903, autorizando o Puder Ex
ecutivo a crea1· e regular, sem onus par<t OE
cofres publicos, uma cn,ixa beneficente na 
brigada policial desta Capital ; 

Ninguem pedindo a. pa1a vra, é encerrada a: 
discussão e adiada a votação. · 

E' annunciad<t a 3a discussão do projecto 
n. 182, de 1903, autoriza,ndo o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministcrio d.a Justiç.a e 
Nogocios Intedo1·es o credito extrnorcUnario 
de 100:000$ para attender ao pagamento de 
dm;pozas eleitoraes ; 

Ningucm pedindo a. palavra, é encenada a 
discu~são e adittda a votaç~ão. 

E' ann unciada a, 2a dí::>cussão do projecto· 
n. 147 A, de 1903, com o parecer sobre as . 
emendas olferecidas na, 2a discussão do pro
jacto n. H7, deste anno, quo fixa, n despezn, 
do Mlnistel'io d<1 Guerra para o ·exercício 
de 1904. 

O Sr. Presidente-Tem a palavr<t 
o Sr. Soare::> dos Santos. 

O Sr. Soares dos Santos
vem (~ tribunc~ exp::mder despretõnci:osa~ 
consideraçõc3 em prol dos altos interesses 
do oxel'dto nacional, procurando corrigir o~ 
drfeitos da sua org:mizaçã.o n.c·tual. 

O Congresso·· não pó de clcscm'<1t' da. sorte 
da, forç·a, armada, sem de algum:t. fóema. pro 
judicar os interesses d:~ Naçào. 
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Iniciará as suas olJscrvaçõcs · tratando · da Ningoem negarei ao illuiltre s,;; marechal 
importante questão do preenchimento dos M;dtct, 1üuitaactividn.de e grande empenho 
cln.ros. em orgniz:n· o cxcecito. 1Ias o fu.cto é que 

Todos os paizes procuram ru<lliw,l' o ver- al ,:.,:·niT~:ls obras e~nprohcn(~idas po1' Sr. Ex. 
,ladcil'o typo do soldado, obdece1vlo a regras poclerram, . sem mconvonwnte, ser adittdas 
lixas, · que no Bt·;~zil são descura.das. pwa melhore:~ tempos. 

A Rcpublica, infchzmentc, scgniu o ex- Allu .. lc <tos cr·eclitos supplemcntarJs e pu-
emplo <.to Imperio, que cnclib as 1Heira.s do gn :t pc.da YCrdauc OPçamcntaria.; entrcl;anto, 
exeecito, de indivHlnos tir-ado::; da.s mais cul'\' a-so de::tnt.e da, opinião do honrado re
infimas CJ.madas SOeiaes; de réo.;; Jc poJiCÜl, lator do que dinicilmcntc }:\DUCl'ãO ser at
({llC, por essa fõrm:~ ]H'ocu:·ant eot'l'igit'. tendid<~S crn um sô cxcrcicio todas as neces~ 

Se não confiasse na prome.'.l . .;;a. constitucio- sidadcs de q no ca.rcce o exercito nacional. 
nal d<1 obrig(ltoriedado do serviço milihr, Por isso mesmo pensa que ü pl'eciso quo 
seria o c,!,SO de pedir a dis:'oluç-ã.o do ex T· haja o maior critcrio 11~1 discriminação da.s . 
cito. eles pczas pnblic:ts, dei xtwdo-se de lado ser-

Não pemc a Camara que lta cx:l.~gero na.s ví (·os que possan1 SOl' adbdos para roaliz u'-se 
guas p<ttavras de cr·iticil. CL or~a.nização da os que estã.0 exigindo do Po~lcr I..'3!Ôslatiyo 
f'orç~1. armada, á constituiç~ão do exercito. uma :~: oluç"i'í.o pt·ornpt.l e cll1ca,;,. ··· 

Ellas são confirmação do que disse o illus- Per !~, depois ~le hist·)1'i ctr tt dcsorganiza.ção 
t.rc Sr. ·marech ~~l Min i:-;tro lb. G ucl'l'cL, no rc- do <'1tW10 thconco c pl'~~tico das e3·2olas mi
latorio para S. Ex. aprc::>ontado tt'J Sr. Pt•e- litarcs, paea., :~i alguma cou.sa e preciso fa.
::>idcntc da Repüblica. zcr·so ainda, om nome Lh, tão apreo-oad.:t 

Se a pcatic''· e a. expericnci~ demonstram economia, re::;t;tbotccm: inr.oir<nnonte ~quo 
que o volunt:.tl'lo se;n p1·omio não d:.i. rcsul- oxisti<1 em 1808. 
taclo, porque não recorrer ao boncfico ex- Conclue tJoncit:.tnclo o PJder Le(•islativo 
pediento do sorteio militar, ~mtorizado peli.1. para reor.~-anizar i), Lm;:1 puhUtm 3'stabolc
Const,ituição da. H.epublica ~ CBndo o sorteio militar, da accordo com a 

Pende de deliberação da Camar<t, ha ü·es prornoss:1 cl~L Constituição, de fót•ma a qtD a 
longos annos, um projecto vindo do Sonado, Itcpublimt possua, um exercito capaz de dcs
rcgutando o sorteio militc.\r. . empenhar a smt nobilissima. funcção: nm 

A situação do cxeecito cx~ge mn:1 sol~1çã.o 

1 

exerc~to digno, forte, coheso, rospeita.do·.c 
prompt<..1 ~o probl.emr& o P?r 1~so aproveita <t c1_ue Sll'Vi.t pata mu.ntor a · ordem ·. com.ti.tl.t_
opportumcla.do paPa pedtr <L Mesa qnc S3 c10naJ e a completa segurança das tnstl
digne de providenciar no sentido de ser in- tuições republicanas. (.Mt ;ito bem; muito bem. 
cluido mt.ordem dos tr;_"Llnlhos pcula.mcn tares O orador J muito coínprinwHtcr,do.) 
o referido p··ojecto. 

A roducçã() do effectivo do exercito tem 
trazido notorios inconvenien tos. Não ignom 
que ella se originou n::ts nos:3as . lu.stima,veis 
(~ondições financeims. MeU10radn.s, porém, 

, nstas, é occasião d<.t Camara. votar verb~~ 
para o cffoctivo c.onstante da lei de forç::ts, jâ 
sn,nccionad<t. 

R eco e da, q ne · os corpos do exerci to estão 
(lcsCalcados c agora me::nno, querendo o Go
verno completar o elfoctivo d0 alguns delles 
lH1l'a garantir a nosstt ft>onteira. no Amazonas 
o em Matto Gro;:;so, teve de fazer transfe· 
renci::t de pl'(tça.s elo di versas gnarniçõe:3 q uc. 
por :ma vcz 1 fic:n•am aíndn. mais desfal
cn.uas. 
Concord~t com os cól' 'ics orçamenttwios 

qm~nclo eUes não de:;;orgri.uiz;.ún serviços c 
quando não são l)l'eju:liciacs U'} paiz. 

Ne::lte . propri.o · orçamento em debate, h a 
muito onr.te economizar: na. verba-Obras 
Mil.iün·es-pot' e~emplo. 

Ha. umas tantas obras dispendiosas, perfei-
. tctrncnte a.diaveis. . 

O Governo passado, ::~.o c1 u:ü dou seu Jra.co 
:1poio, foi fecundo om .. inic.iativas no clepar
tamento da guerra. 

Vol, lY 

. O Sr. Presidente- Ca.be-me in
fol'mar a.o nobre Dcputtt lo pelo Rio Grttnde 
tio Sul do qne.ha sobre o.~ projectos relativos 
ao sorteio mi.litat'. 

Em ll de sctombJ'o ile 1894 foi ·enviado á 
Commiss::í.o de Marinha, e Gu3ren., depois de 

· h:.~,vce sido julgado 1)ela Camat·a ohjecto ele 
d.clibora.çã.o, um prujccl;o, sob n. ss·, do Sr. 
Dcputu,do Thom::tz C:L ,-.. dca,nti, rebtivo <L or
ganiztv,:ão da força armadct üo Drazil. Nesse 
peojocto o sou 11.ur.oe propõe que o seryiço 
IHilitarsoja, oht•;ga.torio no exercito perma
nente on na at•mu,dn., Q.nru.nte sete anno3, 
sendo tl'es na actividade c quatro n:t reserva, 
t~ começa.r do dia 1 de jLLneiro do anno om 
quo o citb.dão tiver do completa.r 21 annó., do 
ida.do, sondo mantid.a e::;sa obrigatoriodrule 
até a idade de 42 annos, sem poder so iscn~ 
tar nem se f<Lzcr snbstituit· no cumprimento 
desse dovee. 

A ro3peito de3sG pl'oject9 fvl apresentado, 
em 31 de}naio de 1895, parecer d.a rererida 
Comml~s1o, que recebeu o n.l7 e entrou em. 
la. discussão em 6 de junho- orando o &r. 
Vcrgoe de Abeou, que requereu fosso sobre o 
a.s.:mrnpto ou vidtt a Cotumissü.o de Constitui-
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'Çã;o. Logblaç~ã.o e Justiça. Approvado este I Euzebio, lJrba.no Sttnios, Luiz Domingues, 
requerimento 11:1 dia 7, foi enviado o projecto Raymnndo Al' thm·, Anisio de Abreu, Bc
á mes.nm Commissão, <~ quaJ, em seu pa.rc- zerril Fon tcncl!e, Vil'g]llio Brigido, Froclerico 
cer, sob n. 17 A, etc '21 de novembro, eonsi- Bo1·ges. João Lopes, Sr.:rgio Soboya, Tavares 
dera. con:,; titucional a or-ganizaç:ão do Exer- de Lym, 'Teixeira do S<i, .José l\i<Lrcoliino, 
cito e da Armc:da., em face do§ 18 do art.:-34 Brido F'ülto, João Vioil\ L, .Esmeealdino Ban
da, Constituição, cmtcndcndo, no emtanto,quo doira., Com:~lio d:1 Fonseea, Arthur Oríando, 
entre as dbposiçõesdo }Wo,jectu snbn1et.tido ao E1tzehio de .\.ndr·:tdc. Lcovegi!Jo Pilgneiras, 
seu oxa:rne ha ::dgnma:;; que reclamam cmcn- Crtsteo RobelLo, Tosta. F'elix Ga:::pn.r, Satyro 

. das e outl'aS que não poüern ser adoptad<ts Dias, Yecgne üc .\.l1reu, H.odl'igues Lima., 
por inconst.itucionaes, e nos.sr; scntidn propõe Edu<Lrdo IV.tmos, Paran1ws Montcnngro, José. 
varia::; rnuctilicn.çõcs. I i:vfonja.rdim, Galilino. Lurcto , 1\I ullo Mattos, 

Em. 5 de dtlzcmbl'G Cui o projec .o app .·ovado Am!·l·i c;> do .\.lbnqn2l'f1UO, Gal.v5.o Baptista, 
em tn di~cus:-;ão. Enl ll cl0 junho ue lHDG rn- ,1tllio Santos, Feanciseo Veiga., Estov5.o Lobt, 
tl'ou o projeeto om 2(\ disens:::ão, tendo sLo Gastão da. ~:unha, Fr-ancisco Bernardino, La
ofl'erccidas va1·ius emenda::>,- as qua,u:;, com o mourlim· Godofr-2clo. Calo.~·er<).::;, Sa1Jino Bar
projectu foram envia.las, <.L requerimcnlo elo t·oso, \Venceslfio Braz, Roclo!pho Paixão, 
·Sr'. Thomaz Cavalc<.1t1ti, ús Commislõas dG Pa.tlna Rezende, Frn;ncUco Romeiro, Etoy 
Const.ituit;ã.o, de Mal'lnlla e Gucn~a, e Espe- Clla.ves, .JqA:} Lobo, I >aullno Cl'trlos, · Fran
cial enca.rregadu. de l'üOl·gn.nizar u. Guarda cisco .Malta.. Bema,rdo :iul.onio, Cosl;a Netto, 
Nacion:.d,não tendo sido ê:tpreseni;u,llos {l 1Ies~~ Aquino HiÜo.iro, Rmedidu do Souza, Lin
os l'espectivos pareceres. . dulpho Sena., Lamenht~ Lins, Eli;:;on Gui-

Em 7 do novembro <b 1899 vciu do S~mvlo lhermu, .Tarncs D:ti'.·~- . Ves])a~i:1no de Alhu-
o proj•..>cl;o 11. 2:30, rcgula.':do o soetcio mili- <ruct'([LlC 1::. Campos CarGiOi'. 
tar no exer·cito. Enviadu ;í, Commisdão de 
Ma.r·inha e Gllel'l'J, foi o flGU i a,rr.cel' a.rn·nson- Deü~D.m d~- comp~uecel' cum causa pal'tici-. 
taclo no dh 8, s~b 11. ·2~iO ·A, entr1.111do em parLL os S1·s. Ray111nndo Nery, Artlmr Le· 
2a. discussão no dül 10, <L c1u:d foi cn- mos, Guo}elh<.~ ~.Icnu·~o, 9~<:~s Vieira, João 

. cermd.a. · · I Gayüso, Pe!'Cl!'<L lk1s, fl'l ndn.rle, Soares 
Em virtude de dL:;posiçã:) roD"imon b1l,entrou Nciva; :\Iol'0iea Alvo:-:. Estacio Coimbra, Pe

novarncntD om2" üiscuss?.~o o ~oferi<lo )Jl'ujecto cl:·o Peenv.rnbnco, Elpiülo 1-'lguoieodo, Ray
cm 18 de maio do 1900 sDnclo encerrada. em lü I mnndo (LO }.H,·antb., 11ilion, Pinto Dantas, 
c rem.et,tldo o l .. ).rojec. to\( c_mnmíssã_ o do_ CollsLi- -r:oler~tin .. o dos Sant~~~ •. jiMco_H.no Moura., B.e
tuiçí?.o, cujo pa.recr~r,sob n. 85, foi a imprimir l1s~rw d.e Souza. s.tiva Cast~·o, Boza112at, P~
em 2ô de jullw. Em 21 tle agosto foi aberta' rcmt Lu11t:~ .. Pa.nttnrJ rlc SoHZc~, Joao Lmz, 
de novo a 2a discussão, sc:!do~ o!fcreciLh uma! Penido ~íll~o, Lcon.cl Filho, .Ad:dhel'to Fel' ... 
emenda do Sl'. Rodolplto Paixão ao al't. ::;o. l'<LZ, AntoniO Zacttt'W6, Honnquo Süles, Ma
Em 28 de maio de. 1901 continuou :.t 2n. Llis- noel Fulgencio, At'Chur Torres, Eduu.rdo Pi
cussão, a. (p.Ial foi enccl'l'ad:l ein 7 de ,junho, mente!, O_Ieg::t.,· io .:.racie.l, Domingues (~e Cas· 
depois do haverem o1·ado o offerecido emon- ü·o, \•ttloJs do Castro. Rodol]Jho . l\-ltra,ntla, 
das na sessão desse dia e nas do~ dias 28 e 29 CariClido de Abren, Feancisco Tolontino, 
de ma.io os Srs. Soares elos Su.ntos e outros. P~m!a · Ramos, Bar·bos :~ Lima, Xavier do 
A requerimento do Sr. Tosta, foi enviado o Valle, Victorino Monteiro. C<t~sümo do Nas
projecto com as emondas á Comrnissão do cimento e Alf!.'edo Varella. 
Marinha e Guerra. 

. Logo que a Commis~fl.o do Ma.rinha. e 
~nerra entregar á Mesa. u parecer c1uo lhe 
mcumbe dar, ser(L o projecto n. 85 incluído 
sem demorll. em ordem do (l.ia para a devida. 
discussão e, attenta . a importancia do as
sumpto,· será novamente publicado tudo 
qua.nto a clle se refel'ir. Devo accrescentar 
que a Mosa tem o intuito de collocar na 
Ot'dem · do dia, desde o começo da presente 
s~c:;são legislativa, o pPQjecto de que se trata,, 
nao o tendo feito por esper~r o parecer da. 

· Commissão a, que esLá affecto o referido 
projecto. 

Compa.receiu mais os Sr's. Julio · de Mello, 
Sá Peix0to, Enêas Martins, Hossanah de Oli
veira, Passos Miranda, Carlos de Novaes, 
I~ogerto de .. Miranda, Antonio Bustos, José 

E semc::wsa. os Srs. Indío do Bru,zil, Chris· 
t.ino Cru:r.;, Thomaz Cant.lcanti, Fr•;tncisco Sá, 
Paub e Silva., Ail'onso Costa., Pereira de 
Lyra,, E1)aminondas Gl'[tcindo, Oliveira. V<1l· 
la.J.ão, Augusto de Froita :.; , Mol'Oil'::t. Gomes, 
Cl'llvello Cav~Llca,uti, Carneiro do Rezende, 
Camillo Soares Filho, Costa Junior, Amaru.l 
Cesar, Leite do Souza, Alvn.ro de Carva,lho, 
Candido Rodriguc::;, Azevedo MaTque.~, Mar
çn.l Escobn.r, Genna.no Ha.sslocher, Domingos 
J\ofascu.renhu.s c · Diogo Fortuno,. 

Continlla a. 2a discussão do projecto nn~ 
mm·o 147 ,\,de 190:1 , com o parecersolJre as 
~mondas oflerecidas na .2a.: discussfto do pro
Jecto n. 147, d.este anno, r1uo fixa a despeza 
do Ministerio da Guerra partt o exe;·cicio do 
190-1. . . 
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SESSÃO Ei\J 27 DE AGOSTO nE '190~1 467 

O Sr. Pl·esiden-te- Tem a p~lla
vraoSr. Carlos Cavalcanti. 

O Se. ~C~n,rlos Cavalcanti diz 
r1ue <ünrla. l'CS,J:Lm no recinto as pcl.lav:as do 
oeador qnc o a.ntececlcu na tribuna o ox:l.là 
que a Camttl'<t ar.ten(in, ás sua:; jLL:3 '.as e pa: 
trioticas con~idcl':Lçüos,lanr;<:Ln :u os seus olhos 
de solicitn ;~i;t;unc)lu par<1 o exerdlicJ, qnn J'C

presen!,;t, pol' a.-:sim tlizcr, ,~, cunscrv;u;·iio lla 
nossa nacio n:1l idu.clc. 

O seu uxtl'cnuulo intorc.sS:l pel:1;3 co us:L:i: 
militltl·cs, .i<i pue divuesas vezes ·p<ttcntoado 
dessa tr·ibuna, justifica plcnamrJntn a:,; el r
cumst;~,nci<Ls llllC co!locat·am o orador no::;sc 
debate . 

O Sr. Presidente-V. Ex. teràa, 
pala.vea, pae<•, L~Uar pela scgun,La, vez. 

Fica. n, d isens-,3. •J <:L<lia<ht pela, llü l'~ l .. 

Passa-.~c <i 

SEGUNDA PARTI·: DA OH..DE\I DO DL\. 

E' annunci:v l<t, n. cu11tintnçii,o d ;L di.scnssãu 
nnieJ. do pcojcdo n. :?..S:) C', de 1002, addit: '.ro 
tle.:;t.a~arlo om ::a. discus.sã.o üo projccto 
n . 2tb A, do mc.:.;mo anoo, com os suhstitu
t~vos 11. liJ7, do ]UU3, d:.t. Cumnlissitu E~p ; ;
cr::d, n ou!Jt·o;; ;L ~ .dlo o!rerociclus (Itoform~L 
Eleitora l). 

. -\.ssim pcns<UH1o, :wrcscni.ou Yíui:.1,::l emcn· () §r·. 1=-residen.te-Tom p~Lbvr't o 
das ao ot·ç:a,mento da Gue 'l'.1., o ten~ o dc·s- Se. Rodolpho Paixfio. 
prazet· de voe que nen hunHt, dclla':l logeuu 
parecm~ f:wot'a,vellla rOS})D~tix:t Comrnissã.o. (_-, S t·. RocloJphn Pni xão. ,.0• 
Todas foNm rejeitada.~ :-lob lH'O '.exto de quo meç:~~ üecl<tL\Lnd{J que ~c) tem dtuts paJê."\iYl'a8 
eram inoppurGun i.ts c até inconn~niontc. a dizer·, com::, r~ctal'ecimontos. 

Antes do i.nicb,r· a, d.oíi3t.a dc.:: .. :;as emenda~. .lá. !'allou uma, \-í~Z, I.\ nlti lcz \~er quo cl'~un 
pele liconc:J, it Camt11a para fttz!;r um•t <Llla.- da, mc~;ma, l'or<;:l, u \'UGo nominaJ, como o a 
lyse perf'nnctori<L da situação do oxerdto. dosc()b;n·to. Pulo voto 1111mceico :.t rninol'ia (Í 

Come:;<"t S. Ex. poht ju.:; i;i ça militar, cu,j:.t l'opr·o.3en ittda, c .;;ati;;;l'az é~ fóenm constitn
ul'g<I-Ilizaçf\,0 critic~t. D ~J10i'l de consítlet'éu:ões ciona,l, a, lei :Lc·i;un.l ;:;:u· .. nr,c-o. :In<l,s muitn 
sobre o systoma de p:•omoções, o OI'adc.Jr p<vJ.;:t mono:; os L:·os p~· , _;j :cÚjs crn ili~·ctÍs.,U. o . · 
t~, tl'atar das lGbJ sol,rc :~, l'Cforma, no tempo Pl'det'o o ut'<:ttl·Jl' o do i! lustre rcp l·csen
da, monarchit~, o no 1·ngimon republic<:Lno, e ta.nte (10 Pi:lnlly. nm rclaç·ão iL vut;a~·uo. O 
mostm que _ellas p~·cc_is_:.:un ser r ev i ;t:LS p:.l.l'a do nobre Uopncndn poe l\Iin:v~. qu ~: põe o 
<tttcnder-~:e a Con.:\tttuH,~c:w. Jrodi.do em <:tc·~·<io c concotTc p<tt:n o Sitcr·Hicio 

Diz quo,com rehv)ão '~ insteucç~Ko, o ox- 1tiil cant!lLla.Lo m·d~ l'ol'te, que poúf.'l'<L :tbsor
et'cito est:i em tt•is tcs c;Jn<lic:õc,;. O inCeliz \-ee <L todJS, t;" r·esnltado da.s U .~t é1.s incom
l'Cgulamento de l8D8 sô scr·viu p<:H'a dcsor·ga- plotas. Aeer:iJ.:t a opini:'í.o do Sl'. C:.tr\'[Liilal, 
niz:tr o Oltsino. O peogl'arnma das escolas paraa.nnnllcLr orodizio. 
não r.cm a nncussa,l'ia systema,tizar,·ito, ac· O vuto uninomínal ci<L o mesmo resultado. 
cumullandt> nmteria.s ;.;obl'G mato1·ias em nm A~:Him, c l:ll lhb ~~.r)mplr~t:.~ e \-ot,o nomina
só anno e enecrrttmlo verda<lcit'OS e·i'l'OS p:ü- tivo, ucab~1t'-S.J·ll:t o r·o1.liúo; não sull't·c con
lll<Lt'OS de podagogi:L. Pilra synthoGizn,r· ba::Hn. CPunto o pr·ojocr.cJ, e{;m os o11tr·o~. 1·:' inque.'3-
Jombrar que os cinco annos do Collcg·i() Mi· tionavel qne, orn vir·r.udc ü<.t lisb ~~ompleta, 
lit;11• fo1•;•,m e.;duzhlos a quatt·o. · uão se dcixalogar áquello: c nüo ( ~ sú esta n, 

Foram :·mpprimit1os a escola de sat·gentos. vantagem. l~' o c:tso de d~t· t:-1.1nb_en1 ao clr.·i.
:~s escJlu.~ d.e apr·endizos 0 otltL·us esta.bolcci- to r o pude e de da e \'o to::> a mtno1·m. 
mento.'l de insteucc;ão militar q uc pecst:.wam Si ~L Carnar·a quot' ét rcpecson (;ação da mi-
t'clcvantes sorvicos. noria c si a CtttnéLL'a a <!LLOl' complekt, dovc 
D~poís Je so r·cl'erlr a. o systoma acGual do aeccitar ltest~L ptLrtc o JH'O,jeeto A D izlo. E' 

Pecrutarnonto, quo aberra do rcglmen con· illut!il·, qtJ:.t.ndo não se quer dar I'ot'!,~a (L mi.
stituciona,l o, estabelece do f'acto o poior noriu,. 
dos systomas:_o dus mcrcenarios- pass<~ Deve-se reíol'mt~l' iL lei de accot•do com o 
o orador a fazer minucios't analvse da quo pensa, ou, quando não, o mol11oc d dcl
.;ituação aetual de cada um do· corpos xar o que esl,á. (Jluito IJam; muito úu?1~.) 
cstacionadus no 5° districl;o milit :n•, mo.~
tra,ndo o esii;.td.o precal'Ío em qmt rw acham, 
sem armamento sufficiente, sem quart'-lis, 
scrnequipamcnto e sem animaes os cJrpos 
montados. · 

S. Ex. inteerompe .·.as suas conside1'a.ções 
paracontintú~l"as na se::Jsã.o seguinte por tet• 
terminado· a ho1•a destinada á primciPa parte 
da ordem tlo dia. 

O Sr . . A.nizio de , AJ~reu. vcm .ú, 
teibuna uom t~ rosponsabíl.üladQ do ter a.pL·c~ 
sentado o peojecto e de todo o seu debate, e 
declur·a. que dellG, se oxilüiri.a, nma. voz (J.Ile 
clle .já est(~ exltaurido por todos. os ~cus col·· 
legas, si não rossc dupltl.mcnte con:~tra.ngid1} 
a dar cx:plic:J,çõc.~ a. seus collcgas o a maoi
fc~tar-lhes a sn<~ attitmlc. 
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ANNAES DA CAMATIA 

._ Na tribuna ua C<.~mara c fór'J. della no-
tou se quo o orador estava <1paixoncv1o c 
da v a a sua opinião, com a. certeza de ser 
vencedora. 

Isto é uma. verdade, ou, por on t.en., é a. ne
gação da verdade. 

H. Spcmcer aconselha sempre a tol·~r.'.ncia, 
a bcncvoloncia, o respeito o a humildudc da 
intelligcncb . A quum (~ ('.ducado com taes 
p1·incipios, nã.o se lhe poderá atkihuir a into
lerancia.; ê <1 paix~'i.o, o culto quo so tem, a 
O})inião arr<1igucla, que são a intcnsi d a~c de 
·convicção, que é o I'c.mltado cl~t clabur:tça.o de 
suas irJéns, com as necessidades do meio. 
Não são paradoxos,nem cxtranlgancius,o isto 
é snbrnottcl' .idéas com rigot·osa. acç•ã.o do 
que so sabia vinha dos out1·os , e se pl'ocuea 
sua cond ucta no direito comparado. 

A paixão tem seus d_ireitos e a discussão 
suas falhas. Porq no ecm;war .Juvonal, Ta cito 
o ·outros que tiveram fogo de sçmtimento? 
Pois não htt assumptos que rccl<.tmttm paixão? 
. E nãc 6 csto um 1lclles, politico, vinculado dtt 
sal vu.ção, e tudo ll1c eshi subol'ditw.do '? 

Si fos.se repudiado o sou projecto d::n·-sc·hin. 
-pr)r sober-bo compensado, por . d.::tr ensejo á 
exclusão de grandes talentos,- e ela m·gcncia 
o necessidade da rc!'orma. 

Depois de algumas considerações, o Ol'ador 
diz que . a lei ntí.o pu do conte;-, nem n.hrango 
a tudo mas então · n{ío se rofbrméLI'ão os 

. hahitos inraigados, cs inf.erc;:scs c os instih-
ctos ? . 

Ha fluxo c rerluxo, htt sempre ac(; ito c I'e
acção, c a, lei ha de sompeo l'eagii·,estit sobre 
u.quolla disciplina o tru.osf'or-mar o caT·actm· c 
ob1·igar pelo Ct·cio,o fim lJttra onde o lovarin o 
iristincto. 

:\ão hu. in tc1·pretação l)tHI, mas tt melhol' 
l.ei, t~ que impõe ba.r•t>eiz•tt aos jntercsses . c 
ol)sta · mai:l racillllentc t~ f'r·aude, <'l u, q11c 
torna. ai:! mãmr aos governos. 

A influencia da.s lei~ sobro os costnmes é 
·cvidcn I, o ; a, pt•coccupaç'fí.o ~.:o todas as fól'
mas para, <1 vord<.~dc dos suJfL'agio :~ é incontes
tavel e apczar de não corresponder i1 todos 

· os em~itos, sempre oxceucndo, a sua intlucn· 
cü~ melhora,. 

Lembra os ell'eil;os da lei Llo Paraná, onde, 
sempre cxerccn(lo snn. in!lucncia, foi tt sna 
rcpreHentação do homens tlc talento, po1ido 
ter· mo nas ·Iuctas en tl'J vencedot·es c ven-

'·CitlO;:) e a consequentc opp1•essão. 
Fui a. plHLSO dtt coocilin.çTI.o politica que 

torminou com Zacha.riu.~. Umi1 . pleiado de 
f;al.cn tos apre:.~enton . a lei Torres Homem, que 
calüu ; ·voitl depois Joilo A~frcdo c nfw con
::;cguíu m~lHt; unirCLin-se grtLMe:~ · representa.~ 

· çües,pondo n.ochão o Governo. 
Vciu a Jol Sn.ra.ivnJ, ú. qual. oão fa.r<l elo-

2ios, totlos saljem ilttodo ahi o Pt~Jrlamento 

so dividiu ; os. scepticos atacar.:tm depois, 
mns com effeito negativo. 

Não s .tl)em que tudo se onft·a.quoce com o 
tempo ; não lHt leis eternas ; necessidades 
mo1·aes, que se toem exigido, i.ecm que ser
pelo estado soei a L reloemadas. 

Quanto ao espaço, tcn:1 que ::;c submettet7 
ao meio. 

Dornat diz que nãu h::t lei;; livrt'S, mas op;... 
P9l'Ütnas ; não tlleorica:) e se\Luctora.::; , ma:.: 
q n c i r a zem romed i os á.s n cccssidades ela: 
vida Rocial. 

Foi com este critorio, o1JS3i'V<Uhlo outros 
po.izos, desprezando a. c:}guoit•a dos que eu
tendem que nenhuma lei tem efft'.ito actuat. 
Foi assim que se oL::dJOI'aram os sub3titutivo3~ 

O assumpto ê complexo e tem llavido mui
tos discnl';:;os. Começando a tra.tar da primei .. -
ra pilasc do processo Lliz qno <L Cam :.:.ra. ligou. 
muit.:t importanc:i,a. 

Guzot pcrguntiva quacs er<tm cs cleito-
re ; pttrn. dizer durlei. O orador }1ôdiria a. lei. 

Foi ponto muito di1Iicil . 
Diz que percorl'ou toda. a legi :::la,ção de seu.

paiz, e niiQ. encontrou uma, só lei cleitol'l11. 
em qua a. funcçiio do qual.ificar cs~ircsse 
confiadi1 a autoridade-- unu.: es;;a funcçã.o 
imporl,a.ntissima. ontregue él:) juubs, com
pJ.stas de elementos diversos, os quaes so 
contl'<~balançam, so ncntra.liza.m mutua
mente, S3 fiscaliza.m, não perruitto o a.rbitriü. 
de um soht•e os ouLPOs. · 

Sim, n :. legii:;laçã.o de todos o.:J povos d v 
Europa, como mt lcgisl:1c;fLo do nosso paiz, 
as musas oncanoga.das do <~listamcnto sãc· 
compostas üc diver;;os elementos. 

E•1tre nós, só tt lei S:Lrai.va, BnteegJu esta 
func~ão. impor·tanto . ao Podar .Judichrio; 
mu.s. <lado o a.dvcnto da. Uopublica o este 
cmincn'to estadista tendo Viltd.o collabol'a.l·· 
com a noví.L Ol'dem de co usas, ontroguo como 
lhe fui, a conl'e~::·iio do pru,jecto do ro!'orma. 
eluito1'al. foi o . primoiru a pL·m~cindil' cb; 
collaboea.çã.o oxclus i vn. do Pode L' .Jadiçi;:wio 
ern n.ssumpto ·de tanta. nngnitu<lo, cct•tt~-
menLe porque ac!lou que as gu.t·antils qu(~ 
a magistrat.ura. oll'e1·oeia no rcgimen monar-· 
ClliCO, })111'[1, ser ucpo:;itariu, deSSlt Juncçiio, 
lw,víam desapparcciclo com o novo rcgirnen. 

JusGHi<m com f'unua.mcnto.:i o peoce(li
mcnto ua Cornmis.~fio que não vacitlou, não 
tnvc duvidtt o pl'opoz o rcmodio qnc so lhe 
afig,u·.:wu, o unico cflicaz, tL alturu. d:.L intcn-· 
sídado do m;ü; eliminou o pf'oc~·s;o da quau . . 
ftcaç!io por procm·açõos, }Jor informações de; 
terceiros, por conhecimento p1•oprio; exigiu 
o compa.recimento pessoal do u.listanúo . p:n·a 
firmar com a. . sua. assignaturn., . pel'ante u. 
junta, o sou requerimento ele ülistamento. 
· · Estaheleco <.t unidade b~Lsic<.t do procosso 
eleitoral o município, . acl·edHu, c1ue o paiz 
nã.o augmentou em extensão, acredita. mos· 
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mo que, dada. <t facilidade de locomoção, o alterações que propõe. -Inteirada; envian• 
_projectb que ~laborou f'a.voeecc mais do que do-se um dos a.u tographos ao Senado; archi-
o systema primaria de p 1,rochia. vado o ont1·o. 

Adduz dados estatísticos e argumenta no 
sentido de provar a. necessidade da eleição 
por municipio, pa.ra tornar o voto uma. vor
·Ja.de, pois que, esse processo será o unico de 
verificação ímmcdiata, . p:Jsitiv<t, material, 
.valendo por uma. rJSÜ'icção no alargamento 

Do :-.rinislieri o 1la. Fazendtt, de 26 do cor~ 
r<_\nto, 3atisfuzondu a t•equisição desta Cn.
mara, 1:0 oHicio n. 181, de 5 do corrent.e.-'
A quem fez r~ requisição. (A' Com:J.li~são ele 
Orça.mento.) 

do suffragio. Do mesmo 1Iinistcrio, do igual data,, Siltis-
Não lhe pormittinclo o adea.ntttdo da hora, fazendo a. reqHisi~~ão desta Ca.mt~ra, no officio 

'luostr:~r as incoogruencias, as deficiencias n. Wl, de S do corecnte.-A quem fez a re
dos va.rlos projectos substitutivos, o 1,rador quisição. (A' Cumm issão de F<.tzenda e In.
Jimii;a-se, no momento actual, a assignalar dusGrias.) 
as conteadicções do projecto do illLBtrc Dep:l- Do mesmo :'vfinisterio, de 27 elo correo to, 
tado Se. Ca!logera:J, memb1•o ta.mbem da 
Commissão, n<~ pn.l'tc rebtiva ao alistamen- envianclo <t í:eguinte 
to. Emquanto o projec to da Com m S3ã.o fu.
.cilitLt todo este processo, o do nohro Depu
tado, al iüs, p1·ocur•ando attingir a.o mesmo 

?.IENSAGEl\! 

<.tl 'r o do verdade eleitoral, c roa. Ulll<l. se ri e S1·s. :\I ombros do Congresso Nacional--'
dc p::m::llid:_~rlc .~ quo só servirão para. provo- Teudo .::ido a. Fazenda ~acionai condomna..Ja. 
.ca1· Lutas LJcam:, ncccnd3l' as paixões parti- I <h pag<H', em virtude do accol'dão (to Su-· 
dadas. N~LO ::;ortt prcfcrivol. prevenir a premo Tl'ibuna,l FederaL do 28 de novcmbt\J 
:PUnir? de lUOl, o. Joilo da. Cruz Socco, nri.o :-;ó o arde-

Advertido pela -:\Tesa. que a hora cl:~ ordem nado c~ue deixou do l'Cccber eomo c~nferenie . 
do di~t cstaYa finda. o orador pede para in- d~ Allandeg<t de Pol't.o Alegre, ~E~::La.do do 
scrcvel-o J)íll'i1 f;Llhtr segunda, vez wb1·e o ll1o Grande do Sul, log:~r .do que.Jo1 c~one
·:pl·ojoctu c contimmr as suas considoraçõr,s rado, como l<trnhem os JUro~ tla ·mora e 
nn. proxima s:Jssã.o. (.lluito bem; 11wito vem. I cu. :~tas, na, i.mpot:t.ancia t?tal do :32:862$300, 
O orar.l01· i! ti:Zicilc,do.) confu~·me Si ' :cr1f1ctt d.~t _ 1ncla~a CiLl'ta. JH.'O-

~· . _ . . . catorm expe,ild<L pelo .JUIZ seccwnal naqtteHc 
hca adl.~CLts::;ao atlin.:ia pela llJra. Estado, peç>J-vos digneis de conccüel' o Cl'O-

Passa.-so aJ expediente. dito d<t rererühL impJrt,a.ncia, afim de att~n-
der ao re :Jpe~tivo pnga. ::1cnto, c q11c oppor-

0 Sr. i\.Jenca•· G ui nu:u··~ies ( JQ tunamentc au i.orizci::; a dcvolrtçã.o da allu-
.Seci·.:t<wio) peocoJJ á Icitnra do seguinte did~L cartn, I'l'ccal'iO:üt. 

E:\.PEDIENTE 

o meios: 

Do Sr. Jo Soercün·io do Senado, do 2G do 
<;Ot'l'Cn te, t·a.n~rnHtindo a. p1'oposi1)í.o eles r,,L 
Cama.ra, autoriz:~nuo o P1·asídentc da. Repu-
1Jlicu. a n,brir :10 Mini.;;tmio da Faiondtt o 
el'Jdito oxtmoedinario de 254:400$810. para 
execução da . sent.cnr;>a do Supeemo Tribunal 
Pederal, que conclomnou n. União a pu.gar a 
Cnnha. Paranho:l & Gomp. o pr·incipal, ju
l'os <,lo móra, custas do proce;:;so, ·pelo em
prego, usu e goso, durante 16 mczcs, do 
paquete Pr.wahyba; pt•oposiçrLo a que o Sena
do não pôde da1• o sem assontirnento. -In· 
t~il'<tda. 

D:..> .Minísl;orio dn. JusLiça e Negocias' Intc
riOt'es, de 26 do corrente, tra.nsmittindo dous 
(ius · atftôg1•apllo8, devidamente · sanccionados, 
da. l'es,1l UÇlÜ.O. do Congresso Nacional, . tor·nan
<lo appliéavcis d.s o1H·as ·da. compete'ncio, da 
União cdo Dbt1•Icto Federal as disposições 
da.luin. 81G, ,del0 fie julho de H~55, . com a.~ 

Rio de .raneh•o, -~~ do <~gosto de lfJY1, I5o 
da Rotmblica.-J·hm.ci .:~ca d':. P.w[a J[odri
g~ws A/.ves.-j .. ' Cu :tmissií.o de Oeç~ ·~mcnGo. 

Requerimento de Ez~Jqnicl Lopc~s Nunes. 
podindo ntrios f'avol·o~ p:.u·:L :L cl:~:.;sc· do pha
I'Oloiro$ 11 que p:•t·t.onco.-A' 0JIJJll1i :~slo do 
Orr;a.men tu. 

Ficam sol1re a mesa, atü uii;erior dclibol'il
(;ão, os seguintes 

PU.O.JECTOS 

O Congresso Nacional rc::~olvc: 

Artigo unico. Fica, prorogado por mais 
um anno o p1·a.zo de que trata. o art. 78, § 2'J, 
do rcgula.mcnl;o que baixou com o decl'eto 
n. 2.8t{l, do 18 1ló. abt•íl do 18US, pa.t·a os 
alumnos d<L gswla ~mitar do Brazil quo pot' 
qualquer motivo não púdePem concluil>o 
respectivo curso no eorrente anno lectiyt). 

Sal't das wessões, . :a de agosto de 1908.- -
Sd 1 Jeio;oto. · · . · 
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O Congresso ~àciôual resolve : 
Ad. 1. o Fica o Governo autorlz:-.üo :.L l'O•Jl'ga.rtiza.r o Arclüvo PulJ Lico Nacion;_tl r 

tlivicli~tuo-o em qt;<~ CJ'O .~ccç-ões pelar-: qtw.es sel'ü. <listrilmido o serYiço a cargo dn.:; (luas que 
actnalmonte oxistfll1l c adoptando as Llisposiçõcs qne forem nece;;sa,rüts p<U'<.L mcllloca.r o 
mo.:..;mo serviço. 

Art :~.o O A1·cJüvo terá ü pessoal constauto d<t scgLlinto tt~bcl.la , o qual perceberá o~ 
vencimentos iL]ü Jixados : 

I Orden<:vlos 

j 
~--1 

-. I D1rector .........•............. G:NOO:)OOII 3:400SOi!U ·········· .. 10:200~000 

·1 Clwf'n de sccç:J.o ............... . 4:SOO:)UOO 2: ,400$000 ; 7:2008000 28:800$000 

4 Al'clüvistas ................... . 4:000sOOU 2:000$000 '• G:000$000 24:000$000 

•1 Sul,.ar-clüyJsta.;; ............... . :~:200$000 l:Goo::;;ooo t1:800$000 1 g: 200.$000 

4 Auxiliares ..................... 
1 

]:6008000 800$000 2:400$00\) 9:600$000 

Por teiro ................ ; .•... I 

Continuo ..................... . 

1 : ooo~.~ono

1 
........... . 

6ôti8GGG ••.••••••... 2:0008000 

2:000:)000 3:000$000 

==-==--~---~~-~.--,-.. --.~---· .--............ --~-. -. . - . -1-~--~-·--· _.==::;::--..;:::..-;:::::-:----

Art. 3,n lt '! ':ugam-sc as dispo:'!ir;-!5c:s em contl':1rio. 

Saitt dctS sessões. 2i (Jü agosto de 10:_;3 .- Fclisbello Ji'i't)Ú'C .- s,~l'!JÍO Soboirc- R .. t1.1'lhw·. 
- .Anye/.o ~Neto .- R. Slutfu;·t. 

O ~h·. ~á B?J."eire (") -Sr. - PJ·osi
tlcntc, pndl f1 ~ala.vt·n. pa.L·a. oll'erecet· <1 consi· 
deru.çiio dit. Camara nrn projecl;o do lei s•Jbre 
r~pos0nta ·lodas dos empJ'Og:vlo.:; da, Estr:_~d:.t 
de Forro Cüllt.r.t.l do Hrazil. 

Prcci.so diz,lr (lUC nã-o vou c1·ea1' direito 
IW'>O : os empr·egaclos dtL Cr,ntra.l j(L ternn 
rHt·eito <í, <tposen tudoria, em virl;ude do do
rn•eto n. 281, de 2G dejaneil'ü de 18!/U. 

E' certo qur-, depois, em 1800, uma lei üe 
or1;amemo 1lispoz que os cmpreg-aúos em 
servit:os cnstea.doa pela União não tinhrtm 
direito :i. a.p:.Js:~ntndoda. Ma.is tarde ainda, 
app11rcecu out1·a dlsposiçã.o em ··· lei orç::~rncn
t,a,.ria, a do n. 490, r1e Hi !le dezernbr·o úe 

· 1807, dispondo rb mes1na fór•rnn,. As.~irn 
sendo, appareeero.m diversas int.er·pr.>.taçiJes 
5obre !:>i do fiLe to tinham on · não o~ empre
gados da Est;r:tda, de Fel'ro Cent,ra.l dil'nit.rJ :.i. 
apu:~cmtadot•ia,. 

Antes üo m:tis 11auu.. convém nota.r que 6 
f2_ra d~----~~1 ~ida. rJUe uma lei Ol'r;amontaria 

não póde l'i~,-og-::n· lei ordinal'i<1. f! ua.l soja;,, 
do n. 2:?1. de ;~t; de ja,neít·o de Hmo ; c, mais, 
é cor·to que a lei do orçamcn 1o orn t897, 
embora ostabcloccndo esto pi'incipio de r1ue 
os cmprogallo.; em :.;crvic;os c11stc.ndos pel:t 
Uni:'io não tilthu.m dil·eito ;i, :.Lpusonta•loPi:,,, 
om outra di:'5po:::içãl) c:-:;ta.belocou o direito 
do; mnp1·egadfJS d<t E:-;l;1·ada de Ferro Central 
soln•d o mocLo dr~ se a.posentarem, solJl'e a. 
fónmt (te requererem sua apo,;enta lo1·ía. 

PaL'cc; indiscutívr~l que OiiSa segunda lei 
do or·<:;J.nwnto nem tentou re,·ugur o decreto · 
n. 221. 

Em 1800, o meu digoo collega uo banca.Lla, 
ontJíu Dvputarlo polo .~o dísüicta, Dr. Irineu 
Ma.chtulo, uprc.;;cnl;o11 uma omenda interpre
tu.tiva.mt lei or·•:a.rnentaria., dlsponrlo que a 
r·evoga,ç~ã.o d:1 aposBnta.U.urir~ so entendia. ape
nas com os cmpregad.us que fossem aúmíttí· 
dos uoservko da Contru.l U.epoí.s (la, vígencia, 
<lt~ Lei<le l89G. 

Nãuro:.;olveu, por conseq_uencía, o ftHsnmpto 
oss:1 di~posiçfi.o íntm'l)l'etativa ,ela, lei de o1·~ 
(ía.rnento, visto qae nenhuma da,s lei~'> (lUC 
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a,enboj de citar pudía ter n, for·~·a de I'evogar condição de emp1•ogados publico::;, sondo 
um~~ lei. ordin :.n·i<.~,. ma,is pari.~ nohl' que esta. é a interprcta,çã,o 

Desse) prínci pios li g<: iL·anlUiitc c·spos ios ;;c legitun<t, vi:;to como · ~ pl'O}Wia lei n. 420, de 
1leduz que o::; ompt·cgculo:-:; di:t · Estrn:rla de lO de dcz<;mbl'o tlr} 1896, g;u•nnte ao~ ompre
F'mTo Cent1·a! du lh•a;d te0m ;·linda l1ujn di- gadus da, U:s:tt'<tth do FCPI'O t'L aposont:vlor>ia 
J•ei&o <1 aposent:.tdoria: c: tanto isi;u ( Ycrdade no ea'!o de in l'~dil!cz pr-ova<.h, meJb.nte in
'lne, omdlvm'sns <1eeis0es.H profc~1·í t las l)O\os wecçilo n1cüi c;:\ e:-:igi.d;.l. l)Cl<.~> lcgislaçi'\,o vi-. 
n?s_s .. os tr·i·b-·nii :J.os, to~1.1 ~:iLh _ nr:n~t. \:J e.:> te' ~):•in-~ gd.nto e mLulda tino cst11 al·t· er-·a·Ç\il_u· foil..<t yos 
e1pto em um:1 :~cr;no peDpo;;üt. p.Jl' .TacJntlto <1l·t,::;. 8~ e s:;, do Llccreto n. ,1,, de 2o ele 
Pao:-: Lcnw e e.m unHt OlHe:·, po1· um ngente m:n·ço rl.c 180(i, o:;tr-o immodiilt<Lllll~:Ho em 
<lu, Estl'ada, üo Ferro Cuntl'al do H1·azil. vigor ; 

i\ tas o que é cenu é q 110, c.m ....-;1·tnrlc~ 1lessa-; 1 ) c . l' - - .. 1 1 · 6-9 
in torpreta.çêios f111G o Podm· ExccuHvo t. ern r ,, JIW a ( 1 ~l~o _;H;:w coJHL a na. 111 11 · <J~~ 
thLdo ao d!l'oitu dos omprega,Jo:3 dü .E::;trn,da (! 0. 1?;>t! !<trt .. _,~).'. en:b:mt ~a,~·:tn~~nd~. o:'3 _dl
de Ferro Contml du Brazil, c lle~ nüo 1;l~Olll lGl.tu .~. <.os ernp~·eg.1~lo:::; aclm~ttl(los_cw ~e~vLÇO 
{·nr·tez·' p·· 1·t·· ' t'"; !.., ·olJt'C 8 .... tll·t·e · t . 0 ,-, an r.os dt~ l d.u Jill10ll'O do l8 _ü~, m\.O su,ttsfi..lZ 
•'-' "'' '" d, (li ) ... LO s . ;:,.~( I u, '- l f d r "L 1 el . d. u i 
nccc::>st~l'io qu e: o Con.!!'J'CS!!O, por moi o de uma ~D 0 mu ·~V<~ .• ,o 1~:t~· 0~- <.t )~ oc.t LL. ';:~ ~~ 
Jor positiva, t•esolm 0 :~~snmp Lo, m·itandu e:Jlnpreltcnsnel dt::;~tncç:.w (:nt~c lunc:.;vJOJ1d,-
(1ue se rept·o 1l!t~n,m o;-;.<::;'ts duvi1.~as. . "" \ l'IiJ:i quo devo.111 w~· .. tgl.1<t~s thl'~lt·o·s; 

da Ca.Tnar<.L o i)Cguinto pt·oj;:,c to. (Lê.) àadu tog~tt' a. di vm•::;as in l,l'l'lWet.<.tr.:õ,~s, obri-
Por usse motl v o, <t PL'u·.on w a cunsHlüt':t•,:ao 

1

. c) QntJ o.5 dtsp .JSlGl \·u~ o a-; lcL:; cd,í1l.as t.or~m 

Apruvoitf.mdo i L opportunid;tdc, S L'. Prc- gc.wtlo 1J01' vozes o3 ornp:r·o;sc'l.dos da, !~sn·ada 
sidcnto, oJioreço i;:1mb0m <.i. con:;idm·ação da tle Fcl'l'O Central rccutTUI: au Poder· .Judicia· 
U~ts<:t, comu principal:.tl'!ftimontu em favot· da l'io P•l'<.L eon:~og,lit· o l'econhecimerüo d.e seus 
vanta.gcm do pt·ujecto que Ol\t :i.pecsonto, mn dit·eitos, dnet'(Jtit : • 

1'·él{Jtterimonto de um f'nnccional·io cta Estl':vl:t. , . . . . . . . . ,, ... , ,.. .. 1. ,, t•· d.· 
de Ferro Centl';d. do Brazil (llle i;r}rn só:nente .\..~ IJ~f~O lllJH .<J. ;\.us ,l~p_r_t·,:,•.tdo." L.'L L.s ,, a <~ 
51 annJ8 dn soevtr;o. r de l•enu Cent.mldu Brc~.zll, n?mo,~rlo:~ . ~IUOI 

Os tloeumulltos .. tlue :.womp:tnlt:H,l o sen re- 1 P.d' 1~.'!;;·cto: r~u.r~t· P01'. ~J:Jt' !,é:n:.~ .~0_ .. Mu~l::)tro 
quGl'ÍIUcmtQ DI'iJVD,lH cJ(• ll1:Jdü ;;;uflíCil;llU~ O tl;t \_Itt·,•.I.IJ O.l tlCI,O do ;lucctor,, cc,l,tii.Utui.O? 
seu direito. ~ · · - · · un·nno :t :~.po:;cntadort :.~ . contmu;~ndo ~m VI-

Assim sendo. d1;ixo d:• Pí~spi•,. 1 ,. 0 ·~-s:õuní- gur o llc,;rc-:_:o n .. :!2l, de :26 de Jovcrmro de 
pto e o!fetw,~ó <1 consiilceaçã.o"'<d:h C<.~rrÍ<.ti'<L, l8Q:J, quG nao o ~ t,:.L r·e,·ugado. 
p::trà sce jul.:.;·n.(b obj i!do de <letiheraç•ão, o Sr.tla d.:ts so:,:sõcs, :2.7 t18 a.g<JSto ele 1003.-
projocto qne acabei du ler. (Jld/o úeíi?.) .)'ú Fre-ire.- !lmerh:o du Alúttqzteí·quc.-A1fl· 

Vem (t ;\loSéL, é ·lido e cnvl<Ldu ;~ Commi:;,;;üu f/Uslo dr: Vusconcr:l!os. -.!o:;,! Boníj(!cio. -Ali
de Fazend(), e Indu:~tl·iu.s o I'CClnerimento dn tem Boldho.·-CDr!'i;u LJutru.-He>·editt de Sá. 
Banto .J()S(Í n.ibGil'O, pedindo a.p~),;Q[) :.adoria -Iie!U'ifjW} Bo;·.r;r:s. 
no cargo que OL' .'· de mc.->il'O de I" c~:~.::; .:.;:· na 

.uflícina. do líllt:trlOl'(lS d:t ·F' tlhl:5fJ.o 11a E)- ()~r. p,~.~sitl.ent.e-~<lo h<wendo 
'Lf'<tda di: FOJ'l'O Cen ti·a.l. do Bt•azll. m.d 1 rn<.Lis <L tl'atétl', de3ignn pi.tl'<:~ i.Lrn:tnhã a. 

Fica . ~i)brc a mo:;_; <.L, até ulti: r·iuL· dei i bor<t· se~·uílH: or·tlern di) di<,.: 
çàu, o scguin i;e Prirnei1·a par-te (;~L·! ~ Lj.~ llor.:t=;,oit [Lntes): 

PRU.T!·:C'rO 

O GungTO.~su Ni.LCíon<d, attmv!c;ndo 

u ) Quo o Govm·no fJeovis(Jrio (!Xpc:tliu o 
dcc1·oí;o n. ~21, de 25 de fo\·oreíro dB 1890, 
concedendu aos ernpl'egaclos d;.t Estr·u,rh elo 
Ferro Cent1•:.tl do Hrazil dil·oii;o <.i. :.tp.Jsent:.t-
;:·wia; · 

b) Que esse dncrel;u, oquip : ~radf) a um:.t loi 
oruín::Ll'ÍtL, não podíu. sm· 1·evogad.'J p :n· leis 
:tnnuas, (ruaes s~jam as de ns. -1.29, do 10 du 
dezembro uo 18!JB, o 4!10, do W ue rlozcm-
1wo de lí:l07: 

c ) Que ném ;1s cíbvhs leb revo::·aram o 
{to(:r·ei;o 11. 221. de 2G do Ú!\"Or-r;ír-o .df! U390, 
pcwquunto t'oí'ef'cm-sc :Lpena-=: r1; ernpregu,clos 
{~m seJ'Vil;!O~ eustoa,dos pnla C'nihfi pa1·n nogtn• 

vor.acJíu de, pt·oJtH..:f.u n. ,12 A, de 1003, au
tol'iza.ndo o Podet• Exccmivo a cPo<u· c regu
lar, som orm . .; pa.l'i1 o.~ cofrn:; publicos, uma 
cu.ix:.t bcne!íeunt.c !li~ bl'ig:vl:.L polich.l de::>to. 
C a p íta l ( 3" dlsc u~:;fio); 

Votu.ç;"io do projeeí.o 11. 18~, de J 903, auto
rizando o Pod.fJL' E:,:ccuti vo a abdr ao .Mi
nistüL"lO d.u. .Judtiça, o Ncgocios lnte:·íores o 
cr·oJiLo exteu.o1·d inu,l'io ele 100:000$ pu.ru. at. 
tender ao pu.g:.unentu de despeza.~ cleltoraes, 
( :)• disc LI SSDAJ); 

Con ti nuacJío da 2a. ([iscwJ.~ão do projecto 
n. 147 A, de l003, r~om o pa.reccr sobee as . 
emen1llt:; offel'ecjdn,s n;.t 2·• discn.;são do pro
.jecto n. I47, dest,c i:tnno, que (ix:rJ. rt despeza 
do :Ministef.'io U[t Guerra para, o exercício 
de 1904. 
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Segunda parte (tis 2 l/2 horas. ou a.ntc.;;): 
Continuação d:~ discussão uoica do projecto 

n. 285 C. de 190.2, aJditivo destacado em 
311 discussão do projocto n. 285 A, do mesmo 
.anno, com os sub;titutiros n. 107, de 19)3, 

da, Commíssão Espechl, e outros a clle u:ffc- " 
1·ecidos (Reforma. Eleitoral); 

Levanta-se a sessão ás 4 horas c 20 mini.I· 
tos da tarde. 

70a. SESSÃO E~t 28 DE AGOSTO :OE 1903 

Presidencia do Sr. Paula (h~iman1es 

Ao meio-dia proceda-S·) tL c!lH,mada a que 
rcspondern os Ses. Pauh GnimaJ';.ícs, Alcn
cal' Guima1·ães, T!wmaz Accioly, \VanderLoy 
de l.Icndonç~;h, .JonqiJím Píl'CS, Eugenio Tuu
l'inho, Enúi.\S )\Iartin::;, l\ueelio Amorim, 
Edmtt•do St;udart;, Gonça,lo Souto, Fonseca e 
Sil1-'<t, Ermirio Coutinho, .Jo.-;6 1-hrr:ellino, 
.Julio do Mello, Cornclio da Fonseca, Euzcbio 
de Andrade, Rodrigues Do:ia, Jovlníano de 
Cal'V:.d[ll), Oliveü·<.t Valln,rli'í.o, Domingo::: Gui· 
marãcs, Bttlcft.o Via.nna, Paranhos ·.Monl;ene
gro, Rorll'igue;:; Salilanba, Bemar.lo Hor·ta: 
HereditL de S<L, Mc!i\J \Iatt.os, Laurindo Pitta, 
Henr·iq uc Horgn.~, J\htu·icio t.!o A·!Jreu. Carlos 
Tei:<eii·a Hrand.áo, I·:~tovam Lobo, Asto! pho 
Dute:r., Bueno de Paiv:.t, Leon~~J Filho, Carlos 
Ottooi, Nugucira, Líndolpho C;w.tano, Ro
dolpho Pa,íxô:o, Ga.leJ.o ÜLI'\'alhnl, ·.Jesuíno 
Caríloso, Bern:mlo de Carnp(JS, Fr<tncí::;co 
Romeir-o, Arnolpllo Azevedo, l;.cl'nando Pl'es
tus, Fer-reira, Bragn, Eloy Clmves, José f,obo, 
Paulino Carlos, Francisco wli.tll;a, Alvaro ue 

. Carvalho, Candido Rodl"igucs, Hcnncnegildo 
tle Morao!:! Filllo, .Jo:vv1i rn Teixoí t';l, BJ•anüão, 
.C;wlos Cava.lca,nti, Pn.nl:.t Ramofl, Suat'cs dos 
Santos, .Turentü J\'liller, Germano Ha.sslo
chcr, Vespa.siano de ALIJuquerrJue, Cam.pus 
Cartier e Homem de C;.u•vallw. 

Abre-se a sessiiu, 
E' lida e posta om discussão a. :Lct,:t. 

O St•. ltodolpho I:.aixão - 81•. 
P~c~íi.!~JJto, VC'nho pod i r a. V. Ex. 111na pr-o
VJ.dcne~:t qwdqw.n· ::1. 1·e~pctto do S13l'\'ÍÇ!O da 
rodaét;âo dos dtd m tes •~q ui, n :t Cttr n:u•a.. 

PU;'L'(~cc ~lcrivlll quo :;n. tonha. tão pouc:t 
con:mlOL':.t(;ao para com o:~ I'Oili'I!~Hn t,an tcs 
nu.c?onacs como aqui so t1urn ! Nlng.twJH pOdo 
l!laLs f';Jollí~t:, e o IIIC,liHJl' aet•iu. quo V. i':!\ 'f 
Sr·. P1·esulente, dJJ~pcns:.a.:stw n~Hil St.W\!il~oJ, 

· IJratica.ndo u.;;sirn un1 u.cto do vm•d1tdoÍ~·u. 
"benemcroncia p •,ra. com ttJ!ltJ,.; cB DüplltadtJ'.I. 

Von mostea.e ~~ Camara. o resumo quo 11-
zeralil do IJN1Ll9:nis~imu discur,:so quo hontcmt 
pl'ofed, discur:.,o que durou, t"Jvez. 15 mi
nutos. V. Ex:-. Sr. Ptesideal;e. vn,o ficar 
abysma,do ao ver<:~ revelação do tarnanlm 
ignorancia., c1ue s:J não pocleritt, tn.l \'OZ, 

aúrnittíe cr11 um simpLC:.l a.lumno de primeL
rt~s Lettr-as ! Com(j conccbGr. se que um rc
dactor de dckttos fap resumo úo. tal jaez? ! 

VaLI lcl-o, afim de qttc V. Ex. e a Ca
m:.wa voj:.tm como é fei Lo semoUutn te ser
viço, quo d:~ logar a co:1staute..3 reclrLm.~çõos 
dos Srs. Deputarlo::;, e.xp:>stos, assim. ::w 
ridicttlo do todo o paiz o (L~ improns,:~, indi· 
gen<.t: 

« O voto nomin~tl. .. 

O S1·. Rodolpha Pt.cixtío comcç~a docüt
r:.l,ndo qu3 só tem üuas palavras tt dize!'. 
como esclu.recímen tos. 

.Jú, ftLllou umn. vez, e a.lti f'uz ver que ot•am 
d11 mesm:.t forr;a. o voto nominal, CJrno o ~i. 
descoberto. Pelo voto numur•íco tt minoria é 
reprosonl;ada, e satisfa,z :.t f'órma con~tit.u
cional, a .lt!i acluu.l gal'ante-o, mas Jnui 1.o 
monos u:;: trcs pt•ojc:el;os em d.i::;cussão •. 

Pt'clnr·o o oPadot· o tlu illusl;po roproescn
tn.nte do Pia.ully, em rolaçfí.o á vol;itÇão. O úo 
nobre Deputatlu por Mi.nas, que põ(:! o rodiziu 
em :wção o concUl'f'e pa.l'a n s;wri.licio üo 
candida.t;o mais toeto. C!UC poclei'á n.b~·orvcr a. 
todos, é o rc;.;uitado das listas i ncomplota.-;. 
Ac~ccita l.·L opinião úo Sr. Carvalha.l para ;Ln· 
nula.t• O I'OÜÍZÍO.>> 

Sr. Prc~>ídeni;c, Cll não proí'cl'i n, palavl';1 
- voto descoberto- umu, ::;ó .voz ! g muLto 
de pz•opo.;.;il;o u fiz, porque não queda, do 
ITJOÚIJ i1lgttll1, :tlonga,r• O HH.m díSCUl'.~O. 

~las,vPja .. V. Ex., quo bar·lt:.u'idt.tcl.u: quo 
comptu•at::fio li:L, que rc;la.ç:iio existo entl'O voto 
nominal o Wlf.o ~~ doscnbcrtp ! 

1!;,.;~0 St•. redacLOl' do dtJbaliCS, por\ronli::tl'Ll 
Jlfl.O Sitb.J O tpW 10j L uma, Yt;l,f.I,ÇifLO 0111 lís1,il 
cumplotu, ou inc,;mploJ,rL?! 
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Qua.1 tt votação feita por meio de lista que sentante em ch•culo de 1.res Deputados, desde 
não é nominal, que não contem nome ou c1uc clla tenha um qua,rto do eleitorado 
·nomes~ mais um eleitor; em cü·culo de quatro Depu: 

Que ô voto nomin(d eín ma teria de cL~i- t~\.do::;, !les :~c que pos~mt um quinto do eloito-
çõe.':l 1 ! Qun (~ voto numerica '? ! r~ulo, mat:s um dottor ; c em cil'culo de 

Como aca.ho de dizer, Sr·. Presidente. cu cmco Deput~dos , desde que disponlta. de um 
11ão pl'oferi a phrasc -a dcscobert;o-; clla sexto do et<ntora.du, mais um eleLor.» 
_pm·tooce ao autor do resunw. Prosigamos: Foi o que cu disse. Eotl'et1wto 0 re-

~< Voto nomi na.t com voto descoberto. o sumo procuron relaç::\o entre voto n~min:tl c 
voto uninominal dú. o nH.>smo rosulbdo. voto a desc.Jbcrí.~, phrase que não proferi. 
Assim, com lista completa. e v.Jto no mina- Comp:.tra.r qualldadns completamente he
tivo, acabar·so-ha o rodiz lo; não soffeo con- tel'ogcnc::ts, que tl'aduz asneira · de tal 
'frunto o p!'ojccto, com o; outros. 1•:' inC']ues- ordem, que ~u SCt'ic.t inca.pa.z de, si a hou
tionavol que, em virLudo da Ji .;ta eumpleta, vesao prJnunctado, fallar mais nesta. Casa. 
não se deixa. logar il.qucllc ; u niiu é só esta Eu disse qne o ·voto de lista incomplettt 
a vantager:n. E' o c:1so d'e dal' t'lmbcm ao m<mt.ém o ro.dizio, que difficultn. o processo 
eleitor o p Jder de dae voto;; á 11:inoria. el?i,t~ral, prod.uzi.ndo, quasi sempre o sa-

Si <t Camal'.t quer a reprcsentaç<'io t:.a mi- criilctO do candidato mais forte. 
nori~ e si <:t C:~marJ. a quer completa, deve Ül'C~umidordeclam, porém,quc cui.lffil'mei 
a.ccctt:w nesta p u·tc o projceto Anizio. E' qHo o canditütb Tnais furte ficct ab~u·rotado 
iUudir, cptando não se quer dar fl)rça. à mi- de votos ; isto fica IJOi.' conta. sua, rJollo, on 
nol'ia.. tl~ t;~tell,YgTapl~o, }íois nào sei a. quem at-

DJVO·Se t'Ofvl'ma.l' :t lei de accorJo com 0 trlbUH' tantas mvceílados e descuitloL 
rp.LC p~·msa., ou, (111'-tndo não, o mulhor é dei- « O voto nninOII!in:~L .. (aqui. jü. app:~l'8C8 
nr o quJ csttL. (illttito úe;n; muito bem.)» es~o-un~-p .r;;, conigil' o Ol't'o l!O que e.:;t:í, 

São as maiJt'OS asneir·as que tenho lido ou ;tcnrw, dito) <li~ o mesmo re:m!t:l.du, etc. 
ouvüio n<:t Illinlti1 vida., as quo encel'l'tt.m t~ssim, com list;_t complotn, c voto nnni.na-
' '-stcs aleijados per iodos ! tiVo, ;_tc:tbal' ·Sü· h a. o I'odiúo. » . 

Veja. V. Ex. ~ Pelo vo';o nunwt·ico. :.t mi- Pronunciei, p :Jr•;rentm·a, hontól11 estas p:l.-
noria é l'ul1l'C::lon tada c sati~lê1z u. foerna con- lavr·as a.qni no.1. C:.un<tf'<t '? 
stitucion:.1l. A loi :.wtual garan ~c, mas, 11wito Que 6 vot:.1 nonünativo, Srs. Deputados ·~ 
menu; ga,rante o pl'ojcctJ. Proscgue o chorTHiw de n.snciras. 

Qu.tndo cu disse ,ju . .;tamente 0 contrario ~ Outrn,-cousn, que não disse, 81·. Prcsitlonf;e, 
r~u:~ndo eu úi:;se quo a lei actual, comqu:LDLo porq~e estavn, na suhst:111cia do toda :t minha 
n~w .. ts ou n~cno~ procu_E"assc attondee ao pl'in- or;tçao.' d.c toJos ?s.~nou.s a;l'gumonios. 
ClpLO constttur;wnal, nao concode á.s minorias « Accmta. a op11Hao do Sr. Ca.rvalltal para 
a. forç:1 que lhe:~ concedo o pro.iccto, ou qua.l- r:tnn~Illa.r o ror~~zio. » . • 
quer do~ sub.;tuut(vos apresentados. I O~·~· s:wtn. v1~·~cm! Po1:1 se rJecb,roi ca-

Sl·. Pr<!~iJ.entc, julguei que me lt •mvesso togor·wa e posttlY<~:nentc r1uo, CJI11CJUanto 
-c:.~lii~o o corcüvado (L C<tbeça, ao ler. hoje, 0 f'osse u~n dos n~r.üor-.!:-l ~Ldmii·adorcs d.o lalen~o 
Dwno r.lo Con.,r;i·esso ! Jl?eregrlllo do. 1llu::;t1·e rcpresmlt.anto de Sau 

Niiu pt'~Pa alli; V. Ex., Se. Preaiucnto, Paulo, eo~si~lerav~t um p·;mdoxo, uma. cx-
vac ver a. c:.~t.:.ul~pn, de asncil•:.v:~ quo u ti1lrc- t~rwagr;t,ncw._wexphcavol o que S. l~x. l1~vla 
.'lumo me attrtbulu. dito; 1sto e, quo se <tnmllla:':lso :.t clmt;élu 

Com(JUi111to soja (J meno::i lta.bi!ita.do dos <1~}.;tle q.uo lto~:··esse n. pr.ov:~ do_ que o 1·odiziu 
,rnemb['O!:l d<~ Ca~nara (nr'io apoiados), procuro t1nlm ~tdo felto, s~nrlu 1 IrllnoJ.w.ta_rnonto re
:;ompPc curnpPli' o meu t.levct·, .ia.rnais con- eonl~ce~do? os ca,n~lHI:.ttos d:J, 1111n~rHt. . 
eorrendo . p:.tra. o seu desp1·os~igio. Decta1•0 ~ao m.:nst.9 ntats: .~"s L:,eunas, Infidclv.Larles 
t.ambem c1ue tenho levado a ex.i,toncia a es- e _lncorrecç:oL'S do Jol·nu apontadas parece•. 
Lud.ttr nlUito, merecendo-mo osp~!cía.L cui.lauo quo justificam ü Sét''liod ~de n. rcel.a.rnação que 
!!. J. nterc~so o portuguez, que é a minha f;.~,ç:o. 
lmgu:.t; fa.llo c cscr•evu por•tuguez; tunho um 
nome conhccit.lo no paiz como esceiptor. 
{ 1tpoiaáos.) 

O CJIIO ou disse foi o seguinto: 

O S1··. Presi<ltlnt.e-A :Mesa. provi .. 
videociar;i no ::;ernido dn sanar os inconve
nic:ltes c1uo S. Ex. notou em seu discurso. 

Tem a palaVJ'<t o Sr. Hol'c:J.ia de S;_i,. 
« O voto Imi.nomina.l (o rcsumidor r1c

r:larou-nominal), o Yoto em lista completa o~ .... Heredia de §á (sofn·e a acta) 
~\. cumulaí.ívo o o yoto em lista incompl:t<L, -Sr. Presidente, a, Com missão nomea(la por 
.~u.l'D:b~m _cumult~ 1.1vo, d:'io a mesma fot•ca. V. Ex:. p::tra l'c!prescnt:.Lt' <~ Camarr~ dos Depu
·lS uunorms; porrtuaniio qualquer desses sys- t~dos ntt solemniü·•.de tealiz:~dí1 pela guarda 
tem·.t8 permitt~ a minori~t eleger um ropre~:Ja(~ional deste Distrido em ltomemtgem ao 

VoJ. IV tiO 
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· 1 i. IJtii t.Jo dt· Ca,xias cnmpri1l o sou!' aos pé:-:: do Tlll'ono, em capitulos, as snas 
10c y"u 1 ·- '· '-·' · 'l 1 · . 1 ·1 r"'· c ntr· po·· c~xcmplo-tlevf'r comr)arecondo àquell:L sokmllHa<.e. quetX<LSeca.llt..l<: .. ,, u ld,, . . lr.,.."·t· .. "' 
· - ' . · . .. . · . . . ·. . a ljiH)br:.L lJ;,, mu :~da, lova( u. a . , . 1el .o ])~.tl,c 

O Sn.. Pru·:SJDENTJ:_,...._·~ L'allwra flc:n. ll.ltul- at.lendct· ús cxipOll ei a.s por dcm:ds pl·omentos 
l':Ltla. . . -· I do CI':L1'io l'(·_!!io: cuntr:1, o diPeito r~lnmado de 

Em seg-ui(ln, <~ appro \· n,d~l ~L ilC1j 't 1Lt sess;:to I apo,cntaduri:t. üs ~'i:ntes d,J sequito. re:t.~ . (:: 
antoccdnntc. lcm!lrn, contra Oll.1'.l':ts c ou1y:·,;.; _exto1:--oe> 

tlSS L t'•p 'lCa. j;i, pet'Wil (!C :i lu:-:tor·w.. 0.'3 SL-
0 Sr. l_:>resi(Jent~-A:·:li~t.·SO :;ul~m rr 11:1tariós das enwntbs não sào pi'OCI~l'<ulure;;: 

a. m :}S: I, d nrantc ci1wo s ·s~oes UlUl'IJa::>, :dm_J dus ll t lmnn~ bons do srm tcwr-a,; s '0, :< un, rc-
t~o re~cber a:; emo? ÜL;': ~r10 vcn~;:~m . a stn·· ~! pres•:3n t<tnte:l t.l<t l\ :,ção. ~neste camctc~· eliL
fcrecuhts em ;~o. dt::;ct,::-.stLO, u )Jlo~e?r.o 1~. 18.), boraram as cmcntbs llllJJUgnadas. no mter
dc tOOJ, fixu,nd.o a dospcza do ?~ ·I~n~st.~r·w _das ~88 ,3 d: 1, 1lo(c,,:t do paiz, um:ls, e oul;ra.s como 
Rel<M;ve .-; g:\tcl'iore;) pal'a. o cxc·rctew ue l~lU-L poq_ItGnu conJ.ingoni.o- :~nln~ do su 1. boa 

. , . 1 ,-ontadc>., p:Lra, nwllH!l'<i.l' soJ'nç~o~-; que bem 
ORUh\f DO DL\ . j JH'ocü;; 1,m 1 t;~, c:1idarlosa. att.tmç:~.u do Go· 

,- . vneno. -
(b S1·. J?'J•osiden~e---: ~::o ~:1·.:· - ~~'-~0. o p<.H'ücur. porém, con~iMw o orrulor, é_ a 

numm·u lug-al p:Lri1 sn peucotle1 .ts \ ot.t 1. '~cs a.tte.-.::taç:'1o de que ou est;ao ctTados ou nao 
d;J,S maLo1·i:~~ con_::;tanL~~s_d<l 0!1lem cln dw, l'ol'am compl'elwndidos. Em qun.lquol' das 
pa·: sa-sc :i mlÜül'I;_L em tli:~";IIS:-l:t• ) . hypotltest}S col'ye-lhe, at~ orad•Jl'. o dever de 

~~xplkar o mo.vtd que úteto~l CMI<t :una d01.s 
emenda=-, com.JJ. de\'Üli1 vc~,a dn J!lu_s~l·<L'lo 
relator, cujo ]) <:trocer 6 obng;Ldo iL crtt~w :Lr: 

PRL\U·:IrU. PA ll TE .DA llfWE:'II IJO I! IA 

E' a.nnunci:tda. :~ coni.inun.ç3.o da 2" üis
cu:-- ::ã.o do p ··ojocto n. l '17 A. de l 00>~, com o 
p:Lrnecr sobr'n as. er~1endas olfornc1das na 
2:~ discu~sào do JH'O.JCCI~o n. 14 7, tk:,to anno, 
t1llU fixa a üuspezn. do Minist()l'iO (t\ Guut'l'<1 
pcu~a o exoreicio üo 1 no,t. 

1•;1 1 tra nu estudo J.a. ommlLla. que se l'í~fere a 
E~tL'<I,Ila elo Feno tlo P[Ll'clll<í, :.t Mt.lLtr·o Gt'>JSSo, 
n.:ludin<lo ao brilhantismo _da., :tdmínistr:u·~o 
úu marcclt;t! :\fid li! !: o demonsU·<.L <i!IC ~·s~c 
Hlustr·o rnilitac tere <t verüadoil'a ll1'Glllt::•o 
das n8ccssi.ln.(lc.;; da, d.ef'osn, uacioni1L . 

Define ü uhjClctivo fht gucn~t~s,:r o ma1s O Sa·. Pr-esiden.te-T,;m ~~ p_;.L.,-ra forte no ponto e momento J.ecunvos. . 
u St•. Uados Cn,valcanti. Diz que ltoj ~~ a:-: pt·oe~as da eav<.dlt~l'l<L. me-

O s~.~. Carlos C::..n.r:dcanti de
pois da, syntllo::lo foib sobre as instituiç~0es 
org-;tn icn.s do 0xcrcito o S:Jb :'í.' o:-:: . sornços 
colÜptomontai·os rospect1 r os : após a ana
lysc lcvaü;_~ ~~ um g-rú.o ma._is pro.t'un~lt~ dos 
coqJos c for ti ficações 1lo 5°, Utf>,:il'iCIO \llllh.t·. 
com intui tu do prov;1,r u. p:ena c v Ht_encr:L 
tocl:.t vet·ll:tde. IHli.l e cru::unentc; df~pot:-; das 
considm·aç:õcs g-et·aes ante~; CJxpl<:u1:id:t::;, tuudu 
!JOI' IJ;I,SG f<LCtos l'Ci.LC~, ffUC sfi.u,. nãu :;imples 
i.n<.lictos, ntas a.t.te~ta.dos, bnrn tl'tsws, é cur·to, 
da no:~.)êl dcplor:wol sil;ua.çãu Inilit:tP; depois 
de tud.o isto crê que a honrada Com1nbsã.o 
de Orç:tmcnl/) perornittir::i. ao orarlol', polo 
menos, o dit'eito <lo sm'pr·ohenüer-sc ante o 
sou inesper:vlo parecer sobt·o a:~ emen1las 
tlUO juntamente com sons il!usliros coltegas 
1le bn.nca.dc~ tovn a, honra de apt·esenr.<~r ao 
projet~l;o em tlobtlte. 

Ni1o J'a.~.:, acc1·escenta o oPndot•. ao nobre 
Doput;ado po1· S. Paulo. talentoso r~la.tor· do 
cH:tdl' p;u•ecor, a in},:;liçil do <Wl'CÜLiía.t• que 
suppõo vieern p i.u'a este ro?int,~ troa.zendo á 
dex&ra, mesquinhos o estrmtos rntot·esscs de 
cu.mpLLnttl'io. 

A época. dos pl'oem•ndorr.s dt's i:J•cs Es
tados,· na.s côrtes ou nos Estu.tlos Gera.es, 
tl'i.thalhando sepn,ra.damentc para. levarem 

dinval n:-to tem a import:weia rle outr oe:t; 
o qnn se tr;Lt:~ 1!. de vencer; c·. fitZ?nd? refc: 
re:~cüts ü. cxten.)ilt) do nosso t.ct·ntOl'lü e _a 
ft·i.~q 1wz;~ de no::;;:;[tS l'ul'Ç<LS pot· clle tlis.;cmi-
11<HlilS, ,iustitica Iu11giLl11Cn te e com_ vuüa.s con
sidcl'açõcs o pl<tno de cn nr;entr·açao do cxCJ'
citu, a 'll.l 1,l pr11· ~i mesma impõ~· o Ü'<lÇ<Hlo 
dil.fjltnl!a. YÍ:l í't!I'L'l\L . . . 

Uth ;~:> opinFlt'·: de, Bt·onsa1•t vem Schllcn
dorll:' (\-do coe nw: Fix ;.;obre as ostr•;Ldas ele 
l'cl'l'O osü·a l;ogieas. Dcscr•c\'1) crn seguida o 
ü·;tt·ado rb, P;Lr·:w<í. <1 l\fi.1.1.to Grosso, dando os 
ll<Ld,us n:tlnnric:)::; llo soa des::nvolvimunto ki
lonwteieo, o entl'.L no cstu1lo llistcwico d~Ls 
com ,,J unic ttt ·êics com Matto Gro::so por vHt 
do Pa1·ami; 'dc.':i 'lo os tempos do lnu·ão uc. 1~11-
tonin;~, Bc:wrepaire H.oll<~n, Lloytl, Montell'o 
Tourlnlto. Audr·é c J\Iüonio R2bouç~:ts, e Ma.l'
<JUf'Z Ü! \ S. Vlcen1e, <.ltc~: os trab<1.lltoil rca.lí
zaLI.o~ po1• urúum (lo üigno Se. m:woclnl 
Mallnt;. 

An;dyS<L o J.I'Lrcccr da. Commiss5.o E;;;l~flc~~l 
~ ncuntbidn. do apresenta.r o plano da vmçao 
gm·n.l d:.t Ropublica. o mostra que ella <lecla
rou em SOLl pa1·ecm' que a linha <lo commu
nie<Lçlí.o elo Pat'<.Lnáa .Ma.ttu Grosso, pelo vaHc 
d.o Tlbagy, o.:;ta·nL destinada a liga.P, po1' seu 
pou to inicial, toda rêJe do viação do sul da, 
H.opublicn, com o gstaclo do Matto Grosso. 
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Argum•:nta com estiL ultima T·l:r·a;-:o : cit:-1. Silv ~L Ca~tro, Bozarn;ü, Pet'e ir:1, Lim:.:., P•LU· 
ü tr a.b;.dho do Sr. OI;:L\'0 IJnmrll f:Í , pnbli- Iino de•. Souza, João Luiz, P e nido F'illlo, An~ 
c:Ldo n o ar11nm1·io da. E~col:J PoLv cedm ic:L tnw nowllw, AdalbeJ•to Ferraz, Antonio 
.Jo E.-: t.<l.do 1

1 0 S. P<.tulo ; :t. n aly~ :l." as opi- Zal:;v ia s. Hnnl·i clll n Salles, \lilnocl Fl t lgnn~io , 
n ii)e:; dus illu:;i;n•:-: c:ng(J nllt: i :·,js Cl'Ü l) o At·i.ltut· Tu l'rns , Edn:_mlo Pinwntol, Olog;trio 
~Ui])i.o G:LJn::., cllc fG e auxiliat· d,, Crnnrni.•sã.o ~Iae i c•!, \Von c.osláo I:ll':tz, 1Ioroir-a. il a. Silv;t, 
r h~ Explor:t (,~Ü} ) elo f>Lmalcu e l'n L·~ i10 l~ ~ l . \ t.! o ÜdlldngllCl ;-! de C \L:' t L'Ij , \'n,lui:-> de Ca.~tro, 
r.L <:L E:-: t:·:1.da; do F\;rl'o do CitL:tl:'to :: Crl,í·aiJü, l~oclolpl1 o :\fil'<.tucla, Candid :.> do Aht·eu, Bétl'· 
}KL<:.::-::andopoe 1;oyaz; mo ;t r·a o se t~ d . . ~Pn \·oi- b:J.,;a Lima, Xa .. Yiet• d:J Valle, Víci.orino Mon
vimcnto k ilume trico e raz <.~ c o n~n:U'<lf/Lo das wir·o, Ca.~sinno llo ~a.scLmctttu o Alfreclo 
duns via.s f'et'rda::; sob os pont o.-; d•~ ~·i:s t<t mi- V;tt·clla .. 
li teu·, 1' '· onomiC'J o tt;c!lnko, con c lui ~~ lo poln. E sorn eaus~l o,; St·s. lnLliu llu Brazil, Cltris-
",upoeiurid.ade d:1 pl'inwit•;t sohre :t .-eg íl ida, 
:t qn<lL é ;tintl:L i nl'er·ior <.L linha. - t.ino Ct•nz, Ra.ymun(lü Arthur, Sot·gio Sa.-

!HJ~· ; ,,, Paula. n Silva; ~,\Talf'eodu Leal, Afl'onsc 
- :\.r-~n·aqn:.r, t'< t. fbpw'i't, Mi l'an ,i:l, .-::ol, ,_s Co:-:l;a, Pol'oira de Ly ea, Artlwr· Ol'lando, 

pontos de vbt;1 c~s te:üogko u con1ni.eL·eial. Spaminonrb~ Gt·<tcindo, Folisbotlu Frniro, 
t) or·:dn ;· p;.ts:,a. :1. tl'.U W tia S(•.:[i!'!d :t do Sil.:t." l{udt·igucs Lima, Edu mlo R<Hnos , i\for·eit'<t 

·~rttcn~l a s o i11Lo ;· rompc sem fli ,. eui 'SC , L\~amlo j Gomr~s .. .Tos(· i\Ion.iM•lill1, Gn.ldi!tu JAn'oto, 
f:.üm a p:~. l::~.V l'<.L p :n· : ~o o e.on ti n~ 1 ·,e :1 'L Co tTóa. !liHl':.t, Augus1.0 de Vi.l.sconcdlos. 
seguinte. (Jfuil o f,eíit : mttüo í,r;, , . (: t·:l'i cu Coollw, Car·nciro rlu H.ezcndo, Burna1'-
·xPi1Jll' imenlci. do .) dn; 'lo F:u·i:t, Padu ; ~ Rozt~ntlo , Costn .. .Ju nior. 

Fi.ca a discus :.:l.o adiado, pela ilo! ·a,. Ama ral C e~ : n· , ~eite •l o So!\'l,; I,, ~z.cvedo Mn.r-
. • (IIL' :' , .\L ~l'i:aL b:;cob,lt' o Dummgus 1Iasca.-

. 9ot~parccom JII ;.ti_o) o~ Sr·s. 1'-Io>an r~ :th d:ojrell it,ts. 
OU.VClll':.t, P ; ~SSO :) ~Ül' <1.11th, l(n c: (~l.' [ : J \lt! :\fL- ) . . . 
r·a.nda,. Antonio l{:bs l;os. UJ'lJi lll O ::.-;an tos, Luiz 1 <l::iStl.-SG <L 

Donün.~· ues, Rodrig·uo.~ For'IHWdC: :':' .. /-.n :zio do 
)~bt·cu. Bt;zorri lFOiitenoUe. Yir'!! ii iu l>i'i!..:·d o. 
Ti101mtz Cavalcanti. Ft'ê~ltr i scr• s':L Ft·cd:wicn 
Bnrgc:-:. Tavn.res do Lyr<L. E! Py d. ·l Souza. 
AlJClon l\l il ;tnez. Teixult'D. de SéL Col.so de 
-~ouza, Bl.'ici o Filho, João \·i.üiJ ':t. :, I~d:v-1uias 
( ~onçah·t> s, l~,;;nL•eai tlino Handeü·a . Angelo 
Ncj;o, Al'roxel.i .s Gn.lv;-~o. NuiYa. C<:v:: tro Ro
:Jullo, Tü::i li<t. Fel.ix Cia~par, Sa.tyl\ J Din . .: . Au
gusto de Fecitas. ~íal'col.irlO MouP.'l, Sü r· rciro, 

SfWUNDA PARTE DA ORDt:}f,DO DIA 

b ' a..nnuncinü:.L a. continuação ch dis1.~ussão 
unicn. do projecto n. 285 C, do 1902, addi
tivu de:~ta.cacll.l em :3"' rHseussã..o du l ·l'njecto 
n. 2ô:S ,\ , do rnosmo anno~ co1n os sulJstitu
ii vos n. 107. do 1 Oo:3, da CommissJ.o Esno
~c:l. l, e ll lltrós a. el!c o!l'(Wecirlos ( l'elo1·Ímt 
elcitot'<ll). 

Amorico de .Albuquor'flllO. Fidel b ,d ve~. Vt ·· m ;l iVIesa, s?i.o lidas, apoiadas c po::.: tas 
Jo;·,.o Ha.pti.sta, Galvão B:•.pti s:;:l, r. ,)llt'onçu eouj :1netn.mento em c!i::-~ .~ uss?i.u n; scguinte:S 
i><q) /, i:-;ta,, Jul.w Santo~ . Cl'ltvc l:o t: . l'ak : n t,i. 
1> iiveir:L Fig noiredr:. Fl':Lncbc•.' foí .!..:'n., Vi
~·iato Masca.l'nnlt;I.,;, Bornm·du :\ Ir , : !.eit'..l, .lu:::(] 
f-;•,nifitei u. · Oas l;:·w da Cunha, Eibeil'o .Jnn
'lllf}ira. David Campista. l;-ran ei:-:e0 Bm·nat·· 
1iino, .Juàu Luiz. A I Vt;S , Lttlll t) 1111iCl.' f;odof't·odo. 
Co.,miLI.o So<tl'CJS Fi!lw. Ca!ngüt'<Lf! . S~ll•lno l:<ü·
i'OSu, <J;LL'valhn Hr'itto, Robou(;.:.t:;; de C:w'.<dlw , 
!~ePnm•,lo .Antonio. Co -ta Netto, /1 qyino Ri
beieo, Heno.lido de Souza, Lindoi J· Ito Snl'l'a,. 
i .. a.menila Lio.3, Francisco Tolontinu, Abd.ori 
: ;;Lptis i.a, E!.Lzc•.u Gu: l.llOI'tno, Angolo Pinhe iro, 
.':;.mos D<tL'I.!.\' e Diogo Fortuna.~ 

Dei:·mm du cornparecoe, com c:.lU")< t pn.l'tici
}l::tda, os S1·s. Sti., Peixoto, Raymu!tclo Nury, 
.\-dllur Lomos, Cal'los de Nora,es, .Jost.i Eu
u· bio, GuedcUu~ :VIotu·ã.o, Di.tL~ Yieil':.t, .Joã.o 
: ;:\J'Oi;O, João Lopes, Percil' a. H.l~b. Tl'inda.Llo, 
~on.t•os Nt.li v;t, :Murcir::t Alves , E~tacio Coim
bt·J., Pot.lro Per·mtrnlmco, ElpicLlo · FiguC'il·cdiJ, 
ltaymuuclo de Mirand;:t, LoovigHdo Filguei
;·as, Mi ltvn, Vergno 1ln Abl'Ou, Pinto Dantas, 
Tolontino dos S<.~ntos, Boli ;;ario de Souza., 

Ao pl·ojecl o n. 107. de 190:)-

Ao ~ G•) do at·t. 8•· : 

Accroscen &e-se: 

a) A fa.lt~L do qualquer desses fi::>C:tC:'), pol' 
motivo de l'Ocus::t d:t juntn, on ü.Lltn. elo aecci
tt~çiiu J.c SUM l'Cclamaçu: . .' S p<1l' i ~ I'C~OlVCl' 
sobl'o ollns, tudo dovidamon te provado, im
port<t 111lllidado do alisli<unenr.o o, assim, üa. 
eloi(,:ão a q uc o lllOS JllO sorvi n de base, sa.l v o 
o c:tso rlo Hcar domonstt':vlo qno a rocnsi.t Cui 
proposital. com o tl.m de d.ot,e,·minai· a nul- _ 
Jidttdc. 

l-Cabo êL jnntn. üe l'cvi:::ã.o c rccuesos do
chrar os.sa, nulliuado, (JILO as C<mtat·n,s. na 
verifictL·Jt.o do podcecs de seu:> membt'os, 
tamhcm podem docl'Clta,l', na l'órma stricto,. 
da. disposit:·ã.o acima •• 
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ANNAES DA CAMAHA 

Ao art. 13, § 1°: 

Altere-s2: 

Ao art. 37. 
Supprima-sc: 

durante quatro mezcs, funccionando todas Ao m:·t. 38-Supprima-sc o que se refm'e 
as vezes que julgar pt'eciso pJr s0mana, no aos-dous livros de talões-e diga-se em lo
mínimo duas, tudo prévia e la,rgamento .tral' de -livros do assignaturas -cadernos 
anm.mciado em editaes em todos os jornaes p<Lra assignatura. 
rla c;dade. 

Ao art. 14, ~ 3°: 

Alteee-so: 

coliocados os nomes dos e lei Gores po1· mu-
nicípio. 

Art. 14, § 4° : 

Accrescon te-se : 

a) Dos alistamentos, pol' mnmc1p.o, s~.n·ão 
dadas ccrticlõc~, sob as ponas da lei o mcdi
a,nte os emolumc11tos do cartol'io, a qtLotn as 
soitcitar, por despacho do presidente da juntêt 
de revisão e recursos, certidões que suppL'i
r~o, no caso de J'alh, a:~ listas eleitora os para 

·verificação do l'ecensnu.rncn to dos eloltorcs 
no acto da votação. 

Ao art. 14, s 6°: 
Accrescent'3-se : 
a) A falta desses livros,~ -.lv·o rL ltypoLhcE:e 

üo se provar q11e olht é proposital, no sen
ticlo de illudiL· a lei, importa c.t mesma nulli
dn,d.c d.ecretad.êt n<~ lettt·a C! do s 5" cll) a,rt. so. 

Ao ttrt. lG : 
Accres(:en te-se : 
~ A desJrçã.o dmses rccllrsos ser'á regu-

. bdn, na fórm:l. do regimeDto do tribun;tl.. 

Ao§ 5°, do arl;. 25: 
Altero-se : 

Ao § 1°-Modifique-se, mandando que os 
li v r os sejam rubricados por um dos mem
bros da junta, designado para isso pelos do
mais em termo expres;:;o de ab9rtura c on
ccnameoto. 

Supprima.-se o referente a talões. 

Ao art. <1°. 
No caso de ser · approvado o voto curúu

la,tivo-Accrescente-sc-e o numero de votos 
que o üleitO.L' pódc cnmnlae no canLlidato 
ou canlülato:tquc qnizor. 

-Ao <~rt. 41·: 
Accrt.'.Scente-se: 
§. Nn, hypothese do <i:! 5 hol'tl..S da. tarde 

não cshl' finda a vot,\ção; os tl'a1nllns po
derão sc1· adiados para, o dia seguinte, la
veando-se acta elo o~corl'ido até esse mo
mento. c cnteeganJo-se dc:3de logo bJletins. 
da voktçã.o aos fiscae.:;. 

<<) No dia segutnte pt'occder-se-lm a noveL 
chamada,, sendo <tdmittido a votar todos 
quantos, mesmo passada clla, ainda nio o ti
vm·cm feito. 

b) A accoitaç:ão de votos de eleitor que já 
tivel' voULdo impliea pa.ra a mes:t, além da 
l'esponsabilid.Lde ceiminal, multa de t :000~, 
a ca.lla um dos seus membros . 

Ao al't. 43, § to: 
SupprimtH;o o se.truintc: 

Fic<t pcenüttüla a entrega do titLtlo, 
-diante 11rocur;ucã.o feita c assignada 
"etciGor a que a,quelle pcrt.enco1'. 

«Depois do faz ll-os tl'<tnScPGVdl', lenrloes
mc- em voz; alta. ll<t:S du;.~s vias e talã.o .. » 
pelo 

Ao é~J't, 27: 
Accrescente-se: 
e a oxhibição de procurac:'ào f<.tlsificada no 

·~todo ou em pttrte p:wa a obtenção do ti tu lo. 

Aos arts. 33, 34 o 35: 
Supprim:tm-se. 

Ao art. 36. 
Substitua-se: 
« A mesa encarregada. de pr~sidir o pro-

· cesso eleitoral e receber os votos será consti
,tuida » ; o mais como esta. 

Suppr·ima-se o paru,gt>apho unico. 

Ao ctl'G. ·13; § 3°: 
Supprinut-se o quo se refere aos Jous livro:~ 

de talões. 

Ao aet. 46, § to: 
Suppl'imtt-se o seguinte: 
«livro ele talões confeon·tado com o.:; das 

assigoa,turas1, e diga-se: 
«pela confm'encía dos nomes copsta.ntes dt1 

livro de assignaturtts com as cedulus reco-
lhidas». - · 

Ao§2° doar1;. 47: 
Accrescen to.:sCJ: 
a) A recusa de.~ses flsc::tes importa. nulli

dadc dêL eleição, com as mesmas exigonciu.s 
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SESSÃO EM 28 DE AGOSTO- DE. 1903 

o formalidades da lottra a, do§ 5° do art. 8°, l 
})Odendo de:'.ide logo declaral-a., salvo recurso 
por via de contestaç:ão {L junta <1.pnradora. 

Ao a,rf;. 47, § 5°-Inclna-so entre O YOCU.· 
bulo fazer n declaraçilo o seguinte: 

«em qualquer cartorio de notas peo
ximu». 

Ao art. 56, § s.o: 
Accrescento-se: 
o §do aJ~t. 47 (de ·Iu.ra(;.ão em ta.bclliã.o) •. 

~\o a.rt. 56 § 7. o 

Substitua se apó::> a p :davra capihl «quo· 
nt1! 20 dias ante::! do pleito far<i publica,r em 
todos os jornae~ 03 nurnes dos candidatos. 
quo se houvot'o .n iüscdpto. ' 

Transponhq,m-se as palavras: «assim corno 
as d11s ~ , _!cções cujas nBsas nfio ;;;c reunirem» 
pa.ra 11n tes do vrcabnlo «poderão» e dopuis 

A insceipçã.o póoo sm· i'üita em cartorio, _ 
de 1;o,:o o pa. por duspa.cho tlu qualquer dos dons presi

llo YOC",1m:o «rceusa.dos>.'>."" 
E accr·escontc--sc no fim 

ragr:.tpho: 
«No caso da declal·ação cto voto em ear

torio o t11bellião fu.r::t com que todM os decla
mntes assignem, além do lh-ro de notas, em 
:papol scpa.tado e d(wida.mente authenticado, 
o seu nome com as decla.rações constantes 
do seu titulo sobr0 identidade. Nessa. hypo
l,bese o titulo pódo sm· restituído ao eleito!', 

dente do Teibuufli ou juiz seccional, si a. 
junta não ~e houvoi'vodido reunir. 

Ao aet. 57: 

Supprima-:;e. 

Ao u.t't. 73: 

em lagar de ser retido omca.Ptorio on enviado Suppl'imtL-Sé~, de «in vc3~iuo>.> ;_L té «OU» in~-
á junta, com o traslado anthen t.ico de toJos clusi vu. 
os votos p2ra.nte ollo dados,. a qne fie:t o 
~or\·entuarlo stric~amentc olJEig. ~t,do.__ sob I Ao art. 7-i: 
pena. d:.t multa maxuuado art. 10.s ~1 ':>. n. I. Dig-;•,-se: em [ogae do <<doi tu>), inclicwlo p.?l'· 

Ao n.rt. 49-Supprima.-sc tullo quanto se esta lei. 
referir ao livro de talões para regi~ti'o de 
voto. 

Ao al't. ~'.)_ 

Accresccnte-se 
Ou na visinhanç<.l. coa;:sindo por qua.U1uer 

f1jrma :.1. livre comparencin. de elcitol'es. 

Essa. coacção pódo sol' provada por meio do 
1le j u~tifica.ç:ão rcgularmcnto fH'.:c.;ssadu., 
caiJenüo ao poder· vpl'ificador·, m ;smo quo a 
t.e11ha e:{ttllliiHtdo a junti.l. apm'a;lora~ rc~
:-;olvol' sobr·e olla. 

.Ao al't. 5,1. 
Diga-se c:11 logal' ele ·ma s~de de.,.> 
no cdificio J?lllJlico,acces:li vel. indopc:1,1.ento

mcntc do pol'missão especial a. CJUiÜ\lll!'l' ci
'to.tlão o que pela. junta for escolhido e an
nuncia.do. 

Suppl'imam-se as pala nas «e deve!\\ ter
minar dentro de 40 dias.» 

Subsi;itur.l..::;o, ou uccrcs~:ontc-sc: 
Os t1·t1.b Llhos devem tcrmimu· dentro do 

prazo minlmo de 20 e maximo de GO 11ias, 
eon formo o mune r' O de districtos e o regnla
mcni;o que o Governo dccretat•. 

Ao art. 56: 
. Supprimn-sc tntlo (gw,nt·J so ri.'fvrü· ét !i \'l'OS 

de talão. 

Ao art. i7: 

Supprlmam-so as pabvl'as <<Ostadual ou.<~ 

Aoa.rt. 83: 
Aecreseon te-so: 
c pt'ovidcncia.r<t, como for melhor, a.uto

I•izutas p~tra i.sso Cl'cn.çõc.-: dn cal'go.;; o des
pem:; nQcessarias, sobl'e a guarda, de papeis, 
liv1·os e üocumcml;os a quo e:-:iti1 lei so rof'ere~. 
na Sccrctc:u·ia do I•ttm·ioL' c .Tusti,~a. 

.:\.CCl'CSC!.JI1tC·S!.J: 

Art. E' o Governo autorizado a ma.rca.l',_ 
nos regulamentos qno oxpctlir, gt·atific:.tçõcs 
:t funccionarios .i<L e.;;tiponrliados· o que por 
esta. lei são chamados <L :·:crvir em s1m ex-· 
ccuçã.o, não podendo marc:.tl.·a.s superiores a 
'3:000$ p111'a o pdmciroalistamento c 1:000$. 
para as l'CVÜlõcs c t:-abalhos de apur<~ção. 

§ Si se fiwr prJciso,collal)oradores poderão 
sct· u.ümittid(js no scrdço de cúpbs c regis
tros, nomeu.ndo-o.5 1n·o tempore o presidente 
dajunta,quc o commnnicu.rá (t delegacia fiscal 
respucti.ya,, c com a gr.:~tifreaçi'í.o quo o Go
verno marcar no reguhmcnto. 

Art. Fic11 o Governo autorizado tambem. 
a ra.ze1• por conta da Uniíio todas u.s dcspezas 
ax:giVI!iS no comprimento das disposições .. 
desta lei, pu.ea o quo lhe é consignt\d<t fu.cul-
dade de abrircredito especial. 
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Ao a.rt. ~;9, p~u· ~~ !Tapho unico 

Dig,t-sc 

<< l·ubrlclLdo p :~ lo tn· . .-Uent ; 1h nHl'il. » 
O m;~ís como c::;t;L. 

/u_> § !}J do a.r• t. 8'• : 

Ao iHt. ll, § r:-: 
Suppl'ima-sr~ a p _d ,L n·a, : 

«rllL!'icadu>> 

Ao u.rt. 1'1, § ."2,o 

AugrnC11tc-sc p:~ ; ,rn. « tl'o.; dias no ma.xiitl i) » 
o pr:.I.Z •) ·~ que se rofot'o c::;se p:tt'<.tgL'<tphu 
quanto :.1. puiJ!icaçilo. 

Sn.la das :~essõcs, 27 de agosto (le l 00::. -
Jlni;;io rle Abreu .-E;u:(IS .1fr.vlins. - 1'1/V(!J'es 
de L!Jm. 

Ao ae L. 82 : 
Sub.)Litui1 .. se p~lo seguinte 

« 1~!11 ca,:ln. urn dos municipiu:; em CJIIC se 
üividil'em os EsGtulus h:.tn:mt tce3 supplont .~s 
tlc jniz :-;ubstituto rudci·aJ, nomuad.os de a.c
cordo com a lei Oin ,·iu·ín'. » 

Sa.Lt <l.;~s sessõc;.;, '!.7 rle agosto de 19:'13. -
Tavareg de Lyra. --Enârts J!a1·tins. - Ani..;io 
de Aú1·eu. 

Emendas r.w }JI'tdt;clo r/1} lei r.le dr.:íçüos (pro
jecto suíJsWttlivo r.la Comm.iss!lo) 

Na.s o!eiçõ:,•s federacs c;tl<1 eleitor votli.l'ú. 
em um ~ó nome JJos <listeictos de trc . .;; ou 
quatt·o D[J putados c crn duns nomes nos dis
uictos do cinco. 

As mo::ad pi1t'n. liS dcír;u :Js f'eclcra.cs serã.o 
cleit'.ls •~nnua.lmcnte a l de fcvoceiro, em 
,-;c.ssão ospccial r.l;1 corporação munieip::tJ, e 
ervü;l,o na.s ell~içõBS ele todo o a.nno. 

Para o,se fim o presidente da. C!H'j)OI'iJ,çãs 
rnunicipu.l convocart'L os trcs vcro:Ldot.'ü::> nud
vot<.tdos c os trc' supplenlies que so segui 
rem u.o ultirno vereador sorteado. 

Os tt·cs vereadores escollteri1o o pt·csidonte 
11 ma.b dous membeos d.n. mesa. c. os tr\JS sup
Jilonto.; escolhoeão os dons mcml~r•os L'dstan-
1ics. r~:ss:.t. c;colha sel'á f'oHa. por- escrutínio 
secreto. 

Par,tg"l'< tpl1o 'mico. No caso de n ~í.o comp;:~
rocet'dr:Õ u:; suü.sti tu tos log~~u .s , por ol'dem de 
vot;·•,ç:lo. o.; fH'C.S )tJtc.-.; in ,lic<u·fLO o-; eloitol'O:'! 
que. ern ~.tiL :·,::;o :Jctiva cl;~sso, üuvot\tO sub
stir;uic •J·'· '.''>:' ':~.iol'::s Otl snpplonte::J Jl. ll 

• .')!) !] i:l).'>. 

o §~·. P re:~i<..len te - T~rn a. p ~Lll.l.-
1 vt';L u Si'. \ :i,:.zi ·) de AIH'cn. 

C:> §.t ... _,.~nE.zhl\ de .. l&..ii.n•eu com,:~ça 
pt·ut.c•nu! iu ·~.on'.t'i.l a. pl'imeit'<L p:·;,r·tn J.o re
SllillO ll> s:m ·1H·;Hso 11UC nii.rJ cxpeüne o ~e:t 
pcn:l<Lmen ;;o, c unt.r :.L no ;r:;surnpto pro.'lt ;
guimLu nu. :·;<E'i\: da!.i suas eonsidel'<tçõcs intCI'
rompicb:; pcl:t lloLt. 

.Tá ha.vh i.hmonsteado rl''c nem uma. HÚ 
legblaçi:io, ~L nD'u ser a !3i S Ll'aív:t, cvnsr.::.
gea.1'<t u }H'incipio do nma junta de ali::>bmcnto 
compos~a utJ um lll1ieo t•!erncmto. Em toda :.t 
p:Lt·:.e, ;1, ,..:.11nmi:,;são (> mix.ta pwa. i[IIO poss.t 
ll:tvet· n~e,~lizar;i'io. A lei de 1::).1~ üStêtlJO[DCCU 
a ,ja 1ÜL c.Jrnpo.:;t;L üc tres olemcnh; : u juiz 
de pa.z, r1ur~ r ,~pr.~ ~'c; ntava o fur·o ; J dd,:g~Ldo 
LLC policia, 'FW I' np~·Q.;·cnt<tV:L a. :Lnt:.Jeid:lrle ; e 
O p<Lf'Ot: ]JO, t•lui11<~. lÜ'J neutr·o t[(\ CiJ11CIJI'rfÍiL G 

concili:t•~:lu. O I ti esmo Cl.'itel'io pl'd i .üu üs 
leL de 18-13 ;• •.le 18:>5. Stj :L ]r.! i S:a·:ü \ra 
ttbl'iu nma C: .':(· c~p~[Lo, c a.in t l~t a.·i:im o sen 
il.tt&or a.b<•.n !•J:-Ju:! <> pPírnitivo cril;el'io quando 
encn.1-rcg:td•J JJeh ltepublic l de ··oll:tlwrat' 
na stw. pt·imu;e:~ L'(lfOL'tna olelt.oP:t!. 

() Ol'a ~01' nãu l.J'jdo, 110 :-)Cll prim··iro UÍS· 
CUl'SO, conciuit' as ~uus COII::;i(lcrw:üe..; suiJl'e 
outl'O ponl;o é<tpit;d : oxigia. a lei :.t pr';!s anç~ 
r.lo clcitot· pal·u. lil'tmn· p;Jl·.•,n te n. jnn Lit o seu 
l'Cquedmcnto, c~.~ndi,;·fw l11disp:.msavel p<tra, 
que o <tlistamento S .! vcr·iíüptc . .J;L d ·iinin u 
que ontrm<le pol' ;Ho su1· u;tal;iltal;uto. P;.ínt o 
ot•:tdor, su.hor let· e escrever é ter aptidão 
paPa a,compa.nhar p1.~h1 loitut·;,, :.1, Tna.l'elu.t do.;; 
negocio:-; puiJlicus o paeu. pJde·i· })Ql;L e~cl'iptt~. 
dar· fú1·ma :i.:-:; su:.~,:o; opiniões. g' essa a, lotLm e 
o espírito da. nossa Const.ituiçi'í.o, que, .-egundu 
,já u.rri1·mou, p;;rrmitte e.')ta.IJelcccr mio sú 
o censo littm·;n·io, cpmo o eenso pr~e urnn.l'io. 
Em um paiz anu.l, .h:.tbcto como o nus.')o bas· 
l;aría, u.liás, <L ;vJopçiT.o rLo censo li~turariu 
!Jftra re.~tringir· o clcitJl'~tdo l'(3J.uzindo-o :i:.: 
suas ,ju.;t:J,;; prop•Yrt;·i.íes c rJi~prJ.nstln:.lo :.L 
exigcn <..:ü~ I'ecuoi<~l'i : L 
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Par<t o Ol'<Lolor <L pro\a, nnica, insophis- tuit;·ão n?Iu deve ~oe intt~ l·pt·e Létda i::;olalLt
mave!é o comparocimoutodo oldtor lll)l'antc mente e sirn no sem con_jtmúto. O::; 3°, aberto 
!L junta de alistamento. :\!lega qnc o povo depols r.Lo :.trL i"" cog itava expl·essa.menl;l~ Ja 
n<lo póLle concl)rrer a c:::s:1 ju11ta, Ilí\S ca), o(~i.tS discrim in;..1,ç·ti.o das renda~; cst;L ípso júcto 
dos municipi . 1~. pot>(IUC tem de venem: gr:u1- . .;; b.ll'lliil<tdil :~ materirt do.":-;c :wti .~o. 
:1c:; distc:uJciêt') c nom todo.> podem í'<LZOr ÜLce Não pr-ot•.' JJd e rlescel' lt um:1. ;Ln[dyse do LD, 
<t:'l dcs pezas que um<t vi:Lg-nn1 clcm:tnd<t; () o lktda. dus pl'u.iecto'3, mc:) mo porqno a. 11i:;
mesmó que LiiZCi' q1m el le nã.o tmn· <1llf)<:Ko Ctt~são estü. ba>L~alLt :-:obre c.;-;te:-; )1ontos ge
do sctt devet· e do seu it1tcrcs~e do 1ntervit· !'aes. l·:· r:t(tiC<timenlc oppust:;S :h; ide;~:-; in
na. mal'clt ·.do:; ne_!.!'Oci.os pttblico.~, pulo vot;u. ·" ·l'tas IJG Pl'•.JjceLo d•J honra,do J:opresenta.ntc 
O in .lividuo rpw ass im pt·uc:cdo n;Yo murcco do :\lina~. u Sr .Fea. n e i~.co l~crna. t·dino. Aliá;;;, 
êxercCt' o süt t di!.'t\i!o. O lim ch lei t)leiturtd rn illu::; tr e ki.ncatln. rnincil·:,,, ni'"w teve •tecei
r~ conscguiL· q tW um pa.iz :-::e Caç:L euprn~cntar tu.t}Lo a '\l :t, Íilt:~a .. 
legítirna. o lwn o:':lL•.I.tnmú.c rut· 1Hcio de nm, . H.níi_Te-~e (t ba.ncada. tlc q!le S. !•: :c é um 
l:Ol'po eleitor·al 'lue tcnkt o sem dir'ülto de' du.'-' mais denodado ~: palaLlino;;.;, po1·qnc· dl•ll:t 
,roto dcmro 1hs cund içõcs c:sf;<dnlf:cid:ts pc· a p;u·r.íu 11 maioP nunwro 1lo emendas o pro .. 
lei. jecl;o:-:, e r~i'i.t do PI'C' Iltnir CiUC S. I ·~'( . ti.YCS:-'P 

O noss:J povo não v<:.o mui ~ üssolnpenlutr ot·;.:·t~ní:t.:~do 0 ;;.;tm Pl'u.iecw llo accor·tlo corn as 
o duvm· civíco Llo cxet·dcív do suíl'eétgio, i ié:t~ que t·e··obcu do setl l·~stado. 
Otrtr'ol'[L elle p:;nctrtt,\':1 em levas n:t.-; cid<.Ldes O p t'ujiJcto •.lo ltolll'<tdo Sr. C;.tlo,!.;·er·a~ tr;t<liiZ 
p<.tri1 cxet·cet· eum ufania o sn11 dit'cito t1e o extl- .o r·din~tt'io esfot·ço c boa vunhclu, o 
voto. Hoje, o p:.1vo n<-LO cump:trocc mtLi:o;, n[,, accm·;v.lr) 0mpenlto do lJcmsolvcr com acerto 
porque l)u:·clcssc o ospil'ito c:ivil, mas pJrquo o pt•ohlünn •,• leit;n t·al. ~llt~, ~i atgurna. cousa. 
os chefes politic.Js fazem _ os <t!istn.me:ttos! deJYlons•.t·;wa m·;_t ·~ r.(Jl'Lttt:;_~ <t quo tinlHL stÜJ
clandcst.inamcnte. W essi.t :~ ver·d:tde, c eLI<t mu&tido u -:e u c.,pit·it:J: tio um l;tdo, dc;wtc 
t!sG;\. pt·ofLttJdarncni;o raLlkad <l, n .~L con,-,:icnclr.~ 1 !J:.t ve:·datl(: do q Út~ e:-:t:Lva. convencido; de 
do p<.Liz. outt•u, dea.t: t.n da su\icit;l()io de iotoro~~e~ t·c-

A nos;1a situ:H_::;w ú c .t:J. : 011 l':.I,ZOI11JS unut .-:peitt:t,\"Ol', pJiico:-; e torl'ltoi·ía.e :~, e qtlú 
lei eleitoral compleb, l'i.Ldical, 011 então, si o S. l·:x:. ~·e vill (~u;~; .. údo a, ced(~l'. 
acttw.l ali3r.a.mento é nmtL r·c:tUr! ;_Ldc, s! as 10:' as~:im q!lc r~tc IH'oj;c!o metade é cs
ele\ões são í'eibs peran te mesas que se re- btlur~l, m •Ji. 'l,.J! i'ü.lc:al, cumo o uraüoe pa:;s : ~ 
tmmn o runccionn.m lcgaJ c r·oguli.l.rmente. a. (lmnun.c.t:·;ü· con1 o conreonto <lo SLLl.lS dis
temos viviclu a no; c:L\ttmnial' c l)SGil.lno-; em posiç0 e ~. 
11111 reginwm ülc~d no Berv.il .. \. l'<.)formar· <1 O do i~on:·;tdo l'dpt•c.--cn t;anto o S1·. Julio 
l~i cl_~itur•:d Jcix:wdo-f.l J_o pr'>JC(~s.;o de qua.li-

1 
~los Sa.n t,os 1.~ivc~·gc pi'ol'!HJd:tmontu dw-: pto· 

ticaç::w c o d;t <tpuc<.Lçao do vol;u ontt•üguc .wctos ~ub~t1tutrvos, rtuet' do nobr•c o~~ptlta<lo 
:ws rnc::;mos elementos, é })t•clol'i vel rlcixa.t· o por- ~li nas. o St·. Fnmci~C :> l~t: rnardinu, tjlWl' 
~JUC osG:i. do a.pl'usent;vlo p!liO St·. c:.~,!ugcm::;. 

Antes de analyZétl' o voto a úeseohcrto e de O pt·o_jl',cto de S. Ex. ct·,~:L urna, junta q11<: 
responder :1os dive1• . .;o;.; di~cue.~os pronun- é uma Yl;rd<~deic•t inutilida,dc, solJrec:n'l'Oga 
dados, o omdur faz umi.l. ligcit'.:t apr·ocia.r;:Io tlC onus c exigencias {Vtuellc q·1e t·cqucr o 
dos diver~os sub::;titul;hox apre~r~nt.adus, sub- sen a.List<tmcnto e onti'Cga, o <db~ t;:~omonto :i, 
:;;t.itutivos llUC não toem Jigaç:ã.o entre si e que autori.d;.~dc eestricta (lo 111ttnieipio, ou jtuli· 
-:o repellcrn. Come\:;), pelo pt•ojccto do Iwnra.úo cüwía ou munieipal. 
rej)rcsentn,ntc de Mmas, o Se. l."l'ancisco Nem sempre S. l·:x. é culf(Wenl;e. Si en
Bornardino, que é pa.rtidario da aJttoridade tende que v, verificação úa eí.Lpacidado cloi
fortc. S. J•:x. quet• qLLC él. fí.teu!da.rle d.e no- to:)al. incnmlw ao Poder .Tudicía.río, por in· 
me:n' autof'idadt~~ para ex:.1.min;i.l• o processo ciüie n:.t csphora, do direito pr·i ví1d.u, nã.o 
eleHorrtl,do-;d<i o ali:-; Lamento n.té tt a.pnra.ção·, tínlw. como creat• nmtt ln~Ca.ucia. do olemcn
íncumbia ao Podet' J•;xecutivo, o CLUC não <! o to~ pol. itíco~,ijpara. a esta in::;t:mci<L i=iubor
mcío do o J'ur-talecer. OPa, o que :-;e procut•a dina1· o reeonhccimc!nto do um direito Já 
::om alei eleitorttl não é fot'l.a.tecer r!ste ou f'eito pelo juüicin.r·io. 
U.tlnelle po,lcr; e sim f;Lzcr com quu sc.ja Hrna. O or:.tdiJe mostra. em seguida que na. in~m·-
r·cu.liüade o ~ull'ra.gio popular. fcmmda. dcs~u. Junta, clla, oxol'ec IIIH pa.p(J} 

Du peo,jecto do noiJru Deputado resulta. o inutil, urn<1 funcção nominal que ve1n aca.r
Jlespotisnw d'J Govm·no FedcrvJ s11bstltuinJo r·ota.r unicau1ento onus, serviços c deliJngas. 
o dcspotí:mlo tLo:-; !!:~ta dos, qtre S. Ex con- Outro projc~cto substít.uti v o apr·,~sentu.do 
:-:iiloru, um pcl'ig'•J. Co i pelo nobec Deputado pol' S. Pa.ulo, o 

O nollJ'e Deputado sustentou que o Con- S1•. ~doreirn, !la SilV<t, mas:::>. Ex. foi o pri
grosso não pódc incumlJil.' a autoriu.i.L<lc ostr.t.- mcil·o a declara.r que nlio f'azi:t. obl'a para o 
~1 11aL de fltucçào eleitoral .lbdm·:.d, pol'que a prc.-:;eoto, c sim para, o J'u1;uro, c ao f'utuJ•o 
:tsso so O]lpõc o U.l'l;. 7" § 3°. )las u. Consti- recommenChvrt a r.~preci:.t.çilo c a critica do 
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seu traba.lho. O orador julga-se. po:s, dos- Mo3tra com argumentos convincente.~ <L 
obrig·ado do üovor de apr::.chr um:1 olH'a, ncnlwma, proceclencia c:)m que s:J apregoa; 
que se decla,r,~ !ogo fcit:.J. para o futuro. o vüto secreto, basJ, eom:l se diz, da. indepen
Qualcgwr ClU0:3 fosse o seu juizo set·ia tem- dencia do clcitora(tJ ; o .icmon ;tea, que, com 
porfio. a bi a.du:Ll permittinlo o voto facultativo, 

Toma em consitlcração o tliscm.:>o do Sr. a mc:;a. hueh a VJPd::dc elo pleito, f'a.zcndo 
Galeão Ca.1·valhal c pr'ot'sta contra o c:-,;tt·a- vot:.u··so2retarne.1te tantos eleitore:;, imagi-· 
nlto l'.lpnblicanismo rtue o le\·on D. advogar, na1·Ls ou f'~tltosos qumtos clla cntoncla. m!Il
conte<h trecho expresso d;h Con~tltui<;<To, que cientes para l.tnr.n!lar· o resulta to dos voto2' 
o,:; analphabotos pudcm soe clcitoees. Em quo a. dc::lcolJcrtJ. 
SJ baseia S. Ex. para reclamu, em nome A.llude tL co:rupçã.o eleitoeal o, apú.s bis
dos principias republir:<U1us, contm '1 dou- t.oriar <hS proporções a que tem chegado a, 
trina susteiFadí1 pelo proj ~cto '? rmude da:'! elei<;Õ:3~, diz que a maxima: voto 

O orador não C· partidar· o lh ncpulilica duda, voto apurado, entre nüs o::lt<í transfor
ana.lplnbctn, c só a q11C1', só a J'cconhcco mado em roto dado, ·ooto 1nysti{icr.ulo. 
Jigna. e ·rospeita,ola quando assor.to na capa- Explica. o m~~canismo elo seu projecto para. 
cidi.tue c na illllcpcntlcnch. que a. Camí1ra veja. si ó posi vel fraudal-o-

0 uoht·e Deputado p:Jl' :\Iinas, o Sr. João com a mesma. facilidade corn quo se ü·auda. 
J_,uiz ALvo.-3, estl'n.nlwn tambem que ~c cn- alui vigcnt.:l.; 
elui::;sc no projucto i.L exigenciit de uma cu.u- Atlinrm que', sob o rcgimen do voto a l1.cs
ç:ão de Ull.l conto üe réi4 c.t t0do o canüitütto cobct·to, quc.~prc.Lominou na Inglaterra a.té· 
que, pera.nt.e <h Commissfio de vot·ii:caçã:J de 18i2, o sysccma. l'Cp1·~~:3entativo culminou o 
poderes apparecessll ploit.canüo o seu dir'eit.u. poder rc<ü elrectivo ; sobr·c a sociccla.do foir 

A Canu1·a S<tbe c1ne cst·1, oxigcnciu. do pro- de facto, t.runsleddo das mãos da realozn, 
jecto envolve uma meduJa. <~ltamonLa mora- para a C:.murn. dos Comrrwn~, a. qual pé1.ssou 
lizadora c profieua, qaer P<Ui.L o pl'oco~so a exercer a soberania nt1 marcha dos ncgo
eleitol'ill, quoc• p:tra a. celor·icbll.e da HHt! cllu. cios publicas. 
da verificação de podere-S, quct•, fini.tlrncni.c, · Depois de 1872, a pJlitica mudon de orien
pm·a o pt·opl'io r>rcst gio <.~a. Carnara dos taçã.o ·c as modificaç,õos constantes, as con
Dcputados. tinu:~s concessões mini::itcl'LlGS, cstã.o a. do-

Aliás não é uma, origimdidadc do orador: munstrar que f<dta ll.quellit ostêtbilidado qne 
foi cncont.ral-a na. Ingli.tteee<t, e, dofonclida prosi<li<L os uc:-:;t.inos du. H.epublht constitucio
nesh C<Lmara ern 1855,por nm espírito rocto na.! íngli~z·~ ~oh u regimen do vuto publico. 
o liberal. como ora, o do illustL'O minoit·o o Admitr.e que se t~OJII bata o voto :.h dcsco-
Sr. Martinho Campos. berto rwb tt><lrs os p1 etexto~, nms nã.o que 

Pa.s:-;:.1 <L occupar-sc elo ,-ot.o <t uc . .,cohorl.o, se o comlnLa c111 nome dus pt·incipios libe-
o eixo da rel'oem~t, como so comprovtt pelo !'a.os. Nfi'; quem :-:;ompr·o tum pugn ~do poln 
ompeuho por qm~ 1;L~ll1 sid:) <t1ia.cttclo c dulen· voto publico, s[o o.~ L•spirilo.~ 111'-hLS iiboraciJ. 
diuo. . quo!.' l'ót•a., quot'dünt.t·o elo pttiz. 
· O omdot· va.c uprcci<.tl-o sob um tl'iplico CUa a. opillHit) de .John Russoll, o ge:wcle 
t1,8pecto: político, moeu.!. c constitucional. ostatlbsta ingloz, PL'omrd;ot• da. pl'imolra. lei 

grn um rcgimcn ropublica.no, que u.ssenkt el.eitor:.d da Inglatm·rtt e faz vcr· corno e.:;tns 
no principio ela. ~espon::;abilidade, não é a.d-~ palavras se applic~~m bom <.1 um ptdz quo se 
missi_vol o excrcieio uc urna. f. 'uncçã.o som que orgulh:.t c ulhna. d_e i:e~> como C(!rHil_lU~~monte 
:.t socJedade pus::<.h roconltccot· do rnotlo pur ouço, uma Constlttllçao ;t JJJU.IS ltbcr . .tl do. 
que CBGU. f'uncçã.o foi cxcn·cilh. mnndo ! 

De como o lt}gi::~la.rlol' consi<lCl'U. o voto on Juhn Russell fôr<t contt·arin ao voto pu-· 
pcrmitte o voto publico ou socr·cLo, na:1cern blico, mas convertora.-se dopoi:::, uoante do 
o e~_piriLo, tt ol'Lontaçuo o o cl'iturio do eleitor. c:::pcctttculo repugnante dw-:; fraude.;, nw-r·cê 
Ass1m, <losdü qllo o voto é socroto, o indi- elo oscmtinio sccl'oto. 
viduJ tcnt o Jit·cito do considerai-o como Lê 1.rechos de Lord Palmcl'son, que chttlna. 
umtL cousa su:.t, de que pódo us~tr c abusar á tyra.nni:~ istq que o:·' hom•aLl.r1s ropresenta.nto:l· 
vontarlo. M:1s si lllc \mpõc o vuto puiJlico, u. salvagu<.u·du. ou. tutc.ltt di.t libol'llu.do clot· 
a noc;ão que tem, no cx<.n•cicio deste direi i;o, tor•td do nosso povo. · 
~~ fJUO _ v:1c _cump~'Íl' um dever, ~xccutnr uma, Podo prorogaçã.o da. ho!'a por mais quinlC 
Juncçao, nao no Inl;oecsse proprw, ma.s no t.ht minuto:~ pu.t•a concluir o so\l discur:w. 
eollouti vitladc. Em que peso aos honra.dod Consult<hd::t a, Casa., é cJncoclidt~ a pl·oeo-
Deputaclos fLUO o toolll contestado, o voto pu· ga.ção pediúa •• 
Mico vi. ri I iza o caracter·, levanta o csph·ito, 
a digni Jade do voto, tanto quanto o ::lncroto O Sr . .t'-nlzio de Abreu. (conti
:.tmest1Uinhu. o euuca. o o leitor nu. escola do mwndo)-Como disse, vae torminu.r. J~~spor:t 
sct•vilhnno o du, insincerid,tdo, quo u. ref!)rma eleitoral seja, tão dign;t, tã.e-. 
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cl)mplob c~ r~vlieal qu;lntu o po,·o a O"P~ra..' JLt sobl'O o pi'Ojecto, cuj :t disclv~s;Io aca.ha, 
quanto:\ int<:n~idtu.lf~ do mal ckito~·ai está I d _\ sct· enccrr:.dn, Jous requerimentos. 
l'Xigindo. . Um do Sr. Julio San"tos, que será votado 

Nada de sophismas, nada. du vacill~1(0cs, n~t ~sssão de amanhi'í., si ltuliVOl' numcl'O para, 
n~Lla do traJJ:iigcllci:L-; hypocritas o cova.ri.b>. quo o pr•oj:)cto n. 107, do 1903, com todos os 
· Prucis~t. s ~ f'itZJl' <L rcl".Jrm~~, mas tal como ~ous Sllbstitutiv~•s, CIICCrrad~t ~t discussão 

deve ser füitJ. porqu :~ n:lo sJ tlt:ro i ~ ludir YOlt ~ á Comn•is:..;ã.o J~sp .Jc ial afim de ser 
com css~~ tt·ancttli;li,ladu. nem com c~.~~~ ~1pp:.L· I dadu parecm· sob1·o as m :~smas emendas ofl'e
l'ato de g ;J VCI'IJ :J rcp1·osontati nJ o C] uu e:u~to: rocida.;;,dov8ntlo sni' considerados como omon
o que C.Jnsti~IIO o .,;ovür·no repr..;se:_~t:tth·o não ~Las todos aql_IOilc~ artigos dos diversos pro
l}, n ~m y bnlho do~ _seus oratloru_.::, . 1wm a .J ·ctos qnc possam sm· :~.rluptados <i. reforma, 
::;a.bcdur1a de sua~ lcts, nem a nl'tutlJ de tornando a Ulll todo h~Ll'monico e con
seus homens, nem a. cxperionci;_t de snas de-~ gL'Lwnte; o ontro, do St'. Etluiwdo Ramos 
liberações. que só scrü. submotlido a votos no ca::;o d~ 

F'o.:~sDm embora o' lugisla.dul'u.3, rpw Ot!.:;to. sm·~.nn I'é1joita.clos o pl'vjccto o os substitutivos 
l'ocintu s_' acham, ungidos pJI1J sob:·u11atnr·.d, a.pr·os.1ntad~iS sJbr·o o a.ssumptu. 
u, ainJLt. assim, não so JlOÜel'iam :ll'l'Ugar cum P:tsl,t-sc á h .n'ct destinada ao expediente. 
o dil'eito dJ fallar em n Jmc da ?\a(:·:"! o, desJt• -
que nào f.J:>S :.·m elt~itos pui•J p: ·ocü:3~0 u3taltJ- O §1•. Alcnoat' Guimaràes 
leddo c me . .i.tntr~ o sull't·aglu dos St'!B 1·un- (/•· ,')'cc rr:lado) procede ú lc.il;ut·a. do seguinte 
ci.la.dãoa. 

Faç·a-l:'e os~a I ui; ln[LS fa1;a s.) Ya~a .'.:t nos EXPIWIENTG 
moldes pt·opostos poli1 Commis)5u ; tmt~u,tlit·;i. Offici...s: 
o Ol'adot' ao honeu.d·:_) r,~pl'...!SPntant ~ tl1J E:;- . . . 
t'_tllO de Min as Gct'aG3: n:io Sü f'al';l ]ll'L'ChJ 1!: .. sr. lo SCCl'!!.~:;l.l:lu do se::ado, -~(} 27 do 
u rortalncinwnto do Podel' 8:\o ·utiYo c·m du- cunvntc, commuu,ca.fld,~ qu_.J o Suoado ap
t~rimcuto d·)S cr·editos tle.~ta Cama1·a. Pt'OVOIL t nes·n d_a.r:a env1ou <L sancção IH'O::>i· 

Faça-se a lei ant_':) que o pní·o a Yt;nln rione:a~ ~ p:·~po:~Jç:w d~J:t~L Ca~J\r::1,, u,_ul.~r.i
p Jdil·, a vcnlln .. t·oclamar, a venln exi;.!'ir·, Zl~cll) <L übcrttn,t do,~t~.l~to Jo .v.~.ooo:;;; P<Ha 
porque, corno d1z !1~. Labonla,-: <<QJw.ndo s0 P;1•o -LIIlOIÜl)) d_a Pllb.tc,tç ,~o do .,.0~0 cxem~ 
lê ~L lli~toi·ia, üprpscnta -se a'nto r.ós ~ompt•c Jl: : tr~:~ tlt! OodLf./0 Ink;T/, é(cwnal de S·~[Jill.u:s .-
a, svbilu, con•luzindo os tc·e:5 linos f<t~idieos lnt.eua.da.~ . 
do destino : o prirno:ro ú uma. YOZ que p..'de . Do me.-nno snnlt:JJ'. de· tgu:ll data, con:mu
tllle supp! ica, que implora-(~ a razão; o so: 11 te:tn~lo qttc _ne.c:s:l: d;_da o S~mdo _ on nou á 
g·undo é unn \·oz que reclama --(• ,~ rd1)rma; ~~~nc_ç:L?. pr.03lLLP.~~."1 L a. rcs~luça.~ tio Co1~gt'c.s~o 
o tcl'cciev ú 11 ma voz quo i mpõo. 'li I e L' Xige, N;tc t_on<.l '. <t_~Jto~ 1 ~·1.n~~o o . Gov.0.1 no a ~\bru o 
~"tU C fuz-t'! a rcvoluçãu ! . ct,cdJto .~xt.r aor.ll.ll1.llt,o 1~c _ lGG~: .r~ c dtflo_l'<H1Ç!<t 

AO Ol'<LU0l' IHrecu (lUú SIJ C~t;\. na SC)!llllthL UC :ci!CliTILl.lt?.-:- ,t (jllL tem clli.CÜO o ~x~njJO
pll<tSC: o pJ\'<Í, a impl'onsa. n. Naç:1P, :tem- mr~o )<~a ollw,tn~~· :t·. 1.u1·p ~~d~~ .. c .'~lccGr-wltl:tdr! 
::;cicncia. de todos os Ucpul.ado .~. J·o :·l :un 1111 a I J·Jse llnto tk C.t::d.td.-[r:h.utHI.t .. 
l'l forma. flloi tora.l, completa. ab:::olnt:t. rn.tli- . Ao mesmo so.ll!J,Jt', rio Igual flaLa, commu
eal, da b:L:;u_ <W cimo; que t·c:;i_itua <W paiz a IIWiL.1 ,1 d0 /ll~. : 1 o. ~Oit:tr~o ~··:t0p}ou_. o, 11 .:· ~:;;~ dal;'1 
pu.:;so rl: :--1 n!esnw, con.,o r·ctando 1J P.~tL\· 1 • 0:1VI;.> 11 a ::-;,Lnct, .. v~ ~~.o ·I· I ro.-:LtL(,nte d .. L Ro-
Lcgisl:t ti v o com a Naçã.o, ili~.~n Ll!ic,u)l_lu 1) paiz .p.ul~lw;~ <L. pt·.oyos.:t,:ao d~~t~L Ca.t~1tt.~·a., a_u ~o~·.i~ 
legal com 0 p liz _ .I'Ga L ac:t b:tnt.Lo C:Olll L':'t a l._L,r~}_o c Lt ~tb_c t,tut.a17 ~tr: .ct ~d1 to. t xtr M:~ duhl.ltu 
~~onwtH<l, COJU est·t, J':~r, :a c com esta irrhãu du.-;.~.JO:; IJ.tu P -Loc~l ,L 1\lli.Onlo Rotlugucs do 
<]t) Govm· 110 Llo p :Liz sotn u p 1 iz! qtt veH':L o ot·den:vlo_ do amu.nu~nse d.1 ex-

E ist.:J :-~ó ~ 13 purlerii. fazer cum 11111 ~ 1• J'cC~Jr·ma ttncto A.t·.-;cn.al tlo M:1l'tnh~,d'L Bu,hw., a contar 
t;Ompleta, sin_ceea, J~u.l, crn r111C :-:>e eon ;ign 3 d .. l l~ de .l .LtH:t:·o -~~~ _19U.~ a:'~ ~~ d_cz~mbt•o d.o 
~~~nw ga.rantn JIHLxtrna. aquclla (11l1J I) p;·u- 1.?0~, pot tm <lu etl.u ~~ VIÜhcredatlt .. -Intet-· 
.iOCto apt·c~cu ta.do su bnwtto <'L con.':d ll-:l'í.L•,'Ü ·J d:.l 1 ctd L. . . . _ _ . . 
Cama.t'it, arpiell<t que ~;LJ'anto ,L u 1~1 i.empJ ~~~ rJ~l~H: 1 '!1 enl,_o :lo. ;l~~·a..f:t~·,wt: .C do, cal'tcn·o 
: ~ vm·.Jadc d r) votJ e :L IndependCiiCU, o ci.- de .-_ cl,lSS':' úo . ., Lottcw:' do Jlto ~ra.ndc do 
vi:-:1no, a mol'alidtulo o :1 dig1 1iti :;tt;~;j,o do N~rLo, PJ.du~J.o mdlwr1a do vrmclmontos.
l:;l,r'actm· nacional -o roto a do ~e JIJoPto. A Comrr11s.-:mo do Or-ç:aJnonto. 
( .lluilo f1!!nl; ·,i,uito bem. r 1 v;·"do;· 11 ((',lj '(!·.·~.:.do.) Ficam sobre a mnstt, att! ultm·ior tldibc-

ra~ã.o, os SOJllint;cs 
O Sa·. Presidente~ - :.\'i"to lt1 nni~ 

Ol'<ttltJ1'el! in;;cl'iptos. Si algum do-s St·.;;. Llr!pn
La.t.lo.;; não 11uizm' ns;u· tln. p:l!aYJ':L V<.:t ll un
r:t~t'l'l:tl' a. di.sCIISSilO. (P1U!.~n.) 

Es1.á encerrtvl<t. 
Vol. 1\' 

PRO.JECTOS 
O Congresso NJ.cional rc::-;olve: 
At>t. 1."- l~'icam cquiparatlos os vcnci

mcot;os dos emprcg:vlo:; da. Sncl'etarla. de Es-
ui 
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t.ado da Guerra, :1_9s que percebem os ~n~pre·j ftmdinp.:lo(m p·.elo honra·d· o ex-J.:re.:ddente. d~ 
gados da Direcçao GeraL de ContalJlhdade Repu1mca, como peJa. esp.ecubça~ de a!gun:-:; 
d.a Guerrt~, considerados os amanuenses 3os exportadores que sao, r;ude-so dJ.zer, os mo· 
officiacs. ' nopolizadores do caf'é. 

Art. 2.o Fica o Poder Executivo autori- As diversa.s evoluções pol' que tem passado 
zado a a1n·ir o nocess::trio credito para oc- a l<wour:t elo caf'é, scinpre em marcha cre
correr á l'cspcctiv~;. rlcspc7.a. . . -· sc~nte, viu-s.\ d('~<;app_al'elllacla pa.ra resisti~ á 

Art. 3. o Revogam-se as d1spost<;ucs em cr1se ])OT''ltiO nao tlnh::t ao seu la.do o w-
12ontrario. strumonto do credito, falta.va-lhe o amparo 

• • .• '" ,- ::> .. " cr d· 903 _ dos pJdet•es pubticos que, nem a.o mono~ . 
.,. Sa.L~ das s,r,_:-:;soes, .8 tlL a"'osto e 1 · cogitn,vam d~t propaganda do pt·oducto, faCl-
iletedw de .')(t, lltàndo a::;sirn o cun~umo c. porta.nto,forçando 

a :dh d:J seu preço insignifica.nv). 
Isentí1s de qun,lqucr imposto a.s cGttp<.ts ven- Ju:-;tifica. a -razão de sm· du pl'ojecto e, 

ciüas pelos otlicia.es dn. beigada policial, '3 do depois de mo:)tl':Lr com alg;1f'ismos a impor
Corpo de Bombciro.3 ú~ Capitul Federal. bncia. da exportação rlo café, o sou preço nos 

O Cono·rcsso N11ciooal decreta: 
Artig3 unico. Ficn.m desde já ex~cnsivas principws mcrca.dos _consumitloi·es, chama a 

aos onicittns da Bri!!a.da. Policial o do Corpo a,tt•:!.neKo do Govel·no pa.ra. r nnediu.r. a c1·ise, 
~· fac i! itando á lavoura a v id.a, o cuid.:~ndo de 

de Bom!Jeil·os da Capit~d Federal as dispo- um!1 de suas pl'iocipa.es fontes de l'eceita. 
siçües do decreto n. 983, <lo 7 de janeiro <le · 1 r t 1 
de 1903; rcvogach::; as disposiçoes em con- Syn~hctiza snas conste eraçõess<:~ 1en anc o a 
t . ,· neceN.mladc de ~e procurar um mcto cttmlquer 
r<uw. . mesmo Mtific'lal que seja., de ampu.rar ;r, 
Sala. das sessões, 28 de agosto de 190~1. - l[l.VOlll'<'1 do cal'6, melli.ora1· o~ preços, j(~ que 

Olireira Volladao. l11ão ~~ po~:-;ivel voltttl' aos bJlios peeçJs de 
. I out~ora. 

O Sr·. Candido ll.odrigues -! Ae!la que o a.ugmento llu consumo se póde 
Enlevado pela, pali.tvra, magic::t do nob1·e r con-;eguie c:-;tabecetldo-::;e .mn:.t pt•opa.gamla 
De1)utado que aca.ba. de occupar, com tnnto l sysl.em:.Ltiea. conshntc c permanente~ em 
brilhantismo, <L attcnçfío dít Casa, não por- I todos os paizcs, com amostras, eom mono
cebe como vir fatigar os seus collogas em I gTn.pl!las descrevendo as sn:ts qnalidade5 e 
hoea. tão adea.ntada, quando natur·almente a I propríeladt!S, por meio tl.<L diplo:nacié.t,a.gindo 
Ca.n~al'a se acha ca.nsada, após um<L Log~~ !I junto ~~·); pai~es_ consU!:1idore-<, _proct~t·a~do 
sossao.. minorar os d1reltos tle unpoi·bçn.o, Lllret t•J.; 

Entretanto, nfLo lhe a::;sistc mais o direito~ esses quC", longe de ;;ercm lanç:ülos HobL'e o 
de demor:ü' o eumprim1mto do mrwdn.to com I vu.loL' •.h rne:·ctdorh, sã.o fixo.:; o oneai·eccm 
'lu e foi honrado pelos seus digno:; compu- o IH'et:u. 
nheiros de banca.clit. O dc.'iempenllo deste rie- Cunclae, cLc1pois do ler, analysttr o fhwr· 
ver (L:vera jú. 1.ee sido feito ll<~ tres ou q tm- cli ver;-;n.;-: a.pr·ecíac:õcs sobre e:u.la um cios :~rtí
~ro dias; foi, ontrct:mLo, retardado seu com- gos e p:tl'::t.gl'a.plws do projcct;u, conciliando n 
})!1t'Ccimento a. esta. trihnnn., })elo dever que ca,Jn<U'ít :~ c.)twhtr o a.ssrunpto s:Jb o pontl) 
lhe corria. de per.sr;ar <L lwmonagcm do sou de vi~1ta, de Sllí1 neec;;;~idi1do e utili<l<~de, pam 
respeito, o tributo da sua, sauda..le a,o ine~yto que ulle tenlu.t. ltmu. solnçãu segtu•tt. e fieme. 
maecchal Ductne d.e Caxi<ts, sob cujas ordens compatível com o p.ltriolismo o 11 iníelli· 
serviu quando tnvo a honra de cnvergar gcnel:1 do;;; t•epresentan tes de nm<L Naçi'io 
umr.t fa.r<la ele soldado beazileiro. ·cuja Jn:incLpa.l. fonte de riqueza<~ a lavom·a. 

Dada. esta explicação vem submetter á (Jliuito. vem; mHilo bem .• O orwlor d com
consideraçiTo e l'Csolução da. Camara um p1·i·mer1tl~do.) 
projecto de lei que tr·aduz o pensa.mente Fica :-::obre. a. mesa, a,J,é uHcriot• dolibe· 
.ger<l.l dos representantes nesta Casa d~s Es- l'ação, 0 SOD'Uinl,e 
tado~ productoeos d.e ea.fé, no scmrd.o de o 

a.ffiemar·, de reconhecer ClllC a lavom•a ca-
1'oeira. necessita. ser protegida c amparada 
m1. temerosa, cl'ii:ie que 1m sote <Lnnos vem 
;Ltr:wossanJ.o .de um modo cruel, c de dia 
J>'Ma dia, se uggrava do fór•ma. insustentavel. 

Analy::;a. :t crise sobre tod.os os n.sp,Jcto:' e, 
após a.cccntu:~r que essa. aggravaçã.o pt·ovl!m 
de ca.usas c origens dtstincta.s, tar•s corno a. 
sulJstítuição do trabalho escr:.wo pcl0 livre, 
etc., fttz ver que olla. assumiu maio1'es pro· 
IJOl'ções não só com o cumprimento exacto do 

PHO.JJ.<:CTO 

O Congresso Nacional decl'ett~: 
ArL. J.o F'íca a.ntorizado o Governo a, pr•J· 

movm· <t va1oriza.ç~ão do caL'é o o cquilibrio 
entre a oll'erta e a ])l'OCUl'n. desse gencro. 
Pal'tt isso, aLém de outros meios que consi
dcr:w ~tptos, podcr(t, de a.ccorJ.o com os Es
ta.U.os productol'CS ú.o café: 

§ I.a Auxiliar, por moio de gn.1•antin.s do 
juro~1, klubvonções: porcontageilS, augmonto. 



· reclucção ou isenção de ira postos, os syndi
ca.tos a,gl'icolas ou empeczLts cJmmcrciae.s 
idone<1S quo tenham por fim: 

a) Roguli1t' o com:ncPeio do cMé bPazilciro, 
.garantindo-lhe um proç:o mínimo durante 
um prazo detcrminarJo. 

A a.ssociaç:i.o se obeig;wà a. est.c:~b elccer no~ 
porto:s lmtz.iloirus de exportação do ca.fé os 
fl.rmazcns :qn•opr·iados p:wa r .. ~colhimen to do 
cai'<\ poJendo e.:;t !) ser vendido em leilões 
publicos o pago om ont·o ;~o c<.tmbio do dia 

bj Füzer activa.·o constante prop:1 .. rrn,nüa do 
· cat'é pa.ra augmentae-lhc o consLimo nos 
actua~s mel'caúos consnntiúol'C.~ c nos que 
d.evc t·ao ser_ u.ber&os _fót'<t c duntro d.o paiz. 

A [tSSUC<.<lÇ<lO CLUO ~L lSSO se pl',JPUZúl' SC o])ri-
.gartt a, o-\!;a.belocor m;cl'ipGot·ios de amostra.s 
de café hr<tzileit•o no.) portos em qu ; opm·ar, 
registrandl>, com precisão, o m ,vimcn to com
merciaJ ela. mercad.ot'i<.L c fazenrlo c . .;t:l.tlstic[t 
r·igorosa,, com declaração J.as prvccdcncüt':l . 

c) OpcmL' com o cecdito agrícola,, por des
contos c rocle~contus de lcttt'<.LS agrícolas c 
de lettras ou oetlens de l::tvraJ.uro<; por cm
prostimos ou a.llc:wbmc(lto::; p:tr:L cu :> t.eio 
das bvout'a!:i, com g<.trant.ias de pcnlwt' a.gei-

. coh ou 1n :r·ca,:ttil, ·toc!rnmls c hrpothee:.ts. 
A [1-SSOCÍ<tÇ:Ü.O (j UC SC CllC<.Ll'l'í\!j<tl; ÜOS:.lll SCl'· 

viçn esta.l>rll.ccel'à succur·sao .~ c u.gon c i<.~s nos 
EstaJo:-:; quoa.ssim o l'cclama.r·cm. 

§ 2. 0 (J Govceno íi.Lr;t estllflll.L' O(L.ts as con
d iç:õos J.os rnot·ca.dos coiBuroülul'cd o dos 
_pa,izes pr·o,luctorcs (le cn.Cé, para bom co
ulwcida~ SOI'Oill no Bt•azil. 

!3 ~.o PMtL gat•a.ntia. dos capita.o~ (jiH! se 
cmpunlml'(!fll na,s oprlrttçücs J'cfbrida.s ntL lot
tJ·:~ 11 ,{o !i\ 1•', os Est:tdos protluc~orc3 do ca.fé 
ümliLI'lio, p·u·a com a Uuiii.o, o compr·omisso 
dn tiJ•llmt.;u• os tot•t•onos (~!ll qur~ SJ fizcr.:nn 
IIO\'iLS pl Lnl.a,,.~õus do ca,!C dut':.LiltC Lt·o:; ano os, 

,pef,J lll<~no~. bem como o Ull a.ugmenttH' o 
impo;Lo de oxpot•t;~ç~ã.'J sobr•o os c<ti'és de In
J'ol'ioJ•e.-; qualidttd.os, conf'ormc <L elassific<tçüo 
'tue l'ot> l'cita. 

~ ·1." A~ :L:~::;oeia.çõcs (:.;yn.lica.t;os a.gl'icolas 
ou cmpeez:ts commercü~cs) contL'a.cG:.tn t;es 
tcrã.u a S<.!tt caL'go a.s dcspezas com a fisc;.di
zação do . ., teBpec~ivos contrados. 

§ 5.o O Uovemo ftti':1., donteo ou fúr·a. d.o 
paiz, a. ; up .JI•açõcs de ePedito (lUC fororn 

·nece:;sa.rhs par•a. execução dm;ta lei, obri
.ganJo-se os Est.ados, porant.e tt União e re· 
spectivtt'1lcntc aos sous territorios, pelos 
compt'ombsm~ que esta assumir• para, a fun
dac;ã.o do nst;abclocimentos de creU.ito agrí
cola nos rne.;mo:; Es~a.dos, a8sirn como so 
obt'iga.r•ã.,J os E~tados productor•es de café 
pclu.') compr·omissos para a, vulorízu.çã.o c 
propaga.nJ.a dessa. merca.doriu. e pelo u.n-

. gmcnto, roU.twç:lo ou isenção uo imposl;o (lo 
,•Jxporta(ifio. · 
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§ 6. o O novcrno expedirá. os reo·ulamentos · 
e inst,rucções que forem noccss~rios á ex
ecução desta lei, nos quaos tlcarão d.otermi.:. 
na.1os os rnodos de brnar elfeCtivas as 
ecsponsabóllades dos Estallos e do fuccio- · 
oam~nto c liquidação dos institutos de . 
c~·edrto, o :mppressã.o das succm·saes c agen- · 
c1as do~ l·~ s tat.lus. . 

. § 7. o O Governo podel'à, si julgar conve
mentn, Cl'ear o rogub.ment:n· a bolsa do · 
C<tfé, lJern como cre ~n· typos nacionaes de:~ 
CJ.f<:. 

ArL .2. '' IL 1'Vog<lm-se a.-:; llisposiç:õcs em' 
c.mtrariu. 

Sala cL.),s sessões, 28 ilo agosto do 1903. 
-A. CanrLido · R Jrlri,r;ues. -Francisco .Malta, 
com ro8tdc,;õo~.-Reúou(:as de Curvalho.
A~%edo .llro··jile., .-. .lslolplw Dutn~ .-Ribeiro 
.Tt!i11J'I.u:ira.- F,·nnci,,co Be1·nanlino .- Fer- : 
1umr.lo Prt:ste.~. -Cnmi!lo Soares J·ilho.
IJs(: LoíJV. - .fcs~tino Cardoso. - Paulino ·. ~ 
Co,rlo.-:. -- Dn·na;·do de C'(tmíJOS. -Al·varo ele 
Cm·uallw. -::- l·~'i'i'8i1·a Bra[Ja. - Anwlpho 'l 
.tl~r:l' udo. -l'l'annsco R()mei1·o.-Eioy Chaves • . 
- Antui'J B:J!dlw.-l'adua Rc::cnde.- V. ': 
Jfa.r: curcHfu,::. - Jo r.To I~ ui:; .4.lv(1s .- Cw·valho·· 
n,·illo. - Lr. 1 11/0rcttír.:1· Gor.lofí·cdo. - Estew.mt) 
Louo.-/Jur;no de 1\titw.- Cur{og 01/.on·~.-
.!os .. : BorLif(~~.:i o . - . L Jfo;·eira da Sil·l)a. -
Ben w rdo J1JOJ1lei1·o.-Josd !Je1tlo .NOtflteira.- ' 
Jo·7.o C:ru·ltJ:: Tei.,·C'f,,·a JJrwuli'ío. ~ Fidelís : 
:llt:<'-" .-Lrw;·i;•rfi l'illa.- .folío Bapli.>ta.-t 
JHlio Sanlo::. • 

O) S~·. !P•a·e8i.<lontc- Anl;es de le-., 
va.nr.a.t· a :·; ~ .~ü.o tlocla.ro quo fie:t SJIJt·e a 
mesa. pot• c:in,:D ses.~õe.; diurna .. -.;, a. contn.r de'· 
hDjc, o lWojocto n. 185, de IQO:{, q 110 fixa a 
dospeza, do MinistHL'io da~ l{cia(:()cH Extc
r•íul'C:~ p;u·a. o o.:et·cido tl u llJ:H,· como tle
chrci no eom.eço (b s ;~s::lilo. 

Viio rt i.nl}L'Ímir a:; S·:3guinV.\S 

N. 27 li - l9o:3 

Rcdr.wç({o fl'lw,t rlo v1·ojeclo n . 21 desta anno, 
emenclr.(do pdo Sr:nado, ']Lte a~.tloriza ·o 
P1·esidentc da Repubtica f.( aú1·i1· ao Mini.~ .. ~ 
tel'io da bulustn:a, Viaça:o c Obras PubZicas 
o c;·ecWo axt1·r.wnlinr.wío de :J:962:~912, 
para orJunrror ao paga1nrmlo a varias em,· 
pregados r.log <:m·reíos do Eslario do Espil'itO 
Santo, 1·etati,jo ct,o exe1·âcio de 1901 . 

O Congt.•os~o NíLCÍo rml resolvo: 
Artig.J uniao. E' o Prm;ide1Ho da Repu' 

hlictt :uttor.•iztu.l.o i.L ahrir iLO Ministorio. da 
Industt•iu., Viação o 011ras Publica,:-.; o cL·ocHtd 
cxtraoL•din:.tf'io ele ~1:0ti~S912, S(mdo 3:<W~$91~. 
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p11ra oecorrer, no t:xercicio d1· 1~10 1, ao pa-j Pensa, p.oí~ •. a. Comn~issão do Orçamen.b 
:a. am_ ento da rrratificação ~·.ddi. do.naL . u. cae-~ qrrc o rcqrwrmwn1,o J.1.aO dcn~ ser· det~- · 
tGil'os c da. dia~·ia a::ldieional a s.:.-rn·nte;, c rido. 
:~008 pn.m complemento, no mesm:Jex_,or·cic.io, Sala das Commissõe.s, -~8 de i1CYO to de 1003. 
dos ... vendmen~os .di? <1ffi ê~nu ~ n.<~~ do.:; Correlus -Francisco Veiga, . pt'0-'3i.lon te0

.- F;·an c i.~co 
do Es~?d.o de ESil2~l_to S~~~: .1 ~~z.:~do -~s ~~- Sú, rcla.tor . -.Vavid Cumpisli .. -Pt.;ula Ra
ceSSl\.lt ct.:s opmaç· ~)__,;, e fC\Ooadcl.-:, cl-. dt..pO .. l- ll10$.- Lcurrinrlo [Jif.Lt!,- u,·,}anv Sanlos.-
çõe:; orn contr:u•1o. Cornetio d(~ Fonsecr1.-An i ::;iJ d e Abru!t. 

Sala das CommbsíJc•s. ~.s d8 :tJ•jsto de 
1903.- DoniÍ11'/0S (;,!int r. rr/(e.;.- \'. J!asc(l :·c-
nlws. ' 

~. 151 F--10.):-: 

Redacçtío {f it r.d do [J'i'Ojt .•r:{o íi. r;: B, r!cs!e 
WíiW, e11wndrt destacada íW _2a ,/i.,·c~t,s ,,· ,!u do 
Jn·ojcctr, n. 251 A. rlt: 190'2 (rio St.'. ntu fo ), ?'"e 
'liiWida conlinw.u· o jr.c~ e ~· ,r;)'(r.( 1Jitumen t·_: c 
imprCSSti O dt.t. «Revista>> tio ('[ >~b r( e E~i- (l f!
nlw riu, na {;;1prensr1 .J.VuCÜJ11.d 

O Con:::re.~so Nacional ;·csol n~: 

N. QG- 1003 

Julga t1ue ao Con!Jresso .NL1Cionaf. na:o compd .: 
clr:(eri1· o requuimento cn~ que Ousto!liu 
Josd Pereira ria Costa propõe vender, 1UW;! 

uso dos institutos de e!'l.sino. uma collecçril) 
d e m·incraes pelo preço rle SO :OJO~OOO 

Em rcqHcl'imont.o dir"igido :1 ) Cong1·cssü 
Na.·!ion:tl. o Se. CustoJio .José Pcrcn·a. d<.t 
Cvsta. pl'()põo vender<' para. nso dos instituto~ 
c!e ensino, uma. colk~ç;.Lo de minemos, a, que· 
:~rbitra o pr·oço tlJ 80:000;:1;tJOO. Apr·o5::nta 
attcstados de lentes da. E::cola Polytecltnic.:~ 
o do Club d•.1 l·~llgcnha.l'ia., que abonam u 
va.lol' dos oujectos oll'erccic.los. . 

Ael.igo nnico. O Gon:H·nu al;ár:.i o credito 
ncccs."al'ÍIJ para manda:· razet· gTatr:it,amen to 
a impt·es~iíü ela «Rc\'i:.,;J.;t)) do CJnl• de Eng-e·
nh~u·ia, na Imprcns:.t Naciunal: re\·ugad:.t::; :1::; 
di::p·;~iiJícs crn contrariu. 

A Cormnis;;5.o do Orç·.t.mcn to pJdiu o pa
Sala d:~s Comtni-~üci:i, ;?.) tle :tg-u~tJ de l\J{.U. r·ocer <lo Governo; o o Mínistcrío do lote

_: Dri inÍ n fi08 Gldií1W'r7t's. - 1·. ··:lf•r."c:1rc11k·: .>. rior·, abstendo se de oxpcndct• o seu pro.Pt'L•J 

1' ,\F:J·:cr:r:J·:, 

jrrizo, tmn~mittiu-Jll:; as inform:.tçõo::; do di· 
I'cctor c lcnf;cs tla. t<:scoht Polyf;cchnk,l,. 
Estes, afTir-m:~nclo <~ vanbgnm quo colilCl'Íct 
o g-abinete de mincJ·a.logi~L daclltClfe esta.lJe
Icéirnent'J com adquírle a CoJllucçü.o, divel'-

;.;. 03- I!J0:; gom C1U:tnto ao ·· preço, f1rro LIIJS lixam em 

I 
:::30:000,$, o utt•os em 40: 000.~000. 

f t{~ · ''' . ir !fe ·,• Sr'' d '/f' •ir/11 li ··eq•t , .. ;_ • - .,. 
·' .~" 'J ·· '

11 
' '· · • -' . • ~ -· " '. i(" Nã'J quer a, Commld.~ao <tpl·eciar a utl:lda· 

iliCí i lO Cí.l 'JI'•J o r• :•: -olll!b.•'l(,'1frJ tft: l!J :lJ 'm la ld j · ·- . t · · 1 · 
,{,. Jto• '"'lj (',n!l?"tl{ tio ]J,'(I~. [{ . •lii(l)r.·.··i _A:u; •{o c '.a. :1CQUlSJÇao P .. l'Opos.a; 11(.)111 JU gu. cun_l · 

,· · '' - · . • , . · c putn'-UlC pt•onnncJal' o St):l l:wdu cntl'C :1.~ 
1 ,•dro ·'" pede W.J t Ol•gr·es>o i\an onl({ . ·- d' t L · t ú li 
J70f/!Liii r'i'lo r!t~{ v undlil ·:'íl/os 91/1: ti· -i.·'Oi! de otnnwe.~ lvet·gun ·os CJUtLll o ao va 01' c a. 
1'C/'o;ltc. · tft:Sdu I,( r.l t(/a 1.'111 1j1 1L' rftJ;' ;; ·o,·• (q ue![!· A compra de m::dcriu.l de onsino, como i,i, 

r.:)f,,.,,·r:uo e a e,, que fui UJIO .,eí~t ~ !(! . ; llll qu~üquer outr·o ú acto do p:rr:~ g;•stiiu 
iHlminh;tl-ni,iva, em .quo lícih nfí.o seria :1 
intci·vcnsão do legi.sl:trlul'. Este conf'cl'o :.w 
Govot·no os reetu·sus neeo~saJ·ioH p:na mantet· 
OS SCl'Viç:o;.;; CI'e<LUOS, dut:.L OS !;Stabelf!CÍI11C11-
tos com as \'erbas or<;:,,mentu.t·i:~.s pr·opost~~.s 
pelo Poucr Executivo; c qu:wdo a cst.c p::l· 
l'Cqa q 11ulqucr deU as insufliüiol! t :, cabe-lhe;, 
expondo :.L noco:;sidn.tl,~ !l.> cxecsso do do~pe-
za, solicU<.u o nec :~s.;:uio cL·cdito. 

O cx·almoxul'if,3 da. I·:;tr"ad·r. de Fetw1 Cen
h•ul do Beaí.:il .. \ntonio Angol1.Í Pedr•o:;o 

. t•oqucrell ao Congr·csso N1:wional 'J 11e or1lenc 
o })tt.gu.mcnto dos voncilllenéu:.: qu:~ · n5.o pel'
cebeu dc;;de a data. em que t.lní xoll o t' xcr
cicio daq uellc emprego at(l a. em quo foi 
<.tpOSO/l tudo. 

AJiirm;wdo, Jn'olimin;.n•mcntc. q11r: ni'í.o (• 
pcran1.c (J Pndet• Lcgb;lati r o que se liptithm 
dii.'CJito.~ IJUU.cs os allog-allliS, uota.r•á, entl'l!
i,a,nt.o, é.L <Jommi~siio: pt•itiiCÜ'(J. (ltlt~ o t•eqtcc
l'Ontc l,cve 1.h deixai' o c;wgd, po1• lt:t\'m' nsto 
sidu suppl'irnido pnl' lei ; f:!Oglln lu, quu a, 
p~í.içfí.o vem dc~w:::ompanlw.du. de tp.w.esrltiCL' 
documtJnf.os cuw pud.ossom p1:ova1' o que ulti 
SO í.tHPg·a,. 

Ao CongJ•osso Nacionu.l nilo eompetc def't~ ·· 
rir o requerimento de ~~ue se tt·:Lta. 

Ktl;~ 1las Cornmh-JHiíes. 2i1 de a.go~to (le 1003. 
-fo'l'lmcisco VllitJa, Pl'0."1l1l1Jnte. - flrrnJcis ··o 
Sti, l'(l}:~tor•.-lll'úuna 8onto.~.-l'mt/u R(tlitOs. 
-Da·l)id Ga·,,tpíslu.-Lr.wl·imlo Pillo., - Cor
tu:tio !/(1 l~'01tS~rJt.t. 
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Yiio a imprimir os seguintes 

PRO.fECTOS 

N. 43 C-1903 

J\: i' i.\~ ei·cs das Commissões ele Constitniçc1o, 
Lc_r;isla (: rTo e .!ttsliça e de Orçamento so
;,,·c r r.~ emendas o(ferecicl(u;; ao pro}eclo iW

;na o 4:l IJ, stdJstüz!./ivo do n. 4.'3, em 3 3 

· 1-i ~ c tt .~-~~~o. que ·iJuou.la apií!icw· (WS ten·cnos 
GH Jn·opr{os nwnicitJo.cg r;u u resultarem de 
.)oúra ott c ;cessos sniJre os dinlwm~ntos de 
,·;r r.r. s, (él'C11i'fru;, praçGs, etc., o disposiliw d.1 
éu·t. H),§ 8", !ettJ·a a., úu lei n. 8:), rlc 20 
,f e setembro de 1892 

.\ Commis..;ão do Lcghlaçõ:o, Constituiçfio 
·.'J Jusl;i i:J., n :~ f'1)emrt do Rcgime11 to, v om 
emittit· pat·eec t• ~ubJ'C as emendas apres'} nta
•l<ts n~~ 3" d i:cussão do pl'ujccto n. 43 B, ,l:J 
lDO:J . 

Po:l1lcrarla,; :;s r:1zõcs justifkn.tívas dnss:t,; 
am~n J:.s, a Commis::-;ilo, poL· :;nél maior·i:.t, 
l)a~s ~L a ac.,nsclltar él. Cn.mara o scguin i,c, i;o
nJaiLlo c;vl:1 um:t das cmcnclas pula oe .. iom 
(ta.:; rc.~p c}~:Livas (ht,as do :tpec.:cntaç·iio: 

E:\11~::\"nAS 

X . 

. \o ~ 3·• do :u·t. :l": 

I~m voz ''8 --Fie 1. o Pref"Gi tJ t:tntol'izrL<lo, 
.ug~~- :~e: O Cu1:~.it'llw :\Iuni,.: i p:Ll pollm·:í. <Wt•J
•·iz·.u:. 

Snh (hs se . ..; ,,ii;!s. l? rie :~:;•J."if;o ür• IlJO>l. -
.;. ,; J·",·f'irr •.- .\'''•''·':!rJ r!c l'rr t'O!tC:'/(os. - .·ti1IC· 
,- !.('Q I Ir• . \llJllfj ! Í r:, }"ljlt :', 

N. 2 

Elim ine-se o paragra.pho nnico elo art. 1° 
tlo suhstitnth·o da Cummiss:\o de Justit~·a, 
hoje projccto n- 4.3 B, de l no::).-(. L~SÍ.fj1Wda 
'(I C/ OS lH CS , , iQ . .::.) 

-- O <lispo.;;itivo elo art. 1°, p:tragl':q Jllo unico, 
do IH'Ll,jecto já foi rundamc;ntadu no a.ntcrior 
pa.r, ~c : ~r . ~\. Ca,mara j;i o appt•ovou. A Com
missão, (•m snrL maiori~~. n;·w mwlou do upi
niuo ·:~ ,pois, manr.endu o pl'ojecto, t' de p~~
rccCl' fJlB ~E .: .-\ H.E.JEJTADA E:';'!' :\ L \IENDA, 

N. 3 . 

Ellmiw~-:::: ~ · n a1·t. :~o. (.1ss 1:ffiWda pelos 
íl?. C.'ii! ·!S .) 

O '!' i '.~ a. ~ ím : 1, t1 con dikt. Opina a mn.ioriu, 
d<"!. C IJil UÜS'-:;i_._, pol :1, I:E.rF:It:Ão dc ~-t a, cmunda. 

N.4 

Eli .n in.:; ;;:-:..:t: :t" lctteas c, rl c /do a.n. 3°. 
(0.-; n !C •'u/ :13.) 

N. 5 

1. ·· -~q:, , _ot·iz : ,L' o Pt•I'{', Jil.u em ca.-:iOs c.~peciaos 
do m~,n : Cr•.:;!, ·J intt~I'C ·"~ll p111,:í .·.o a I'IJSo!ver 

·;.oht'• ' t:·;.:c.•n't:~ dcl.~:t.pt'•'P i;1r;ii t!" e aequi.;iç{ío:; 
•lt~ ÍiiiiJl'jvei;:; n••.ees . ..;;t.I'Íus ü aiJ:wt.ue;r,, I"OCti.
lie:u;ã.o t! ;~h ga.nwn to d(} pt' a1·:t. ~: H l"tl:~::, c.Jn
l.inii:I,IHlu l"lll \"lg .J' i)'I,L'tt O:i Ollti'U:-: t:tSO:-l U 

cli.:;pro -; 1,0 11 •) a1·L 1:-J. ;:; U··. th H tl.c !HD·~. 
P:na.g t·aplto IIIIÍ :~u. !'a ,· :~ qt1r• 'pn~.-m toe 

.\. m:.dot>i<t d•J Colruni~sfi.o rojcit:L c.~t:t l•l:.!':tl' :~ autvt•iza,;:i.ll cr,n .-; l;an i o dn a1•Lig-1J a.n
(~ mun•ll .. Enl;~n !e que o Congn~.~:·:iO Nacion:d. tc·c~edouto . ,·. Íl l •li ·;pl!IL->:t.vol IJIIC •J Pr·eroit,o <~ 
' .'lll ::;tn su!Jet·;~nLL e doníit'o dt~s legHimas .-=ulkitP ceetificandu 1!111 lllCn~" -~- , ~ ~ ~ ~ :L impor
:~ttl'ilJtiiçi)os CJil::ll.i G:u.! ionaüs, é com potente tanci : ~ ma:dllt<~, n, \luspond m: cum :Ls de ... mpro
n~~l':L dat• ao Prof'uito :~ :tutor·imção du qnc pr'i u·ü:.• . ., u a a.eq1tisiç:'1o dos immovuis. 
~. mtn, o ~ :3" du u,J.'Ii. ::J•l do projecto, clt:s.lc 1-:~~ : L emunda l'()llLL'at·Lt,, pur· eo:t1p!uto, o 
•'!UC recrHthnr::~, c-nno _j:í. rccoliltcecu osr.a, systc1na. e os iatuitos do pi'o,joc!;•J. U:L au 
lJam:,,rn a.pperJva.ndo om '2'' cliscus;..;ti.o, a nc- Cun::cJlH.J, :Lli;í.s do...;nucc.:;s r,l'i trnun i; n, u,l.l;l'ibui
c~ ~ ssidado,ro:.tl.mcn l.n indubíliavd,da. opor·.Lr,::1o •,:i:ít~s que o prujocto deu a.u Pl'ufuit:J u ctuo <L 
d{~ cret.liGu nm CliiC:;I.:"w. Assim scnd.u, pae~~ e :,tu devem cornp:d;il' pa.ra as ubr•.t .-; du quo so 
•1110 m:tis l'a.znl' t.ltJJJCndot· i.-;so do uma. :mto- t i'<t h .. :\. lllaiuri:.L cb Cornmi'Js:'i.o qpin a pnla, 
d da.do, sem duvidn. inl':l'ior ao Congt·es:'lo, t~E -J i·: J •:lo I•.\ E:'llE~JtA. 
:(lt:Ll snja o Con~elllo Municipal1 Al(!tn de 
qlW, 11r.\ltL o Gu :nwii10 pPed~:.t. t.ia :nttoJ•izuç:'í.tJ N. G 
l'üf'oi'Íd:L ua OllltJrlf.l<t pat'iL )JJ'iÜÍr~a.t• uni :tetu 
lugal O •JilO, rwr·óm, u pt•ujedu pPcl,cndc ~~ A:II.O l' ÍZ:~L' o l>r·cf'uil;u ;t vendct• t!S tcnJn:Js 
if .. . :l.I':''.'JI.Íf', do:;<le j:í, u.o P.rel.'eir.n u. :wtor·izaçi1 J I u1.t. l't·ed.los <tdqt!il·.idus 011 d_r.s:tpl'i!p. l'i:uLos, (LUCI 
ulJJi;pcns '·''OI :w~ :-lOJ'Vtç·o'; Ul'gcnl.eg r·celu.· nau 1,.~1ilwm S:JdtJ :tpt•ovml.ad;:-; P<ll'<t logra-
mados im;l.atüorncnto plll:t (•.idad,, dutti'O publico, n·1,; a.venida~:. JH·:u;.:t,s ou ruas, 

Assi.m, :li CO!Illllis:-;fLn opina 1'1-:l,\ ru:.JJ·;It,'ÃO rnndLtntr\ lm~L<t. p1il1li•·a JH'I~vi:t.Jnutlte a.nnun-
IIA l·:~ti~L'o;DA. ciwJa Jl')];t Í!Hpl't!llSiL O J!Ol' orliLau.-:; <dlixados 
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·nos logares m~ls publicos por espaç·o de 
tempo não inferior a 30 dit~s. 

Paeagrapho uni co. A permuh dos bens 
indicados no m•tigo anterior poderá ser au. 
torizada pelo Conselho, qno devcrú. conhecer 

~ :por meio de avaJiação do preço dos immo
-veis que constituem o objecto do tl•oca. 

A maiorü.t da Commissão ACCEJTA esta 
emenda, m<1~ com u,_condição indíspensavol 
de serem tambem :1cceitas as sub-emenda:3 
que abaixo vão, formulada:; por osüt com-

_missã.o. 

SUB·E~IENDAS 

18 • Supprimam-sc as p<1ia\·ras: autoTizal' 
D P·refeito a. 

2a. Em vez de: ::(} düu: , dig-<1-se : 10 
âias. 

3a. Em vez de: a pe1"nurlu dos, diga-se: 
.·a pe1·m~tla1· independentemente de hasta pu
blic(t os ?'ef.Tidos ; displ'nsada.s as pa.lavr·as: 
in.c1icados n:; art·igo anler·::m-. 

4a., Supprimam-se as palavras: por.leni 
ser aulDrízodo íH;lo Conselho rpu: devent. 

5t~-, Em vez de : conhecer, t!i,c:;·:t.-se : co-
:- nhecen:do • ·· 
.· Assim, a Cummissão julg:.L impr·o::;cin(livel 

a. approvação dcsl,:ts snb-ernen.la.s, un ico 
meio U.c cvit;tr t~s i ncilnrcniencias ou dis 
parates qnc du1·-so-lüarn si fos.~. e approv::~.úa 
a emend:t, sem tn.es comJllCirH:mt:o~. 

O texto dolinith·o quo liomal':i o log:J.I' da 
.Iettr·a ll ) do art. :3o do pr·ojccto, fict.tt'i.L 
·assim compo:-:;Lo; vendei' os tc;Tcnas 011 Jll'C
clios o.dqui;·idos ou r.lesaprDJiriwlos fjiiC 11rio 
tenlwn1 sido r:qn·ovcitados pa1·,, lOfJI'Wlrrttro 
publico 11((8 r.wenid(!S, p1·aças r,H i' iuu:, medion
te haslo }JttlJ/ica prédconenlr! ll.nJWHc:'u.cla pel!.( 
im.1Jrcusa t.J por etlitrres a/fl{J;wlos nos lo[!t'1·es 
rnais puulir.:us po;· esp(lço de I cmpo mio in( e· 
1'ÍD1' a 10 di1(S ; a a po1·muta;·, úulr.~J'enrlcnle
·mente de hasta publica, os re(ctidos bens, co· 
nhecendo JJOJ• ~iieio rle avaf.íar,.~''o elo preço elos 
_im1noveis que constUtwm o ol~j·:clo da {.roca. 

N. 7 

Elimine-se a lottl'a. h d.o a;l't. :Jo. 
Deve ser m~.JEITADA. Os fundamentos do 

dispositivo do pmjecto f'ora.m dados no pa.l,e
:cer anterior, q11C n, Commisi;ão continúa, ;~ 
manter. 

N. 8 

Fica revogado o seguinte art. lG· dtdei 
n. 939, do 29 de {tezemb1·o de 190.2.- Sâ 
-lilrei1'e.-Ame~··::co de Albuquerque. -Au.r;usto 
de Vasconl)ellos.-- Hm·eclia de Sci.--Oor?'êa 
Dut1·a. 

A Commissã.o REJEITA esta, emenda. 

O art. !ô da citada. lei contem matcria de
summa importancia, cuja modificação do
pc!lderi<~ de discus:lão especial que, ~ómente 
em um p1•ojecto úparte seria possivel. 
Opina, pois, no sentido de ser rejeitada a 
emenda supra, podendo os seus illustres au
toi,es offtlrecel-a mais tarde como projecto. 
separado. · 

N. 9 

Fica revop;aea Cl. segunda pn.rte do art. 17, 
que começa. pelas pal:1vra.s: o juiz etc.-Stf 
F~·e{.~·e e os mesmos supra assignados~ 

A maiorh da Commissão acceita esta 
emendi.~. 

Ella propõe <1 revogação de t.:íila regra 
realmento injustificavel,,. corno é fa.cil verifi
car deante do texto cm:questão. 

N •• lO 

Fica rovogaJo o art. 22. (Assignados, os ' 
m.esmos.) 

A Commissão RE.JEI'l'A e~'ia emenda. 

N.ll 

Eliminem-se do ad. 2G as palavras-e da: 
outorg:~ da, mnlhee-em doante. (Os mos
mo.~.) 

A maioria da Commissão ACEITA a, emen 
ú<1, quo em verda.de conige gravis~ilU[I, le
regularidade existente na lei antoriol', cou~ 
trari<1 ao direito civil. 

N. 12 

AeL Ficam em pleno vigor os a1•ts. 9 o 
16, incl-usive, da ld n. 85, de 211 ue setembro 
de 1902, m~ pwtc que nã.o os ti verem oxpres
sttmcnl,e rovo.~·ada:; pei<.L presente lol. 

S·l.l<1 das sessões, 12 de ago,to de 1903.
Sá Jih;il·e.- Americo de Albuquerque.- .Au
gttsto de Vasconcef.los. -IIm·edia ele Sei .-Co1·-
1·éc~ Duln!. 

A Commi.ssão RE.JEITA esta emenda, que 
nenhuma vantagom tr><~z ao projectu, poden
do, ao contrario, provocar perturbações á 
actuaJ orgttnjzação municipal. 

Basta ver que altePa amplamente a lei 
recontissima, do anno passado, som um mo· 
tivo superior dé ordem publica reclamado 
pela expePiencia on pelos pr•ineipios. 

N. 13 

Aecrescen&e-se onde convier : 

A1•t. Fica o Prefeito autorizado a tranS·· 
igir com os foreiros em móra pa1•a rcle-· 
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val-os da. pena. de commisso, podend.o com do costume pelo prazo de :10 dia8, proroga.
elles contracta.e novos a.foramentos perpetuas veis, c puhlicadôs ao menos por tres vezes, 
e~tal.Jelecendo, porém, a clausult:t de J.·evisã.o durante e.::srJ prazo ... (O mais como cst(t).~ 
dos fóros de 20 em 20 anoos. Ncllo Jllattos. 

Si:~la das scssõe:.;, n de ago.~tu de W:J::.
Felis!;ello Freire. 

X. 14 

Está PRE.JUDICADA, peLo moüYo supra. 

N. 19 

No art. 3°, § 2°: em vez du 30 annosz 
Supprimam-se as disposições (hd leLPaS 7 diga-se: 50 annos.-.Mello Mattos. 

z~, c, d, e, t; .r;. ·h, i, ,j ~ h. 

N. 15 

Supprim~Lm-se os §§ 1 o c ;?,n do art. :3o. 
S::tla. das sessões, 13 de agostu t.Le l903. 

-Felisbello Frei1·e. 

N. 16 

."1ccrescente-se o seguinte ao § :3° d.o 
mesmo art. 3°: niio poderá- ::.;ervir de 
ga1'antia a esse emprestímo, si for e!fcctua
tlo no e:~trangeiro, nelmma porção do pa,tri
m.onio territorial da Municil)~tlitlaflo nesta 
cidade. 

Sala das s:;ssõe.--:, 13 de agosto de l ao:;.
Pelisb?llo F'n;ire. 

A Commís;j;io RI~-Jl~ITA esta . .;; cmcnllas, a.;; 
quaes ~:;e applic~1m razõe; eontl'ar·ia.s. j~L 
acima. exposta.s. 

Y. li 

Redij:t-se no:-; ::;oguintc . ..: ten11os a l•:ttn r.l 
uo art. ;)o:-- Vcn:let· om h:1stu. puldiea, i nde
pondentc de anturizaçilo cio Cunsc!lto i\Juni· 
cipal, os t.erl't.mos ou p1•r.dio; adqniridu::; ou 
<lesapropritt<ios quo não tonltam siflo apruvei· 
taclosp:.tt'<t J.ogr<tcluulo publ.i~o Jl:.tS avonid:1s, 
praças ou rtu.ts; o permutiu· inlepenrlonte do 
hastl~ publica e licença do Conselho Muni
Qipal (pa1·a melhommeni,os. sanetunon to ou 
embollezamento d.a cid· do), immovcis do do
mínio publico ou privado municipal, por 
ou.tl'os equivalentes p.~rtoncentcs a parti.
culares. -Jliello Mattos. 

Esta emenda. est(~ PRE:JUDICADA, purc1ue. i:L 
emenda. anteriot· sob n. 6, complett~.clu. pelas 
sub-emonuas desta. comrnissão, contém a 
mesma providencia, em parte melhorada. 
Entretanto, si a l'eferid<t emenda c :J,s sub
emendas forem racus<.tclas, deVCI'{t ser acce.ita 
esta. 

N. 18 

A Oummissão ACCEITA esta emonda, quQ 
propõe medida justa, e necessaria. 

N. 20 

Ao art. 3°, § :Jo-.Acerescentc-so:- ficando 
revogada a autoriz1ção dada tw Governo dr~ 
União pelo art. 5° (las disposições transi
J.Orla.s da lei n. 939, de 29 de dezembro 
de 190~ . 

Sala. elas sessões, l7 üe [t.gosto de 1903.
Mello Multo'. 

A Commis;;:ã.o ACCEIT"\. esta omonda. O 
art. 5° dtts dispuslções ti'ansitori-as d~t lei 
n. 0:39, de 190.2, autorizt:t a União :»' contralür 
um omprcstimo do 6.000.000 ostel'linos par<1 
oheas do Districto. 

A omond<~ peopõ:l a revoga.<;:ão do~se text9; 
ficando, pois, pr·ova.tecondo íLpJn tS :t u.ucon
z 'ç;ão d~ula pelo projocto, a, r t. ::3°, ~ :3o, ao 
Prereitu pam 4 .000. 000 esterlinos. 

N. 2l 

Ao paeagmpho unico do art. ;:", depois 
da. pal:L vrJ.·-Pt•c!'oitu--accecsccni;e-sc : salvo 
tr·:Ltundo·~~o dos log:u·os Llct. Scet·oturüt do 
Cun::'l'lllU. 

Sal:t (la~ sessi'íe:-;, .:! 1 tlú ago::'to de 1903.
fJ,_•J'ilfn·tlu Mon/OÍi'O. 

N. 2:! 

Para see collocad.o onde convier: 
As contas d.o Prefeito serão prestadas ao 

Conselho. 

Salê.L üas sessões, 20 de agosto de 1903,_..... 
Benwnlo Jfontei1·o. 

A Commiss\o ACCEITA estas duas emendas, 
que evidentemen·tc ·conteem medidas justas 
e con venion tes. 

N. :23 

Redija-se nos seguintes termos 0 § 1 o. d_o Accrescente-se, onde convier: 
tu't. 3°:- As vendas dos immovcis mumm· Art. Fica em pleno -vigor a disposição 
pn.cs em hasf,a publica sol'ã.o previamente const:wte do§ 3o do art. 15 da lei n. 85, 
annunciadas por Nlitn.o:.~ affixa.<ios nos log;wos d.e 20 de setembro do 1902,-Hereclia do Sd~. 
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Esb emenda e::;L.i, I'ltE.ruDJCAVA p .H'que 
contém a mesma. providencia da emenda sob 
n. 21, que deixa ao Con~olho a atti'ibuiç·ã.o 
de organizar a su:t Secretaria e de nomc<U' 
os rcspecti v o::> <)mprcga(lo:s. 

N. ;~4 

Accre.:;cente-se, onde convieJ', ~i fot· appl'O
vado o arG. 2": 

Art. Sempre que o P r·cfci to, por <~u to· 
rização extraordinaria do Conselho, tiv-el' de 
praticar actos de natmez:1 legislativa,pul;li· 
cará. o projcctos dos decr·otos QIJC tenciona 
expedir· com, ao monos, oito dias de antecc
deneia.. Ca~o verifique<~ nece::-sidade de alte
ração, faeú 1.1 publicaç-ão do texto rleftnitiYo 
durante trr~ uutl'o ~; <li:l::<, no mínimo, 1·ep l· 
tindo-a dutantc igt ::tl pt·azu tanta~ veze f~ 
quantas jtdgn,1· nc ·c$3i.tl·ius novas modifi
cações. 

Sala das ::.;csslíes, .?0 rlo Dgo:-.to tlc 100~1.
Bi·iciu Ftllw. 

N .. 25 

Accrcsccntc-sJ, onde convier, si l'ur appr•o
vado o art. 2° : 

Art. O Prcf<'iLo n:'ío potlcr·ü. em caso 
algum, em virt1JdB de ;.wLol'iz;u)ío oxti'a
ordinn.ria do Con~clflu, ct·cnr• (JU :::;uppeimir· 
emprego.-; o :tltcJ'.ll' n!lll~imunl,us c c.:;taiJclecor 
obrig;u;õcs oncr·o.,: ,:.; p:.u·n. a pupul:v;iln. 

S::da d<ts s : ·s~ü _L-;, ~o de :1g-o~l.o do lfJ:J3 :
B;·icio Fillto. 

·N. :.:n 

.-\.ccrcs(:nni.e-s-.~, nntln convier: 

:\l't. St'lll}WO qnc o Pmlbito l.rnli:L d ;• 
lanç:tt· qn:l('f'quot· cullli ·adus ~.um lJi.LI'ticiJla
res on ompl·eza ,~, scíbi·o sei'\·:ços rmblb~os 
(v ia,ç·úu u :·kun, l;elcpllunes. ntul'eados, m:L· 
tadOII!'OS, etc.), o pt•ujneto do cuntrac1:o soJ;i 
publicado com, pelo mcn1,s, oito dias de ;~n
tcccdcncia. Cnso Vllr·ifiq 110 n. n ocessidtLLle de 
altm·açõos, o Prd'ci t.o, ao fim desse tempo, 
fará a publicaçào uo contt'iLcto definitivo 

Aluraute tres uutru::; dias, no miJJimo, l'OPC· 
tindo·a. por igual pe:.;z,, tant .s ,·oz.os quatn·ts 
11lgar llCCQ~S<tl'Í<.l.d i10Vi\ S moJitiC~I.ÇÕCS. 

Sa1a das so.;sõ:',<::, .20 'tic agosto de 1903.
Bricio Filho, 

N. 27 

Caso sej:L approv;,tdo o ar I;. 2", a.ccrc~ccntc
sc, ond<J convier : 

O Pl'o!'ci.to, logo que se rcun<.L o Cunscllto 
Municipal prestar{~ contas a.n mesmo dcs 

actu s praticaLlos em virtude t:c autorizl\(~clo 
do Porll!l' LPgis~ativo Municipal. 

Sala clr~ . s se;:;:;õcs, 20 de <.lgosio dü 19)3.
Bi·icio lilho. 

A Commis.~fl.o REJEITA as cmeudn.~ soh 
ns. 24, :?5 c .25, que conf.eem inno\'ações dcs
ncc:c .. ~;;;<n·ias. 

Quanto <í.emt'ncb tk n .>27, set·ia acco:til.vcl 
;;;i nihJ C:<ti YCS::C l'IU~ .TUDl•CADA pcl<.:. de ~~. 22, 
qu:~. pt'Ol!i)o a mesma provi•.k•nch d·J urn 
mullu mais amvl:J. 

O SUDSTITUTI\'0 

ncsb. o :-;ubsl.itutiY.) do St•. EJuaeJo R<L
mus, qnc e:n 48 artigos, alt~m du~ ths dispo· 
siçõrs tl'ansitol'ias. apeescnt •, JH'ofundas al
teJ';H·u ·s na actlw.l orga.nizaçiD m11nif:ipal o 
~o ol)puc f'ut•malmol}to :~ ::1ui !;·ts .d : ~s p~·ill?i· 
pac.-:> idr•as, qne a Commtss<w con,;ldLJr:.Llndl:;
pcnsa v eis, consign<~uas n? prujccto. ~este 
momento, poL-3, o a propJsltu d.e;;;t:J pro.J;2cto. 
seda inoppoet.uno c altamente u~cou v~mentc 
a.vprvYU.l' sem est11do c :-:em d1scn.;;,ao es ~. 'J 
subst,itutivu. Po1· is.'5o, <~de p:m:cer· que S('.:n. 

RE.JEITADO o sub:;titutivo do illushc Deputado 
pela, D:1h 'a. . . . . . .. .. 

E' este o parcc n· consctenciOSJ da. mawrw. 
da,Cummissào, a. qmtl pê~ra, ellc ou:-n uspcral' 
a, a,ppi'O\'~~ç:ão po1· parto da Camaea. dos Srs. 
Denu1ados, convict~L du prestar umrou.l SOl'· 
viÇo ü. citl<Ltlo, Capital da, Ropnblka. 

8a,la. \Lts Cummi~sões. :.5 de ngu~~u de 1!"103. 
- J•,u·,wlws Jfonten crJro, Pt·c·sidenf.e. - A.:: c· 
1'erln .lhn·fJHCs, Relator.- 11rr!Jclo f'.inlre'Íni.
!Lsnilltt'l< t/,~ Oliveí1·u.-F. 1'olenfi,zo.---'- f·.'s
let·dut [.(,/J[J, cum L'CStl'lCÇ:Õ.'S. - 'J'eiJ:uira de 
S,i, (',1)111 I'•'Sl,t'Íi'i;ÕOS .-Ji'rede;·icn f10I'!JCS, CU!ll 
t·o~i;ricl;Cic~ . 

.\· !'·;!llmis~iiu dn Orc;:t111nnt•J {i) ·:trn rcmet
Li1l::.·; um . ·nda::~ o tllll ~uhstiLnLivu :~o pr·ujnc1,1J 
n .. 1") H, du cul'l'('III.C annu, pa1•,,, tlae scn p<t-
l'úCC!r'. • 

,\ .-:: emcnl<H r·r.feenm->:c :i lll:ti;cJ·ia do pru
jcc:I;<;. v :;ubsüt.utivu em alguns do seu:: ctr
~ntiO'uS tt·~tta. da i:~ençãu de imp:.>Stus, dando 
outr~1s pruvidencias c constituindo ubrign.
cõrs p :Ll'a :t União. 
• A Cu111missão de Constitu:ção, L ·\~islaçã.o c 
Ju:1tiç~a dou parecer subre essas ·~Incndas e 
sub:::titntivo, rejeitando este, b ~!m como n.l-
gumns das m12enrlas. . .. 

A Cornmissao do Orçament.u, Jlllg·;,wclo JUStu 
u p:necc1· que rejeita o. substitutivo, accros
ccnta: que é pPl~judicial aos in'.cr·cssc:; 
dus cuCL'CS puhlicus a i.;cnc;?.ío de im1 o:')tui' 
pur um :prazo tãu lungu, cumu ó u de. :20 
unnui5, csutbelccido no al't. ~)i do Pcf'erid.u 
Sllbsti lil!tívu. AIC•m dístu.p:~do·S~liH~~so substt
tuti Yu que scj:~ rhd<L autorização au Guvnrnu 
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p ·.ra dispcns:u o pagamcn'o de impostos üc como o legislador constituinte podcl'ia 
importação em fc~Yue de prn·ticularcs, qnc as~dm ter qu~:·i.lo apouca.t' siquer, quanto 
lizcl'em cdificar;Õ C3 na cidade ; cumtituindu mai;::; dcsconhecoJ•, o valor social do Summo 
e,:;~c Jhvur uma grande dirninuiç:lo tio renda PonUt1cc de unu religião vcnm·tLda n;~ surt 
p::u a us cofh~s p11blieus c irrlj:orta.nto summa admiravcl clis ·i plirn c em cu.ks uogmas c 
para. us c·uificadoJ'Cs, qt:e, cunstruin ~o peque- doutl'in:t::i l'üpou~i1 a conscicncia mor<Ll dostc 
nas ca~as paJ•;.t aluguel inf'c ·iur a. 50sOOO mon- r ai?: ... 
sacs, ·Oill z·.Jil;t natm·;~Jmentc unJo .. cdificius r.; c,:rto qne as nwdida.s lihceacs, pe.nnul· 
de outra ul'dem dãu alug11Pl infel'ior· n. igua.cs gaclls peh~ Co11~tituiç:fio de :·24 de fevereiro, 
em outl'as pusic;õ;~~. tunham ncs~cs f'<.lV<JJ'e . .; c· .. ~tenilem-se ·~ to1hs as contb~õcs r-cligios:.ts ; 
Ma partn do capi.tal-, som prvvldto P-''·1·•~ <ts 1 não dbtinguiL·am nem pl·ivileg'iaf'<Lm o 
cllv-:t~cs pubt·.~ s. . culto ca~ltol.co l'Om;Lno; m:1s, ~;i de tacs me-

A' Yi:-;~a. tlu cxpo:;to, n. C< _; mm·s::;ãu (~ de p:1.-1 dida.-; tinl1a. de rcsulta.t· . ncccss~~ria.nJcntc o 
rncer· quo u ::;ubsLitutirv deve~ ~ce rüjeit :Hiu. incalcula.\·í·l fvr·taleeimonto da::l aggT .: mi;v;õc~ 
~ah ch·· c · rHni'r.~ 08 .. 81 ...... ". t· ,, 1oo·• lcultuacs, é c\'i . lcnt~ qnc o maiot· qninlulo rle 
'- ..... ::; _.()) ,_,_() '•' (fj,.,~(JS,.J(J .. J ·'· UG1'fíc')' vie'·• I.C'lb r·L r re')'.l.. dJini·nnfL' 

-1-n!'Jlc·:·sco llc:·,,.c~, Pt·esUontc . .:::._. (.'oroelio da ' 1 (; H_:-:; . lU.<. ' e. '- . - .. ' · 1 
· ·•- .. : 

.r.·ons·ec·l' ·t>el·tti'Jr.' rr ·{ . " ·l . 1, L no Hl'aztl, 1::;to c:, apr·ovottn.na., em acct'.J::-
r . ., , . •. • - ui Jluzn •Jn.t os.- t.!U a · l · . ·I 1 .. 1 .· 1 · C I} 
f~amos.-Dav!d Cwnpis!a.-F,·ancisco .':l'ú _ c~mo t ~ ~M.r.Ol'l\:.~t c ll10i'a .' <L ~t·c.)a. a -10-
Lauí·in do P:.llu . · ltc~"t :\.possol1ca homana_, cn~o chc.c supt•c;uo. 

Cll.JO ~ob::.r:tno l'.JconltccitlO e o Papl. 
(0 suúst1:.'u!i I)U f) i!: oc:uu,ut.:nlw este ;m~jcdu E' um sonho vü.o 0 p:n>Igoso das c scola.-: 

,;,.;(,; 1111 ) 1é.-!f· .']?:!tio pre·;entc ro{tlulf!.) reaccion:u·ias prctondct' r:.Umina.t·, ::;y~to ma,
tic<ttnnnte, elo governo tl<lS sociedades Loda e 

N · 43 _-\- 10:):3 qtLa!quoe pr·c;Jccup.tçiio I i;;:uln. aus sc:Jtimcn
tos rdiginso::; do.-:; governado:. E~tes ~c·nl;i-

Sujipn:mc u le:iaçtTo do Bi·rc:;.il j1rnlo á Santa menlos, Ci.Jl11 0 impJrio que ex;:t·ccm em 
S~, ;·mn P:J.rccr:r cont;·w·io d(! ('oíiliiiÍ.~.~ao d,J toun.:s élS re~a.I;ÕJS da vida civil, ni'lo nodcm 
D1i 1•0mccw e Tn,lados con:;tituie eL<Hnen i.os impond:\l'êtveis c, por-

tanto, dcBpr·czi vei::l. 
Nenhuma. das quc.:; tões vcnt.ila.das na Ca-1 ::- . . " ~ .. ,. ·· ,. : · . I. m·tn<los l)opnt··tdo" ne~t~ 1a·· t . .. . 1 I) L~tatlo t,Jm qtL Iv-.,.:tl-o,cl1ll.nh,tcc 
"' · . -' '- ··• ::;rJ) líl, Cll1 !:lll(),. · ·tí.l "k' S · •p•·c C'ljü·-····dc "0V'L'10' l'(}pl'Jllli7.Lila, com tcn·tciltadc mais vi va.z do cu . .! . . 11 '· ·' · UcLS ' ~ CL J ÇtJL..~ · ,.., L. 1 _, c. 

q uc essa .. da suppJ·es.7 [ 0 de noss'a~ rcl~tç~õcs po1' :::;so é q n~ _Pl'OCISL •'-c .. ~1~~tn ~e1·,; .1·,~.t:L. o,-J~ 
diplorn:üicas com ~1. San f;a St!. de O! . .lcm poltr.tca com o cll.Jc ú,t f0 llJ<L C.1 

Par·cce que uma. e;:;pecic ele PI'Cconcei to thutw~t-. 
dou Lr·in:uio, no ponto de vist.;1 dn. ::;ituação <<Umrt soclcuado, - e .'h~I'CVtl Lel'o.\· noau
•.la. Igt•eja. 11cr•antc o E:~tado, se destin:1, entre lieu (0 Estado morluJ'IIO ·~ s1ws f wlc•.:'l,: ,.;)
nós <.t I'ü:tcconc!cr:wnualmcnto u ,1 dcba'cquc unn SJcied<.ult~ IHI. qnal o Estado o :L l{t~li
..;o pude1·ia tor como 1indo, :t c:ui:L sulLL</iu g-iã.u esto.iam em l11tn., nií.o pódt: s .. •l' si11~to 
pn.l'l<unen ta r upposta com ignil l fil'mc:m.como úma Sl>dci.l:LdL~ pr·nf:lll!l<Lill<l ' l í.e j)ül'l;Ul' b.vla. : 
um proLmHo víl.•ra.ntc da conseioncia na.cion~l t.lc oult·a. p:Lt'!e, t1111 :~ .-·oci(: .. l:ulu em q : a~ a. 
:ws ill11Btres promotores d:1, aboliç:\o de Religião o o l•:.;t:ttlo ling-t~lll ig·nul';u··s •, 1.! um;L 
nus~a.s emlnixn .• ~;ts j11nto ao VaLie:wo. C•Jllcct.ividade polit.ic:1 r11W 1Üu p•id1: ~tl 1 •· 

N;Iu i} seglll':trnento, a nosso vei', na Consti- si$~ir·. 
tuição Fodcr-ul de 24 de fevereiro q 110 se 011 con- Curno uo,kwia o l·:~;t;uld fle:t.l' in,lifl'ut·onto ú 
L:·a o func.huncntodes:::o du:mecordo,que p<u·oce rcligiü.o;:w .. , euU.os, a Deus '? E, e.-:pcei:tlllli'll· 
irreuuctivcl cntm cs cluqucn t;o.-; agitmlor·cs &e, com•OI pudot·i;t clle pt•ctendut· j:i1111~is cn
tla.quell;.t medida, que visa. quebl'al' <~ r.adeia. tPinchcit'<U'-:·;e atl'Ú::l d~J 11 ma. üspeL:ie de poci
de nosstLs uadições diplumt.Ltieas com 0 Pa- tivi;::;m!) quo U1c p.~rmitti::;so não VC\l' '!llf.' 
pado, c o padamcnto,quc contim1a ~~. venerar existem ontl'o os cidatlã.os ccrL:t-s t:.l'üll(~él::< 
neste o Suben1.no espiritua.i ela conti;:;~ão ru·llontc.-!, precisa.s e collcctiva.s, ~obro:~ ol'i
t•e!igio~a p:.tl'tilhada. pela. immcnsc.t mc.Lioeia gem, os devcre::l e os !lns do homem? 
1los bntzileiros. «Difficilmontc- continúa o crninon·&o os-

A. CuntiLituiç ."í o republicana in ;tituiu o criptor -, difficilmentc um simples pttrti
Est::do leigo, não proclamou o Estado aLhcu. cub.r, mediante um milagre de alJstracção, 
:\ supp1·cssão do regimon do padroado não se de applicação mental, de a.ttcnto exame do 
estabeleceu em nosso e:;;tatuto fund<tmcntal todas as suas palavras c de tt ~ do:; os ::cu;.; 
pat'i~ opprimir, }iari1 negar a Igr·(lja Ca actos, poderia conseguir pôl' em p1·a.tica, em 
1lloliea HfJmana, mas rJoC.ll'<t emancipa.!· a. todo o seu rigor, esse positivi.~mo ; um Es-. 

Tenc.lo passado de um culto quu o l~stn.do tttdo. não, porc1uc a touos os instantes ollo ::;o 
;.;lluvenciona.va, mas CjUC lho Of'a :-~ubordi- a.clm em presença do problcm<t religioso e t! 
t~<ulo, u. unm lgPejn. li VJ'O, nã.o ati11i.unos constra11gido :.t tel-o em grande cont<L. >) 

\'ol IV ü2 
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Transcrevemos as palavras do gr[.mde eco
nomista fraoccz, porque ellas traduzem pene
trante lição de sereno 1Jom senso e de uni
versal experiencia. 

« Emquanto --- adverte o eximio pahli
cista- cmquanto uma communhão, isto é, 
uma crença commum sobro o destino humano 
l'eunir numerosos grupos de homens, o Estado 
ser<.'t obrigado, on i.l. procurar exterminal-a, 
ou a conciliar· se,. pelo menos a 11 ver em 
disc1·eta concordia com ella, mas n'fí,o peJará 
j<imais jgnorar a sna existencia. 

Como é que o Estado, cuja. missão pri
mordial, cuja rospons : ~bilidade mais grave é 
a manutenr;ã.o da paz social, quo a tantas 
cousas se estende,- o Estado, quo culda da 
educa.ção, da instrucção, dos soccor·ros tL po
breza, do melhoramento dos condemnados
cessaria. todo o ac..:ordo com a força. mais 
antiga., mais geral o de alcance mais · cner
gico entre ttS que dominam as sociedades 1 

Em p;trtc alguma se viu nm Estad.1 cec:1r 
uma religião nem destruit-a., e menos substi
tuir i<léas positivas, comprehendidas nos 
dogmas, e sentimentos íntimos e teadicio
naes, po1· um simples complexo de cuidas e 
i.tbstr.wtas negaçõos. 

O Esta.do deve. púis, respeitar essa, iorça., 
que, meomo qunndo o lntontasse, não con se
guiria vencer. Pur isso é. tn.nto mais obt'i
gado a respeiêt.d-a, quan to a religião, fúra 
do seu PI'incipal escopo de salvar as a.lmas . 
concorre para. a pl'Oservaçio so·~. iut, intuito 
par<~. eUa. secundaria, ma~ lJara o Esta.d.o de 
c<1pital importi.LDcia. » 

A Commissão se abstem de entr.1r no des~ 
envolvimento das questões aventadas ~).:lo 
}Yi'O,jecto, om seu aspecto poli ti co. 

0.'> factos contempurarwos da vicliL intet
nacíon;.ü, muito notavois para. serem repe
tidos, já não deixam duvida :sobt·e o recnnlw
cimcnto do Pa.patlo, a. cornoç;;n· pela decla
ração do proprlo governo itaUano na lei de 
garantias, como individualidade poliíiea nas 
relações internacionaes ; e as ultima.::; so
lemnos e unlvel'sacs homenagens prest'ldas 
pennt_e o t~mulo de Leão XUI por governos 
em CUJOS pa1zes dominam religiões dissiden
tes e até antagonicas constituem· uma com;a
gração de principias n. que não l)Odom ser 
estranhas ns conveniencias nas relações di
plomatícas. 

O Estado bem sabe definir a esphm•a de 
acção que lhe cumpre exercer no governo elo 
paiz; nem a organização de uma represen
tação no exterior, por meio do corpo diplo
matíco, outra causa significa sinão a cori
sciencia do seus deveres. 

Es~a, representação é um instrumento de 
con~oruia e, portanto, de governo. Nada. 
ma1s que isso. E ninguem dir~~ com razão 

que o Brazil, dentro do novo regimen, man
tendo uma logaçl.o junto á Santa Sé, trans-· 
ccnda o pensLunento normal e e.ssencia.l da·. 
defes:1. dos iuteresses naciona.es. 

Poetanto, é a Commissão de parecer que 
o projocto soja rejeitado. 

Sala das sessões, de agosto de 1902. -
Lamenha Lins, presidente.-Gr.tsUi'o da Cunha, 
relator-. - Leovigildo Filgueiras. - Jlnlonio 
Bc{slos. 

N. 48-1903 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l.c E' suppri.mida a legação d.o Brazil' 
junto á Santa Sé. 

Art. 2. o R!ivogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das ::;essõe.s, 4 de julho de 1903.-Gel'
mano Hasslocher. 

N. 175 A-i9ü::l 

Pa1·ecer sobre a emenda otferecid~~ na dis-
Ct~ss{ío unica do p1·ojedo n. 175, deste armo~ 

. que auto?·iza o Poder Ex ec1.ttivo c~ conc~::der 
cw p1·ocurado?· da Republica D1·. Cm·los 
8o1'gcs .Monteiro, seis mezes de licença, com. 
o>·denado, pm·a tral ~w de stw sattde onde lhe 
conuie1· 

O procurador da Repnblica Dr. Carlos 
Borges Monteiro rer1uereu uma Hcença de 
se,is mezes para tr<1tar do wa. saude. A 
Commis:-:ão de Petições e PorleJ·os foi de pa
l:ccer que lho devia, sm• concedida, com Ol'

ücnado. 

Posto o p:1recer om üiscussã.o , fJi oífere· 
l'O\!ida uma emenda, na. qual se pt'opõe que 
seja a licença concedida co .u todos os venci~ 
mentos. 

A Commissüo de Orçamento est<i de ac
cordo com o pa.recee da. Commü;sfw de Pe
tir:ões e Poderes e é de parece1' quo seja, re· 
jeitadé1 a emenda. -

Sttlé1 d;lS Commissões,28 do agosto de 190:.;, 
-Pro.ncisco Veiga, p1•esidente.-OorneZio du 
F'ons.:ca,relator .-Lau1·indo Pitto..-Francisco 
8d.-David Campista.-Paula Ramos.-Ur
bano Santos. 

Emenda a que se reje1·e o pa?'ecer sup1·a. 

Artigo uni co. Onde se diz-com ordenado
diga-se: com todos os vencimentos. 

Sala das sessões, 22 de agosto de 1903.
J. Cruvello Cavalcanti, 
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N. l8U - 1903 

.. -lalo1·iza o Poder Executivo a concerle1· W• Dr. 
Pedro Pereim Chermonl J(,a::oz, juü .wbsli
tutj fede·rd na sccçrTo do Parú, seis moes 
de licença, sem ·vtmci'menlos, em prm·ogaçtío 
daijuella em cujo !JOso se ((Clut. pw·o h·o.lw· 
de SU'.t sawie 

A' Commiss· o de Petiçõe:; e Poderes foi 
presente o J•equcrimento em que o Sl'. Dt·. 
Pedro Pereit·t~ Chormont Raio!, juiz substi
tuto federal na. sucção do Pará, solicita. seis 
mezes de licon<.;<~, sem vencimentus, em pro
l'ogaçã.o daquolla. on1 cujo goso se acha. 

Attendendo a qne a molestia do Siippli
cante estéi comprovada pu1: a,ttcstado:; me
J.icos c '-L q_uo a, pl'orogaç:.w do licença, perlidu. 
t! sem vendmont.os. pensa a Cornmissão que 
o pedido pódo ser t!eferiüo, nos termos do 
seguinte projecto : 

O Congresso ~acíona.l resolve 
Artigo u11ico. Fica. o Podee Executivo au

toriz<.~do '" concecL~r seis mezos de licença, 
sem vcndmontos, ao juiz SiibstituLo f8del'a.l 
na secçfí.o do Pa.rá De. Podl'o Percir·a, Clwr
mont Ra.iol. em lH'urogaçã.o d:u1uolla, em 
1:ujo goso so ueha, par<1 tr·<.~tat· do ::;u~~ samlo 
onde ju!gal' conveniente: l'í3vogadas as dlspJ
~ições om contz•al'iu. 

Sal a das sesstío . ..:. 2<') dn ag Jst) do HW3 . -
J'avares riu Lyra. pt'osidentc in Lorino o l'ela-
101' .-Eu:.uu:·o de Andrf!cle .-Lindo!pha Cac-
trmo. 

N. 190 - 190:3 

Oúí·iga os adminisll·orlnrcs de ofífcinus t'!JiiO
gi'ephica . .;;. lilho,r;;·afjhia etc., da Copilal rlus 
Eslctdos, a rmnele;·t.ml ,.; Biúliotlwca Na
cional C/uiii-Jilrves das r}JJ'as que e .• ·cc utare'iil 
13 dd outrw: )JJ'OlJid,_.;u·itcs, cem cmenda:J da 
Conunissr7o de Oow;liltti(·t.!o, Legis'! açrio e 
Justiça. 

A respeito do assumpto constante do pro...: 
jecto n. Hl6,de 100 I, são estas as respectivas 
uo1·mas vigentes em varias legislações e 
cuja mo ti v ação se torna llesnecessario 
f:tztw-se. 

Portugal 

Leis que regulam a remes!(a 
de um exemplar de todos os tra
balhos typographi~os e lithogra
phicos á Biblio~heca Nacional da 
Lisboa. 

Sua Magestaue El-Rei, querendo facilitar 

maio de 1834, portaria, de 27 do agosto de· 
18:36 ("), cloct·otus de~!) do dez. de 1887 c 24. 
de dez. de 1901, quo obrigam os dvnos das 
typJgraphia,s o lWwgra,phias uu sons admi
nistra,dores, e bom assim tolbs a,s oflicinas 
em que se estampem, imprimam ou pur 
q_ualq_uer processo so roprotluzam, p[H'i1 se
rem publicados, escriptos uu uosonlws, ~t en- · 
viarem ü. Bibliothoca Nacional do Lisbua, 
dentro de oito dias a, con t:.tr da publicação, 
sendo feit<t em Lisboa, e dont1·o de um mez 
qu:~ndo feita nas provincüu~, um exemplar 
de tudos os ti•a1Jalhus que prufluzirem: 

I-Ia por bom determinar quo os governado
re:s civis do continente o ilh<1~ adj<tcentes. 
enYiem om fins de m:wço, jnnho, setembro e 
dezembro de eada anuo unm relação das 
ufficinas ... o bom as:-:;im, mensalmente, um.:t 
ouüt do todos us tr·abu.llius pul>Jieatlos nas 
uflicinas dos seus respecti vus tlistrictos. 

P<u;o, 3 do fev. de l Dtl~. __ g. R. Jiintz Ri-· 
beiro. 

França 

Loi SUL' la Jtl,ct·lé uc la prcsse. 
20 .JllilleL \881. . . ,· 

Chapitro ·lnt· De Pimprimc .. 
rie et de la Jibt•Uirie. 

A I·ticlc 3. An momonl, de la. publication 
de tuut imprimé, il on sorcL fait pa1' l'irnpri
mcul', s.m.-; -peino {i'ttno n.monrlo de r:;eize it 
troi-~ cent::; fra.ncs, un dépôt do deux cxom
plairc~, destioés nux collecl;ions ll'ttiomtles. 
c,; tlepô1; ser a f'ait a.u l\Hnistêre ele l'Intérieur 
pour Paris ; ü, la. pt·éfocr.urc, pour los chefs
lieux do département ; ü, la sClus-prêfec·mre, 
pour lo;:; chofs-lieux d'ttrr·ondiss:imcnt, et 
pour Lo.; :wtres villc.:; it Ia ma.irie. 

L'acto de dépôt montionner·a le titt·e ue 
l'imprimt"~ et lG chilfl'O du tL·ago. Sont ex.ce- · 
pté;:; de cotte disp . .Jsition los l>ttllotiJJS de voto. 
les cü·culairos commel·ci:tles ou uHlllstriotles. 
et los ouvragcs dit:':! do viH.t ou lJilboquets. 

Art. 4. Les dL:;pu81tions qui préeedont 
sont applicablos ü. tous les genros d'im
pi'imél:l ou do rcproduction destinéi:l ü. êtee 
pnbliés. Toutefois le üopôt proscrH p;w 
l'a.rticlo précédont sm·a do trois exerupblros 
pout· les estampes, la musiQue ot on gênl~l'<-tl 
les re})roductions a.utros que los imprimés. 

Mexi co 

Cocligo Civil de 1871. 

Art. 1.350.0 autor de um liV!'O depositar<.í. 
dous ex em pltu'es. 

O cumprimento das disposições do alv. de 12 (- -1 A porLaria cltadrt providencia sobm a fórnw, 
de set. do 1805, ct~rt;t, de lei de 19 de set. de qo processo para a imposkito das multas, que 
1822, o,lvs. dD 30 uo dez. de, 1824, e 28 de será. julgada em policiacort·eccional. 
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Art. Ll59. O propriotario que não prcen
. c:her as formaliuado.'3 pr·escriptn.s nos al'ts. 
1.350 e l.35'Z", cshrá sujeito a uma malt<.t ele 
25 pesos, som que por i:sso fh1uc di>3pon:~adJ 

·da, obriga,ção do deposito. 

Etats-:tJnis 

Tii relative au dt·oit d'::>.u
teur, incot'pot·ée dans l•'s statuts 
1'8VISCS drs Etats - LL is. ( s
Juille~- 1870) 

suhsnguem <t csh breve exposição de mo
tivos . 

E'ltr1belec3:n, ::tlt~m do ])l'oce:::;so d:;, eon
trn.v-enc;5.o, a.gora üctin:ua., bmbcm. o do~ 
pequenos delictos; e to1·n:tn] cxtonsi vas as 
disposições do decreto n. 514, de l de no
vcmlJl'O de 1803 a. varios dclictos que, por 
su:1 ·natureza, cxig.!m prompta ropt•es~ã.o. 

Ao l:vto dcs~as peovidcncias, outras ha qt~o 
as omcnd.Ls consageam. tambom de ma.nJ
rost:~ utilU<de c pertinentes toda:-: á regular 
organiz.,c5V'~ o normal funccionament) da, 
.Tust:ç::t- FOLiera.l. 

Art. 4.039. Le propt'l(•t.airo tTrm livt•e ou S:rvimo-nos, d.esta. arte, elo ensej J que se 
·de touLc :mtrc ceuvi'C, joui:::sant (lu <lruit nos offcr0c:; p:tr.:t propor· ao Congr·csso Fé
·d'autcul', <lo i f; cléposct' a,n IJUr·.:au du biiJlio- dm';tl as medidas mais convcnien tes c sus
thécail·o du Congrcs, on adr·osscr p:n· la poste cQptircis de dissip:1r :;::; omissões o estra.nllas 
:111 dit bibliutlu\caif'c clu Cl)ng:ó-3, á. \Vashin· (til _.nuli<.Ls-quc n, jueispr·udcncia. J'u.le1·a.l, por 
gton (district do Colombi:t ), d·Lns lc::l dix Sl\lS _julg,ulo;:.:,, ha. s;ibia.montc assignala.do, 
joues qui suivent htJmblication, ~~em: oxom· sugg,'t·indo .16 Podoe Logisl<ttivo ncccssa.rb 
pl:Ül'C::l iml1r"irnés, complot:;, de la dite soliH.~iío. ~ 
·<.rmvro,dc la meillcnreéditlon misc cn vcn~e. As::;im, o:1trc outras ieregularid tele::;, a lei 
. ou lJi(m nno dcscription on un:; éprea,-c complementar da, 01·ganizaç·Ko judicim'ia fo· 
plltJtoge:.Jphiqun, commc i! <t (Hê di•; plus dCH'aL (uc n. 22L ela 20 de nov2m'n'n de l8J4) 
lnut, a.insi qu'nn oxemplu.iro Ll.J cll ~cruc édi· ampli~1 u <t acção do decec.to n. 848 aos de· 
tion subséc1ucnte, comporbnt des modifica· lictns qne. em sem a1 t. _2o, enumcru., ~inãv 
tions impol'tu.ntcs. exemplifica. 

Art. 4.960. Tout propdl!biea d'nn droit Equívocos o duvldas, entt~<3tanto, ·hão dcri-
·d'antcur qui. no se soumctt··a. p:v~ it l'obli- VérAÓ deSSil. incerta. nomenctatma.. Tcnf-~c 
gation léga.lo de déposer O!t d't.drcssor lHl'la entendido, som fandam~mto jurídico aprecia,
postc, soit lrs exomplaircs imprimés, ::-nit vel,qne nom todos os delictos quo interessem 
la dose ·ipt.ion ou l'épl'<JUVe photr·gl'aplli- ú FaZ"'ll<la Nn,cional sej~tm dn. alç<:ula. federal. 
quo, prcscrits par lcs articlcs '1. \J:S0 ot. P;u':•, ol:via,e a c.'3se incon i·enionte, :firma-
4.939, cst pas3iblc d'une amendG do vingt- mos, inc1u\vocamcnte, a. ju~'isrlicção Cede~·nl 
cinq doliars, qui se1'a. rJcouvrro · p:u' !} bi- par~~ ([ tnn r.os dellctos se commett<tm, ofl'en
hliothc;cairo dn Congl't~!S, au nom dos Et.<1ts- siws dtL Fazontlct N<tcionill, d:tnaveg;tç:Io ma· 
Unis, suiva,nt la peo~édm·c dos actrons inton- ri ti ma ou !lu vii~l. 
téos ponr detto:.J dcvant ln. c· ur de d.i::{tdet Q:1e cs.)a., e nã.o otÜJ'a. deve sr:r a nm'm<t 
dos l!:ta.h·Unis, sons la jnrisJiction do la.- lc:.;<tl. dit-o o a.ccordào d:J Snpt'é)mo Teilnmn.L 
cgwtle lo dolinqunnG rcsidol'a. 011 ser'<1 tl'OUVI~. F.~ler·.:d no lwbr:us-corpus n. 1.850. e de que 

Art. 4. 9ô l. Le dircctoui' d'nn buroau drJ foi l'~la toe o S l'. ministt\) J o lo Ba.l'b::tlho : 
poste auquol est romls un)ivro, en titre ou •<CunsUoranJo que. tt•.üando-se rll~ 
tout autr·o üocumcnt it desti.nêLtion du bur·oau n.cto lc:.;ivo ú Fa.zen In. N;tcional; ontr~L 
d'onr·cgisteomenr. do.3 dt·oits d'a.utcur doit, jur-bJicç\o pLtra, clsllc co:1hecor nãe~ po-
s'i! cn cat rcquis, en donttor roça ; il est 1.lcri~t SOl' in voe t.d~t slnã.o n fo .lcr·al. in-
tnnu de l'>:xpédim' immt!dlatemunt i!. son ,..:ti witl<.1 espccialmon i.o p:.u·u gt.u'a1it'a e 
.adPesse. seguc;~nça das prorog:Lti 'ras. do3 dir·eitos. 

O projocto implica,, pn·ém, um cJn.juncto poderes e contractos da; Cn iiio, nada }la-
elo dispo~içT.íes rolath·a;J ao procc::Jso üa. cori- vendo mais int~urlal o ah'>uno dr.L orga-
travenç;ão por ollc instituiria, da a.lçad<t du. n_iz:ação federal do ([:to colloci.lt' esse:-: 
justip fcJeri.tl,-ütlta, noto1·ia. de que s:;r·e- d1reitos sob a dependencl.:t dcts jcrrisdi-
,sento n. n .. ~ss:~ acGuul legislação r:Jobrc a. ma- cç~ões locaes e, com ta.l snbrorsã.o do~ 
. tel'ia. rn·incipios f'nndamenta.es do ~-egimen, 

Em vordauc, a. Consolidn.<;·ã.o das Lei:J re- sobrepor a p~tl'te ao todo, dn.ndo áquell:t 
feront('s. á justiça. feJoral u.ppr·ovacla. pelo a prep_~nd~ranch sobre esta; . ··e 

·decro&o n. 3.084, üe 5 de novom.br.J de IH93, 1 ?on:sLderando_ q,u~ ta ~omp~tonmt~ ~(.~ 
c da bvra do eminente e prttnten.tlo Dl'. José t.Cl al no caso I·Gr L.~ Je ( ), alem tL . 
Hyg~no, nada contém a es.:ie proposito. 

1

-.--

. · . . . . . , . l') '1' ratnxa-se do « haben.s-corpns >) impetrado Somoltia~:te lacunn. exphca .c .JuStifica. a. pelo 1lr. Candido Luiz i\Iaría de Olíveit·a Fíll10 il 
a.presontaç~n.o d<V> emendas acldltlva8 que va- ravo:r do St·. IJr. Fausto Au..,.us~o dos Santos nr. 
mos propor <.tó'· enunciado prujocto, as qua.cs. questão que ficou chamada:-tb caw das pedras. 
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« Considorando qne é viciosa. qualquor · 
iotorpt•otação do texto legal, do qual. 
l'csultn. scu&ído não conCormo aos princí
pios l'unda.me:ltac> da Constituição. e um 
destes (J a <ltr:.~lidadc da justíç:t federal e· 
local e a consnquonte compcteoeia de· 
c:J.du. umll., l'cspectiv(1mento par<\ assum
p:o} que alfucLem á Uniií.o ou se refit•am· 
a quo,;c.õm do cwaetor local. 

o Supr~mo Tl'ibuoal Feuera.l, etc., 
etc.»-

Nom outl'a 6 f1t lição da. dou Ll'lna nor te· 
america.na. 

Cuulcy ( Co:~stittctional L!'mitu.tions, pug. 17)'· 
l.llack (llandúooh of ~lmericaa Uomtitutiomct 
/.(w;, pa.g. l2l) C outro~ nl'lll:Lm cla.ra.mcntc
O:SO p1·incipio, formulado em Kcnt (Com
m:m/((rios) : 

sultante da indole o c3senciu. do s,ystemn. 
constituciom~l adaptado, tom consagra. 
ção no dispost0 no ar&. 60, lettra. o ila. 
Con~ütuiçad, que attribuc a. .justiça da 
União o conhecimento das causa ·; tn' .?'t:C· 
?lien tes d:J compensações. l'ei IJillrli caçries' 
inrlemni:::o.ções de 1wcjHizos ou IJ.ll(teS(jt!Cl' 
ou/1·as p1·opostas pelo Govct•n;) l•'edf!ral 
contra. pa.rt;icularth ou vice versa, pJis 
os tormos «ou quao~uct• outras» ac 
cros~cnta.m üs mencionadas expressa.· 
mente, mai,; causa.s, aind a de llívcr.:;a. 
nu.tureza, que a. União t enha de -propcir 
contra pu.rticul<J.res, no interesse della., e 
assim tem ~ido entendido p.)r e.,tc Tl'i· 
buno-1, CJlllO so vê do accol'd[ío profe
l'ído nos a.utos do revisão ct•irnc o. J4, 
em data de 15 de março do l S~n, t~ vu.ríos 
outt•os; 

ConsidoNmdo q uc a pab vra-('ausas « a was accordin.!dy con .:ludt~d that 
-da. mcncionad;~. disposiç-l:b constitn· thl) circuit cout•ts lntl co~ni·lanco of all 
cion:.Ll é alli ompl'ega.da om sentiJola.tu. 1 ofl'enccs <tgainst thJ Vnívod SttLtc:;, <tncl 
abt'angondo nã.') sómcntc t~s ~aa:>as ci·l wh \t tlwso olft.!Jiccs \\' Cl'O !.bpcnuod upon 
veis, mas tambem a~ ct•imin :u~s. CJmo t,Jm (:ummon la.\\' a.ppliod to thc p:)wors . 
pelo accorúão cit<LdJ c Ott tL'os tom sic.lo 1 con lided to the Uoitod Statcs, and t hat 
jttlga.tlo, nlio ha.vendll, alhb, fun•hmeu to I tho circttit court:>. llnving such cogr:li-
:pa.t•a. a.ban<lono.r-~>e t1.s justiça8 lou.v.l~ as z<1ncc, migh'; punish lJy fine n.nd lmpd-

. questões ct•ímes que impor~ :nn :t Unifw, wnmcnt, ,,·hero no p tmi.~hmcnt WtLs· 
e s2nrloa mcsmt\ a razão da. exi~t1ncia speci1l.lly pmvi.Jod b,\· statnLo.~ · 
Jo. jul.'isdic~.ão !'elce:~.l quant) a um:\ on N<'\o U.ost•)n, von Holst dos clnmai:; commen -
outra ordem uc n.cQõcs, clo;;de que com tadol'es quando tJbscrva: « Tho cxpurioncc 
qualquer dc:b.s so procur<~ <~mp.J. t'M e cn luNlu nndor• tho :u·ticlos of confcdol'a. tion 
gara.ntit· os direitos o iiHeL'o?;;sr;;; da. h;tu impresscd ~ho mo1•e far-slghierl patrio~s 
Uniii.J; wit11 ~ho c0udction tha.t •~ rct~l fc.lcral go-

Comidcrnndo que, deYcntlo <1 in· vot·mnent. coulu not be croücd as Jong ns tbc 
d_emniza.ção do. da.mno cansJ.dv J10lo de· soven~inl.y nf jttslicêl \\"i\S wHho hclll from 
llcto ser pcdtda em totlo o c:L.lo pot• Lllo Uuiou. Jt l'ollowed dil·ccclv from t his. 
a~~~'io c~vc_l c sondo J~:lremptoria a. rl~· pl'inciple that this jurisrlictiun Õf tho fetlc
ctsao crunwal p:.1.ra nao se p:lJer m:w; . ml com·ts mm;t b:) cü·cxtensivo wi th tbo· 
questionar ~ua.n~o á ~xlstcn.c i:t. do f•~cto sphcrc of tho federal legislature a nd Lhe 
e sua a.ut0rm (lct do 3 de <tezombro de li.lclrral e:'(ecutive~. 
~841, a~·t. ps), .. o dir~ito da .U~Ji_tlo lic<t~'<t E adverte, em seguiJa, que cotBidcraçõcs 
stl?Jrdtoac_ o ·~ acçao d~ Jlhtl~\l ~~~~~ do urdem poli tica. irnpt>imiram extensivo
~e~de qu~ ~\ cst<t, om caso~ ~pn~o 0 . ' . c.;l· cone oito a essa jurísd.ic~·ão: « Political consi
ten~~· c~tb.~ ~o.nhecoll .~a cumt:nürdado ucra.tions anrl grounds uf expeJiJncy, lLD'\VO·· 
~lo f~cto, c a~sun a U~ta.o, CJ.Ue t Jm upa vot·, detm•mincl tlw fr<tmrners of Lhe cons· 
.wsttçt\ sua. csta.balec!du. pn.l'::l. qn~stocs . t' t t d t l · , · · .1· t' . , 
de car.aclor focieral (o entl'\l o:;te;; não sa Ctt~ wn o, e~ c,n l CH JUrl;i lC wn <n OI,, 
podem t!cixur do incluir a;; CJ.llC ~u r c. be.> ~nd the:;e llmtts ". . . 
lerem a. tc~õc3 feita.s i1 rue3ma. Uuiü.o}, D .go:~, da noto. é ta.mbero o. swgulartda.dG 
tcl'ia seu direito f(}L•a. da acção de sua cons&antG do a.rt.. 15, § !•, do decreto n. 848r. 
,justiç~. o que fór<t ab.su rJo, impo1itico o do 11 de outubro de 1~90. 
nocivo ; C:>nf.n·o a loi.uessc dispositivo,âsjustiçasto-

Considera.ndn que a l:lgis[ação clt:t.da., c :\OS o conhecimento dos delic tos pcrpo~rn.~os 
para justificar sua. competencin. pelo om alto m1r, a. bordo de navios naciooa.es, 
jniz que decretou a Pl'isão, devo 3Cl' ou nos l'ios o lag.1; de juri>dicção fedara.l,. 
entendida çom subordinação á.s consi· ueJdc que não revistam o cua.cteL' do crimes 
deraf;ões e motivos. acima exarados, de· p:>liticos-af<J.staodo-se, dessa arte, da fonte 
d\lzidos da. natureza. e ambito da ,justiça m;~triz onde e!la., a. outro3 r espeitos, tão. 
!edera.l, pena de incongrttencia, de sys· copiosamente se ctnbebeu. Demais, foi omis
tema e insegul'ida.de dos ~upJriores in- sa. quanto aos crimes de pirJ.hria ·commet-· 
ter~sesque Gl.l<~. viso. S\l.lV\\gl{\l.l'dil.l' ; tidos por es~ril.ngcirqs. 
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De fu.cto, inspirou-se, o.3tensivamente, a marcas para os tribunaes de relação dr; 
lei n. 848 na similal' a.rgontina do 14 de t•eapectivo distt'icto. 
setembro de 1863, sobre a jul'isdicção c com- Dcante da convcniencia de re.:::ular-se v. 
·petencia. dos tribunaos naciunaes. Estatuc ma teria., í1prosento emenda nc~se· sentido, :1, 
olla, no art.. 3°, ns. I e ·2. o>tas l'Jgra.s quo ([Ual, sendo, embor;:t, de nl.turcza civd, tam
·teria.m sido do conveniente trasladação pal'a bem dom:~nchL soluçiio immodiata. E lia vis<L 
a nossa: I eYitar tlumno it•t•epal'avel ás parte3,- o quu 

«Los jueces de scccion conoc:cwan igu:1l- o r~- s~cccde. s:3m essa. indispensa vcl pre-
mente d~ todas las caus.ts de cuntra-1 scrrpça,o · . . . 
hantlo; y de tocl:.\s la·> caus::-.s criminalc3, A det'l'tdett'<~ cmcnJ.a co~tém hgC\ro com
cuyo conocimienb c:ornp:.Jtll á la. .Justicia .. ~!e.rncnto Ll_o ar·~~.?", do P;-:oJ~cto, ~u~ ~n?lhor 
Nacional, ;t sahet': ,,~r.~nte _os ~n_tot "~~es da btb~!Othec:a _Nacwnat 

« 1 .o-Los crimc~ 1ws comc!,idos en a.lt•) na co:JSLt!.tllçao do seu arclnvo, as~un comi) 
mar, á bordo ([o lwquos naclon:Lles ó o> ~o.::: eJ~t~t·os e.<mt'Jl'Cl quJ lln tenltctm J.'O·_ 

por pil'al;a.s C'"'· ''l.'ljet·o~, scl'an julgados me.,tttlo :;u,ts ob1 ,ts. 
pot· ol Jniz d.: · .. 0clon delprimel' pllet·to f'iio o3téL~ ns emendas a.clditivas: 
argentino á. que n.rriba'lo ol bur1ue. 

« 2. 0 -Lo:>· crimene.l cometidos cn los 
rio,, lslas e pucrbs :trgontinos · seran 
,juzg:ulos poe el juiz que se ln.lle i11a.s 
imeli<J.to allugar dei hcchu; ó por n.q uel 
en cuy.1 ::cccion se encuentren los ct•tmi
nn.les, ~cgun sca. o! quo provenga cn la 
ettliS<t.» 

Aliás, \Vnlker, om a conhecida obra In
!l;oduclion 1'o Amei"ÍC(T.H Lato, p. 119, n. 3, 
torna inconh·astwel a doutrina de qnc caso: 
t.ttes, poe sutt propria natureza, devem at
Wibuil'·:>e {t jur-isuicçã.o das Fedetal Cow·ts : 

« To all cases of aumiralty and mm·l
time juri~diction. Up tJ tlte yea.l' 1851, 
thmm cases were undorstood to be li
mited to the High Seas, meaning tide
waters only, which constituted tl1e 
grand highway of nations; but now the 
presence of tides is no lunger tho cri
r;erion; and tkis juristliction is held to 
crnbrace all thP. public na.vigablc water:l, 
wllether rivers or la.kes, within the 
United States.» 

Releva notar outra sensível imperfeição 
·elo mothodo cla~$ifieador, adaptado em o 
refeL'ldo al't. 20 da lei n.22l, e quo, em uma 
uas emendas, se procura remediar. 

Enumerando di veraos delíctos; deixa de 
incluie O::l pt•aticados contra a propriedade 
littemrin., artística, industrial e commercial. 

Dahi resultl contradictoria interpretação 
-~ de s~r a jLtst.iça feder·al competente péwa. 
julgar as acções da indernniz.t.çã.o oriundas 
dos c1·imes contra essa. proprie:b.de; mas, sem 
nonlluma competeucia p:1ra o conhecimento 
de taes dolier.os. 

Em consequencia de haver silo tra.nsferido 
:parJ. a Justiça Fodera.I o cooho~imento das 
_acções cíveis relativas a marcas tle fabrica, 
rlcou sem elfei to o art. 1 O do decreto n. 3.346, 
do 14 de outubro de I887,_qua ·permitti:t ás 
parte3 s-e aggrrtvarem das decisões das.iuntas 
-commerciaes denegatorias do registro de 

1.• CumpcGe ao.; jLtizo3 fcuerétes e seu.; suú
sti r,uto; pruccssur e julg.u· as c m tt•<wençue-; 
c •h:i.;_tos in :Ucntes sob 1t jttrist.licçãu feder·ai 
a quu cst.iver imposta, no maximo, a pcn:t. 
de sc:.;;mG:t.es de prisii.o ecllulae ou multu,. 
Cab.! c;:;sa at:.r·ibuição aos juizeftl :mbstittttos, 
com appellnçã.o p~tt'<1. os scccion<tes, qu·1nclo a 
pena fur a de mult:L, não excedente de 5'JO,~; 
e, nos ontt·os casos,aos juizo-' seccionaes, com 
appellação par<t o Supt'erno Tl'ibunal Fe
dera,!. 

Nos J'(l.:lpecLi vos processos obset•va:·-s~-lla. 
trtnt.o quantJ lhos fot• applicavel, o uispost(l 
nos i.trts. 59 e 75dodecreto n. l.O:W, llc l·l 
do novembro de l89J. 

. .2. a Applicar-se-ha o decreto n. 5H, de 1 Ut' 
novcmbt•o de 1898, a,os crimes l'Jfl3t•itlos no 
art. 20, a;. 2 e :J, da lei n. 221 11-J 2J J.e no
vembrt.J de 1894, quanlo o maxinn dn. pena 
cxceucr de sei$ mezes de prisão cellulat•. 

3.a Compete [~Justiça F.Jde,•al pr.Jces.~:tt• u 
julgar, além dos dellctos mencionaLlos no 
art. 20, Ui\ lei n. 224, rle 20 de UO\'C!Ubl'O LÜ\ 

894, as seguintes infracçõcs: 
I. 03 crimes mGnciJnados no ~trt. 5'' do 

Cocligo Pen:tl, determinando-se a cumpoten
cia, segundo as regras do úecreto n. 6.934, 
de 8 de junho de 1878, sa.Ivo a excBpçlo do 
caso provis~o no aPt. 5'l, lettr11 b, t.laConsti
tuição L?ederal. 

I!. Crimes do incendlo ou attentatorios d<L 
segura.nça dos meios ua tramporte ou com
munic<\'~ã.o, quando comrnettidos conLra obje
ctos ou bens n11ciona.es, ou forem perigoso~ 
á navegação ounocivos aos navios. (Cod. 
Penal, L. 2°, tit. 3°, caps. }o;e 2°). 

lU, Os cr•imos contra1•ios <i. liberda.de de 
trabalho. do operarios o artificos a :<m•vico 
naciontJ.l (Ca.p. 1°, tit. 4° do citado livro). 

V. A usurpacã.o de emprago ou luncção 
publica. federal. (Capitulo unico, secção VII, 
titulo. 5° do citado livro). 

V, Injul'ia ou calumnia irrogada a fu-nccio
nario3 ou corporação feleral, em razão de 
offlrJio (Tit. XC, capitulo unico do citado). 
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VI. Qualquer dos dolictos pt•evistos nos ca- justiças locaes, s6 s ~~ podendo augmontat• ~t 
:pitulos dos tits. 12 e 13, quando del!e;; resul- da.quella e rt!stringir a. deshs }>elo modo 
tar ou possa resultar lcsã.o ti. Fazenda ou aos esta.belecido no art. DO dtt mesma Consti-
1Jcns n:teionaes. tnição.-Estevw;! Lobo, rclat,or.-Luiz Do· 

VII. O:l crimes offensivos da propricJ.arle n!Ítl(JHCS. - Frcitlcl'ico Bo,·ges. - Teixcim 
litteraria, at·1;is~ica, industrial e commct•citd de Sri, de a·~cot·J.o com o p~·a,idonte. --kt:· 
definidos no cap. V do ti t. 12 do citado livro, ved'J .J1arrJI•es. vencido r1uanto ás cpmtl'o pt'i
inclusive a do art .. 3!0, § l" do Cotligo. 1 moit•as emenl:1s additivtts, em cujo mm·eci-

VIII. As contmvençõos do ca.p. VH d.J li- monto, corntmlo. nã.o entro por omquanto. 
vro 3•, ctuando r.}fcrentes à usurpação do Entendo, pot•ém, que o a;sumpto nollas 
titulo, wliforme ou e:np•·ego publico fe- referido não ~ · ligl\, nem se relaciona cum o 
deral. , a~snrnp'.o r!o peojccto. Este tl'ata (b crou.t· 

IX. A contravl!nção ora e;tabeleci l::t nesta p: ~t· u. o·: adminis~t ·Miot·o; de officinas im-
lei. ' pt·e;;sor<t~ ;L olwig;L•:ii.o de l'i)ltlCttcrem cxcm-

x. As contt'.:t\'unçõe<: do cap. XI do livro plat•.J.~ d<LS .< u :.~,; pub'icaç·õcs ;i. Bibliothec<L 
:Jn, qnanLlo t•olati va,s a. I inlns b~egt•aphicas ~:~cion · tl. 
ou telophonicas fedm·acs c tt do p :wagr,Lpho . \~ umnn Lt~. n:Jt"ehnt.u, tt'. Ltam da. com-
unico do at" t . :J89. put l• n•;itL da. jn;tit: L l'e•.Lct•;ti em vat•io;.; casns, 

4.a Compete ta.mbom á Jnstiçtt Fodet•a[ pt'O· atnplo; !: r:ump!f>xo>, que n:uh t.cu111 cotJL 
.cessar e julgar os crimes eomrnun~ e 1nliti- :tflllillo. l~!!l p!·ojr.cto ,;epat·.Ldo, sim, prest.;tr· 
·cos, c1uando commettido.3: llt!Js hh rm tr1 la ·•· crJo . ..;i·lnt'(l.•;:i.JJ, .\rlui,pot'•.\m, 

a) nos mares t~rritoriao.;, pJrtos o n:.ts 
ilhaspertencuntcs <LO governo da. Uuião,as:>im 
como, em ger:Ll, no:> log~Lres ele exclusiva 
jurisdicçã.o do Governo FcJet•a.l ; 

b) nos rios o lagos intcro-;tadmtr!s ; 
t') a bordo do naYio., n :1"ion~.es em alto 

mar. 
Pat•agt•a pho uni co. "\ ,jut·i~d iCI,,ií.o fed or: LI 

·elo pt•i:noira instancia se regula, !luanto ao> 
primcir;;s ca~'lS, pelo lo;;(l.r onLlrJ houverem 
occort•ido ; quanto aos segundos, pel :1 maiot• 
Yizinhnnça U. tt s<!de de umu. d ·.s ,;ecções ri
beirinhas, ou p.Jla pre\'ençíio fit•ma<b em 
favor ela mais distante; e, quanto aos ultimas 
caso.>, pela situaçã.o do pot·t:J na.cion:~.l o~de, 
primeiro, entr~t·Jm os navios. 

Todos os crir..:es de pirataria fica.m sujeibs 
á terceira regra. . · 

5.n. Sel'á intet•posto p:wa os juizes seccio· 
nacs o recurso facultado' pelo art. 10 do 
.decreto n. 3.346, ele 14 ue outubro do 1887. 

Accrescente-se ao art. 4°: que declarará o 
titulo da ob1·a, o nome do etlit01·, llo autor ott 
seu pseudonymo, o loga1· e a data da edição, 

Sala das CommissõJs, 4 de agosto de !903. 
-Pamnhos IIIontencgro, presidente, com re
stricção qut~.nto á competencia da justiça fe
deral. Es,;a competenci<L. seeia muito acert11da 
·e conveniente nas questões de que trata o 
projecto, estaria mesmo de accordo, em prin

·cipio, com o systema tia dualidade da ju>
tiça, si a Constituição não tivesse nos al'tigos 

.59 e 60, formal, expl'essa e precisamente 
traçado a linha divisaria entre a justiça fe · 
dera.l e as justiças locaes, e fosse permittido 
em lei ordinaria ·alteral-a.. 

Desde que as causas da compctencia da 
justiça federal foram terminantemente, com 
a maior clareza e minuciosidade, especifica

.· .das, todas as demais são da competencia das 

nfi.·J ; p LL'Cr:,:-me qno t 10:; cmoncl<L~ <tl.rapu.- . 
lh<tt·iin, prb gt•an lo •li:-:cus•iio c mod itaclo os
ttillo q no m 't'ocnut, :t nnt•cha llu projccto r111e 
t•u:dm r.: nt.e é 11til .. \bom cl u m ntho .l1> e d:L 
ot•.loltt, .~ :m :tjtti7.al' dr: ;o~e1·itis tias emendas, 
pr. ns.J n:úJ ,('~· C'rJil\'enicnto mi,;tut'at' u:> as
SIIIIIpt,l).". (Jil'l.ntu :i quint.a o ultima omentl<t 
:tdJO·a inrli ..:p c·n ~:tvul e ttl.i!i ,;,; itnit. Tudavia, 
po tirei v.:uh p a·.t e~cl:tt·ecer-lhc o pensa
monto r111li.:;inlu-a as.>i1n : 

Ao <trt . .J.o w:a~scente-se o seg1tinlc jiJ I'i(

!l'"Jli:.O : 

<<0 l'Ciilel!c,;le p:;dcrri Co'Í!Jil' elo Co1'1'cio que 
n?S cat·ifi~·arlos do l'e!Jii(I'O rleclare, depois de 
o ve rifi:a~·, o t-:1 ulo do impresso, os nomes o a 
11sewlonymos do a~tto1· c do edicor, o logM c a 
dc([a ela ediç(fo.» 

Comprehentle-se que é isto um meio ,ju,.; t, o 
de gar<1ntir os reme.t tontes contt·a os extra
vios no Cnrt•eio on fór.:t delle ; é o m .<io' tle 
prova.rem o cumprimento da. lei. Süm is;,:o, 
a lei daria. lagar, poL' veze~ . •~ iniquidades. 

Desde que o registt•o é gratuito. racil ser:í. 
aos remettentes tomarem a cautela de obtel' 
tal prova. 

Para as f-olhas diarias, porém, cuja t•e
messa não pollerá. evidentemente, ser feita 
sempre sob registro, quu.l o meio ele prova'? 
Eis uma ::>éria difficuldade a attender ... Cha
mando para ella a 11ttençiio dn. Cama.rn. o os
pscialmente do m 'JU illustt•e cvllega. relator 
do parecer, reservo-me tambem o direito de, 
na discussiio, providenciar como pu .. lOL' a tal 
I'espJito.-Hosannah d >J Olit,eira. Da accor
do com o pat•ecer supra do Deputn.do Azeve
do Marques ; entendo mais que o G:Jvcrno no 
l'egulamento que expodir dev" determina.e 
o processo a seguir·se- no caso de iafracção 
de que trata o art. 2° e seu p:n>agraplto. 
Parece-me. que as emendas ·apresentadas 
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em s:m parecer pelo DepuVLdo. Este\·lí.o L?bo li:;.::mçiio de fcanquia. c gratuidade de rc
tlevcm ser dr:stacadas em proJecto e.;poctn.l, gtstl'o. 
afimde sere111 cunvcnic~temcnte . estudad<;Ls, · Ar·t. ?·o Rc\·o.;a.m-sc as disposiçÕG3 e1n 
rose .. t·vanclo-me para,c~Ü<LO, n? ca,.s? do }\sstm \ co:Jtral'IO. 
se fazer, d.zer a rcspcito.-l·?·a;lc·LS~o 1ulei~- Sala das s:;ssÕJ:\, lG de setembro de lDOl ~ 
li tw. Do accordo com o vuto d > S:·. Pi'C;J- -Ji';·m'icisco Sti. 
dJIJt (L 

·N. 196-lO.:ll 

O Congl'esso .l\acional rosol \-e 

. .\rL J.o 0.3 adrninistra!loeõs de otnclms de 
typop:ra.phia.. lithogea.phia, photog:'aplli~' ou 
:.rl'avn~·a, situad:.ts no Di::stl'icto Fc1lC1'al n 111>::5 
Estad~s. s:io ub.'igaclos a. l'nrnct:ol' :i. Hiblio
thcca N:wional do Rio de .r ~tnciro ÚIJU5 exom
phu·es do cacltt publicu.ção pel'iodica c um elo 
c Lcla clH'<t uc outr:.t mlturcza. que ox:'cuta-

N. l9l- 1003 

Aulori:w o Po:le1· ;._·,.,.:cnlir-o a aúrir rw Min is - ·· 
leria per, Oew·w o Cí'er.l ·.: to de 323:000$, 
sapp!ementor ú consignaçrTo 32[1, - 'l'rans
JIUl'le de tropas-da ndn·ú·u f;)~~ JJo.t0riat 
- do w·i_ J(J dr.G lei ;,, D:57, de 30 de 
d e::. ; mln·o de J!).'J'.!. 

A consign::v;ã.o :J2(l.- Tt'anspnte do tropa::: 
-da rubt·ic 1 15"- r.Iatcelal- do art. lC 

rem· 1b lei n. 9.)7, de 30 do dezembro do anno 
~ l. Q E . .,tJ.0 comprohcn•li·los na cuntt'.bui- p:tss;:tdu, fui dotú1 ~apenas com <.~quantia de 

(~~tÓ lcg~~L nilo ~ó liv:os, ~·olhc:o::;. revbtas c \:!10:000$, quanilo o Governo pmUra em sua. 
jornae.s, mas ta.mb::!m 1mpro:-;so:. :.•.VItbos, pl'ül)iJSta. J,OO(j:OOO:~ . irnput'tancia ig•1al á 
o!Jl'as mu:slCaE.-:i: mappas. l~lan tu:S. [kwo~J, C.-3· contcmplu.Lla na lei <lo Ol'(,'ttmnnto an Gol"ior e 
tampLt.s, wclns1vo as olJnda.; por J)l'OC.)ssos q 110 , cll&retauto, f'óra insufllcientr•, dandu 
phutogr,Lphic~s. s~llos , . m~,ialll•1' e o!lÜ'clS rnoti voa s;Jr n.lJcrt) o credito supplomontal' 
eilpccios numtsm:.tttcas. consul·n·andJ-se com.o • de \40: 17:3S'21~ pr~Ll dc~rcta n. 4..804, do 2! 
ohL'U.:~ d.ill'cl.·cnt!~!:' a~ ro.'impi·es:;iJ:H, nov<.L::- Ctll- de marco tl'üsto <1nno. Em vist-.t cLis:;o ttcon

. l~-õ~s. ensaios_ e Vl\,1'iantes J.u qH:d•lllOi: o1·dcm. tccCL~ 0'quo era f:Lcil ch pr•cvo1·, a dotação 
;::; ~I). 0.1 ü\Jcdonlovem i'lCr I:omctt.:•Lo::; com or~·.u.montal'itt fui in.-;uflie tellto, vindo o Sr. 

::t indic<v:ão, (Jll~lnd_o no~le :J nao e.~ !; t VCL' ex- Prc:~ilcnto lh no publica, em mensagem d~ 
pt'C.)SiL da st.m stgmflcaçao, !Lo sou PL'P'.:•_l _do 1 1~ do currcn :.c, solicitar tlu Cungl'çs:::o N:~.cio
vend ; ~ e do 11'111\0t'O d:' cxernpla.t'es tltl ed.1çao .• né.l L 0 ere.liLu ~upplt~mcntí.u' de :~~3:000$000. 

§ 0°. i'Jo Oi:;Lr·icto Fcdel'al a t'ernes:Sa. d.uv.e A mJccs.-;idude dl) cccdi !.o osL<i dctalhada-
eflccctti.Lt'-SC no üia em que it obra ror pubh- monto oxpJ:Jta. lLt d.cmonstr~!.ção u.nncxa. ú 
cada, ou cnteogu:J a, quum a mando1! t•)\ccutttl' rnensagorn. 
e nos 1•;:-;t;ttlos at(~ cinco dias d.op:J!S da pu- ·E, Londo em yi.;t.J. esses üocmn1ontos, a 
hlicug:1o ou cntt'ogit, d~fondo ncsto tn·azo Cummbsüo de O!'c;:LIItCntiJ vem um~rl:!ccr <i. 
~ül'UII.l levado? ao Con01o os oxemplar('S tL can:üuoL'iJ.t;.ãu da, Cttmara o : :; ~guinb pr·ujccLo: 
w.J fl:n dcsttn;~dos. 

:\r·t . . '.!.. 0 N'o crtso <lc inou~ol'vanoí:L t.bs rlis
po;kiJc.-; do at'tig-J procetlonte. ine•it'L'Pt'ào -o . .; 
:tuministriltlurcs dn.{ ofllcina.:-; na pena. de 
mui ta. u•} G().S a 200.~, tlca.ndo o:;; cd itord.-l do.s 
IJhi·a:; 11U.o remcttidu.s oh1•iga.uo.~, log-o que 
tci·mine o prazo d.o aPt. 1°,::; 3", a. oll'ectuar 
a remo.ss:.t em um seg-undo !)l'il.ZO, ig1tal uo 
pl'imeiro, sob pena. de :tpp['ehcnsü.o uu cxcm-
phu· ou e:wrnpJu.ro' devi <los. . 

Ao p.t·octH'i.LÚOl' se.cciona.L do lo,:.;·:.u• commu
nÍC<lril o dit>Jccor da Biblíotheca, Nacional a 
inlh.w;ão occõrr-hlu., u.fim · d.e torna.r-se e!l'o
eti va, pct·ante iL ,justiç:·.~ fcdel'ttl a s:.mcçã.o 
;J.q ui estt~bnlccidu.. , 

Art,, 3. 0 Sã.o oquip:Lradas ás oiJI•a;; na.cio
naes, p:.~. l':.t o e!l'eito Ju. contdbuiçlir> e o ua 
:.Lpprohcn.;fio, :.L~ provnoicntos do o;,tr•n.ngeit'o 
que tt·ouxet·cm indicação do editor ou von
dctlot' domicilirdo no Hrazil. 

A1•t. 4. o Os ob,jectos rem~tl;ldus :.t Biblio
tlJJ3ea Naciorutl, em ob3ervanctu, n. cstu. lei, 
tr<l.nsitarão pelos Corr·oi.os da. Rcpubll0a com 

O Coogre:Sso Nacionnl J.ccl'c~.a : 
ArL. J.o l".ic~~ o Podor· Executivo autori

zado a n,!Jrü· ao :Mioisteriu t.la, Ouor·ra. o ct·c
diLo de 32:J:OOO$. :·mpplomonta.r rl. coi.Wig·n[L· 
t,~ão :12a- Tf'ansport\! de tt'opa.s -·- d .. ~ rubt~íc:t 
[;)n- Matol'L~l- do at·t. lG d: ~ lei li. !J5i, 
uo 30 do uezombro de HJ02. 

Art. 2. o . Revogam-se as dlsposiçõos em 
contt-•u·io. 

Sala das CommissÕ8S, 28 ue agosto Lle 19iJ3. 
-Francisco Veiga, pr\~i;:iuente. - U1·ba,1.tJ 
Sanlos, rola br. - I 'uttlu /lamas. -:---- Dr.!virJ 
Campista.- Francisco Sd. - Laurindo Pitla . 
- Cvrnelio da Fonseca. 

EaJposir,~r.io a que se J'e(e1·e o parcce1· supl''· ~ 

Sr. Presidenlic du, Rcpublictt- A lo i nu· 
mct•o 957, de 30 dtJ dezornbr•o do 1902, f! 1J 
art. 16, n. ·15 - Mu.tcria.L- consignu.ção :::~' 
'- Tram;porte do tropa.s, otc. - cmcedcu, 
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pa1•a. . o exercicio de 1003, o credito de 
Vl0 ; 0)0~000. 

Tendo-se tlespcndldo j (l a quantia de 
803:000,~122 e existindo aindét contcLS a pagar 
na impo·t·tancia. de 1:30:00!1$, confo1·mo su 
verifica .los inclusos pupGis , t orna-se ucces
sario aind<1 o . crc!.lito :;upplt~meotal' do 
323:000$, para at ·.onder as despezas da mes
ma consignação a t!~ o tim do correu te exm· 
cicio. 

Art . 2~ o Revogrm-se 
contrario. 

as disposições em 

Sala llt~S ÜJmmi~sõcs, 28 do agos to ue 1903. 
Franc::sco 1lei_r;a, pt·csidentc.-Urbano Santo .-;~ 
relator .-J>aula Humos .-Dnvid Campista ·:
Fl'itH Cisco 8ú. -L~u t rindo Fitt a .-Uorne/io d t( 
Fonseca.-.tlH ·i::;io de r1ureu . 

E :t:posiçiío (! que sere{c1·e o 2Jarecer sup;·a 

Em vista. do exposto, venho pedir que vos 
digneis solicita r- do Congresso Nacional a 
concessão ao i\1inis terlo da Guerra do allu
dido credito. 

Sr. P1•osidentoda. Repuulictt-A lei n. 957, 
do 30 de dezembro d.'J 1902, no art. lG, n. lO;. 
-Etapas- concoJea ao exercido de 1\)03, 
para ll . 28:3. G lO raçõ::.s a I$ !00, o credito de 
l5.7U7:0.)48000. 
Êle,;adas·· ;~s raçõeí:> a ll.987.79J pelo accre

Riodc.Janeiro,l2de ago:;to de 1903.- scimo de i04.184 rações para mais 1.924 
Franc .. sco de l'aula Argollo. praç ~~s. em consoquencia. da occupaçiio do 

Acre, e elevada a média da.s mesmas rar.~ões 
N. 19~ _ HJi l:: a 1$"300, conforme as avaliações semestraes, 

I 
tL vis ta dos p1·eçus COI'I'entes nos diversos 

Autóri:;a 0 l)or.ler h.~eculivo I.( aúi·ir ao .ilfini·ns- mercados. o aintla. elas ~oncurrcncias elt"c
teria da Guer ra 0 cred~·ta de 2 _J,S'i:OBis. cttm~las, .. oroa-so necessat~w . ,o .a~gme11to. do 
SHPlJli.mu:n!w· ~~ ndJ·)··ica 10 _ h'laJ;as-llo crt!dtto ~udpple_me1ntar lle :...~;:,4:G3J :) , contor-

. . ·- me YCl'elS O!':l HlC U:30S papcts 
m·t. lo dn f ct n. 05;, de -~JO ne · d rr:; emuro \.' 1· . t ·l t · 1. • 1· d. 1!)09 1 v :) i.t lo oxpos u, vento po! tL' r1ue vos 

e; - • dignei::; solieibr do Congresso N~.cional a. 

A rubric<.L 10'' - Etapas- do art. 16 da. 
da. lei n. \57, · de :10 de dcwmln•o do n.nno 
pas.mdo, de conformidade com a proposli1 
do Governo, foi dotada com a qlw.ntb, de 
15 .. 797:ü54$ coresponrlento i1 ll.21:l3.010 ra
ções para o pessoal do l~xcrcito. Agora o 
Sr. Presidente ela Republicn., em men.-Ja.~om 
de 12 do cor·rcnte, expõe quo essa quantia 
foi insufficien te, .ht porque o numero dtl.S pt·a
ças com a. occupaç5.o rnilitar do Act·c fui ele
vado de 1.~)2,1, clcvi1nllo-sc, portanl;o, rcspoc
cti vmnen te u numero das 1·ações, do 70'1. I 84, 
já. pul'.fUO o preço da.s t•açõo;;, avalia.tlo 
na lei pela média. de 18400 c:.ula, uma, tcvo 
de elovu.l'··SC n. 18~00, conf'ormc as avaliar;üos 
scmc3tr:~c.-; lmsrmdas no~ preço:; col·t·enl.es. 
Isto tudu est:l dcttbllmdamunCc oxplicu.do n .s 
clcmonstl'ai}Õ·~ S anDcx:ts á. monsagorn ; em 
vi :~ta !lisso c.Jnclno o 81·. P1·csidento d • l{o. 
publi.ca. p Jr po.lir nm crédito snpplemon L ~t· 
do 2.1~1:ü37:,rJu0. · 

A Commis.;ão de Orçamonl;o, toman.lo na 
tlovida cousideração u.s ru.zões expostas o re
conhoeendo u. necessidade da. modida., tom a 
honra. do submet~o1· :1 CJnsiJ.cra,)ilu da Cu.
maeu. o seguinte projeeto: 

O Congl'c ;~so Naciom~l decreta: 

Art. 1. " Fica o Poder• Executivo t~.utor·i
zauo a abril• ao minl.:;tel'io da Guerra o cre-

concessio, com urgencia., n usto Ministorio, 
do alludido credit 1, na. importanciu. Llc 
2. l ~4:ü:37$000. 

ltio de Janoii':J, 12 d.c agosto de 1903.
Frr.m.cisco de PaLtla lh"gollo. 

Auto1·iza o eoda 1!-o::eculivo a abrir ao jlfi· 
1t~slcrio dt.! In.duslria, l'iuça·o ~~ Oúnu: Uu
bficas o 1m;r/ito '·'- ''lrr.tiJrdirwrio (!,: 179 :4oo.;:. 
JIC!I'r.t JlafJt:OW:nto, no ;n·osentu IP'ui·cicio, ri\ 
!fl.t!'Wilil( dt: juro concudidtt, ti << Coii1JJitgn. i,: 
...\uxiliu i;·e tf,•s Clwrnin :: t{,.: /oi:r cw lln:sil >> 

A !ci rle urç~amnnt-J vigr.nl;c não cónsignou 
VOl'ba. p:tt't\ p:.tg:uuen to da. gtll'tl,ll tia do juro 
cuncc(Iith <L Comflll[JrU:u kuxílíuil;tJ dt:.~ 
f'll cm.irt.> (Les Fci' tttt IlnJsit polo dcc. n. 3.18-L, 
do ::ll de duzeml.n·o do H:H.JS, expedido com 
:\utor-izi.tçiio da lei. n. 490, elo W de dezembro 
Llc 1807, :.L;·r,. 1.0 11. 14. gsta ga.ra,ntia é de 
fi" / , subr·c o c:.tpítiitl de 2,\100:000$ o foi 
.Ju!;ur-gatla para consl.rucçüo do tl'ccho do 
Sào Sdbastiti.o a Stí.o Gabriel, que liga r.Ls 
Estradas d.c FcrrJ de Pu1•to Atugro a Ur·n
guayan~ o Rio Grande <1 RagG. 

Em vfrtuue dust:.l. omissão, a Commissito 
ele Orç:ament·J, attcndcndo ao que solieita o 
Sr. Presidente d<t RHpublica em rnonsagom 
üc 23 do passado, tem a, honrLL de submel;ter 
á. a.procia.ção dQ. Camara. o seguinte projecto: 

dito da 2. L84:ü:37$000, supplcrnentae (t ru- O CongressoN<~cionn.lresol\'O: 
hri.ca. 10~-Etapas_:.dr> art. 10 da lei n. 95i, Art. 1.° Fica:õ Poder I~xecutivo autoriza~ 
r.lo 30 do dezembro de 1902. I do a abrir tto Ministcrio lla Ind~stl•ia, Viação. 

Vol. lV ~3 
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e Obras Publicas o credito oxtraordinario dei' sum o nus pr~ t'~L O:i eol'Pes publicas, uma caixa 
179:4008 para attend :r ao pagumento , no benefif' cmtc na Brign,da Poliebt desta Capital 
presente exercicio, da, g ;wantia de jm·o cJn· (3a ü hci.tssã.o); 
üedida ~L ('o;np_ar;nú3 ·Aw:ciliaire eles. Chcm ins . Votaç~.o do projeeto n .. 182, de 1.90;~, aut~" 
de Fer au B;·cszl pelo decreto n. .::l.l84, . J.o r1zandu o Po ler ExuCLLGlVO a ab1·u· n,u Ml-
31 de dezembro do 1098. . nistc•.rio da .Justiça c Xogoc ios rntm·iorcs o 

Art. ~. 0 Rovogil.nH;c as cllsposiçõe3 em ct·ódit:J oxtra.ol·din<Lrio (le 100 :00,,$ para 
contrar·io. attendee ao pagamento de despc21a.s olcito-

Sáh das Commis~õcs, 28 de agosto do 190::; , racs (>;o. üiscussão); 
-Ji'-;·ancisco ' ' eiya, presidente.- Urbww Sem- Dlscn:,sã.o unica Ü) pal'ece r· n. 117 B, do 
tos, reL.ttor. -['aula Ramos. - J)avirl Cvm 190:3 , soltrJ a, emcn(h oflereeid0.. na 2a dls
písta.- Fmncisco Sei.- LaHrindo Pilla.- cu s~ão do pl'ojecto n. 117, deste ~lllDO (do 
Anizio de .. l.brett. Senado), qnc ma.nda abl'ir ao Ministcrio da 

Justka e Ncgocios In t o:·iores o cwdito ox tl'tt-
EXPOSI~·lo DI~ :MOTIVOS A QUE S.E R E PER .E O ordÍI1i11'ÍO do G30$ }Jal'<1 pag il,IHCn to J.e ven

cimentos devidos ao:'i 2°s officiaes da Secre
taria do Sonado; 

P AHBCER SUPRA 

Sr. Presidente dí1 Repu.blica-Enti·e as li
nhas ferroas sujeitas ao rcgimon da gaeantia 
uo juros acha-se a de S. Gabriel <t S. Se
bastião, que liga as Estradas de Fer1•ode 
Portu Alegro a Urnguayana c Riu Grande a 
Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul, o da. 
qual é cessionaria a Compaonie Att .. 'l:itiaíJ·e 
des Chemins !le Jie,· att Bresil. 

Pe~a. construc;;·ão do referido tr.·echo gozi) 
a companhia cit:,da da garantia do juros d, 
6 °/0 u.o anuo durante 30 annos, ca.lc1lladn 
sobre o capital (le 2.990:000$, ê')i1fonno o 
disposto na. clausula. XX <lo decreto n. 3.!84-
de 31 do dezembro de 1898. Na verba sa 110 

, a1't. 21 da vigente lei orçamenht·i<~ não f.d 
· . incluída a consignação ctuc ter·ia. de occorrer 

ao pagame1Ho no a.cJ;u;tl oxereicio, torrmn
do-i'le preciso solicitar do Congre~so Naciona.l 
a conccs~ã.o flo um cr.Jdito extraorJinal'io elo 
179:400$, nnportancia da garanth\ ao período 
ref'e~·i ,o, . pelo que suhmetto o 11ssumpto :i 
vos3a. aprdciaç~ão, afim do ser resolvido ~orno 
julgard.o::; mais u.ccrtado. 

Capital Fedcra.l, 23 tle junho de 1903 . ..,
Lmwo .seve1·iano Miltlm·. 

O Sr. Pres'ident(~-Esttmdo ttd.ean
tada a hoi';J,, designo parLL amu.nhií a se
guinte ordem. do dia: 

Primcil'a parte (até 2 1/2 hor::~,::; ou antes): 
Votaçlio do soguintc l'OClllcrimcnto do Se. 

Julio Sí1ntos,relativo ao projccto <lc nororma 
· Eleitoral c apr·csmThdo na ::~cssão dn O do 
ago~to: «Rec1uoi.ro q1re o pro,jccto n. 107, Jc 
IDO.:>, com touos os seus su bstiJ;ui;í vos, on-

. corradu, a, diseussão, volle :.L Commítisão Es
pecit~l afim de .soe da.do pat·ecor sohre os 
mcsmi;S e cmen(iu.s offorecitl:~s, devendo sor 
considce;~dos como emenda.~ todos aqueUes ar
tigos .dos di vor.sos projecl; JS que pos:;am ser 
adaptados á relbrm;~, toem~nd.o-a um todo 
harmunico o congruente»; 

Votaç1ão do pro.jocto n. 42 A, de 1903, a.ul;o
riz.~n~o o Poclct' Executivo a crcí1r e regulí1r, 

Discussão unic•~ do pa.rccJt' n. 133 N, de 
1903, tiobre a. om:mJ.a ofl'emcida n:t, 3a dís
cuBsão tlo projecto n. 13'{ C. doclaeando que 
gosat'<L da f1•aqui;t po::;t~d [t «Revista» da So
ciedade l ~ O Medicina, o Cir·m·gh do Rio de 
Jan ~:il·o; 

Ois ~1rs~ão unlca do p:.trocer o. 1:33 O, de 
I 90:l, sobre a emenda. ;_~prcson trula na :3a clis
cu~sfio rio pr·o,jecto n. l::n A, dmto anno, 
quo d.echra, que go.:>;trã.o d :l f1•anquü~ postal 
a COl't·ospon:l.cncit~ c a· «Revi;ta» <la Socie
(la.tle d d Geogeaphia do Rio üe JanoiL·o; 

Dii!CllSsã.o unica d.J . p~tre·cJt' n. 133 P, de 
1903, SJbrc as emendas ~.~pt·esentadas IHt 
:)a di~W!tssão do pt·ojooto n. I:3:t 13, dc:~te anno, 
(LUü drda,ra. ClllC g:o~ ~~t'ã·1 de fr•;tnquia po3&ttl 
a. coPl',•spondcnci:t o :1. <d~ovisLa.>> da Liga. 
Na.v .. d; 

Di~t:US$ÜO unic:L ..l us p u•eccPG.3 ~ob 11.145 B, 
de 100:1, sobr·c tt onw;hhL [L!.wesen htla na, 
discu~~fí.o unic1. do p1•ojecr.o-n. 145, de;;te 
anno, q11o :.mtoPir.tL o Poder· Executivo a 
conuoUeJ• :to :tmtt.nnen~c úo Tl'ibunal Cidl c 
Cl'imin:d :\llgusl;o Moreno tlo Alagão um 
anno do licon,;a, eom Ol'Llonado, om pt>orn
gaç·ã.o :i que 1110 Cui COJF•odirta, om. 13 de julho 
do :tnno p:t~sado; · 

Discus:-;:,o unica do projncto u. 180; do 
l9U3, auáorizí1ndo o Uuvcrno a contar·, pa,ra 
m cll'eitos ua ~Lpo::;en tadoria, o tempo em CJUO 
o con:-;ervad.ot• do grt.bineto de upcr·açõcs e 
apparollws da; Faenld<tde de Meuicina do 
Rio do .Janeiro Joaquim Alves Cí1l'neiro 
serviu no excecii;o ; 

Discussão unica. do pro,jcc:to n. 186, de 
1\JO::. releva.nd.o ao ox~Doputado pelo Dis
trJcto F'cd.ct•al .f051} AugustT Vinhn.es :1 pre· 
scripçiio crn que incorrol'mn os seu~ subsi
<11o?5, de . 11 do ~~gosto a ;~5 de so l;em ln'o . Je 
1893; com voto em sopa.r·ado do S1•. l~stevam 
Lobo o parecer . da Comrníssã.o d.e Ül'Çlamnnto; 

3a discussão do pro,jacto _ n. 211, . Jc 1902, 
auto1•izando o Poder gxecntivo a. abl'ír ao 
Ministerio da Gu :·.rra o ct·edito extru.ordi
dario .de 5:053$763 pn,ra paga;me~_to do . or~ 
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·-denaclo ao mestre de officina, a.posen ta.clo, do 
oxtincto Arsen:~l de GtWrt•a do Estu.do du Pee
na.mbuco Thomaz Anbonio Fea.ncise-J BéLl'
reto; 

2r• discussão do projccto n. ·171, do l 903, 
autoriz<mdo o Governo ;çpa,~;u a. D. LlliZ:t. 
Duarte Sa,yiio L Jbat•J os ,-eucim m t.o~ de seu 
:finado mal'ido Peclt·o Evangel.í 'lt:~ rle ~1/c•geeL
ros ~~Lyào Loba to, :3o official, n.po.~ m !;:1lu, elo 
Correio Ger<.Ll, concspondcnte:; a J perirido 
decorriJo de 14 de novcmbt·o do 1801 a 5 Jo 
julho de 1895, rolev:.tda, vn-a, isso n, p~'d:)el'i
pção; 

2:1. discussão do pt•ojc3cto n. !Si, dJ lüO:~. 
.autoriza.ndo o Poller Exccati vo a, abt•ie ao 
Minjstel'io das Relaçõe~ Exteriores o ceJllil,o 
-especia.l de 100:000~, our-o, p.t!'<t o mo.-3mo 

fim do que foi a,utürizádo pelo decreto n.977, 
lb 3 de j mciro de 190:; ; 

2a discu..:são do peojecto n. ·183, de I90:l, 
atüoriza,ndo o Pocl:;r Ex.c•cutiyo :1 abeü' a.o' 
Ministerio da Fa.zcnrü o crodilo extJ,aol'cli
naeio do· l :974$6UO,om ouro, c de :362:1):32$529, 
p:tpel, p.tt'a :.nt~nclm· <L l l)agamento da::: di
vitlctl du exorcicios fincl,Js, constantes dare
l:Lr;::to quo <tpresenta .. 

2:1. parte <Ls .'2 l/2 hJl'<ts, ou ttntes: 
Co:rGinutt•:J.o tia 2" diseus~;};) do projccto 

n. l-1:7 A, de l9:J3, lDIH o p~Ll'i3Cer sobre a.s 
J);nondas o!l'.n'ecitbs na. 2"' dis)ussão tlo pro
jucto n. 147,ue:~te 11nno, qu.; fixa, a d8spez:.t do 
l\IinistoriJ d<.t GuJ:ra, pa.ea o oxcecjeio de 
lU O-L 

Levanta-sJ a sessão ;is 6 horas dtt tarde. 

71' SESSÃO EM 99 DE AGOSTO DE 1303 

i 'residencia do 81'. f 'attla Gt!imo.í·rTes 

Ao meio-dia procede-se á chama,da tt que nhas, Ve:;p::tsi:.trw do .\lbuqnct·quc o Homem 
:~•espondcm os Srs. Paula c; uirrmrfi.es, Alen- de Cal'V:tlito. 
-car Guimarães, Thoma.z Accioly, vVandcdcy Abr·c s: :1 sessã.u, 
do Mendonça, Joaquim Pires, l~ugenio Tou- E' lidtt r sem dcdnte ~tppt'.JV<1<LL <L neta da. 
rinlto, Sá Peixoto, Aurelio Amol'im, Rorlri- sessiio ttntecB.Jen t'). 

O 81·. I~re~ideut~- Cumpe.J-rne 
;loclu.t·aJ• tL C::t.mí.tr~L q1u In u:n engwno na 
a.c~:.L, n 1 :segumte plOto: 

Qu·uHlo o S1•. Ct~rlo.,; C;walca,n t,i i;nl'minou 
hont;crn,uecl~u·ci, uma n:zques. Ex.. ton
ei1m1wa apro.,;entat· :Lin<l<L eonsidtll''-Lç:<Je.:; 
sobee o pe.Jjocto de O \'<LIIton 1.0 1.ht. IJitCl'L'ra, 
(]. ue putluL'ia. ÜLzd" o, nã.u continu:ttHiu com a 
pal:t,Vl'a pa.ra. <~ so::i~fto segui.n&H de quo não 
cogit:~ o H.ogimon t;o, mas sulJt'C o í.LrL :~'1 , 
tet·mi1Jí1da. a, diseu~süo tlo ;;.rt. 1 o, visto como 
caJa D:;put,ado, orn vit'tud.e do dispo ·dção 
Regi.mcn,;n,J, pôde fr.tllar du~ts vczrJs sobt·c 
r.:ada, artigo elos peojr3ctos, quando em 2" dis
cus:;ão. 

Torno ist;o bem dal'o p:n•::~. que ni'í,IJ fique 
fiL•rnado o prccodente de se continuar e . .Jill a 
pahLVl'n. por muitod dias, uc!J t'3l'milrtr o 
d.iSCUt'SO; 

ORnEM DO DIA 

gucs Lima, An1sio de Abreu, ~Clrgio saboya, 
.Fonseca e Silva, \Valfeodo Lo:d, Tcixuü·;t do 
S:í, Errnil'Ío Coutinho, lVI:.tlttquias Gon ;a.l voa, 
Cornel.io da, Fon.:;eca, EuZ!3bio ele Ancit'tl.(le, 
Arroxcll:ts Galvão, .Joviniano de Cu.r·vallto, 
Folisbello Früire, Domingos Guim:1t'ãcs, 
Noiva, Paranho~ :Montenegro, H.od1•igues Sa.l
rhnha, i\'laecolino Mom·a, Bornn·clo ![orta, 
Moreira Gomos, Josü l\TonJardim, Corr{Ja, Dll· 
tt•a, Mello lVI:t1;to~, .Americo do Al.buqtwr·que, 
G:dvão Ba,ptista, Laurindo Pit~tb, Jl.onriqao 
Horges, M:.Lnricio de Abreu, O !.i vch'i.t. Figuei· 
l'cdo, Carlus .Teixeira Brandão, E:;tovão 
Lobo, Bernardo Monteiro, Gastãu da Cunha, 
Rlboir·o lunqucira,, Astolphu Dutr·11, Buc:1o 
do P:Liva, .Joã.o Lulz Alves, Leon:Jl Fdho, 
Adalborto Fút'raz, Calogrn•as, Cí.~l'los Otl:oni, 
S:d)ino Hanoso, Carvallw Brilitol M<tnoel 
Fulgcncio, Nogueü•n,, Lindolpllo C;uJtan.J, 
Pa.dua H.ozenue, Galcã,o Cat•vailw.l, F'or·nando 
Pr·e3to1:1, l~loy Chaves, F'ranl!isco. MalJia, Al· 
vu:t•o do Ga.t•valho · HOl'mcno·rildo .·de •. Mortl.eS 
Pilho, .Joaquim Tkixeira nr~nJão, Cat•los 011- O Sr. Presidcnte-NãrJ lla\rondo 
valr!anti, Paula Ramos, Domingos Mase:~l'e- numero legal, pa,J.•a se proc-~dur às voí;aç!i}jg 
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. -·das '· ma terias contidas JJ;), ordem do dia, 
})~tssn.-se á ma ter in. em discussão. 

PRIMEIRA PAR'l'l<: DA ORDEM DO DTA 

E'annuncü.tda a discussão unic::t. do parecer 
11. 117 B, de 190:3, sobt'e a emencla oifm·ecida. 
na . 2a. discussã'o do projeéto n. 117, deste 
a.nno (do Senatlo), que manda abrir ao iVli
nistcrio da. .Justiça e Negocios Interiores o 
credito exLra.ordinal'io de . G89$ para. p :~ga
monto do vencimentos devidos aos 2°5 of'
ficiacs da. Socretat·ia. do Senado. 

Ninguem podindo .a palavra, é encerrad:.L<.t 
cl iscn.ssão o adiada a vot.a.r;-ão. · · 

E' annunciada a discussão unic:t. . . do prv
jecto n. 186, de 1903, rele\ranuo ao ex-Depu
tado .·. pelo Districto Fedeml José Atwusto 
Vinl}aes a prescripção em que incor'l'~ra.m 
os seus subsidias, de 11 de agosto a 25 de se
tembro dol893; com voto em separado do 
Sr. Estcvam LobJ e pa.ro:!er dn, Com missão· 
de Orç::~.mento. ·· 

Ningucm pedindo a pal::tvra) é encerrada a 
discussão e adiad<.t a. votação. -

Ninguem pedindo a palavca, é oncerrod:t E' <tnnuncin.da :·. 3a .discus.5ã'J do projecto 
tL discussão o adiada a votaçio. n. ~li, de wq2, autor~z~ndo. o Poder Exe-

, • • • , Q - • . , cutrvo a abrrr ao Mmtsterw cl:1 Guc.rrn. o· 
E . . an~mncta~~,a, diSJu .. sao umca. do l'~re?ei crelito . cxtr>a.orJinLtrio do 5:0::>3$/Ci:}, para 

n. 1~.3~.' d~)OJu, sobr~. ~ emen~~) o_flerect~~ pagamento do ordeO't~o ao mest ·e ue offici~· 
n.a 3 (h::;cu::;ao ?te proJ.Pdo .n. 1.3J c .. decl<l.-l na, aposentaJo, do extmcto Arsenal de Guer
r<~ndo que l:'l()s~r<l, da fr.-wqut.a .postal~ « R~ ra. do E'tado ct ·· Pprnambuco TIJOmaz Antonio 
vista » da. Someuude de Met.llcrna e Ctrurgta I F n -. ss 1, r J tó 
do Pio de JaneiPo ira. ct. co .,a re · 
. " · Ninguem p3d~~1d.o a palavra, é oncot'rada 

Ningnem pedindo a palavra, é encerrada a c adiada. a vota.(·ão. 
discussü.o c adiada a votação. · , 

Sào snccessivamente, sem doba.te, encerra-
J~' annunciaJa a discussão unica do pu,rocer 

n. 133 O, do 1903, sobe~ a emenda, apresen
tada. ··· na · 3a discussão ··. do pl'Ojec to n _ 123 A, 
deste anno, que declat'a que gosarão do 
franquia postal . a coreespondencia e tt «Re
vista» da Soci8dade do r~eogr.:tph.a do Rio de 

· Janeiro. 

dos em 26 discussão os arts. lo, 2° e 3° do· 
projecto n. 171, do. l903. autüriz:.tn.lo o Go-· 
ver'no i.t pagar a D. Luiz<.t Duarte SayKo Lo
b<.tto 03 vencimentos do sen finado marido· 
Pedro Evangelista de Negt'OÍl'OS Sayão Lo
lJato, 2° olficia.l, . c.~posentado, do Correio Ge
ral, conespondentes ao periodo decorrido de 

Ninguem pcclindo a palaYl'a, c~ encerrada a 14 de novembro doi894 a 5 do julho de 1895, 
discussão e auia.da a vol;aç~o. relevada pu.ra • i.jso a p1•osc6pção, fi~ ando

E' <tonuncíada a di:;cuss:io unica, J.o pare
cer n. 1:3:3 P, de lü03, sob:·e as en:i::mdas 
apres :mtadas na 3~ discussão do projecto 
n.l33 R, deste nnno, que declara que gosa.
l'iiO do ff'anquia postal a correspondcncía e a 
<(Revista» da Liga NavaL 

Niogucm po }indo n, pahvr::t, é encel'L'adr~ a 
diseus::;ào e adiada. a votação. 

. E' annunciada. a, di;cussão unicn. dos pat,C· 
ce1·es sob n. 145 B, :o 1903, sohre a c"mcnda. 
u,prcscntada na discnssã,~ unica do projocto 
lL 145, dc . .;to anno, que autorizrt o Potlor 
Executivo a concede e <io amfln neusc uo Tri
bunal Civil c Criminal Augusto Moreno de 
Alagão um anuo de licença, com ordenaJo, 
mn prorogação á que lhe f'oi concedida. em 
13 de julho do anuo pas:;l.do. 

·Ninguempedínuo a. palr-.. vrn., 1! onc :~rt'aua a 
<Iiscws~ã.o c í.día,da a v o ta.ção. · 

E' annuncíada a dís~us;;n,o unic.~. do JH'ô· 
jccto n. )80, de 1903, autorizando o Governo 
:t copta.t•, para • os dcvído3 .. ofl'e!to~ ila avo

.. scntadoL•ía, o1;empo om. que o. consel'vador 
.elo gabinete de ope!':.tçõe,; e apparelhos da 
Faculdar.ln de ~Icdícína do Rio dH .Janeít•o 

· Joaquim Alves ca,t•neiro sct•viu no exercito. 

adiada a votação. 

São successivamcnte, smn dcba,te, encer-
rados os ::n·ts. 1 o e 2° do pl'ojecl;o n. 187, de 
1903, auturizí1nLlo o Poder Executivo a abril" 
ao Mínistcrlo das HPlações Exteriores o cec
uito de LOO:OOO$, ouro, paea. o mesmo 1i1.n do· 
que foiautol'izado pelo úecroto n. 077, do :~ 
de janeiro de l903, ftcn.ndo auin.U.r1 n. vo~ 
ta: .~ão • 

E' annunci:vla. a. 211 discus.~ã'J do pl'ojocto. 
n. 188, de 1903, autorizando o Potlm· Exc
cntiviJ a abrir ao Ministcrio dit Fazenda, o 
crcrli'hcxtr ~ordinario do I:974$fjQO, om ouro 
c de 462:032.)529, em papel, pam attender 
ao pa,gamonto das dividas de · cxetci!!ios fin-: 
Llos, constantes da. relação rpw apro;:;onta. 

Ó Sr. P L"esidente - Tem a pala
vra. o Sr. Noiva. 

O Sr. Neiva começa dizendo ach:.Lr 
touvavcl quo a. Camttra cnccr·r·asse sem de· 
b :~tc a discus;-;ão de dez pl'ojccl;o J, dose,jandt; 
que . nfiose,i'.t lcvad> a mu.l o:;cm .proce1.lí· 
me;nto.da Stlbir á tl'ibun'1, poli não o. f'az. 
com ointuíto decombato1• o p1•ojeci;o ülh 
discussão, ma.s, sim, pat';l, clla.mtu• u. attenção 
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de seus co1legn.:; pa.ra, umt innova.çã.o que· Rcn,le hÓmena.gen.(á. Comrnissao d::. ü1·ç~:1-
a. Commi::J::>ão de Orça.mento propõe. monto, com :;,ctu:l.l, não se elevo ostrti.nlr~r_, 

Refere-se ;:t acquicFcenci<t, poe paet.() dos a est;:t em do-;<:tecol•do neste momento; c poe 
Commissã.o, a tortos . os pedidos de crodltos, i:Jso vem discut:1· o p:~rcccr un'1nime que 
para cx:crcicios findos. sm;tenta uma. dontdnn até ao momento sem 

, · O orador tctl.t:t do I'OtéJ,rdamcnto de paga,- ex~~61~overno ;'_~ olicito 11 este cre.lito em 
montos nas rep ·1.rl.içõos pul;licas, onde as 
pal'tcs epconi.r••m tnda ~· soeto ele dclonga,s, mcn::;:tgem dil'igicla a.o _ I"c;;i::\L..tlvo, a c:;to 
ou m·iund:~. s d:_L muli.lpllcidade de as':lumptos não e :tho conllcr:or da, pl'ocedenci;~ on ini
a. tratar. un. de cxig·uidade de tempo. 0 pl'occdencia do:: üoeurnentos a.p t·csenta.cios; 
mesmo falta, de cmpl·ega:Los;·tod:.1.via. p!'ojn- cll ~:-; j<L fot'L'I.m dovir.ln.mente apt'ecia.dos 
rlicandõ, assim, üquellcs (LUO, em boa. f(~, con- peb:; llelegacia.s nos Est.·;dos n aqui pehts di
uachram com 0 Governo. vel'S<lS dü·cctol'Ü·; do rninisterio · que soli-

ciGon o crecli to. Em t:-.,es ca:,;os, ao Legisla-
Depois de. dura.ntc tantos ânnos, a. Com - t.ivo incumbe ir- n.o encont.ro !la, solicitaçã-o 

rni::;são de Oeç::unonto ter ac::_tuic~~ldo aos do chere da, Nação. . 
va.ga.mentos l'Cfcehlos, surge a.got•a a. inno- Censnr.:. o moclo p:)l' que :·Ü) enca.minlnd~ts 
vação de pretender quG s:;jam ramcttiüo.~ a.s ctive11_:;;1.s (1uestõns que se a.git.ll.ro nos de
para a Cam,u·a Of:; papeis dos l)I·ncessos que p:tl't~1,mcntu::; do pod.or puldco. a .. morosldado 
se rJalizal'<1.m c que üetcrmina.l'am a. solici- e as !lcmo1•tt· l , c mosnD as clifficuldados de 
tação destes ereditos, sendo que, entre os que :~ã.o vict.im~t::; a.s partes, Que, ii.S m:ü:; das 
pagnmcn 1;os de quo trata. o projecto em vezes, se cnconteam ern um v.n·di.l.deieo b
deb::'ttc, alguns lut de longo tempo, <lttü não hyrirrtho de C)tJlr:;.ricda.de;. 
foram liquidado:~ por culpa unica do Go- A pó:_; lM'!.uts c:m.:idoro:•.çiJ ~~~ sob•·o o pt'o,iecto, 
verno, c não llo.:> l'Onteac!.t;<tntcs ou rvrnc- pcJindo dcseulpa. <i dign:L Cornmi::l::>ão cles;;it 
e.edor;;s, que teum sido coagidos a espeeitl' o:-: ommdii.l.. envin. ::1. Me·: i, nma, emcnlla, qut.·
malfaclado.~ creditas. reputa, üe alcance pa.ra a·lucllcs quo for<LlU 

Oea, é a p~·opria Commissão quom di2 prctel'idos pela.,; ddong[r,s burocrati'ca:L 
qnc certamen r,o o Governo não remotteu os Entcn le que a Oommis:;li.o deve consentil• 
papeis, poi·qno Li pmx~ da nos:;a arlminis- que os a~:tn::L3S Cl'Odorc~, cujo pagamento f,Ji 
tração, nã.o o fa,zcr. so,liciLado pelo Govceno, s:Jj:.t. ~n S[tt.hfeito3, _o 

Comprn,z tL ~J. seu mpirHo a.egumen b1·, par~t nesse sentido pl'opuc que se iam retl
dcixttr que pluee nus lio:;; seus nobl'es colleg:1~ rétdos os§~ 1° c 2-1, cpto cogitam de.;sa in· 
a. ccrtcztt ele Cfllü, si o humUde rcpL'C5e!lttl.nte novação, o transformiLdos nu nu lei que cuido 
da Bah:a usa. di) nstylo quo o3tá muil;o long.J llcss~L pPovidencüL,quo do ronda o possi vcl in
t.lo do Fert'cit'tl. Vi<wna o do de São Lo1ll'enç:J, teresse do Govet•no na hypoUusc de vir ascr 
e procura dizue a vct>dade da. tr-ibuna, crn- lesn.do; mas eul'e t,,,mbe 11 elo-; intet•oss'3S Uo:3 

-bora. em tom úc llnmoeist;t; si se premlecc contractantes, diJi:lforn·.Jecdot•es, dos que cn
&eSSi.L arma, CllU! não é fel'i :m nem hurniiJmn~ treteem negocias CJm o · Govel'no, que são 
te, mas sincee .. t c cav<.~.lhciresca.,-é por~1ue, ainda mais lesado,), a pontJ de não haver ás 
tto mesmo motb · pJt'qtw na, densidade das vezes q_uém qur;iN ftzer os c.mtl'a,ctos, ou, 
trúVtLS, l'ulge o <~!'ll.eo, do sau c~pirito, ctue quando os rea.liz~tm, ,jú.é p.)L' pt·cço t'}lais clo
nào tem f'ulgol', s:Lfwrn a ~incol'ída.ic e a cer- vado, conta.mlo com a dolong t conheeitla c 
tez:r, de aL':.tumonttção. E, as.~im, tem discu- prejudicütl aos ca.pHaes. 
tido, em dht::l :·mgrlido:-:, diversos orçamcnLos, Votemos orçamentos vot•tladeil•Js, '"s YC!l'
a,nalyzando-os vcr-b:L por verba, artigo por has com a~ precisas sommtLs ; ac:a1J3mos co::n 
a,1•tígo, pat•ageaph;J poL· pn.rageapho, sem a esstL innumm•a set•íc tle ct·cdi.tos sob:•e ct•a
obrígação de dizer rwien a todas as ídéas que ditos de toda ordem ; venha u. vcedu.d· .. \ 
se lhe apresentam. pura, tal como deve ser. L'3gisle a Camttra, 

Mostra (1ual o fim d:.ts commís.,íJ;;s incum- garantindo o Thosouro, m<.~.s ob:;te, nessa 
bi.das (le dar seu parrJcw, isto c~, sua cJpínião mnsn1a lei, a, que este prejucli tuc, amofino 
soht'e os as:;umptos que lhe são comrneti.idos, vicfiimc os nos.:;os conci.daúãJs qu3 com ollc 
()plníão que pódo ser· controvertíúa., em- ost:~bol.ecem ;.w ·~ordo. 
<J.cmllad<L mc.;mo, ó quo ulí,o .. pódo suscepti~ Si tom lu~vido fa.!.ta, _puna-se o funccion~L
bílizar ao.;; que ficarn em minoria.. Com o.~s:L rio desiuioso ou criminoso; rn1~s poL· cssu. 
nho se incornrnodam os quo assignu.m em se~ f<tlta., que so deixe impune, não se csta._be· 
:parado, cctrnu a propria Cummissilo elo Or- locam princípios que aind<." mais vêm di.fli- , 

_ (jamonto ul.timn.mento, . onde . d.ous . i !lustres cultn,r ·a ~tttísfaf;ão dos compL'omiS);O.~ con~. · 
mineiro.i,, e um · dclles, ·o · propr•io ·. P1·o~idonte tr·a.hidos. . . · · · · . · · . ··. · · :. 
(i;L Conimissfio; domm voto contr•Lu·io aos dos O .Governo p r·ecisa do leis q tle ·o g 1.ran tám ·,. 
).jetc sobre dispensa. ll.e impostos para a.im- contra as frMl.lle.,; mM nii,o olhemossó·para . 
portação ll.e mater1acs par.:t. Sailta Catharina.. o Governo: attentemos ta.mbem para. o. direito 
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->Aos cidadãOs, d~s .qri;, co~11 elle n,r;goceiam, ptista, Julio Santos, Fi'ancisco ··.Veiga,, Vi-
;::'sobre os quaes .tantos impostpsjà p1:sam. _ ria to MétscareoJw.s, José -Bonifacio, David 
>:·· .. ·Peclo desculpa _á Com missão de assim _· se Câmpistn., Fra,neisco . Bor·tiar-dino. Lamounier•-

externar; multo a considera,. assás a prézct; Godofreclo, . •J esuino _· Cardozo, Bcl'D.al'flo de 
·mas tambem préza os direitos desses cred.ores Campos, FPanclsco Rornoiro, Robouç;as de 
o, pois, não vacilla em delles cura1'. Cal'valllo, Fel'reira -Braga, JOSé Lobo, Pau-

- ·Não . veja ·a Commissã.o .· no~se .·proceder Uno Carlos, . · CandiJo Rodrigues, Bermmlo 
outro intuito sinão o de l'econhecel' cp1e olla Antonio, Costa Net.to, Aquino Riboiro, Fl'an
·acate <1 nossa libcrriade de voto; que nfi/l cisco Tolentino, Abclon Bt~ptista, Elisou,., Gui-
se reputem infa.lliveis as Commissões, nmú lhorme, .JuvenaLMiller, Germano 1-Iasslocher 
façam os que as dirigem como os chefes pu- e Díogo Fortuna .. 
tida, ·íos, c1ne, na, phr::u~e <le .fuUo Simon, clí1S- Deixa,m ele compaT·eccr, com Ci:LUS<.~ parti--
siftca.m de desertores do partido os que não cipada,, os Sr-s. 1-ta.ymumlo Nel'y, Arthur 

· se escr<wisam. Lemos, Carlos de Novaes, ., José Euzebio? 
tjA Repuhlica de 15 de noveiuhro tl•ouxe, -Luiz Domingue$, Gu.ed.elha Mourão, Díàs Vi

. juiga,. outro 13 de nmio p<~ra os braziloi- oir·;_~,, .João Gayoso, Pereira Reis, 'rl'indade, 
ros : é o regimcm . de liúe1·dade, tcnha,moi-o S·-.;ares Nci v<.t, Bricio Filho, Moreira Alves,. 

· de assim nus (:xtcrnar, é o de ig1wldade : Estacio Ooirnbrr~. Pe ,ro PeL'na,mbuco, Elpidio 
somos todos Deputados, o mais humilde que Figueü\;do,Raymundo de iviiran,ta,Leuvlgildo 
ü o oratlor) como o pro;-:lidentr:J ch Cmnara ou Fllgneiras, Milto.n, Vergne de AlJreu, Pinto 
os das Commi.ssões zmtis importantes. Dantas, Tolentino dos Santos, SilV<L Castro, 

A Commlssão esLuda, penl:la, jnlga. e opina Bczam<:Lf;, Poreü·;,.:, Lima, Paulino tLo So~1za,. 
-â de parece1·, emftm; ll.OSdüllS ou tres, como .João Luiz, Pcnido Filho, . Anthero B .,tclllO, 
esses novo, que a compõom, cabe votar Antonio Zacarias, Henrique Salle.s, Arthur 
afinu.l. No.-; Ü'ibnn<.ws · o reLator fica <is vezes Tor·res, !Bduardo Pimentel, O legado Maciel, 
em unidade, a ponto dfJ. so nomear um dos \Vencesláo Braz, RucL.dpho J?aixã.u, Moreira. 
o_ntros m<:tgístt·ados par<.t lavrn,r o accórdã.o; daSilv<t .. Dominguos de Castro, Va!ois üc 

, o oyeocldo submotte-sü sem se melindrar, Cu,stro, H.ocJ.olpho Miranda,Oandido de Abreu, 
;" Sem se magou,r, Lamenha> . Lins, B<~rhósa · V ma, Xaviei' do 

· Acceite, -bon<losa, como sabe é, o alvitre Valle, Vlctorino Monteiro, Cassiu,no do Nas-
que o oNtdor lembra ú illustre Cum:mis- cimento e Alfredo Varella. . 

" ·São ; .cogitebem e proponha simulta.noamen- E sem causa, os Srs . . Rogerio de Miranda, 
-. ~ te méélidas garantidoras . daq uelles quo fize- Inclio . do Brazil, Antonio Ba.stos, Christino· 
:~ _ ra:zn _um contl'acto bilateral ; assim espera Cruz, Frederico Borges, Tavares du Lyra, 
:- de -sua. reconhecida mouestü1, Hlm;tl'ttção c E!oy de Sonza, Paula c Silva, Affonso Costa, 

bonbomia. ( Jiuito beJn ; muito úe·ill. O orado,· .José Marccllíno, Esn:ieratdino Ba,n(hira, Epa--
8 muito comprim.entado.) minomlr.~s GJ·ar.indo, Castro Rebello, Galdino 

Vem íi Mesa, é lidu., apoiada e posta. con- Loreto, Sü, l?reire; Fidelis Alves, Joao Ba-
juoct~tmentc em cli~cussão u, seguinte ptistu,, Ot'uvello Cava.Ln.nti, Ct~rneieo de Re,; 

. zende, Bm·nal'des de Fn,rüt, Gamillo C';;onros 
Filho, Costa. Junior, Aruolpho Azevedo, 
Amaral Cesar,Leite ele Sottz<t, Azevedo M:.tr
ques, Soar·os d.os Santos, Mu.r•:.al Escobar 
.Ju,mes Darcy c Campos Ca.t·tiee; 

l~iYIENDA 

. ·Supprimam-so o~ §§ 1 o c 2°. 
C- :SaJc~ d;ts sessões, <29 de agostJ de l!J03.- O Sr. Pre~ident.e.;_IJ:wendo nu-

mero !ega.l, va.e-se. proceder ás votações _ das 
matcl'i:~s constantes da ordorn do uia e lhLS· 
que se acham sobre <.L mestt. 

·: J. A~ .Neú;a: -
•• Niogucm mais pedindo a palavra, éon

-.-cermda em 2:1 discussão, o tLr·t. l'' e sem 
:;, de 1m te o art. 2°, {ictLndo adiada _ a votar;:TLo. 
;?'' CQmpat•ecom mu,is .os Srs. Julio do Mello, 
':Enéas Marti11s, HosannaJt de Olivcir·a, Passos 
:;Mir•anda, UrbiWO St~ntos, Rt~ymundo Al'thur, 

: . )3e~o~·r·H FontenollrJ, Vh•gilio Jkigído. Fran
,}c~scoSú., _.Joã:oLopo.s, l~drt •wdo Studut•t, Gon
~-' · çalo Suuto, Abdon Mlluno~. Ool~o tio Souzt~, 
\ ~ercira . do ·Lyru.; João Vieh•u., A1·t,hur• Ot•
rQ-I~fjdo, Angelo Neto, ·· OUvoh•tl. . Va.Ha.clí'io, 
F,·',-Testa,,Bulcão•- Via,una, Fellx . -. Gu.Sj)Q.~', Su.t~'JlO 
.r:Dla~, .. Aug11sto .·de · Freitu.s; Jtodt'if:{UOtf LhlH\. 
;~J~44a,rdo Ramos, HereU.ii.l.' d_o Sá., AugUjt,p ll~ 
~~i;Na~conceltos; ··-. J~rico · Coelho·, L9!1L'enQ<J ·uar-
-· 

SKotidos, julgr.vJos objccto üe delibern.ção: 
o.-; seguin 1,e.r:1 · -

PRQ.JJW'l'OS 

N. 194-1903 

Oo?lr;ede a Osioúldo de Faria a quantia de· 
cincoenta _· co1ítós d~ nJis(õ0:000$000) JJa1'a 
?1irmtlr[Je'tnc de _tim ta(Joratorio e apparêthos 
11coes.wo·ws ao estudo e ape1'('aiçof.m~ento cle
llfJtt irrMmto 

O ·-OoqgressoNaoi()llal: 
( .. iQnsii.Lm·t~ndo_ . · . que .· t~-. da ·com_petenci_a do 

P~t·uuuento dfA. R.apulJUca, nos. termos. do 
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<~rt. · 35·, n. 2, :da • Cónstüüição Federal, 
~~~~t ~ i~sdfsenyolvi men to ••das •. Iettras, êWtes 

Considera.ndo quo são de indiscutível im
})oi·tancia. scieni,ifica· e . industrial• as cxpe
riencias, feitas em Pal'iz,do jovem braziloLl'o 
Oswaldo do F'ari<1 ; 

Con::;idr.raarlo que ;1 sun de::;colJerta, im
pressionando o mundo scientifico europeu, 
não pôde ser indifl'orcnte o Governo üo 
Brazil ; 

Decreta.: 
Art. 1.° Fica eonceLlido ao Sr. Ü."rwaldo 

de Fa.ria a. quantia de cíncoent<t contos do 
réis paea mont<.tgern ele am Jabor.atorio c 
appareUws necoss<tr'ios ao e~tntL(J e aperfei
çoamento do seu invento. ftwilitando a appli · 
eação pra.ticc.1 d.a. elct:tl'ieidadc ao tt·alJr.dho 
industrial. 

Art. 2. 0 Revog;~m :o:r. as disposições em 
contracio. 

Sa.la dils sessões, .i:G C:. e n.gosto de 190:J. 
-Angelo Neto. -1Vcnulerley de Jliéndonça. -
Roge1·io de Miranda.-.fosJ !l.Ionjanlim.-TJer
nardo Horta.- Mol'eira (!ames. -Benedicto 
de S9uza.-R. Saldanhr:z.-.tl.lnlon Baptista. 
- Oli'oeim Yalladao.- R. Arthur.- Cw·los 
Ottoni.-Elyseu Uuil!terme.-A .. Morc(;-a de! 
Silva.-.! .. A. Nci?:a.-J.qn(ICÍO 7.'osla.-Lin,· 
dolphõ Caetano;_ 

N. 103--1903 

Garante aos e1nprer;ado.~: da Estrada de Ferro 
Oent·1·al do Bra,r,il o direito 1i apo3enlaclo1'ia, 
continuando em 'vigoi· o decreio n. 221, rl e 
26 ele fevereí?·o cleJ8UO 

O Congresso Naclonal a.tliendont"lo : 

a) Quo o GovcPno Pr·ovi:lorio oxperliu o 
dec1•eto n. 221, de :20 ele 1{WOL'ciro di~ 1890, 
concodcnrlo aos ompregado3 du. Estenda dd 
Ferro t.:r•.nt1·u.l do Brazil cliPeito a u.puscn&u.
doria; 

b) Quo es.;;e decreto, equiparu.do u. urna, lei 
ordinm·ianão, potl.ia ser rovogfl(}o por leis 
. annua:-~, qmws sejn.m as de ns. L129, de 1 O l.le 
dezembro de 181J6, e 490, de lô do deze J.Jbl'o 
de 1897; 

c) Que m~m ns ciGada.s leis revoga.rc.tm o 
decreto n. :2Bl,'de 26 de fevereit·o de 1890, 
porquanto reforem-se tbponas tt. empregados 
em ser·viços custea.elos pera União 1xu·u. negar 
a condição de empregados publicos, Bundo 
mais para notar que osta é a interpretação 
legHilna, visto como. a _propr·ia lei n. 429, 
de 10 de dezembro fie 1896, ga,rante aos em
Pl'egados•da Estra<la de .•. Ferro, .a aposenta
doria. no caso de invalidez provada, meüiantie 
inspecção .·medica exigida pela • legislação 

yigentee manda qüéestt~·altoração .• feita.nos 
arts. 82 e 83 do decreto n. 2.247, c1e 2b de 
março· de 1896, entro immodiatamentc em 
v;gor ;·· · 

cl) Que a disposü::io contida na lei n. 652, 
do 18\.JO, . (art. 38), ombora garantindo. os · 
Llir'eitos dos empregados admitti.Jos ao ~erv1ço 
amo3 de l dn ji.tneit·o de l8.!.l8, não sntlsfaz 
pelomotivo de ficar estabelecida unw, incom
prolunsiyel r.l.Lstincção entro funedonttrioF! 
t[UC deYem tm· iguaes clít·oitos ; 

e) Quo os dispuStliivos das leis citatlas tem . , 
dC'oclo logar a diVGl'Sas interprotaç~õus. obri- .···• 
ganLlO por Y<:zes os emprcg;:ulus d;_~ Estr~1.~a ~e· 
Forro Central a recouer ~o Poder· JudlCial'lQ 
p;wa. conseguir o roconhecimouto ue geus 
dit·eítos, clececta. : 

Art,go unico. Aos empregados da. Estrada 
de F, r"l'u Ccntr~\l do Brrozil. nome:tdos quer 
por decreto, quer por port;.n·i<t elo M.nistro 

1da Vinção ou acto do diroctol', é gu.rantido 
a dil·e1to ü <~posentadoria, conLinuandu em 
vigor o dccl·eto n, 221, de ~6 ele feYct·eiro de 
ISDO, qut~ nü.o está revogado. 

Saladas seí!sões, 27 do agosto de 1903 . .-. · 
Sd Frci?·e.-Americo de Albv.guerque.- Av; .. 
r;usto de Vasconcellos.- Jose jJoni((!cio.
~ctnteJ'O Hotctho.-Con·êa Dull·a._:_llel·ccli((. dr; 
Sd .- Henl'ique B01·ges. 

N. 196-1903 

A.utod::;a o Governo a }Jl"omover a 1wlori.::;açtra -
do cafd e o equ.:Ziú1·io enll'e a offerla e CC 

p1·oc1.11"a desse grmero 

O GongTPSSo Nadonal üecrottt : 
Art. l. o Ficu. autorizado o Governo a pro-<>:.:: 

mover 1.~ va,lorização üo Ci1fé c o oquilibrio·::··~ 
ontl'ü <1 olfe,··lia. o <1 pt•ocm·a de.~so genel'O.e :i~ 
Par·a. isso, tdêm do outeos meios qu(.} consí~ · :·1 
tterM· <~ptos, podet'tt, do <l,ccurdo com OfJ 
b}.;tados pl·oducl;oros ele café : 

§ l. o Anxilitl,l', por . meio ele garantias de .. 
juros, ::mbvcnções. porcentagens, augmento, :;: 
l'educção ou isenç:ão de impostos, os syndi--·./i 
catos ·u.gricotas ·ou o nprczas commeecitÍ(jS , . 
idoncas q_uo t(mham poP Jim : 

a) Regul<tl' o commerci0 do café b.razilciro, ,_ 
g<tranJ;intl.o-lho um preço mínimo dumntQ. ·;·; 
um p1·a;r,o detcrmim~Jdo. 

A a:;socia,ção s ~ obt>igu.riL a. estabolecor nos .;;,· 
por·tos ln·aziteiros de oxporl;ação elo c;d'éos ; : 
t1.emazens ttpl'o priad.os ]ELra. recolhLrnento do·"''; 
ca.fe,. podenr.I.u:este se L'. ve ndidu om leitõc~5·:;~ 
pub:icus o pago om ouro ao cambio elo dia;~<.';~ 

ú) F LZer activa e constan·to propa.ganda dó);# 
café • p~~ra .· augmontar-lhe .. o consumo U()~:! ·~ 
actuaes. mercados.· .. consumtdorcs :ó. :no"• qUC3;":!'~ 
deverão ser abertos·. fóra ·e dentro do·.·. pai~ ;''3~ 
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- .A associdção queaissoscprop~zcr -se obri,-j co! a nos >mesmos EstaJC.~. as~im como _se 
gará a estabelecer ~scriptoriós _dea.mostras· obrjgar.ão os .Est:ütos .produdoros de cflJé 
de café l;n·azilcil'o nos portos em que operar, pelos comp1·omissos parn. a valori~<t<;lí.o o 

:registrando,com - pl'Cci~ão; ó movimento cum- propaganda des~a, . mercadorb e pelo an
mercialda morca,dm·ia c fazendo estatística gn•ento, reducção ou isenção do imposto de 

· :dgorosa; com dccla1·açito das procedencias. expo1·tação. 
c) Operar como credito agicola, por dcs- § 6~ 0 O Governo expDlüá os reguln,mcntos 

· contos o redcscontos eLe lettras _ agricolàs e e insteucçõc:> que fo1·em necassu.rios á. ex
de lettra.s ou onlens üe lavr::~,dorcs; por em- ocução desta lei, nos quacs fica.r·ão rlotol'mi .. 

· prcstimos ou adoantamontus pn;t·n. eusteio nados us modos do tol'O<U' effectivas a::; 
das lavouras , com ga,1·antiu s ele penhor agf'i· rosponsJ.biliàadc~ cl:JS Estados e do fun~;do-
cola ou mo1·cantil, war1;ants . o hypothecas. namcnto o liquicla.c}i.o dos institutos de · 

A as:::ociação que se cncan•ega1· •.lo:"se credit-:;, o supprussflo das succursaus o a.gen~ 
serviqo estabelecel'á succul·,.~aes e agencl:t::-: das dos EsLadus. 
nos E::;ta<.los ·quc assim o l'ec.Lamarom. § 7. o o Guvm·no poderá, si jnlgar conv~-

~ 2.o O Governo far;t estudar todas as nicntr. , t:.rC:i,!' e rcgulamenta·r a. bJls:.t do 
COJ1àiçõe~ dos mercados consumidOl'es o dos cafi\ bem como crcJ.r typos nacionaes ele 
})aizcs prod ucto1·e.-:: de c a fé, pat'a, hem <~o- café. 
nhcdd<ts sm·em no Brazil. At•t. 2. ,, 1) d' · -

§ :-:3.1) Para garanti;l <los c;_~,pitae:-: quo~e (;u~t:al·io. "evogam-se as tsposl~~·oes em 
f;-'llllJCnharcm nas opcm<:ões l'et'crida:> ntL let-
tra a do§ 1", os Estados pr ,dnctol'cS de café Sala. das sossõe{~, 28 <lo agosto do 1903. 
tomarão, p:w~~. com a União, o cumprontissu -A. Candiclo R~:.rl;·i!Jues .- Fi·cmcisco :Mallr.~, 
de tl'ibutar 03 .torreno.:; em que so fiwrem com ro.:;tricçõos.-Re!Jouças de Cm·vr.tlho.-
novas plantações do ca.f'é,(Lurante tres anno:s, Azevedo Jlfm·ques .-Astol1Jlw JJz.tlm.-R-il;eiro 
pelo meno:::, bem como o de aua:mcmtar o JunqHeim.- Frcmcísco BeJ"iw,·dino. _- Ft.:-;·
imposto de e:rpo1·tação sobre o;;; c<.tf'é~; de in- nando P1:estes. - Cam.illo Sow·e3 Jiilho.
fcriores qualidadE's,conformc a classific~a(~ã.o .José Lobo. - Jesuíno r·w·doso. - Pmdino 
que fôr feita. . ' Carlos. - Benwnlo de Cmnpos.- Al-varo de 
· ~ § 4.() As asf.lociaç:ões (~ynrlít:n.i.us agricolas! Gw·vc!llw. - Fen·eíl"(! Braga. - A1'rt1Jl1'lu, 
ou _empreza.s commercia~s) contmctantos A:;evedo.-Francisco Romeiro.-E·oy Chaves. 
terao a 8eu c:.trgo as despeza~ com a Jiscali· - .1'1.ntero Botelho. - Padtta Re:;ende.~ 1'. 
zaç~ão do.-;; l'Cspoetivus eontJ'<l.ctos. Mascm~enkas. ·- .!o cio Lu i:; Alues. -Ccwvallto 

§ 5. " O Govorno fará, - dentro oú fora do Bl'iUo. ·..;_ Lmnounio1· OodofJ·eclo. - Esteuon 
,_paiz, asoperaçãt::- de credito que ful' í::m Lobo.- Bueno de Poi·IJa.- Carlos Ottoni.

neccssarias para execução deste~ lei, obri- Josd Bomfado. -- ;1. J.lim·eira da Silya·:
gando-se 0;': EKtadus, perante ;,, unmo o l'O· 13eJ'?'I.W'clo jlfonteiro.-.Jnsé Bento Nogueira.
spctiva.mente aos seu~ tot•ritorios, pelo~ Jotío Cm·tos Teixeira BrandtTo.-Fidalis Alres. 
compromi8sos que e;-:ta assumil' pai·a a. fun- - Latwindo Pitla. --Jotio Baptista.,- JuUo 
da.~·ão (le cstabclccímontos de eredí to a.grí- Santos.- A • Commissão de Orçamento. 

N. l9i- 1003 
Re.otgani.:;a o A1·d~ivo Puulico Nacional 

O Congl"<!~;o 1\'ncionall'esolvc: 
At·t. L° Fict\ o Govorno anLol'izn.do a t•eoJ•gn.ni?.n.t• o Archivo Publico }\acionai, dividindo-o om · .-p.ltt~ ; ·o 

. sec9õ~s JIC!n.s .IJilac~ _ :-ct•ít cli':ti'ÍIJilído o sct·vir;o · n. ca1·go da~ dliM q11c actqalmcntc t~xistcm fl adopLando a~ di ~
• "{IO i; ll;ucS <JIIC IOI"Ctn HCCCSS:ll'll\S pnra tnclhorn,t• O ITIOSITIO SCl'VÍÇO. 

_ ' jixa(í~\L: :!-.•; _ O Archívo tCl'Ú o pessoal conntni1~o d:t .~cgnintc Lab:··lla, o •1ual porccl:od. os vcncimen~os ahi 

g 
EMPHEGADOS 

~ 

ª ~ 

~~-------------~-----------
l'lÍI'I'CLOI' ••• ;, •• •• •••••• ••• ,, ••• , , , , • , , , •••••• , • 
Chc!'es dtl scc,;ão . • , •.. , .• , ._ ••..•••...••••....•• , 
A I'Ch i\' i to;\ t\.t:;, ~ ,-. , , , , , ••• ~ , • ,. • , , , • • ,-, ,. • t , ~ , ••• ~ , •• 

~ - ~\?~i~ii~~!~i;~i~~:\:::::: :·: ::::::::~: :::::::::::::::: 
1 Pot·~cit·n -, ..•. ,. ~· .• , ' ·.' ,;, ' .••• í ._ • .• ~-, •• _ •••• , ••• ,. ·, 
i Coutíltllo, •••.••.••••••.••••••• ,._. ••••••••••••••. 

ORDENADo;; GRA'l'lFlCAÇÕgs 

3:-í00$000 

~~àg~~ggg 
i:ü00$100 
. soor;ooo 
i:OOO~ iOO 
Oü6$~~ü 

SO)DIA 

•... 7: 2õô.~ÔÔÍJ. 
<i: r.no · ooo 
.'J:S00$000 
2:·f00$000 

TOTAl. 

.· _Art. ·a.o H.P.vo_gam-so _ as di~tJor-:içõcs c;Ín conLl'al'io. 
, ; . ·sala dar, ~cs~oe~S; 27 do . agsoto de iU03~:-Fc<ltsbello l•'l·eil'e,-Srwg;.'o Sà/Joz'a.-R. , Art!tur.-Anr;elo Nc:/o.-

.. _E. Stuclat·t.-A' Commis~ão de Ol'Çtuncnto. · .· · 
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~ ·:,;· -- -.-

N. 198 .:...:_ 1903 

Ise?lta do qtwlquer Íí íiJJOslo as ela;jas r encith!S 
pelos officíc~eg d(< B1·-:gnda l'nlic i<tl e d o Corpo 
d e Bombei1·os da Oupilal Fed eral-. 

S<'io .·. succê.Ssivàmente .som debate appr;o~ 
Y<tdas as •· · rc:lacc~õc.s finaes . dos p1•ojectos 
ns . 8 E, 133 I, t:::J .1, 133 K, !33 L; V~3 l\{ 
151 B, 151 F; 172 ;\, 17:l A o 114 A, do)903; 
p::wa. s;; r·orn envia(Ls n.o Senado~ 

O CongecssO Nxdonal dc;e .~ tn.: 

Artigo unico. Ficam dcsJ:!j:i cxtcn.;ivas:ws 
officiD.es da Hl'igada PuiH:tl c do Cutpo . de 
Rornbciros da Ca.pit::tl Fctloml ;L:> d hpo.si çtí;~.s 
do decreto n. !):..;:l, do 7 de jn.neit•o cll~ l\ J Q :~; 
l'evogadas as disposi ~ ;Õ0:1 em contl':t,t'i .. ;. 

Sala das sessões , .27 de a.go:~to c!.c HlO~~-
Oli l)eira Vallaclao .-:\.' Comínissf.io ele O!' Ç~L
mcnto. 

N . 199-1903 

E' igualmente som debate a .pprovada a" · 
eo,Jacção finat do project.o n. 27 B, de 1903, . 
p<:tl\ L s:;r cnvia,•lo ;L s~tncç.ã.o. _ 

E' anmtnci<ld < ~ a \·utac;~ã.o do roquerimento 
do Sr·. Jul io Sa.ntos , l'el<~t.ivo :w rJrojecto de 
Retbl'nn E!eiGol'.l,t u aprcsent;tüo n : ~ sossã.o 
du fi dn :;,gost :), a- sim conccbi tlu: «Roqueiro 
qu o o }tJ'ojedo n. 107, de 1903, com todo::: 
us seus Sit iJst,ltnti vos. enc.erra.dn, <t discnsiãO. 
volr.e á Commissão Espcci;ü alim d.c sce üado 
pareceJ' sobre os mo3mos c emendas offl~re
cidas, devendo ser con ::; idorauos como emon· 

Equipara os rendmentos dOSCii11Jl'C[JCtdos da I das todos aquellcs at·tig-os dos (li versos pro
Seaelaria de Hstudo ela U L!CITa aos dos jecws qnc poss ~tm :::m· acbphdos à reforma. 
empregados da Di1·ecrrTo Uer(!t de Conlftlliti- tomttndo-a um tocl() llaemonico e incon;... 
dwle da Guern~ grnente)> , 

O Congeosso X aciona t resol vc.: 
Art. l. o Fica,m oq uip:-;,ra.dos os vencimen

to:::: dos em pregados Ja, Secretar.ia de Estado 
ela Guot'rtt aos quo percebem os empl'cgados 
dro Direcção Ge1•al de Contabilidade dn. Guer
ra, consldCl'iHlos . os ãmanuenses . teeceieos 
officin.es. 

Al·t. 2. o Fica o Porlor Ex.ecutivo autori 
zado a abr·ip o necessar.io cl'odito para occot·
rer á respectiva despcza. 

Art. :3. o Rcvogan1~se a.s dispo.:;ições om 
cohtral'io. 

Sala. das sessõe.~. 28 deagosto de 190:·1.
Flel·erlia de .Srt,-Sú ] i'l'd,·e.-A' Commissão 
de Orçamento. 

N. 200 - 19)3 

P ;·o;·ogc~ 1101' mais wn mmo o prazo ele que 
t1·ata o w·t. 78, § .2°, do ,·eyulam.ento qtte 
baixou com, o tlec1·eto n. 2.881., de 18 de 
abril de 1898, para os alumnos da Escola 
:M:ilitar elo Bnc:íl que ndo ·puderem con
clui,. o t•especti·tJo cw·so no <.:OI'J'ente anno 
lectivo · 

O Congresso Nacional resolve: 

O St". Pr-esidente- Vao se p1·o· 
ec(lol' à votaç~ii.o do eoqnert~nento do Sr.Julio 
SanLOs. Pur clisposiçü,o l'egimcnta1 todas as 
emendas aproscntada.s em 3:• tiiscussão, que 
t) a que cor-rcspundo á discussã.o ti .ic~t deste 
projocto,t.eem do solfl'Ol' par·eccr(la Commis
são. O requerimento alludiüo, porém, deter· · 
mina clal·amerito qnal o modo de 1)roceller· 
da, Gommissão DJ parecer que tem éle a.pre~ 
sentar á consideraçã:; dcst:t Camara .. 

Em i v.ista disto, tendo sido clle sujeito . 
di~cussão, quando ioi apresentado eoncomi
ta.ntomente com o projecto, f'oi cncerradu. 
com a discussão dc.'lte e vac sol', ::L.~·oea, vo
tado. 

Posto a votos, é approvarlo o refm·iuo l~e-
qucl'imento d.o Sr .. Julio Santos. · 

Posto a votos,é a.pprovado em 3° tliscussi'í.o 
e enviado á. Commissão üo RcJ.acção o sr.•
guinte 

PRU.JECTO 

N. 42 A - DE l 903 

O Congresso Nacional dccret~L : 
Artigo unico. Fica . prorogarlo por nnis 

um n.n1lu o pra.zo de (-tu e t.ra.t:J. 0 art. 78, Art. l. o Fica. o Podo r l~~xocntivo a.utoriznüo 
§ 2°, do- r-cgula,monto que baixou com o d.o·· a ercar e regula,r, sem onus para os cíJí'rcs 
ereto n. n. 2.88!, de 18 d.o abril de 1898, publicas, uma caixa beneficente na Hl'igada 
_para os u.lumnos d.a Esc()lt~ Milltn,r do · Bt·azU Policial (losh Capital. 
que por qun.Iquer motiyo nã.o puderem con- Art. 2.o Sorrt constituída com .o dCSí!Onto ' 
cluic o respectivo curso no cor·rente anno da importancia de um dia de soldo, em cadur 
iectivo. mez,dos officiaes e praças.da mesma brigada., 

Sala das sessões, 27 de agosto de .. 1903.- 20 % das. multas impostas . pül' fa,ltas disci
Sli .J?eixoto ·.~A' Comrnissão do Marinha o plínares ' e q_na.esquer donativos particulares , 
'Guêi•ra. ou le~ados. 

Vol. IV 
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, . ·Art. 3,,° Fica estensivo áqu~lla brigada o 
: :dispositivo · do art. 4° do decreto n. · 103 A, 
'· ·do :30 .de janeiro .ele 1890 . .. · . 
· \ :ArL 4. 0 Revog<tm-se ·as disposições e1u 
contrario; 

impr;;sso n. 133 P, de 1903, e' Ó1fe1·ecid<.ts ao :. 
projecton . . 13[} B, de 1903. · 

Do St>. Thomaz Cavalcanti: 

Ao projecton. 133 B: 

Posto a votos, é approvado em 3° discussão Gozal'ão üa · ft·anqu ia postal a correspon;. · 
· e enviado t~ Commissão de ReJacç'ão o se- üoncia o impresSJS elos Clnb::; 1Hlitil.l' e 

guinte · Nava.I. · 

PRO.JECTo Do.Sr . .Tulio de Mello: 

N. 182-,- DE 1903 

. O Congl.'0.3SO Nacioiuü decreJ;a,: 

Art. 1.° Fica o Pouer Executivo autoriZlt
do a abrir ao Ministcrio da JustiçE~ e Ne.Jo
cios lnteriol'es o m·cdito ex.tl'<tord.ilnrio de 
100:000:~ para atl;endor n.o pagu,mento de des
pezas eleitora.es ·realizadas de nccordo com 
o arG. G4 da lei n. ::{5, de 2i3 elo janeiro de 
1892, nu,<;: annos de 1902 o :.mtel'iore:'. 

Art. 2. o Revogam-se :ts d.isposi(;õ2s em 
cont1•ario. 

E' posta a votos e rejt?itad.a a, emenda do 
Sr. Affonso Costa ao pro,j.\cto n. 117. de"l9):), 
doSena(lo, que mand11 abrir ao Minir;tet•io da, 

-Just.iça e Negocios Interiol'as o credito ex
, tra.ordinario de 639$ paPa pagtmento dê 

=- vencimentos devidos aos 2•>s officiaes da Sc-
cretai'ia do Senatlo( 2a discussão). · 

__ . Emseguida. é appt'ovarlo em 2a. discussão 
o arl;igo uuico do p1•ojecto 117, de HJOJ, do 

.. ·_senado. 

E' approvada a seguinte emenda do Sl'. 
Galvão. Haptista; constanl;e do impl'esso 
n. 133 N, de 1903 e ofl'tH'ecüla ao projecto 
n. l:J3C, de 1903. 

Omlc convier: 
Art. Igual favor <t Ret1ista MecNca de 

S. Pa.ulo. 

E' o projecto n. 133 C, de HJU3 approvu.do 
em ga discusstío e enviado ü Comrnissão de 
Redacção. · 

. E' a.pprovada; a seguinte emenda dos 
Sr.~. Joã.oLuiz Alves e · outros, constante do 

. imp ·osso n. ·1 . :330 o oiforecida ao pr~o,jec.to 
. Jn. 133 A, de l9o:-3: 

Ao ar-t. l 0 : 

. Depois das palavras-Rio de Ja.ncir-o-ac
erescente-se--e do Arclüvo Publico do, Estado 
üe Minas Gel'aes; . ... '- · , ., 

· E' o pro,jectoú. '133 A, de 1903, approvado 
em 3o. . discussão e enviado ú. Commissão Jo 
.Redacção. , · · 

).:i São sucóm.if;ivri.rnento postas (t votos e ap
;~ ·_ ; prova.dt\s.n.s seguintes emendas,constantes do 

.=r· -

Emenda a red.acção do projecto n. 133 B, 
de 190:3: · 

A's ,~alavell.s-Liga N<tval-accl'cscentc-sc: 
Brn.zilcirà · 

E' o projecto n. 133 B, d.o 1903, a.pprol'ado 
em :) 1 discussão e enviado á Commidsão t l.o · 
Rcdacção. 

O Sa·. Pres.idente- As emendas 
quo a.caba.m de ser/appr·ovadas e que fora,m 
offot·ecülas na :3:"' discussã.o dotl i pi'Ojectos 
nL l:-l:3 C, A c B, aeste anno vão ser desta~ 
cnclu.s pam constituírem projocGos e::;pt~ciaes o 
passarom a. uma nova discu:;s5,o na rórma do 
a.rt. 1::l2 1lo Regimento. · 

E' annunciada a votaç:ão do pl'ojecto n. 145, 
do.:;te anno, que a.Utoriü o PoLler Executivo a 
conceder ao amanuc-nso do Tl'ibuuat Civil e 
Criminal Augusto Moreno de Alagão um 
anno de licença, com Ol'denado, em proroga
çi'i.o ;t que lhe f'ui conccdidêt, em 13 âe julho d0 
anuo passado . 

O §r. Presidente-A este projecto 
foi o11'cL·ecido pJlo SP. An<.!clo Neto uma 
emenda. que teve parecerfavoravol Ja Com
missã.o de Petições o Poderes o parecer con
trario da Commis:~i:í,o de Ül'Çlamento. 

A emenda, diz: 

l~m vez de -cnn o o1·denar.lo-diga-se: com 
os ~:encimc·nlo .: . 

O SH.. lBNI~A::; iv1ARTINS - Niio ouvi bcni o 
que V. Ex. dis.:;~ . 

O SR. PJWSIDEN'l'E- V. Ex. quer ox
plicaçãu?. Fui üad11 autorização :.LO Governo 
pD,P<t cuncedeL· licença, ao 81•. Augll~>to Mo
renv de Ahtgão, com o1·denado; o. Sr. Depu· 
tí.1do Angelo Noto, na discussho. apr·e.senton 
urna emenil;t dizendo: em vez do-C\):n or" 
denado - dig::vsc: - e.>m tudos os venci
mento.;;. 

Voltando o pl'ojecto com a omond:.t IJ,S dl1a.s 
Commissãe:s de Orçamento o de Per.iqões o 
Poderes, esta achou que devia aconselhar á 
Camara a ttdopção da emendtt do SP. Angelo 
Neto, opinando; porém, a Com missão de Or· 
oamento que não devia a emenLia ser appro· 
vada. · · 
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. Os Senhores que a.pprovam.<t emendá. com 
:parece1· f<.tvoravel da Çommis:Jã.o ele Petiçlíei.l 
e Poderes e pa.recor contrario d~L Commissão 
lle Orç:nuento, qucirt:tm lev:.mtar-sc. (Pat<sa.) 

Foi rejei ta.da.. 

O §r: ... OHveira 't..Talla<lão (pela 
onlem)_l'equer verlficaçã.o da. vota~~ão. 

Procedendo-se á vcl'ificaçí:í.o, SJ rc (~on hcee 
terem votado a, favor 16 Srs. Deputados c 
contra 67, total 83. -

O Sr·. PI:.esidente -Não lm nu
moro. 

Vae-se procedet• á chamada. 

Pruceucndo-so à chama,lln, YcJrifica-:se t.~
rem-;::e ausentado cs Se:~. I-Iosannal1 de Oli
veira,Pa:ssos Mit•anda.,Urb;l,no Santo3,B:_' í~errif 
Fontonelle, \ 1ir'gilio Bt'igido, Francis;o Sü., 
Sergio . Saboya, Abclon ~fila. noz, Teixeit·n. li C' 
Sá, Cot'Tielio d~t FonsCCi.L, Rodi-igutJS Lima, 
Correia Dutra, Amcrico de Alhnquet'qu~.:.. 
Galvão . Baptish. Lom·enço Bn.pti.;;tn, Lau
rindo Pitta,, H :nl'ique Borges, Cal'lus Toi
xeil'tL Br·andão, Francisco Veiga, Gastilo clr~ 
Cunh<L, David Otmpista., Pé.tUlino Carlos, 
Francisco Tolcntino, Pault.1, Ramos c AiJJon 
Baptista. 

O Sr. Pre!i!iclente - H.e . .:;poncle-
ram á chamada 93 Srs. Deput~tdos. 

Não ha numero. 
Fica adiada a votaç~rro. 

Comparecem ainda o . .:; Sr·s. : Tl10ma.:t; Ca
valca.uti, H.odri .:.;' iiC3 !Joria, B~liis Lrio do 
Souza, Benedicto (lo Souzu, L inclui pho Sel'!'a 
o Angelo Pinheiro. 

Pass<.L-se · (t 

SJ.:GU~DA l'Alt1'E DA. OU.DE~I IJO !J!A 

g• annuncl;Lrü~ a continuação da 2a. · dis
cussão do projecto n. l47 A, deHJO:~. com o 
1mrccet• :·mbre ··. as emonuas oJf<:n>ecid.:ts na 
~~· discu:l~ão do projecto n. 147, de~te anno, 
quo fixa u. despez:1 do Minístct•io da Guerra 
para u exercicw do 1904. 

Ninguem mais pedindo a palavPtL, é encer
rada u, discussão d.o art. 1 o • 

gnti·v, em discussão o art. 2°. 

O Sr. I--•·esidente _..;.;.. Tem a pala
vra. o'Sr. C<trlos C::walcanti. 

O Sr. Cbt•los Cavalcan·ti.-Diz 
que,interrompiilo .. hontem, · mais . umtt. vez, 

por exigm1cia in)per<ttiva da o'r.dem dos tra- · 
balhos, é eon:1pellido a continuai' hoje o seu. 
discurso, ~~p·esenta.ndo ' á considel';tção da. Ca
rnar •, e dodí::>tincto Relator d<LCltlella as pon
dm•ações que ainda lho re:~ta. ützer sobro a 
ma teria em discussão. 

A ú.ntorisa.ç~Tto conticb n;:~ terceira emenda 
pl'OpustiL, p:na. a coristPUc<:ão de uma ponte 
sobro orioJa.ngn.J.a.,nn.estrada ~~stt'<Ltl~gic<.HJ.UC 
vai do por·tJ dn. União da Victoria. tL cidade 
de Palmas. é mais urgente do que so <Lfigura 
ao nobi·e Relator; <.t pas.:i<.tgom de.-:>se riu, que 
se ell'ectua, actuahnentc, pelo I'tHlimontal' 
systema das denominada::; bolsos, omba.mça:, 
quiçá em extremo os prvprios tt-alnliJoS da. 
Commissão incurnbida dessa obra, t;n·nando-

. os mais demorados o difficois ; alt}m do crnc 
o motivo atle ~·ado pa.l'tL se impngnal' a me
dida. em questi'lo-nf'ío tm· o Govemo o co
nlwcimonto do roi<Ltol'io d·.J chefe da commis~ 
~fi.o a. respeit.o do rtssumpt•)-confonn: diz o 
hunt'<.L lo Rolu~or, não procede, visl.o como e 
cun!Jecimontu desse relr.Ltol'io ou, LJ.ntc::;, desse 
pt·ojecto, sô po ~cr·it.t inst,ruít• o P,Jder Execu
tivo sobre a impoei.anei 1, a dcspcnclee·se com 
sunwllmnLe scrviç·u,c por isto mesmo a omen· 
dit !'oi redtgirla. em tormos get'<WS. som llxa
(,~fio do gu<.Lntiu.. no intuitu de, acu.dindo ás 
exigoncias do se1·viço, não embaraÇar entre
.tanl,o. do· qu<tlquoe fórm11 a administração 
puuLca. 

Fuz l'Gfet·encia.s, defende a idêa de so dls .. 
crimimw na rubrica; - - materia.l - verba 
obras miliGarL's, a qumtia. de 140:000$000 · 
pn.ra applica.l-a na .con !.inuação dos r,ra.ba.· 
lhos d:.t estrada e Unlta telegraphica. entro 
Guít'L'apua.va. c a fu~ do I;.;Lmsst't, o mos l. r"ét o 
des:wc.~t·do quo existe nv assumpl;o entre 
o primuiro pu.r:Jccr e o sogunrlo dt~ Commis
~ã.o rlu O r•çamen to. 

Tl'atn. '.lo di:lpositivo l'Of'ol'on te ao Tü·o 
J.Vflc·:·ona! o dontoDS'·l':t cum a l:!ittrr•a do re
!:l.tol'ÍO da gltOl't·a. . quo a. opinião do Pl'•)pl'io 
Min ist.·u ost<t em conflicto com :.t do cligno 
C0!<.LtOl'. 

Pondera. quo o substi.tut.i v o aproscn tado 
ao n. 2 do art. ;2'1 não :H) é nceess ~rio eomo 
até imprescindi vcl pelas ru.zije;;; CJ.uo cxpLtnu.,' 
•.las quaes a. principrLl se basoitt no i'aer;o do 
pro,jt~cto dar caracter pBL'ma.nentc 11 umi.L 
'lisposic;~ão orçu.mentaria, c, poPta.ntJ tr:.Lns
üot·ia. 

Acerescenta. quo, om n.pn.rtc, Clll<wdo ol':wa 
um <listincr,o I'Opr·escni;antc pelo H.i:J Gt•and.o 
do ~ul, disse que a i!Lustl'td:L ctJrnmis~ão 
lla.via sí.do eruul pa.t•a. com os velho.-; ·ser
vídul'OS da. pat1·i:r, in1;f~r.nado::: no k;ylo do · 
Invalidas. g fc:r. osn aJiirmativa }Jorquo tt 
reJeição de su:..r. emenda i rnport:1 n<L priva
çTI,q do aln•igo dos mais . elementa:ees ciiida
<los quo a hygione impõe e até da. propria;. 
agua.. ·· .. 
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A ampliação que propoz ao n; -l do art. 2°, \ placavcl c f'cr .,z da conquista e dí1 oppres-
111andanrlo interccüae a pal().vra s ubalternos ::;ão. Povo ·euja.s penosas tradições embora, 
depois Ja palavra o!fic:icws, tem tochl. a razão cctwam . hoj0 tfí,o sómeoto nos u.nnaes do 
·de so1·, visl;ocorno as cJmmissues na l•:ul'opa mnndo como um longo o dJloroso gcmiJo. 
·deven1 ser ecglitativamente distl'ibuidas por (Jfui io bem; 1;wilo· úem; o orador d cir o
todas i.1S classe;~ de llicn· :.~rchi::t militar, c não mente f'e licilado pelos Deputados Jn-esen tcs.) 
como quct• o pr·ojecto. 

Considera; tinal.rncnte a. c~mcnda. que au
.{l'mentr~ a vcrba-et;_q1as. pondo-a. de accordo 
~om alcü de fixação do for ças tla 1", ~ \ Pi ·as, j i.~ 
vobda, c faz notu.t· quo a. sua. n.ttitud e ncs 'e 
assumllto <l pcrfcibmentc logicn. o ;wl!md, 
na expressão muitis;;;imo verd;_Ldcira. e .feliz 
do nobre representante pol' S. P ,•, ulo. E, cn
·tão, corno recusal-a ~ 

Faz long<\S considerações sobec es:;a 
-emenda c anulysa o p :·cccHo const.il.ncional 
que M1 ao Podee Legislat ivo a a.tt1·ibuição 
de Jixar as fur!;as de ma t• c ter 1·a. Lê o com
·montado do notavcl jm· isconsulto b1·azikil·o 
Sr. con:~clltciro João B<.tl'l.Jatlw <~ rospi3ito dJ 
a.lludid_o preceito con.-:it..ituciona!, eommcn
tario que sancciona o seu modo de voe c põu 
-em cviJ.encia. que, ao contral'io da a.mrma.
)tiva do parcecr, nem scmpt•o no Brazil, jú 
em pleno regirnen morwrclt :co, j ;L no do
minio republi~.1no, nem sempre existiu a 
condemnl.l.da incongl'uencía. eutr e as duas 
leis de orçamento e de fix:;v;.ão du. fot'Ç lt pLt-
blica. 

Vae tormin<w as suas consilltwar;íJcs. An
tes, porC!m, de o lazor, devo agradecer aos 
collega.s que o cercam, o especialmente ao 
"t;:tlentoso De,mta.do por S. Paulo, rclatol' do 
orçam<mto em debate~ t\ benevolente e ].)l'C· 
ciosa al;t.ooc:ã.o que lhe concedel'am. E' ver
dado que o assumpto de que se tr·ata impõe· 
se por si mesmo, tmboJ:a a incompetuncía do 
orador o de;;figm•e e ctollo tiro o interesse 
que attrahc a curiosidade do auditoria. Que 
·ih c perdoe a. gentileza d.os collcgas, quando 
menos pelos senti.mcntos Cll.lO o <.t.rra.s&aram 
até á tribuna. 

E' que nn.s suas mcdita(,~ões, qu;:tudo volta 

O §r. Ileranen.egildo dQ 'i'Io
raes diz quo vem discutir o orça.montotla 
gun1·ra. })íll'<t. tl'a.br cspeda.lmente lht estrc:M.l<.t 
de li: l't'o q uc h a. de Jiga1· Catalão a. Cuyab~l , por 
intcrmedio de Goyaz. Exhibo gr<.Lnde cópia de 
documentos, no intuito üe domonstear a c01.1· 
ven !cncia. (la, adopç~LO desse traç "do, éOI)tl·a.
riamente (Ls opiniões sustentadas pelo ora.üor 
que o tLnt.eccdeu, os (1nacs comba.te. 

DepJis de ler a opi niã.o do chefe do estado
nulo r (to oxcecito, Sr. general Costallat, so
br·o o assumpto, o orador lô trabalhos· do St'. 
goncra.l Mello Rego, pubtica.dos no Jo1· rutl do 
('ommercio, a o~·iniã.o do chet'e da commissão 
incumbida. do estudo do traçado lla e.:;trada 
lig~tndo i\latto f .. rosso ao Ptt.l' iUlá para pl'oval' 
as smts a.ssm·çüe.;;; . 

Lt} diveeclos trechos em quo o propl'io ge
nel':tl Mello Ha.rreto nã.o deix:~ do reconhecer 
ost:.ts vantagen~. 

Contimh tt ler t;recltos do mesmo g·enera.l 
c com cU e comlJttte o que disse o Se. Car los 
Cavalca.nti. demonstrando que i.t sua · opinião 
nft.o p(,de pl'oceder, porque ha pontos em <1ne 
pa.ssr.L a H m:J &ros üa fronteira. 

Referindo-se ao ponto uc Yi:)t'.\, da. estm
t;cght, 1<.! um estudo l'ei ~o por um profissional 
sobre as lU~~.ancia;; entre o rio Goya.z e Ma.tto 
G:ossu, mostL'a.mlo quo tts dLstanc.ias a por
corl'c3l' nt.é Goyaz são do mais do 70 horas c 
corn pamllas de seis baldcaç~ões,qua.nJo se po
cleriu. muito b:nn bvtn' elo rio Cuy<.~b;'t. 
armament.os bellicos em 11 cU.a.s. 

. o espid l,o par<t a contemplação da époea 
llistol'ica quo v~tmos atravessa.ndo, eon
turba-se-lltc o animo, tomado das ma.is ne· 
gras apprehensões sobre o futm•o rcsorvado á 
Republica, si não· se cuidar com o mais ca.ri
nlwso interesse das eousas da n.,ssa milicia. 
E est:las a.pprchensõcs, não s:1bc por qun mys .. 
teriosa e pungit•i va sueecsi:llio do. idéa.s, 
traz:)m·lhe rominisccncias de paginas ou· 
tr'm•a _ lidas; tlesdobram·l.ho na menl.c todo 
um vasto sccnario de dores c miserias: o 
morticínio, o saque, o inccndio c as mais 
hor·rondas paixões que a gue1~ra assao ha 
com · medonha acti v idade. l~' a. im:tgem por 
demn.is suggestiva da. Polonia. O orada!' não 
quer• para a stia torra esse cr·udolissimo uos
tino. Nacionalidade sem Pa.tria, .. exa.nime, 
q_ue jaz · avassa.lada s9b a. manopla· im:-

Nfí.o pulo cJncoeJar com o percurso pdo 
Paranü.. O ponto para concontra.çã:J em 
Matto Gras::;o (leve ser Cuyab(t, de a.ccesso 
ditncH e ligado p31a via, de Goyaz fica.rti, 
sem pro em boas condições do fornecimento . 

L(~ ainda a opinião de Mello Rego solJrc o 
valot• das despeza.s que pruuuziria . n. 
estrada, tendo clle propo~to pi1ra substituir 
o traçado pot• Pttranapanema. 

com relu ção ;1 defesa, não é a do sul ele 
Matto Geosso que é a necessarh~; ao con
trario, é inutil, até porque Matto Grosso n5.o 
póde p1·estar defesa. pm·q ue • prccis~~ ele suar:> 
forças pr1l'a sua proprht dcresu., segundo c~.~ 
dHiiculda.dcs com que lucta.. 

Sobre a zona, lú ta.mbem o que diz Mat· 
toso : em Goyaz ha. cidades desenvolvidas: 
só lhes faltam meios para desenvolver smt 
extraordinaria cultura. . 

Passantto a ler· o parecer do Senn.dor 
Ottoni, conclue que não convem ligar Matto 
Grosso ao Para.mt e que, quanto ao valur 
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com~erciat, . p~nsa ~inda' . ottoni que . não 
convem se-, a, lmlla somente estrategica .. 

Em seguida l)assa _a tra,t3.r da Tiqucza 
Ilorcstal de Goyaz c conclue, ref'urindo-se ao 
:::eucolloga pelo Para;t•i, que,mcsmo por este 
lado, de_ve ser prcfertdo o traç::~.d.o de C~oyaz. 

. Tert~mn dcclara,ndo CJUC se reserva para 
dt~ctlttr as vant~tgens economicas e com
mel·ciacs no orçamento da vi<:tç·ão. (Jfuit.o 
/,em, 1lWilo lJC'Iii.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

P'l1ssa.-~e á hor:1 dos ti nada ao expedien to. 

O Sr. Alencar· Guhu~rães 
( Jo 8ecrcturio ) procecle (L leitura, Llu S(}guinte 

EXPEDU:NTE 

Officios: 
_ Do S~. lo Secretario do Senado, de ltojo, 
conmlllncando ctue o SJnado a,ppi·oYou e nes::>a 
d.a~t enviou tL sancçã.o pr~sicle_ncia,l a pt•opo
stçao desta Camara, tmtortzando a conces:sã.o 
de um anno de licença, com todo o ordonauo. 
a .José D.onysio Meira, assistente elfectivo do 
Observatorio do Rio do Janeiro, pa,ra tratar 
de sua saude ondo ju!giLl' conveniente.-In· 
teirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, enviam!~ 
um dos autogr.~pho:3 ele cada, uma das Rc...; 
soluções do Congro.:;so Nacional: CJncedcndo 
prorogação Jas licença,s em cujo gozo S8 
acham os Sri:l. S<tmuel ch Gamtt Costa Mac· 
Dowoll, lente substituto cln, Fi•,culdado de Di
I'e~to .do R~cifc, e Alfredo Moreil'a de Jhnos 
Ohvmra Llrna. lenl;o c:~.Lhedt'atico di.\ Facul· 
dade de Direito de S. Paulo.- Iutuiraüa; tU'· 
chive-sc o il.utogt'i~pho. 

Do mesmo St• ., lle igua.l data, com muni· 
cando que, nessa data, o Senado enviou ií. 
sancçãõ presidencial t~ Resoln,·ã.o do Con· 
gre~:-:o Naciona.l autorizando o' Governo a 
c?ncoücr i:::;ençã.o do impo~tos, dentro do pe
noclo de um armo, ú. Comp·.~nhia, Estrttda de 
Ferro Lcu~;>ol~io:~, pa.ra u mnterbl que im
portar o .lor Intllspensu.vcl para a repa.rJ.çno 
etc suas llnll ts o n ugmcn to e mell1orLt do 
tt>af'ogo.-Inteü•ttda. 

Do mesmo Sr., elo igual dat·.1, transmitindo 
um dos au.tographos da, Rcsolu,;:'ão tto Con· 
gresso Nacional dcvidamen te sanccionada 
pelo Sr. Presidente da Ropublica, atltorizi.tn· 
do o Podel' Exccut.h·o a abl'ir o Cl'Odil;o ex
traordina.rio de 2:883$200 para pan·a,mouto a 
H. E~tgenia Torreão. Corl'êJ. de Araujo dos 
vencimentos que deixou <lo recober o sou fi
nu.do ,mari~o bacharel Lindolpho Hi;;;bello 
C?r,r~tt de ArauJo .• juiz de direito em dispo
ml.nltdade.-Inteu•tl.dn.; arclüvo-se o autor1ra-
pho. o 

Do lV!inisterio da Fazenda, de 29 do corren
te. satisfazendo a rcr-tuisiçü.o desta Camar::th 
1;o officio n: ~8}, de 5 do corrcnte.-A' quem 
fez a reclUI:'lÇao (A' Commissão de Orc·a-
monto). ·· 

Ficam so~Jr ,J a f>Ies::t. :1té ulterior dolibci·a
çi'ío, os seguintes 

PRO.JECTOS 

O Congrcs=-o Nacional decreta: 
A digo unico. Fica o Goym·no autorizado 

a cre~1· _ dous_ logarcs na adnünistraçfí.o dos 
Concws do Dtstricto Federal. com a desin·na· 
çio de olfi.ciaos externos, ap1~oveitando-~~ os 
act11aos amanucns0s encarregados uo :-;crviço 
postal marítimo. 

Sala das :::cssõcs. 29 de agosto üe !003.
Augusto de Vc!.~concellos.-Corrêg Dutra.
flmerio de Albnrptergne. 

O Congro~:'O NacionaL decreta: 
.Art. 1. o Goz<tr-ão L1C franquüt posta,! o In-

stituto da OL'llem dos A<lvogado:':i l:lt'nzileiros 
e tL As:;istencia . .Judicial'ia. 

Ar-t .. 2°. Hevogam-se as dhposições em 
contrariO. 

Sala das s;s.s'Ucs, k.9 _elo ago.stb llo 1903.
Jfella JfaltO$. 

O ~r. Edn::u·do Studart (.)
Devo _a Ca.ma.ra a declaraçilo l't·anc<t e leal elo 
que nao fatigarei pJr muito tempo a attonçíío 
dos que mo ouvirem. 

A situnç~o anol'lnal em que se debate o 
Cearú sugget'iu ü ba.ncada it quo tonho a 
honrtL rlc pertencer o at vi L r-c, <t id!!a,, ou an
tes o de\'Cr ch·.ico, a obri.!.!·;~çã.o patt-iotica do· 
suhmel,tcr ti n.pr·~ciaç·ão d~l. Camat'tt d~)S Dcpu
b~os, pot• meu 1 ntoL'med1o, nm pro.Jccto do 
le1, Cl'OêttlLlu naquolle gst.ado Ulll sceviço es
pecial o pm·mu.nent.c de aç~mla.gem, .com u fim 
do pr·ol;ogel-o contt'a as rnpctülas soccas a 
quo c.:;l,á sujeito. 

Este,sr3r_viço 1 que tem por objccto ::t re-· 
constt'UC(··lO c cone! usfto dos aç:nJes jú. oxis
ten tos,. c a con~ti'Uc(ã.o do outros nos loga
l'dS mms api·opt·utdos, cb peeferencüt naquel-· 
los onclo a expo1·ionci:1 Lom domonstt•ado se-· 
re.m o:; t~ais flttg?llt~rl?s nos tempos do caltt
mtda.de, e um pr1nc1pto de propaganda, um 
co1neç:u uo rea.c,;ã•J c.mtPa o system:.t até hoj o 
a~optado de f:iO lov:n· rccnr:'::>OS áq uellas zonas 
sunplesmcntc em tempJ de calt.~.midadc e re
ctir•al-os quando no firmamento cearense 
surgen~ rts primoira:5 nnrens promissori..Ls da 
futuro wvcr·no ... 

As repetidas socca.s, pol' que tem passado o. 
Coarü, jtt devitl.m ter levar.lo 1 Sr.Prl~siuonto·,. 
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· -~aos poderes vublicos a.convlcc-ão de ~lllC o~d~gm~1. cJm o fim de p1·_ote~el-o contra; as 
> Ce.ar<:'L !n.erece c1u.e .. so1·n.·o clle se. es.·pra .. wm a!-> ropc~1d ~1 :': .~ e,cc:t'; a, qt~.e. est<.·t· S!lJG.t.to. . 

. suas >'.ustas protector·<.tS, tle que JH'CCL:;n. de · .. \r~. 2.0 Es:;;c set·V11;o tem :por obJecto a. 
so~uçã.o o pr·oblema Ü<t·u.gu.i, n tt rni n h : ~ t u l'l\ L, le,)con .-.; tl'.t~ : : ç;lo. 01.1 . cunclus;'í.o dos pcqneno~ 
}Wlnctpal elemento üe suu. l1r,Js]Ul' llia.tie e I ar;·ndcs .JU. c:o::;ton&os, ou por <LCilbu.r, bem 
.J'u tur.J; que ao Cea.r(t d.nvc n · ~;:n· dado.q os eAno n. coos~ruc(·?u) do OIILt·os nos loga.l'&S 
mai.3 fl)rtes,mais potloi·osos meiuSlHL':t,8i nã.v m:t is ;qwopl'iados , e de prcrerencb nos mu-

-det .. ·~J. 11 ·~r· . as c·.au;:;: ts,: ts .secc.· ts qu0 0 ~ li ~~ ... ~. ··t.~ .lhm. l· lli.cipios r.ll.lO .a. G.
1

Xty.lri o. n~ü~ 1.;Gin domnn3tl':.tdo :pQl'Lodtcamente,. tw men os pat'.), Üllmnnlt' o:; ~et•orn os mat':l n,~~dtu.dos no t empo d.aquella 
seus r.eniveis oJfeitos. cal,~midwle c qno mai-:: difficilmcnto podem 

Hn, dít;,s, St·. Prcsidcnte ,o joen ;,! A ;,V .lic.ia . sm· ~~ !JCCJI'l'Llo~ . 

:qu·G. s.u vn~)liCa ne~t·. t ç:. :,pit:' ~, ], 0JJJ .. ~,(l]Qgl'.i.: l. 11l. l ' l , ll Ad .. >l:" :\ ? } 11 .:'\t : •ttCÇ~O. de p.equcnos '~.çndes: 
trnnsmttt1do do Co:u'<~, ü1sscl m ;.ts u r1 m cn1,;-; a, que se rclor-0 o i ~~·L1go :wtec;;dcnta. sel'a. 

·quo tamilit~s intoittu.s de ser·tanejo.:l <Li. Jtdnlut ft~it.a poe eon cml'cneh, pubLic.::t, e pelo sys
tnrr.:t n:l.o podiam mais nem me.:l Jno ond- . r.cn1:L (rrw mdlwL·.:s v:wta;.:·ens orrcrJccr·, nã·J 

_ .gru.r, nã9 poJiu.m nnl~ uza: do dir-eito. ú:L I p_oi c ~ IJ.o son cu~t·) . o.lo va1·-s;3 ~L. nnis do 
locomoç:w porque tenunm ser surpl'~lwn ·.lhLs I' 40:00J:) e su t t'C::lt~tencta :J':\r tnfML H' u. h ' 0S 
pela mot>tc, á. falta üagua nos ca.nunhos. aunos de seccJ. · 

Din.s i.lepoist a. Gaz.~ta de Notic:·~~s. jJr.na.l· P ;_~r·ageapllo unko. O mesmo processo d.e 
que t ~i.mbem_ se publlcn. nesta GapLta!, d1s~e con .:: urrenc:b pul.:dj•c:L ser<.~ ob:;crvado n:t re
quo ePa deveras assustn.dor o phonomenu que constnr~çiio o ~ t cohclu::;fw doJ açndcs jêi cxi.-:;-
se e~t<tvn, observando naquelh. Ca.pita! com tentes. ·• 

-o de~app:·n·ecimcntoextra.ordina.rio d<.1,s ~guas. Aet. 4. o E' cJndiçlo ossenciu.l pn.ra. a.ccoi-
Ve,-su, d~s~us ~e~e~r~n:~11as, ~r: ~r-e~_Idente: tação ua peo_p)!ta cíue o log·a.r escolhido para 

e_ da::; .'i~ma,ts notlct~.~~-tr an~rmttlt.Lts ~~- c;Io a con::>trucçao ele no\-03 <.1çudes não esteju. 
m~_~e"t,1.e~~e, que. a sttuaçao d~ . Cc~Ia é a enc·,·avad.o om te ~·renos, sítios ou fazond.as 
!ll · ·l~ eutw~poss~v~l ?CILW 0 .G.Jvctn.o d?Y,~~do particulal'es, e q_uanrlo assim succcda, 
·.to .. l;tl~~ mo .. ttd. ~s ~.~o mas 

0 
·.prom?ta.s ~pu. e a .. cor.rm·ão. pol' contn. do. c.o .. ntract .. a .. nto tod.::ts as .~vltar que,? ~eat<L se torne ~rn_h r.eve e .. pa~o despezas da. desu.propriu.ç\fw do terreno, o 

.. . le tempo, .smn.~ um deserto mhu.btta.vel, utn quo tet·ú logu,r antes <lo inic~o dos trn.-
vast_o necr~terro. . . . . IJll,Ulos. 
u ~;~o, d.cse.Ja1~d-~) ma1s, St. ,Pl'BSHlente,, fn.~1- !\.e.t. 5.o r~rn nonil'!m mnn~cip :o s(mt pm·· 

· ~~I <1c.~ c.oue.':ali ~~,e .m~ f~n °11.1 :m hol~ t~w m1tttd ·1 a construcçao do mn.Js do um nçudo, 
a(;ant.~'l.~l.l. do~, nos:?s tr a )t.l.ihos,,\ ~li: . ma.~lla ~ sem q1to os fiwores dtL pr-esente lr~i se tonlu1m 
~ u pr >.)ecto '\M :SJ., paru. q:IC seJu.. l-~ (0:, e e:~tenJiJ.o éL toclos os outros que úoUo.'i pr.3ci
scnto-me convenci~) de que '" ba.ncad,, cüí1· ::l:n·cm. poder~i cntt•et~Lntu o GdVN'rlO dpn· 
.r~n:G t~m pr·o~u.~~d~, na.: ... ;:!Tan~!~s en;1 ~rg~~~ trv. do:.; 'limites d~s z·cct;r_;;o :~· f';wu l t : ~t. h: ~:: Pl:c
ma~ .~.o~ qt~() p,ls:':)a · ~ nos~"· ,1'01 ~ .. ~. c~ np ,1L mittJ.' flll:lltJUOl' cichtdi'iu que constt·tlil' açn1los, 
per~ent~,rncnte o seu üe_vm, rc~t,w<lo apcrl<l:~ tle aceut·tlo com o :\l't. 3°, em tct'í'tL~ llc snn. 
:pe~n· ~·;o : > pu~e~·~s :pu~l\~c.os, ~~du·.;.~ ~ovut•no. pl'opl'iod:v\c. 
qt~~ r .J~.J ,const~I, LL qn~. o~ .~eu.~ens.:..:;,. ~:t~neLlc: Al'l;. Ci.o Tcl'min:vlo o serviç;o do r-ncon
~ll ~. s~?. s~m~te:>?s. ?.~ tme_~ros <L ouv.u "~, v~.~ strncçd.u, const.1•ucç:i1o ou conclusfi o tl ;J:: açu
;~;u:stJud"\ d.~ I d,G:l~ no;:; !.?oment~s <1' 1~:~ tLes c vm•ificado tc1·cm sid.o su.tisf'eHas t•J(las 

o?~ q.u.e u,s .co~ron::;~s ~. q~~ sao sero?1.0 08 ~L·t· as conclições da l)l·oposta., see5.o o~ dúos 
~11en .o:-; d •• !or '-~1,1r. n~s !:~e.n ~ts do no~S.? cxe~ c.t.- :.ll,!udcs recobitlos pelo Oovm.'no e llatlos ;t SJl'
o e tL lH vcn~.;hcl 0.) C .. ctl OS de llOf:h ,.~ IrlUil- viJã.o :publiC'l. pouendo <1 Uni1.o pntr;n• em 

nha do gu :H'l'<.t, os c_earcnses quo a:r~da h a ·:t.ccordo c Jl~' o rrovcrno do E\ta.rÍo ' "Óbrc a. 
. :poueo dert~m. o rnm?l' exemplo do ctvisn1o e h.-:;c[tlizaçã~ c co1f13ervn.r:Ko dos ~nr;srn~~ 
amol' )), Patrta, detentlendo um pedaço do . . . _,< .· "'' . · 
tcrritol'io brazileiro, cobí<:ado por P·Jtoncia . P<~t·a.ge<:tplw . um co. Somp1:e que lo r :prr:

- éstr~.tng-cira, não munarn de tom :'J, n;'ta mor· e:Iso, :-.mrà _onvulo ~ engcn.hon·o :fi;;·.;a.l. áa. es-
'ràm do ~cde. tra.da de íel'l'v ma.1s pr-oxumL do logal' onde 

Tu11hu concluillo. (Jh-tilo l;cm.; muif;o vem. o sm•ytç:o hrmvcr de 801' feito, o a cltt~ co~l-
0 Ol'(ul:n· d mttito . comJíi'imentaclo.) pete rnformur ao ~overno :3obre ;_t ::; cond ,çucs 

. . . . . . _ da. propo.~t11, idoneidade üo pt•oponnn Lo, loca.l. 
Ftcrt;~obrc 1.~ mesa, até nHerwr ~el1bern.(;ao, e.::;coJhidn, system<t mal::; <~propriado de aç:ude, 
s~gULu te sua. cub:.tçãu, etc. e·Gc. 

Pr:.O.TECT·1 
Art 7. o Pa.rtL o cus Leio . desse sorvi~;o con-

,coePct'á. :.t U n iã.o com a; quota. de 2 o j o sobt•c 
O Congcesso Nacion;:tl decrota: o toti~! de ·todos os impostos <n·rectLdados 

Ficu. ct>cu.do no Estado do Ceó.l'á pelas di \cei•::;as ropa,l'l.içuos fütle1•aes no Es· 
ospecial .,o pormtLnente do açu- tado. 
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Al't. 8. 0 Vorifica.do o rosnltadotoi;•,l dos;:;a. 
arrocada.çJ.o, o Governo orden ;tt'ii. a.s pl·ovi
dencitts · JH'ocis rts pam a. consu·ueç·ào elos 
-açudes quo ju!gae m~Lis nceo3s;n·w.-: , de 
a,ccordo com o <tt•t. 2". bem como pa.ei1 í.L ro
-construcç:ã.o c conclqsã.o daqnellcs r1ue lh•: p L
recerem mai:; convenientes. 

Art. 9. o Rovuga.m-se a:-; rl s;,o.siçõ:;s em con
trario. 

S;Lla dassr.ssões, 28 rio agosto cl \ 1!)"13.
Edlw;·do Slwlf.(rl.- Fran cisco Sú.- 'J'houw::. 
Accioly.- Frederico Bo;·ges.- \Tii'!filio Ift·i
fjido.-.Joao LrJpes.-f;onçalo So ut1 .-1.'ho;7-1w:; 
Cm;alcanli.- Bezerril Fonlc;;etle. - .')'er_qio 
Saboia. 

O Sr. I\lauricio de .'\.bt"en jltS
titica. um <t reclamação dos fu.bl'icanf;c_.; dn e:tl
-çaclo, pedindo a ~xtcnsã.o do.:; ravoee::; concr\
didos ás stt:lS indtHtl'i:ts pelo p1·ojcci:o d.o 
Sr. E::;moraldíno Ba.ndoiea, do 20 e junho, 
;à :i fabricas de tecidos. 

Conclue pedindo que a. l'oclamaçã.o 'i"á <1 
commissão rospectint. (Muito lnm; nwilo 
l1em.) 

pilh;vlo, como o c:.tlç:.ldo, pois o art.. 27 do 
regulamento de 2ô de m;uço de 1900 diz: 

<< 0:'l inf'eactoecs do-:<te rognlttmento sorll.o 
punidos com as seguintes mnlt:_ts: 

DD l :000.~ <~ 3:000$000. 

1;) o::; qnc pol' qua.lqncr J'<J-:.·ma emlJa.raça
L'ü lll u11 illutlit•om a <ll_·ção dos a.gontcs fisc:ws 
no nxurcicio tle suas a,r,tribuir,:õos.» 

Ot'(t, sondo clontrina. ::ulopt:Hla que emkt
rac;:.t ou illnde a ;~cç~:-10 d ·IS agente~ Jlscacs 
todo o negocia.nto que não proval· inof'u
t<~v-olruent.c a, pt·ovotücncia.- de s-n~;. mercado
ria enconteada em inf'l·acção, torna-se- este 
i[J:;n fi.u;lo o inft·act.or e passivo du. pcnali-
da.cle. _ 

P:.Lreccndo, poi:;, ao:> snpplica.nte:-; qne o 
fL-:co :tcha. se rigoro.:lJ.mente apparelha.do pa.ra 
exercer proficuamcnto sua. J'uncção sem 
noec.;;s itla.do, quanto á inrlustL'ia o commorcio 
·lo C<tlt,~atlo, d ~L rotul:l.gcm obrigutoL'hL, que 
vom desvendar sem proveito do ninguem o 
::lGgt•ccl:J do ~eu c >mmorcio, os supplic<tntes 
pedem quo no rl)tnlo collado on impres;.;o nas 
mci·cariol'ias de seu curnmurcio sej<~ facul~ 
btivo o uso d.) nom:3 o reshloncia çlo produ-
c1;ot· o:1 sirnplesmuntc a, cxpL·essão..::DHiuslri(t, 

Documento a. que sa ref8ra o Sr. Maurlcio fl,·n_:; !eira ou :.Vacinnul. 
de Abr .m .Julga.nüo de iiHoil'a. justiça o que os sup-

RO'J'ULAGEH DE C:\LÇAD3 
plicantcs peetcndcrn, o sendo <Üt compotcucia 
do Poder Lcgisla.ti ,~o prover sobro t) as-

.Represenlaçrío cont1·a 0 rleaclo. n. _1 .GD7 , l I sumpttJ, os supplic;Lnl,c.;; entr-eg"i~m,colllhdos, 
12 de dczcmu

1
-
0 

ele iDO:! (e iL ~.lüS~L Üit Ci~l11:.LL';l, dos Dcpltl.ados a pl'e-

EX:ms. Srs. Membros do CongL·esso Nn.cio
nal-0 commet·<!io de calçado, repecscnta.•lo 
)_)elos abaixo n.ssignados, ferülo na libol'dado 
e resorv:.L com cl ue até itgora tem cxercülo 
o sen commerci'J po~o doct·eto n. 4.697, de 
12 do dezcmiJI•o do 1902, que dct.ermin:t a 
o brigatoric<hMlo dtt rotulagem clt~ .-::uus mcl'
cadori.tts eom a dech~ração do nom , ~ o rcsi
dcncüt do prodnctor, vem S[l valer da. a.lt.a 
a.utodda,,lc d_o Cong1·csso pa.ra quo lhe seju. 
poupauo O!'lsc vex:tme, inutil á lMt obseevan
cht da lei do imposto de con~umo c a.l ta
mente prejudicial :w sou commcrcio. 

De fa.cl;o, si . h a pt•oductos Sltj:;i tos ê:l, este 
imposto sobro os quucs o fisco exerça a mais 
.i niUudivel vigih.ncia, é um <lellcs o calç:~rJo, 
cuja fisculiz;v:ão. começando a exorccr-so no 
mais recundito centro de pro<lucção, prosc
gue através do comJrwrcio tle intermorliarios 
:ror gro:;so ou a retalho ttté ao consmnirlor, a.o 
r1ual o decreto n. :1.622, de 2G de maio 
do 1900, . onthoL'gou poderes de · fisca.lizaçào, 
rcm~nera.da. pela. co-pa1•t.ieipa.ç~iio da impor· 
tanc1:1 íla mui ta .. 

E não so diga quo existo possibiliJ[!.Je do 
e~capar <Ls peuulídades da lei polo desMnhe
ctmento da proceLlencia do producto estam-

sente repre:::cntac;ão o OSJ)C ~·am ütvoi·avcl 
delibera.çào. 

lüJ de Ja.nnir·o, agn :_d,,, de tn0:3. -
Porto Muntios.-AW.:'IL_;to H.eis.-A. Pinl;o & 
Co::ikt .- Lubo, Soriucir:L & Cump.- ,\. dn 
Abreu Guím;u·íi.IJ:; .X Comp.-i\Üt'Lins u<L C1·uz 
& Alll<U'<tl.-Custotlio .Josü dos Santm.--.lufto 
A. I~ :L t'IJOS<t.-.Jo.~ :! \[ari<L Alvf'~L-.\'ni;oniu 
ele Souza. Lobo.-M. Nunc~ & Comp. (l'';u·c 
RoyiLl)-guclido:; Reg·•.-C. A. Lou:·oii·u & 
Cotnp.-.Joi:w E.-;tove.s.- Domingo.-; Lago & 
Comp. - Ca.mill.o .José CLLL'V:tllto. -.1. ,\f. 
BL'agn Silva .. -J. i\1. du Oost:J .• - Pc~1·oira 
Bastos & Comp. - .ToéLCJuim At1tlttH~s <b 
Figueiredo. - t .ntonio Forr-eit•;J, Can1pos. 
-Angelo .J~tnnt1zzi. - .Tn.cintl10 Ton·o:~. 
Coreôa & Avih. - Cu.va.l.lii !rn, (J!Lllo & 
Gaeciu..-Francisco Ca.vallíi~eo.-Cost<~ B;tstos 
& Ferna.mlos.-.JoS(\ S<tlg<:tdo Moroiru .• -A. 
D. de Carvalho & H.ibeiro.-Pedro IJwtroto 
Guimu.r·ã.e.':l.-A. I. da. Mor.tu..-1<'. C. !U.IJ :J i
L'o.-Por procuraç:lo, .Joaquim Pinto de C<ts
tro.-.T. F. da. Silva,Piuhão.-.José F''l'l'Oit•:v 
H.dJoit•o.-Valladão & RíiJoit·o.-M. ~antos 
& Comp.- A. Ahra.ntcs !lo ~\ Iiwcdo.
Ft:1ncisco Alves da MotttL & C'omp .-Al.boro
tino Rodrigues.- João Fcrnn.nüe:-; <lc Araujo. 
-Horacio de Andrade & Comp.-Ani.lrê NLt-



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201511 :48- Página 14 de 24 

512 ANNAES DA CAMARA 

nos. -J. M. Pa-:!llcco. - Por procnração de 1 rjo de 5:05:3$763, para, pagamento do orde
J. F. Bastos (;m::>ente), Athanasio Costa.- nado n.o mestre de officin<J., aposent<J.do, do 
c. do Souza e SU va.- Ant.r:nio de Amurim. cxtincto Ars:.mal de Uucr-rn. do Estado de Per
-Lima & Irmão.-JJsé Luca.s Br~wtlão.-A. na.mbuco Thomaz Antonio Francis1:0 Barreto 
Araujo & Ferreira. - .To~é S'J<ln' .JS da Silva. (3a tliscussã.o) ; 
-Cesar Aua-usto B:.1ptist.a. DmL~.-Louren ço Votação <lo PL'ojcctu n. 171, de 1903, auto
S.iniões de- FiguoircJo. - Sonz:1 Soa.J'C:-5 & T'it;a.ndo o Govm·no a pagar iL lJ. Lniza, Duarte 
Comp.-F. Souza l3t·aga-:\lbino dcs S1.ntos I Sayfí.o Loh:.Lto os vcncimc_ntos de seu. fi. 
c_ orrêa (fabr·ica). - rvranool Pinto N"o.!.!"IICit'a na,do marido Pelí\>Ev.:wgeltsta. de Negt·mr.)s 
(fabrica). - Marcolino KJJI"iguos & C:omp. S•tyãu Lob~~to. 2o ofnci11l, aposentado, do Coe
rfabrica).-i\1. Gomes de Olh·nil'a (ütbril:<.L). roio Geral, COI'rospondentes a,o perioll.o de
-1. Mendes Abrant:ls (f"a.bric<tL- c;qtcstino corrido de 14 do novembro de 1894 a. 5 do· 
de Abrcu.-Ansel1110 Pat.ricio & Com p.-M. julho de 1893, rdovada para, isso a pt·cs~ri~ 
n .. Pinto (fabrica) .-ltaphaol 1\ woln,ri ({h- pção (.2a discus.sft.o) ; 
brica).-Luí:t. Pinto Fcncira (f<LIJ:'ici.t).-Mci- Vohção do pl'ojecto n. 187, de LO.Yl, auto~ 
n<?c! Cascmiro & Comp. _( fabr·icanw::.:). -1 riz:~n(lo o PoJo~ Exc~utiv~ a a,brie ao ~Iinis~ 
Vtetra & AlburlUUI'CJllC (f"alH·tc ).-Cocllw, At- tet'lu da.~ Rela(;oe~ bxtorwrPs o crodLto de 
meila. & Raymundo (I<Lbr-ica).-A. da. Silva liJO:OOO$. ouro, para o mcsmG fim do que 
& Lopes (f<~bricantos).-G. ü. Fl~i'P .ü·a. ~\: fui au'ot•:zado pJ!o decreto 11. 977, do 3 de 
Comp. (f'aiJricantcs).-Antonio L·•ur·cnço Sa- janeiz'o de 1903 (~llo di..,cussão); 
raiva (fabrlc;wt~) .-Francisco r.Iarano (f;lr Vot'tçã.o do projc.:::to n. 188, de 1903, a.uto
bricani;e) .-R. Conê:t & Cornp . (fttbeicu.ntes). rizando o Potlot· l;xecuti ,.o a. abril• iLO Minis
-Atfreuo R. Neves (fa.brica.nte).-.\. rogo de terio da, Fazenh o credito extraol'dín:wio de 
Ma.nonl. d;t Silva Vinhas, A. Punsec~1. (l':tbri- I :9i4$600, em ou!'o, o ela 462:0:~~$520, em 
cante).-Polvorn. & Comp. (f;1.beicantes).- papel, pa1·a attendoP ao pagamenb das di
Custouio Ma,t·tlns & Com p. I f'abJ'iean tr.~).- viu as de ox:wcic:io ; fin,los, const~~ntos da rc
IJorningos Soares rdacludo (f:l.bt'icantc). - lação quo Cl.PI'CScnta (2a c.liscussã.o); 
Vi terna & rrmã.o (fa.llric:.t.). - .J. Pi nt0 de Di~cussfto unicu, do parecer n. 175 A, de 
Almeida, & Com]_) . (ía.brica). - .Joã.o Jo~é de lfJ03, SJbl'C a Ol11Cnch otn~recida na diseussão 
.-\Jmeída.- Ff'<Lncisco Antonio Bcllo.- S. unica dv projecto n. 175, dJ~:.o armo. q11o 
Rocha(l'abt·ici.Lnto). autoriza. o Poder Execntivo a c.)ncedet' ao 

I prucnead.or <la R lpii'Jlic:t DL'. Carlos Borges 
O Sr . PreRhlentc- Não havonclo Monteiro, se 's rnez!sdc licenç~~, com OL'de

n:.Líla. rna.is a tratar, designo par<L segunda· nado, para. Cl'll.GílL' de sua sauclo onde lhe con· 
líür·a, 3I do cor-rcnt(', u. se.:.!·uinto 01·dem vier' ; 
do dia: Discl!ss~o unica. do pl'oj lCt.o n. 1R9, tle 

Pr·irnoira. parto (at1í 2 l/21wr·a.s,ou antes): H103, :wtol'iz·1.n<lo o Püdt•r Exccut.ivl) :1 con
ceder :;.u LlL'. l'odL·o P\.!t'OÍI'U Chc.wrnont. R:dol, 

Votar;ão d.n projccto n. l4G, deste anno, 
que autor·iz<L o Po<ler Excuiívo a conceder• ao 
arnanuen:::c do Trii.Hrmtl CivlJ o Cl'iminaJ Au
gusto Moreno de Alagão nm anno Jo li· 
ccnç::~., com oedona.do, em pl'Ol'oga~:ão ii. qno 
lhe foi couccdiJ~t em 13 do ,julho do auno pa.s· 
sado (discus~ã.o uniea); 

Votaç:lo do p ·o,joer.o n. 180, de 1903, auto· 
l'izanrlo o Govern:) a c.mtar, pu.t·ll. os eíl'eitos 
1.l:t aposonttuloríu, o ternpo em qu~ o coni5r.r~ 
vadol· do gauinetc de operações e itpparclltos 
d:.~ Faculda.cle de McdicinéL elo Rio de Janeiro 
Joaquim Alvo~ Ca1•noiL'O :,;cr·vlu no exercito 
(discussão unica) ; 

\"otaç:ã.•.J do pro,jt~cto n. 186, de 1.903, role· 
vand.o ao ex-Dopul;:.~~lo pelo Dí~tr•ict.o r~ecleeu.l 
. José Augusto Vinha.cs a proscripç~ão orn que 
in ~or·roi•arn os seu:' subsi1lios, de ll do ngosto 
a 25 de sctombro de 180:~; com voto em so
pa.t•ado do SL'. Esl;cvt~m Lobo e pa1·cccr da 
Commb;são Je Or·ça.rnento (ulscusl"):ío unica); 

Vottu;ão do pro,jocto n. 2ll, da 1902, 
autorizando o po<.ler• Executivo a. :tbrir ao 
:.\linisterio da Guet•ra o credito cxtraordinu.-

juiz suiJstitu t;u fh.lc ." :t/. na :oiOt!Çií.o do Pat·<i, 
sois mcwsdc licem~~a. sum vellciHIOJII.us, om 
pr,Jrugaçã.o daquolla em cujo :.:ozo so :wlw., 
P<LI'Il tr·atar do su:L ~audu ; 

2a.discus8ã.odo projectu n. 191, du !Oo:·:. 
a.ntoriz:wdo o Podcw gxec~uliivo a abt•il• ::ttJ 

·Min stcl'lo da Glzor·ra o cr~;Jito de :J~:J:OOO.~~ 
l'lupplcmcnt.ar ú. eonsigna,iã.O :3~1\-Tt·an3porto 
de r.ropas-da ru\Jl'ica };):.1.- Ma,tcr·i;ü -do 
a1·L lü <.lt~ leí n. 057, de 30 de d.czombro d.c 
lü02; 

2:• dlscu;;são do projocto n. 10.2, du 1':')03; 
autodza.odo o Poder Execrüi VI) a abri r ao 
Minisl;or·io da. Gucr·ra o cr·edilío tlu2.1H1:G:.n~, 
supplorncnt;:w ú. ruiH•ica. Jr}•- Etu.pas- d.IJ 
a.rt. lG da. lei n. 957, de 30 de dowrnbr·o de 
l9U2; . 

2o. tLscussã.o do projocto n. 103, drJ 1UU3, 
:.~t.Ltor•iza.ndo () PodOL' l~xecuti vo :.~ a.IJl'ir· :.w 
Ministerio dit Industría, Víu.c;ãl) e Obl'as Pu· 
bl.icas o cr·edit1> ox~ra.ord.in :wio do 1 i0:40U$ 
p:u•a pagnmonto, no pro:;cnto cxorc.cio, tht 
gar<Lntia. <l.o jut•o:.; concollida. ú. UomfJl!,fJnie At{· 
miliai1·e r.las Chemins de Fel' r.m T.Jrdsit; 
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SESSÃO -EM 31 DE AGOSTO DE 1903 

Discuss5.o unica do p1recer n. 43 C de 
;DuJ, da Con~mi::bão de ÜI\~a.mento sobre as 
1;men~las. offcrocidas ao projecto n. 43 B, 
Sttbstrtutii'O ~o n. :1;l, em :3'' discw::são, que 
JJ1êtn~lt~ apphcat' ao::-; torrcn:_;;:; ou proprios 
T!lamclp<tes que 1'0mlta,rem de :-;obea, ou ex
co.:S·)S sobt•c os alinhamentos do euas. avc-
11Ülas, pt'aÇ;L'l, etc., o dispJSitivo do art. 15, 
~: 8°, lci,Lnt a, dét lei n. 85, de 211 de :~etom
bro ele 1892; 

::a di:'leussü.o do peojedo n. 170, de lD )3, 
~·e<bc1)io pat\l, :)" llL;cussão do substitutí vo 
éL}Jt'cscnta1.lo na .2" discussão do 11l'Ojer"to nn-

met'o lOS do 1!102, ClUO regul~t as mareas da, 
proprieJadc dos animaes muar, c:tvallltr <J 
v :tccum em tiJdo o tcnitorio da, RepubLic<.t ; 

Segunda p::,rte (tis 2 1/2 horad, ou twtos) : 
Cnntinuaçàu . lli:L 2a. discussão do pt'o.jccto 

n. l-17 A, de W 1:;, com o paeec:Jt' s.Jhl'c as 
~mo:]{las oll'Grüt'idas n:1, 2" discu:;são do pl'O
.JCcto n. 147 lLJ."itG a.nno, que fix<t ;,, cL)spez:~ 
do Miuister·io d Guerra, p~•.r:.L o exercido 
de lUO!. 

Levantll-SO ;~ ~:;ss:·Lo ;i,-.; 4 horas e 20 minu
i,os dtt hl'dc:. 

7za SESSÃO EM 31 DE AG-OSTO DE 1903 

Pi··.~8í,lcJiciu dos .-.,·,·.~. PcwlcL ( ;L;inuo·aus (1 •,·usi(l,•lilc), AlntCt·:;· Gi!iniru·a,~s ( Jo Suci·utw·~c~) 
v PLtulu Guilna;·tíL'" (f)rcsidcnlt'). 

~\o mcio·dia procedc·se á clutmada a qnc 
:··ospondení os Sl'.L Pa.ultt Guima:r:'t.Od, A!enca1· 
1 iuimarii.cs, Thomaz Accio!y, \Vaudel'tey de 
)Iond.onça., .Joaquim Pires, Eug0oio Tolll·i
nho, Ené:~s Martins, Aur·olio Amorim, Ro
'll'iguos FeL·n:~ndus, Anizio do AIJreu, Sergio 
:O:u.boya, Ounç:üo Souto, Ta.va.ees tle Lyt>a, 
Eloy du Souza, FonscctL e Silva., \ValCr·o.lu 
Leàl, Tuixcit·:J. do Sá, J31•icio F'ilho, l'viala
'1 tJitt.~ lionç~alvo:;, .Julio ele Mello, Rodrigues 
:Jol'ia., .Juvmiano de Carvalho, Feli~bello 
Fl'olro, Folix Gaspt~r. Pi.Lranlws i\.fontenogl'o, 
norlL'iguos Saldanha, :\Ittl'COlillO MOUI'i.L, Ber
n:.u•do Ho1•t[t, CoJ•rcia Dutt>a, Aug-usto de 
Vasconcelios,S:t Froire, J~r·ico Coelho, Fidelis 
Alves. Galvtt1 Hí.Lpt.ii-llítt, Lnul'indtJ P1tt:.~, 
;\rauricio do Abreu, Carlos Teixeira Hrandtlo, 
ftibeiro .runquoirt~, Astolpho DuLr'é.L, David 
Campista, Btwno do Pa.iva, Leonel F'ilho, 
/.~arlos Ottoni, Sabino Bar·roso, Cai·vallw 
.!:ritto, Manoel Flllgcncio, Noguei1•a., Limlol
~pllo Ca.ntano, Padua Rczendü, Mo.·eí.ra úa 
Silva, .Jesuíno Cu.r,loso, Ber-nardo do Cam
;pos, Fernando Prcst'~s, ELoy Chaves, Paulino 
Carlos, Fl'anciRco Malta, Canllido Rodrigues, 
j-fermenogildo de ~o!Ol'i.LCS l?Hho, .roac1uirn 
TeixoiL'a Bt·tmr.lfLo, Lamenh:~ Lins, F'J:•an · 
dsco 'J'olcntino, Pa,ul:.t Ramos, · AbJ.on Ha
Jltlstn, ,J u veni.Ll l\Iillor o Homem do Cal'· 
Yalho. 

Abre-se a sef.!são. 
E' lir.fa, e posta em discus:~ão a acttt. 

Vol, JV 

O St•. 1-ler••u.eneg;.ilílo de .1\.Io · 
raes- St·. Pre:Sidcntc, o ee.;umo do dis
cm'.:IO quo pronunciei .><tbbnllo c .f'oi hontcm 
p11blica.do 00 l);'fll'ÍO do CO!lfji'C.:SSO COOLl!lll 
incurr·ect;õo::> que eu, em voz do L'il . .?.tUical-a.:'l 
agot•a, }H'Cfil'O ftLZOl·O lli.L publica.ç:ão Íl1tCgL'iL[ 
elo meu di:;curso. 

Venho apcna.s l:.Lvt•at· o JtH.lU protesto. 
Em seguith~ ,:. a.ppt·ovrt,léL tt act:.t dn, ~o~~:lo 

a.n tccerlen &o. · 

O S•·· PJ"esidente - IJccli.LrO em 
tempo á C:~nuu·:.~ q 110 retiro dCL ot•dom J.o dia. 
a. vul;açã.o do pt•ojocto n. :2ll, do UI02, po1· 
que o ref'o.·ido pt·oJocto j:L f~ú a.pprovad1J t•m 
311 discus~ão o suguitl par:1 a. Senado, figut•antlo 
na ordem do di:t, pur· ~imples cng:wo. 

OJWI~~I DO OCA 

O Sr. Presidente- Nfí.o l1uvonLlu 
numcl'O legal para, se pr•occtler <.Ls vol;:v;õ::Js 
d:.M; mu.iiot·ia::~ c.'Jn ;t:wtos du. ordem üo diu., 
pi~SSé.L·Se il 11111tcria, em discussri.o. 

E' annunciada a. d.i.scus:!ií.o uníc:.~ do pLLr·ocor· 
n. 175 A, do 190:3, soiJt•e a emenda otl'orccidu. 
na discussão unJca. do pro,jecLo n. 175, dos to 
anno, qno a.1ltol'iza. o Poder gxocutivo a eon· 
ccuet• ;~o procul'a.dot• da ltopublici.L, Uf'. Ctl.l'lus 
Bol'g-o~ Mont~iro, sois mozos du I i.conçlit eom 
orJ.Linado, para tt··~hr d.é stt:t saudo orH.lo 111~ 
convier. 

o:; 
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--~·-----------------------------------------------------------------------
Ningucm pedin~lo a p:1l:.wrn., é encerrél.da. a 

di~cussKo e alliada. a v.Jtação. 
E' n.nnunciu.da a U.iscussão unic<1 do pro

jecto n. 18!), de 190J, autorizando o Poder 
Executivo a conceder ao De. Podro P.;roira 
Cheemoat llaiol, juiz :-:;ub3tituto fed.ee.d na. 
secc·Ii.o do Pa,l:'á, seis mozcs de liconç-.i1, sem 
-vericimnntos. em p1~orog:~ção dê),rtucll<l. em 
cujo gozo se 'LC ita, p:u;_~ ü-;ttéLl' de suí1 
;';ttudc. 
Nin.~·rwm pedindo <.1. p:dn,n\: .. é unc:orr;,uh n, 

discu :;~~io c <l.Üiad:t a. vo1.;1,ç·.fL•J. 
. SU.tl SüCCOSSiVé.l.lllC!JI,I\ Si.\ 1:1 olüh ti '• O!lC!Jt'" 

r:.ulos em 2:\ di~:h:lt:-;s:·v} os ael.;;. 1" e ~.,do p1·o· 
jeeto n. 191, do lD03, :l.:!f.·;l'ÍZlLI!do·o I'OilUl' 
Exoutli;ivo :1, :d.n·it· :w MillLI;: ;t·i,, d:r. Gacwt·•.t o 
Cl'OdtGO t.1C :):!.'):000.-.;, SUL>p1omen 1/d' ;_1, GULl Si · 
gnaç:J.o ::n:•.- Tt'iLil ::;pode d:} t,eopas- üa ru
briea 15"-:\I:.Ltutii11 -do :u·t. I li (\a, lei 
n. 957, di.\ :;o du cLwmlJr.J tln l002, fie ',iltlo 
Ltdiacl<L a. votn.,:;·tO. 

São su~.~cossiv,Lmn:ltc som d.oktl;e encól'L'tt· 
üos em :2a discuS:JitO os :ut.s. 1 o 1: -~·· üo })1'0-
,jc ·'r,o n. 19~, de 19:!:;, ;; ut01·i'!.ando o Poüor 
Execnl;lvu a. <~bl'it· :1.0 ~linist m·l1.t Ll:t Gllorm o 
Cl'Ollito ue 2.181:63/:--;, SllpplCn1t!l11ítl' :i l'U

lJl'ietl. tOa- l~tap;Ls-do ;\,!'t. l<i :I:L lot n. 057, 
üo 30 tln dozoutbL'u do 100:!, ficando i\tUada <1 
vot:v,:ã.o. 

Sií.o !:lllCCil.-lSÍ v:un!lll k• sr~m 1lcb:Llc cnern·t·a
üu:1 em 2:\ <li:->euss:·lo os :Lt'L1. 1'1 o 2• do t't'O· 
,jocLo 11. lU::, .In l!)O:l. ;t,nLOt'izn.ntlo o PuLlee 
Exec~ll i; i vu n. :thl'll' :w :\fin1stm•i:.l da 1nrllt;')/;r1:.~. 
Vi;u;:;'i.u o OlJL'a:; P11blic:t.-: o Cl'l;,)i to l'Xt1'<.t!Jl'
tlina.l·iu do 1/!J:JIJO.;; p:Ll' i.t p:lg:trl.ltillt;u, nu Jll'i)
SIJiltn oxereiciu, d.:.L g·~tt'í.Ltltir1 d.o jne<Js t:üllé.D
ílíll:L :\, fJuutfJ!IfJiiÍC .AlL?;iti.rir.: rlt.·.~ Uhemíns de 
/•;:1· ''H JJJ·,::;í!, lic:l.lli{u :di;t,dtL rL vui;:.LÇ[Lo. 

1·:· illiiiUlli',ÍíllliL :.Ldi::;c u.-;~;ã.u unieu. 1tu p<.n·ocm• 
n .. l:J ti,tb l 91J:3, da. .. Corn1ní sfío do 0l'.;::tmon&o, 
solm.) as Olll!Jilda-:: oJl'ct·ocíd:ü> :to JH'O.JCeLn 
n. 4:! B, sttbstii.ttliivt) Ücl n. 4:3, o:n :::c di::;
cuss'J,o, q ILC nw.ud;L applicrLl' <LUS toPL'ülll).) uu 
pPopt·.í.us rnun(Cipao:_; que re.mtG:Ll'Cill de ::;ob m 
OU OXüüS::IOS l:lOIJ1•a U3 :diuit~tlllCiltO.) de l'lli.LS, 
avenida:~, pmça:;, ot,c., o d.ls})OSi.ti v o do 
tLrt. 15, § B", l.cttec.L a, d ~ lei n. ~5, de :20 1.le 
se torn IH' O llc U:l\J2. 

O St•. Presidentc-Tcrn a 1n!avc~t 
o S1·. S;i, Frclit'l.!. 

. O _§t• .. !:!!ú . fi'a•ch•o nfíil 'lo-:n,j'l.va. 
dtsuuttl'lllilL~ o :t~:'!ll!ll[)ÍIJ ,[ 1 pt'OJtl•.:t;J 11. •t 1 c, 
do 1U03. 

g• obrig·ndo. lWI'úm, :1, V11H·r.t• 11 tl'ilmn:t, 
om vi:.;tu, tlo p;.u·ncer dtL Commissflo de Or'
f)t\monto. quo ],)t\SSL\, a ler: 

« A' Commissuo de Orçamento f'ura.m 
remettídas omendt\S o um substitutivo 

a.o projecto n. 4:3 H, do cori.'ente anno, 
pal'a dar seu parecer. 

As emcodcLS referem-se CL ma, teria tio 
projocto, o suhstitnLivo em Lt!guns do 
seus artigos t1· ::Lt~L Lla, h;onção de impos
tos, dando uutt'êl.) providcnci<t3 o cons
tituindo obdga,ções pam a, União. 

A Commissi'to tlc Constituição, L9gis
ln,ç:5.u e Jusl;íÇ:-<1 ücu l)at·ocot· sob1'e essa.s
omrmcl:1S e substitutivo, rojnítt1ll·lo c::;te, 
bem como :dgumas ti:t:..; emendas. 

A Commissào tlo Orçarnonto, julg:u1do 
justo o pa.1·ecer rJltC l'~leih o suJ,st.itn
tivo, a.ccrcsconh: tpto (·· prc,jmlki:tl :w.; 
inl;et•esses tl•JS eoi't·os pnblico . ..; · :t houç:ão 

. de impostos por um. pl'az 1 cã.o lon.!.;n, 
como é o ele 20 ii.nnus, ost;<tbcleeido no 
i.tl'G. :n do J'ofol'i lu :-,nb:-:>ttr.utl\'o .. \l(··m 
disto, pede-se nes;c sub.-jt.itutivo que 
snja. rla.da, antol'izaçü.o a,o Guvol'no pa.t;:~ 
(1ispensíur' o p:.tg<unen to do impostos de 
ímpo1·tar;ào em üwor de pa.l'tieularc~ 
que fizerem cJilicaçõos na cithdc; con::;
titujndo esse fa,vot· U1na ge:wlle dimi
llt.liç:ào ele l'Ctllla, pa,r<.t os coft'es publicos 
e importante. sumnn }mra. o::; e<li!lctt~ 
dore:3, que, construit1do pequenas c~LS:l,l'.: 
para, í.l.luguct inferior a. 50$000 Jncns<LCS, 
orn zona na.tura.lmontc onÜ') odiflcio~ de 
outra. ol'dem cliio ~1luguel in('ef'i,Jl' :1 
:ig-ucLDS orn outr:.1s posi.çür.s, tcnltt1lll 
tm~sc::; Ü.l vo1·r;s bo:t parte do c:t pi tal, 
sem p!·ovoi·to Intrn a.s clctssos po1J1·cs. 

A' vista do exposto, a CommL:são t} 
ti.~ p<lrceer quo o :~uiJstitutivo <leve :::er 
I·ojnibdu.» 

Drm1 s•tbn quo :1 dlscussü.n só pú1le ver;-; :.l.l' 
sobr·n o; termo.:4 <leste parocm'. i\la,s comu 
(~ll\J e .t.;.t inl;ima.nwntc lig;tdo <t!J par·ccct' d<L 
Commi~· sã.o do Cuustil;uir,:i:í.o, l,ogii)J;u;iío e 
J11stiça, oceupn.l'·~;c-lm tmnbom •.ll~dto, nn.:-> 
consiclcr·u.ç.õ~s qnc vac tLilÜllí~i L', t;cm pr•c
telhlet' d.e Cliema. u.lguma infringü· a:, not·ma:~ 
1·egi rnun tac~. 

O ubjt~divo da ba.nea(h do Distdct o FtJ
dm·al !'oi sernpt·c n de mel.lwl'ar as di.-;posi
çõos do pr·njocto, torna.ndo-us pr~d;icas; 11llt1Cí1 
o do }Jl'u:,ula,L' ou pcr-turb;,tr <L nnrclw, <b 
pl'oposiç\ .. 01 e in debate. 

No oxn.mn das omcndas aprosont·.l,dtLs, cn
teol;:w Lo. <.L Cummissão de Comu;HuiçJ.,J nã.u 
inGer·pJ:otou com justiça, o _ muvel n, quo o 
ol'ndot• e O.{ sous compLtnheil'OS ([11 l'nprr~ 
SOJJI;:J,çiio tJhllil'JCi~l'Hll1. 

.\ l'll.'iJilOlt•,L o:no;J ):L disprtnha: 

((:·:m vrz do Pt•croito ticat' nuttJJ·iz;ttlo :t 
üontt•allit• o CHlJH'Ostimo uo qu<.tla·o r1li· 
lhõos ostet•linus» diga-se: cO Gon~el11o 
Municipal potlerá a.utoriza.t• o Pro ruí 1·C' · 
:1 contralth.' esse emprestimo, '> 
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. A ~rtncn.da., 11oet~nto, não se oppõo ;.i ro:t-· 
hzaçao doompro::;tw10; apc_nas entende que 
o empeest11no municipal só pódc ser autorl
zrtdo por lei munícilXÜ. 

Entretanto, a Comn..,.is;;:ão 

Diz a Commissão no seu parecer: 
<< Esta. emcnch contt'M'ia, por com

pleto, o systema. e os in i.uito.:; do pro
jncto. D;L ~LO Con:~olho, aliús cle.;;nocossa
rin.mcnte, attriliuiçí"í.:s c1uc o prtlj•,~cto 
deu ao Pl'uCdt.o o quu ;t osto dÓvem 
GOilJIWtit· par:t :18 OIIL'il'i de "qlll\ se tl'ata. 
A m<tioriit da C.Jmnü;;s~íu opin:~ pel:~ 
H.l~.ll~lt.':\.t'l DA I·::·.IE:-IIl.\. » 

<<entende CJ ue u Congt•o.~so :'\acionai, em 
smt St>bBr'<lllL.~ c dcnt;·o das legítimas u.t
tl'i buir.~·"Jcs con-:tituciomo,, é compntento 
pai·,;. darao Pt·ofcito a. anto,·iza(·à•J duque 
trata, o 8 :3" do <n·t. :}• d•J JH·ojc!r:·tu, dosdo 
qu:.l t•ectmllo.;•J, como j<i reconltocou, usta E!l'ectiv<l..monte :•, Cl!lt:LLI:t. tLi. ao Cons 1lho 
Canw.ca, nppr-oY;uJdo em -~:c discus::ã.o, a n.r.trlbuiçf:íes que o p1·ojceto c·.oníet·o ao Pro
m~ces-;idad.e, rcaltm:nto illtlldlitavel. d;~ foito. 
opee<:~.Jw Ü!' credito om qtwstào. Assim Quanto '" os to pou Lo, estli <lu accoedu cmu 
sondo, p~u·a que mais fawi' depemler issu a Commi.S:'<i.o. · 
elo tuna, autut•ichde, sem dll\"iJ:~ inf'lH'ior I\Iéts, petlc lkmH,~a. para. eontost<U' que o 
ao Congresso, qu:tl sr·.i:1 ·0 Conselho :\Iu- proj:~eto tonh:.L sy.~tt!Jll<L .. 
nicipal ? Alt'·rn. du qw;, norn 0 v 1nsollw J;i deixou P ,,tcn c lllW as rlisposiçtlt\...: do 
peeci.-;:t cLt autori;:aç~ãu t·et'uJ·id:L IH pt·ojucto em dohat;~· n:·lo teom nwLlwdo. nem 
emend:t p d'a p~.·:1ticae tua acto Iog;il. 0 ;;:ystema; são dispu::~içüos an t;Lg-unieas, que so 
q11e, po1·r!ni., u lH'ojoc';o p1·otendc: ~~ .~.1,- l'e}~l'llc·m. _ , . . . .,. 
ra.n1,ir. clc.stlc i:í, :;o Pl'cf'uilio, :, auto~ri- I·.IIl yela_<;ao a. r~Jtwnrlêt !l· b, a Curnm1:s:~ao 
zaç:\o int:li:;,pon,.; ,,-01 ao;-; sol'vi<·os m•uonu;s •le ·!tt::;t;tç:t.Jui.~··Ht duvot· op111at.· pol' ;-:;u:t ac?oi
rcclam:<.do; in3 t.: ntcmw.ntc p,c-ltt clrhcle. I ta<;·a !, COI11 tlt ,., :t·.~ 1.8 sul,-um_und:ts, ~oh _o lun-

As:;:im. :: Commi-:si'í.o Ol)ir:: 1 l'E!.,\ rn~- d:.tmnnGo _ dn l~t·~ p:tt't!Cet· w1 1n·es•:m,llu:t a 
.JJ·:rcÃo DA E:·.rENL>.\.>> I "'fl!ii'ul'açuo_ des!us sulJ·C}lil'iul,<s, unu·o mew rlu 

J · 1 - . t . . . t . l . cntu,· 11S 1ncon,·cni.·ncw.~ ou :rli :uart1{1:s r;ue 
·~L l.GI110il;o; l'Oll : 1ltnn ~ u. a pal'tc; tlo P~L .. dar-,-:;e-hi1UH si fbss': r!JJ}Jrovw[,,· t( 'enu:wln sem 

l'CCOI', (lll,n ~ Cungl'eS:~u. nao tLllll comt":k•ncl<L lrtes ,_!Oíiiplemei1tas. 
pi1t';;, CtJnLet'H' ao Pl'dt~tto scln:·llLnle at.tl'i-
buíçiiu. O ot'tttlor vao l1lt' a omcn í:1 n. o : 

Quanto :.\, '~'' p.trto, tem :~, tliz'.:l' CJUC ::;e (( Au!,ol'izat· v Pt·eCeitu :t \·on,lcr os 
wrna nece.,s:tl'i:, nnléL <1ULOl'ÍZt.tç<lo expt•e.-;-:ln. tel'Pnnos uu pec;dios adqitil•idos ou tlCSit· 
do CotJgt•es::;u .. nm:~ vez q~w o otnpt·estimo pt•op:·i;.vlos, flllO 11:"10 tunll:un ;;ido apro-
ox._cedc '' m:uamu_est:~l~clcctdu IJG art. !3 d:t vci!it,cln,.;; p:tl'<t lt:gi·arluut'o publieo, n:t:3 
lot or·.!.!;;tntc t, th [JLStt·lc-Lo. avunid.as. p!'ar;:·.t~ qti I'tt:.ts. mccli:IIJ i.e lt<tSGa 

Ta.mliem !'ui injusta <t Com1ni."·"i~o, rujd- pnhliea, Vl'ti\'i:unonl.~.~. ~Lflf1ttnciad;L po!a 
t:wdu :L emt·.ndiL .~olJ 11. ::., poi:-:: n<1o ltél ra1.Cio impt·unsa, o lJOL' ed1 J;,ws :dlixados nos 
pal':~. rnedL; n k pl'upo·;t i d.o I 'l'•JL•i ttJ, pude!' o logat'r\.; m:ti:-:: publie,j; poe espaço do 
Consc!hl), tli.l. lei 1lt· Ot\~am mLo, augmenLtu· tolliLJO 11~.u inl'.wil.lt' :L :3tJ dia:i.>) 
vcneinlUIIGos 1lo Cllncc:iontti'lu~ Jllll!ltcipau:-::. ~i 1 · t . . • .· l' t 
isso ó veda. lu aü consC>.ilt), n:'t:l Üt~n· ;~ 1 ~ 1. l'a· Conco llllil. n::-:: .1':; t~n !no ... ondQ, o r Lsp:r~<t e 
ettltado :.ln l'rnl'i!itu. a. quo_ ~(: _yotet·o ;~ _LI~11:5t,t·u. Cottlmls~:·L~ ~ 

As 0111UI}(litl:i lb, 3 o c( niio tirm·am Pitl'OCel·. A aHt•JiJlHÇ<W tlO l(lW (\ l_llVOSLLill) o Pt•e!Olto 
V::o con.·idt•l': ... l"fl)L'il 'l 0111011 ]'), 1 r Diz pol'lit'll'JO, pel:t lt!l OJ'g'illllC'iL, .<li.!. Cunsellw, quo 
om>nh:· · ~- <l~ · < t.c 1 

• ). · a devo oxor·cm• ~ou t•onrltqons cxpre:=:sas. 11 e 
1 

u. A omon!la antol'i~.::1, o Con,;eihu a. tr;ws!'crir 
ç< Art. PuLlor:t o Conscl lw : esst~ al;tri!Jui.çií.o ao Pt•tlf'ui l;n s 1 b co ncJ ir/i')es 
1. 0 Aut01·i.za1· o Pl'cfoito, em c::LS0.-3 e~- ti~mbem cxpr·oss:ts c natb m;d~. Dizer-se que 

:pcciaes o df.\ mn.nifosto intorc:;sc publico. isso p1·ocluz um disp:u·:tto ü Laxa.t· elo dispa-
. <t. rcso~voe wln·e m·gontes d.es:tpt·opria-. r:üad.a. <.L lGi de 18!1:!, lltLO investiu o COJ1S'•Iho 

qões o ac ruisiçt'ícs do irnmovois ll!~cos- do tal ar,tribuiçãu. 
sarios ü ttlwrl.tn·a, rocWicaç~ilo e D.larga- Posto do p:u·l;e esse juiw tl<1 Commissilo de 
mcnt.o d.o 1waç:ts f• rnas, eontinu:tndo em .Jnstiçtt, o qu.:tl não ú u!limsi\·o par·a ~t IJ:tnc~L
vigor pal\t os OLÜl'OS casos o 1lisposto no (h do Distrwto Fodentl, sogunJo ospontanoa
art. 15, § \Y\ da lei de 1892. monte o decl:wou o illu'ltt·c pro.:dJonte desstL 

Pa.l'agra.plw unico. P:.~t·a. que possa Commis.~ã.o. não so ucnJIJML'i.i pot• 11mis tumpo 
tor logat' a autot·izac:[o c;_~nstantc do com a. primeit'it pru·te d<t omond;t n. 6, quo 
urt,igo anteeedonl.o. ti indisp(!J'lSi1VCl quo mur·ccon o <tmpa,t·o da, illust1·c Commis;)áo; 
o Prefeito :l ~olicitt!, cr~r·titieando em estabol.ncidiL a. hastu. publica, mod.irl:t pela, 
men-:;~gorn n impor·taneia maxím;t, a dos- rtnal o nmdot· ::lO IJtL~!!Il cum sincdi'ill.~du, o 
pcmdm• com n~ clo.~arn·op!'itv;õo::; e a oradol' rê nisto um:1 víctuf'in, d .s pt'incipios 
acquisiÇ'[o do!'; innnovois.» q11o d.ef'enllou. 
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Em relaçã'), porém, ao paragrapho dessa 
emenda, pensa que o illustrc relator não re
produz.u bem o p:msa.mon to vencoéior no 
seio da Commi:-:sã.•J. 

O par·a~·r.tpho túi redigiilo pJlos autJl'C3 
da emenda. da seguinte fórmct: 

«Parag ·apho unico. A permuta dos 
bons indieados no ttri.igo n.ntcrior po~leeá. 
ser <tutorizad:L pelo Conselho, que do v ,J

rã cunllOcer. p~H' mou do avttlía.ç~to, do 
pro~~o dos immovois c1ue constittw:n o 
o bj e c to de troca. » 

Si lhe nã.o f:.t..lha <1 mcmoria, ontr;wilo pa.P 0 
o tnxt, .efin,tivo que tomar:.l. o log<~r dtt 
lettra d do ar·t. :3° do pPojecto, es::;a dispo::li
ção ficí:trh assirn cunsigna.da: «e L! 1JCtnwtar 
os ref'ericlos lJens, conhecendo, )JJl' liWio de 
ava(.iaçrio, do preço dos immooeis que consti
tuem o oiJjecto da troca». 

A phra~;e-inclepenclentemente de hasta pu
blica-queestá inteecalacla no texto p.·o
posto, não foi appl'OYada pela maiorüt da 
Commissão. 

O u1·ador allude as diversos incidentes que 
:pracedtwam a adopção do disposiüvo, con
forme leu acima c, a.ppelland.o p::tl'<L a me
moria dus honrados membros <la Commis':lã.o, 
espel'U. que t~quella phl'asc seeá climin<:tdct. 

A Comrnissão não dou os fund;_\men to:,; em 
c1ue se baseou pa1·a l'(ljeittn• a emenda, n. 7 c, 
desa.pprovn.n(lo a em'3nd·.t n. 8, üiz~ 

«A Commissã.o P~E-lEITA. esta em·mcl~. 

O a1·t. 16 un. ciiiitda lei contém ma.b
rb de .-:mmma impr.n·t<.~,ncia, cuja, modifi
cação rlnpsncleria tle di,:;cu~são c,;:pecial, 
c1ue sómente em nm p.'ojccto éi.p.u·to 
serh pJ~slve!. Opina, pJi3, no sen~i<lo 
de ser rejeítacla. u. em;mda sup·~·a, poden
do us SBUS illu::-;1;l'es autores olferecol-u. 
ma.is tarde como projecto sep:1rado. » 

O orador aífirmu. que não foi isto o vencido 
110 seio da. Commissã.o; o qu:.~ clla l'C3olv<nt 
foi dar pa.rece1• tâ.vol·:wel á ennnda, para se 
fazer dolla um prujecto á parte. Con$ide
rando-sD que é direito dos Srs. represenbw
tes da Nação a apresentação das medida.s 
que julga.t·em neccssarias, não se compre
h@nd.e que a Commissão, rejeitando a emen
da, o fiZO$.-;e S.)b o fundamento de uma insi
nuação desneccssa.ria; a:·3sirn, chama a atten· 
ção dos S1·s. Daputaclos para e.;;sa emenda, 
que no seio d·t Commi::;são teve p1recer favo
ravel. A emenda n. 9 teve paroceP fa,vora
-vel; as em:m.taa n~. 10, ll e 12 foram re
jeitadas. 

A emenda n. 12 teve c )lU o unico fim e.sta
belecer um certo nntl10do, dar um <:nrto 
~ystema ao projecto em dob.úe. 

Alludiodo á desorganização leg<1l em q_ue 
Se acha. o Districto Fer.leral, o orador julgou 

que seria conven:ente estabt~Iecer taxativ;1-
mente que o art. 16 da lei organica conti
nu:1t'ia crn vigor>,std vo nas disposiçÕJ::l expros
Sé1.111ente rcv uga tas. 

A Commi:-3:;lio, })Orém, fil'mou o st;guintc 
parec.:Jr: 

«A Commissão RE.J8rTA csr.a emenda., 
que n(mlmma va.ntagom traz ao pro
.iecto, podcnd>J, ao c0ntea.r·io, provocn,l' 
pcrt.uebações ü actual orga,nizn.ção mu
nicip:tl. 

B:tsta. vee q no alteea amplttmcntc a 
lei reccmtissima, do anno pa':lsado, sem 
tUl nDtlvo superior de orJem public<1, 
rJcla.m·.tdo p3b experienciJ. ou pelos 
princípios.» 

O oracloL' diz qu.3 d.e.5lejaria que <1 illLtstre 
Commis.são lhe apontass~ uma ~ó das disp::~~ 
sições do decr0to n.939,revogadas p3la emen-
da n. 12. / 

Não apontwú. .e, enteeta.nto, um facto quJ 
se u.Uega e que ~não cxis~c é o fundamento 
em qua se basoa. a Commis:~ã') p:\rJ.rojeita.r 
uma motlida de grande alc:tnc3 ! 

Eram essas a.s observações que o oeado1• 
tinha a f.tzer ap p:1rece1· d.t· Commissã.o de 
Jllstiça sabre as emendas que teve a honra .. 
(to apl'esonLar com seus collcga,s Je b~ncada.; 
allu(lindo ainda, a factos· já eru outras occ~~
siães obscl'Vl.tdos, termina decta.ran.Io que 
C:)pcra vel-a."' approY<tdas, poi·cgw.nto muitos 
dos membeos clo::Jsa, Commissão não as re.jei
ta.Pam o algnns <ts appt·ovam. (Jliui/.o bem; 
nwito bem.) 

Comparecem mais o-, Sl's. O;iveit•a Figuci
rcélo, S<i. Peixoto, Hos,tnnah de Otivoira., ca.l'
lo.; da Novaes, Antonio B:v:~tos, Cheistino 

.Ctuz, Rayrnundo ArthuP, Bezel'l'il F'ontenel
le, Virgilio Bl'igido, Thomaz Cn.-ralcantí, 
Fr<tncisco Sá, .loã.o Lopes, PLmlu. c Silnt, gl'
mir·io Coutinho, José Nhrccllíno, E:->mel'al
dino Banlicil'a., Arthur 01'1:u1Jo, Angelo Neto, 
Euzebio de Andra.tlc, Arroxellas Galvão, Oli· 
veira Valla~lão, Domingos Guimarães, To:;ta, 
Bulcão .Vianna, Sa.tyt·o Dias, Augusto de 
Freitas, Er.luado Ramos, Heredia de Sá, 
.McHo Matio.~, Silva Castro, Henrique Borges, 
CL'uvetlo Cavalc:wti, Francisco Veiga, Vi
riato Mascarenhas, Estevã.1 Lobo, Bernal'dJ 
r.Ionteieo, Jo:;é Bonifa.cio, Gastã.o d<1 Cunhii., 
Anthero Boteilto, João Luiz Alves, Adctlbcrto 
Fereaz, Utmounier Godofeedo, C::tmillu So<.t
re:~ FUho, Calogera.s, Ol.egal'io Maciel, Rodol
pho Pa.ixio, Galeão Carv<tlhal, Fl'uncisco Ro
meit•o, Valois de Castro, Ferreira Braga, AI.· 
va.t•o de Caevalho, Hcwnat•do Antonio, Lin
doipho Sen•,'t, Cat•los Ca.vJ.lcJ.nti, Elizeu Gui
lhm•me, Soares dos Santos, Ge1•ma.no Hasslo
chet·, Angalo Pinheiro, Ja.mos Darcy, Domin
gos Mascarenhas, Vcspa.sianJ de Albuquer· 
q u3, Diogo Fortuna e Campos Car~icr. 
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Deixam do comparecer, com causa partici
pada os 81'S. Raymundo Nery, Arthur 
Lemos, Guedellla Mourào, Dias Vieira, João 
Ga,yosa) Pereira Reis, Tl'iodade, Soares 
Neiva, r.Joreira Alves, Estacio Coimbra, Pe
dro Pernamlmco, Eipiclio Figueiredo, Ray
mundo de Mir<Lnda, Leovigildo .Filguciras, 
Milton, Vergne de Abreu, Pinto Dantas, To· 
lentino dos Santos, Belizario de Souza. Be
zamat, Pereira Lima, · Panlino de Souza, 
Joã.o Luiz, Ponido Filho, Francisco Bcrnm·

Coereios do Districto Federal, com a designa
ção de - otncia.es externos-, aproveitaódo
sc o:-; actuaes mn:.mucnses encareeg:a.dos do 
sel'viço po.~t:tl marítimo. -

Sal<.t das sc:>sões, 26 de_ agosto ele !9ü3.
Jluy!fsto du Vosconcel!os.- Cor>·êa Duli·a.
Amaieo dc. AlbttQttc>·g~w.- A' Cornmissão do 
Orçamento. 

N. 203- L003 

dino, Antonio Zacarias, Henrique Sallcs, Ar-~ r· . E · 1 z c · · · · ' 
thup Torro,, Eduardo Pimentel, vVenccsláo - }'/!(( :w stw. o (o cu~·a um' Sr)i'l't~·o c.~pt.'CWt 
Braz, Domingues ue Ca,~tro, H.ouolpho Mi· de uçwla[Jt.:m e da oulru~ pi·ondencws 

r'?-nd<.t,Ca.ndido~~Abl~eu, Barbo_sa Lima,_Xa- - 0 Corwresso Xocion~tl t.lccr 1 ta: 
vun' do Valle, \ 1ctormo ~Iontell'o, Cas;:;uwo o •· 

do Nascimento e Alfl•edo Vareli<L. Art. t.o Fica Cl'e<ttlo no Esi;ado do Cem•;i 
E sem causrt, os Srs. Passos Miran,~a. Ro- um serviço especial c pcrrnanr-nto de açuda

gorio de l\Ji·1·and<.t, Inclio do Bmzil, Etlnal'llo gem, com_o fim do protoge 1-o contra as rc
StuJ:wt, AJrun::;o Co:5ta, Celso do Sonz;~, Cor- petiJ.:.ts secca.s tt que esüt t:ujeiLo. 
nolio da Fonseca,, Epa.minondas Gra.cindo, Ar!;. ':!." Esse serviço tem poe ohjccto a 
Castro Rebe!io, Rod1·igues Lüm~. Mureit·a reconstrncçã.o ou concltuü.o dos peq_ nonos 
Gomes, GalUino Loroto, Americo do Albu- açudes j;_L oxist.'rnto:.:. ou poe accLlJ~n·, bom 
qnerque, João Baptista, C;trneiro do Rc- como'-~ construcç~~> ele ou';t·t~:-> nos logal'G3 
zonde, Bornardcs üe Faria, Rebouças de C<tr- ma,is apropriados, c de prcfercncia nos mn
valho, Costa .Junior, Arnolpho Azevedo, 1:icipius, (1110 a experionci<.t tom demonstr·ado 
Ama1·al Cesar, .José Lobo, Leite do Souza, seeem os 1n~tis fbgellados no tempo rlaquella 
Azevedo Marques e Marçal Escob:tr. calamidade e q_uo m<ti.-s difficiJmcnte podem 

O Sr. Presidente- H;_wcndo nu
mero, legal, vae-se proceder :is votações da,s 
materias constu.ntes ch~ ordem do uia o das 
quc:t so aclmm sobro a }lesa,. 

se e soccort'idvs. 
Ad. 3.n A constmcção cl.Js poq_uonos açucle3 

a quG se refere o artigo an LccoJentc, ser<'l 
feita por concnernncia publica, c pelo sy.s
l;uma quo mol!tOt'es vantagcn;:; olrer'ccer, n:'io 

Silo lidos, julga,dos objccto 
os seguin t0s 

de üclibet·aç;'ío, podendo seu cn'31o elevar-se a, rna.is c qua.
l'Onta contos de l'êis, o stm rosist;encia sor in
l'erior ~~, teo..; <~,nnos de secc:1. PH.O.JECTOS 

Paragr:tpho un ic.J. O musmo pt·ocesso üc 
concnt'l'Onci:.t public:1. s:•r<í o}) . ...-et·,·ado na ro
consh'IICi,·ão ou cor.cln::;ão dos aç:udc::l j;'1. oxis

Ddurmina fJW; go~1mio da fi·muJ''ia poslut o r.cotcs. 
/J:slil1tlo (Üt. Orrlem dos .-tdcogad(/s B1·azilr:i- Al·t. 4.o E' e .nJiçKo e:;sünci:tl pa.!':l. :1ccc~-

N. 201 - 1903 

·J·os e H Assi.;le;ICÍn .Tudíciuria t \Çilo rh Pl'OPosta quo 0 !O!.!tl.l' o.~edllitlu par·c~ 
O Congresso Nacionn,i Pcsolvc : 
ArG. 1. 0 Gozarão da franquin 

Instituto da. Ot·dem dos Advogados 
ros c a A~Si!::ltonci:<. Jud1Cia1·ia.. 

:t eunsl,ruc,;ão de nuvos açwlt!S n:\o Pst -.i<t on
posta.l 0 cravado em tol'l'Onos, sitios, ou l':tzondas ch~ 
Bl'az.l!ci- pa.rtictdal'eS, o 'llli11Hlo a::;sim wccmla, col'

A1·t. 2.° Fic:tm revogadas as 
em contrario. 

r·erito po1· conta. elo contractunl.e to .as :.1s 
diSJ)O~í,;·õos de~pcz~Ls da, de~apropl'iuçã.o do tel'l'ono.- o q_ue 

tor·;i logtti' antes Jo inicio dos t.rabalhos. 
Sala das sessões, 29 de agt]sto de 19o:1.

Mello Jlüttlos. 

N . . 20?- 1903 

Autoriza o C:ovcJ·no a c1·cw· dons logm·es 
nc! Adminú:t1·açcio dos C:or1·eios do Dislriclo 
Fedo1·ol com a designação de - officiaes 
externos-, ap1·oveitando pm·c~ esges logai·es 
os (tCltuces (!11zanuenses encarTegados do ser
t,íço postal madt·::mo. 

Art. 5.0 Em nenhum municipio serü. per
mittida a contrucç~ã.o do mais dL~ um açude, 
som (tue os favores da presente lei se 
tenham estendido a todos o::l outt·os que 
dolles precis •,rem ; poderá, cntrAtanto, o 
Governo, Llentro dos limites dos rccur·sos fa
cultados, premiar qualquer cidadão que con
struir açudes, de accot'(lo com o art. 3°, em 
terl'as de sua peoprieda.de. 

Art. 6, o Terminado o serviço do recon
strucção, construcção ou conclusão dos açu-

0 Congi'CSS) Nacional decreta: des, c verificado terem sido satisreiGas todas 
Artigo untco. Fica o Governo a.utorizaclo a as condições da proposta., serão os ditos açu

croar úous logares na Administração dos des recebidos pelo Governo o dados á servi"" 
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dão publica, podendo a UnHio entr'lU' em 
accordo com o govel'no cio Estado sobre n, !is
cQlizaçã.o c conscevn.çã,o dos mesmos. 

Pa,ragrapho unico. Sempl'e quo J'o1· pr·R.
ciso, ser'ti ouvido o cogenh.~iro liscd d:~ c-:-
trada de ferro maL~ pi'Oxinla do logar· ondo o 
serviçu houver de ser fcüo, c :t ollo cumpetc 
inform:~r ao Govm·no soht·e :ts condiç:ões da 
proposta, idonoidacLe do pr·oponcnf;e. Loeal 
escolllido, ~ystcma. IJJéLÍ.S apropr·iêtdo ele ac:ndc, 
sua cuba.çào etc., etc. 

Art. 7. o Par<.\ o custeio do.~sc soPviço eon
corret•(ta Uniã.ocom a.quut.l~dc "!,"/o sol1l'OO 
total ele todos QS impostos aL'l'LJe:~cl:t(Io:, l)el:ts 
divcrsns re}mrtiç:ucs fcdm·ae:-; no Esc:t(lu. 

Art. 8. 0 - Vcrific;Ldo o rc;:-;ul1.aclo tot;.d dos;~a 
anecada.ção, o Govcl'l1o or-den:1,1•;i. as provi
t.lenchs prcci.sas p ll'a :~ cons~1·uc()Io do;-; 
açudes tlUO jnlgal' ma,i::; nccc~::;:uios, de 
accot•üo com o <tL't. 2'' bem como p<tl'a. :1. r·c
con.-;trucç:ão o conclus;"í.J d.aquellc.;, qnt! lhe 
parec_,rcm mais convenientes. 

~\.rt. 9. o H.c\·og<.un-s:, us disposi.(;üe::; e11t 
c:_~nt. n.l'iv. 

Sa.l<\ da:-; SOS.SÕl:S, 2H de n •. ~O::> Lo d(l l 00:3.
Eduardo ,\lwlai'l.- Frw!(.'i cu ,'-;ri.- '1'/roiiw:; 
Acc·ioly.- FJ·edcrico IJnr.tJtJ.:. ·- Vh-!lifil) .!JJ·i
!Jido.-JotTo f.ope:>.-GoJtçulu 8nu{o.-T/tnnw.;; 
CuoJlcunli.- !Je::.<JI'I"-it 1-ontcna{{e.- s,•i"[tio 
SafJoía. 

E' annuneia,tl:t ~~ \'ObtJí,., do lH'o.it..~eLu n.l-15, 
deste armo, qn_\ :wtul'iZi.L o l:'od,,r Exceutivo 
a cunc(~dm· ao <.trnan wms:! do TJ•i bunaJ Cl dl 
o Criminal ,\Ugnsto MO!'Ono do .Alag?lo um 
a.nno (le lleen(.~(J,, cum ordcn:vlo, em pt'dl'o·
gaç:'i.o :t qne !ltn foi conccditl;L otn 1:1 du julho 
do <lt111, p:t.'.iSiLdo (rlís.~msã.u nnica). 

E' n.nr1llnctadn. :~ vob(;.ã.o du. seguinte cmcn
d ), o Il't}t'ecídit pelo :-;r·. Angdo Nof;o: 

«E1n voz tle- eom orrien;tln, dign.-:-;o : -
com o.~ vund:nenGOI:i.» 

Posta. :L V•Jtcl:; ;1 l'el'or.ilhL cnHmda, t'CeoJnhe · 
ce-su t.m·urn \"llt:~do a. l\WoL' 6-1 St·s. dc\pu~ 
ktdos e eun:.t·<~ :11i, tot;t! lUO. 

o §li.·. 
lllet•o. 

V<.tC·S)procedoe ;L cltamad~t. 

Pl·uceuonLlo-so ~t chamad<.t, vor-ific~!,·Se, to
rem se ausent<.LJ.u <JS Srs. Rodrigues Fcr
n: .núe:J, Bez;_!I'l'íl Fontenelle, Francisco S<.i,, 
Artbur Or-lando, Arroxolla.s Galvão, Galvão 
Bnpti:3ta, Laudndo Püta, CruveJlo Calvu
c3.nti, Ca.rlos Teixeira Brandão, BernarJ.o 
Munt,eil'o, Lamoun,er Godofredo, Francisco 
Maltn. c Alvaro de Cn.rv<Lllw. 

V<t8-sc prosognir 11~1, votaçõos. 
Cump;Hreem ainda u:-: Sr:::. Url•rtno San

tos. Luiz Ilomingues, Ft·e tcrico Borges, 
A btion :viíl<.Lnez, Pcreil·n. de L .. ym, ,Jo5,o 
Vieir'<J, NGLV<t, .José l\Ionjar1lim, LOUl'CJ!.ÇO 
Baptista, .Julio Snntos, Costn. Netto, A11Umo 
Ribcü·o c Bcnodido uo Souza. 

Post~l do noYo a. votos,6 a1nn'ova.da a J'efo
rid<t ernend:t do Sr. Angelo Ncüo ao pru· 
jc~dti n. I cJ5 ~.le:;to anno. . . 

:\s;-;im omotJda.ctu, é approvado em dis
!211:':':',o Jtniea e enviado :í. Cummjs,:\o de Ro
tlac<::'io o pt·ujec;,o n. 145 dc::;tc .nno, autori· 
za.ndo u Puder· Executivo a conccdee ao am<ct
nuõnsr; tio Tl'ibnmü CiYil e CriminlL! Au
gust•J Mure no d.o Alagão um ann'J rlc ~iconç~t, 
em prueog[~\'rtO [L quo lhe foi concod1da om 
13 d·\ jnllw do anno passa.J.o. 

Po.;;to :L vuLo:-;;, é appruvado em dism~ss[o 
rtnic:L 0 ~;,nviado à/Commissã.o de Roda.c<:ao, o 
s 1!cuinte , 

·.PROJ!·:CT0 

N .. J80-l!J03 

O Congrmso N<wiontü resolve; 
Ar·t. 1." Fie;~ o Govei·no ;wtorizadu i.l, 

contn,l' a .Jot~quim Alves Ca1·noir·o, conser
vatLor do a·a.binetc de operações e a.pparolho
d:~ F'aculd~.ttlc de ~Vloclícína cio Rio do .Jnneirc:;; 
pMa us u!l"oüos cln. n pus~·n tar'l?t'Lt, o tomp~J 
ern llliC sct·viu no oxeretto, 1;1zenLl.J a cam-
paulw, du Urugu:ty. . . _ 

~\et .. 2.'' 1\.evog;~m-::::\ C'd ;1tsposiçao em 
cO!Ür·:u·io. 

Po.~to a votos, (\ appruvado em discnss[ío, 
unLca. c <'TJ \·i:_td.o á Con1tlÜSsãu de l~cd.aeç:ío, o 
sogninto 

PR0.11·:CT.J 

N. l8Ci- 1903 

O CungPusso Nacionalru~ul v o : 
"\r·t. 1.0 E relc\"a.lb ao ex-Deputrdo pel0 

Distt'lct;·o Fcdel'i.d José Artgusto Vinlwo.s ~L 
presct·ipçfl.o em CiUO inc:H'l'Cl'1dl1 sett:3 subSJ
rLus. d.e 11 do a.i;·dsto <J, 25 1lc sctc~mbro de 
1893, allm do lho :~erom pogos.. . _ 

Al't. 2. 0 Revogam-se as dis-posiçues orn· 
contl·ario. 

São succcssi va.mente postos a, votos e ctp
pl'ovados em 2a discussão os segLüntc.;; ~:.r
tigos do 

PROJECTO 

N. 171- 1903 

O Congresso Nocional re.3ohre: 
O Sr. Presidente- Responderam Art. 1.° Fica o Governo autorizado a p;t .. 

á ~hamadn. 114 Deputados. gar, relevada P'~ra isso <J. prescripçho, 3 
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·n. Luiza DuLLríc Sayão Loba to, os venci· 
montos (In seu tinallo marido Pedt•o Evan
gelista uc Negreiros Sayão LobrLto, 2" ofllcial, 
.aposont,vlo, do Concio Gt~ral, cot·rt•spond.8n
tcs ao período decorrido do !4 tio novembro 
de 1894. data, J.;.1, apo:-;entadori~t, a 5 ele .iulllo 
do 18\l:), lhtt'~ do l'aJlecimento tlu rel't~rhlo 
officüd. 

A.l't. 2. 0 Pat'Lt occcn'l'Cl' :i ímpudn.nda desse 
]}ag:Lmcnto, -abl'il':í. o Governo o ucec.~s:uio 
cretUto. . 

Al'L :3. 0 Rcvugam-se ns dispos\!:(}us em 
contr·ario. 

São snccessivament3 postos a votos 1; ap
-prov<.tLI.os em :.2a. discu~são os S('gnintes artí· 
gos do 

PH.O.lECTO 

N. !H7 -- 1903 

O Congros::iü Nacio11~Ll docecta. : 
.Art. 1. o Fica o Pt;dor Exo·cuLi v o autol'í

zad.o a ahr-ie a.o :Minhterio das Rclaçõos E:-:.
torioJ·es o cr·e líto esl:ccial de 100:000:), our-o, 
p~tea. o mesmo flnt do q110 lid ~u1 r.ot·iz:vlu 
pelo decr·ow n. 977, do :1 do j;HH.-it·o do 
1903. 

Art. 2. 0 Revogam as disposições em. eon
trariu. 

São succcssivamcntc postos n, y,>tos o <LP· 
provados em .2a di:.;cnssão su.l\ o :1, ornond<.~ do 
Sr. NoiY<4 o seguinte ar•iigo 1° d:; prujccto 

N. 188- !90:: 

O CougPosso Naciuna.l dcc:·ct:t 
Art. l. o Fie<~ o Po,Ier Exec11ti vu :m Got'i

za.do a. ab1·ír <LU :\Iinistm·io dn. F:tzond;t o 
crcditu r•xt.mot·dinal'io de 1 .!J7·1$'iUO, em 
uuro o do -lli2:o:;z:-:5:!V, orn p<qll~l. pa1':t 
:tttendm· <ta p:tg:u1tent:J ,JiLs divi1lu.s de (\Xlll'
cicios l111tlos, cotJ.':iLiwG:;s tl:J. Pel:l.ç;tu :'-luguincc: 

:~Uni-:toriu (l;t .Tu..:
tit}a e ~{ng·ocios 
In to r hJI'Cd. :· • ..•• 

Minist.nl'io da, .M<t-
rinlta .......... . 

'3Jini::;toriu da Guer-
ra ............. . 

Ouro Papel 

IO:Di9$7D7 

20:576!)99ii 

95: 2i9.j4.% 

.231 : 579$234 

::::; l. o No exercício ele Sll[t J'uocç:ão tisca.ll
sadol'a, o Trilmnal de Cont:ts, quando tivm· 
ücüucid1r 1h concessãu 1lo J'O.::·ist!·o para opa
gamento das di vida,;: l't~lacioiladas Iwstc cro
llito, as.-in1como ()In out1·o.; di\ IEttlll'dZ<t iden
tiea., vor·llicant tk novu n:-1·.• :'!Ó <L sna procc
<~Ollcla, cmno tamlH'm .-:i clhs ÍIH~~~~·t'f~l'ii.Tn na 
prcscri pr:{i.u lega!, não i.cndn sid11 n;:;l.a ln tut··· 
t•ontpitb. p )1' :\l,t;um;t ttl:-> l"úcnt:ts cu11:-:;tan tos 
dos ~u·ts. 17ti a 17~ d:~ par tu V do flt'CTotu 
IL :\.084. dl'. :S tlt~ novmnhl·u \lo \\)'.1~. 

§ ':.. 0 Si dr..~pois desso ox:utH\, J'.•s.dvc~t· u 
T1·i lmnal ltogat' o l'Cgi.-;Lt'•.> pa n~ o p:~g.I.Il10llto 
tlt~ algtllll<L C:Jn 1.a. StlltrnctJot·:i, stn p,:soluç~l.u 
u.0 !Jl'<~sidcntü ,f:l Rnlmbl\ca. lH\la. Cút'I\\(L \ll'(\
sct·ipttt Ut) § :,o do ~u·t.. ·..:o do dt·'~t·c•tu li. ~-3U2, 
de ·'-' d.n ontubt·o de l8!J6, olJs,•.eva nüo-se 
rpt:l!J w :w c:tsu o q !le su aclw. o.~i,aCnido ncs'a 
dii~po.-:;it;ãu leg·;LI. 

Po.-;I.:L <L votus,C: rejeii.alla aseguint.t\ ,·.mond<:L 
ofl't}l't~eília. Q(do S1·. :'\eiva: ,,supwimam-sc us 
Si§ Jo n 2' dtl rel'et•idu :~l'tign tlu [il'ojc•CLO 
O. lr\8 dt) l!1:13, 

1·:' ;1ppt·ov:u1o em tli~CIIS1:'i.u uni,·a, :-nlvo <L 
enwnda do S1·. CHrH'llo !'<tY:t!c.ln:u u pt·o
jecto n. lTi. de JK(l~;, !JIHJ attt .. ,ejz:t o Pudm· 
I(Xül'!lr;ivo :1, erm~·c~tlet· ao lH'OClJI'.tdot· <la 
Uep11 bllc~L Ur. Cu·lus HOI'!!t':-> MÚn l.ei 1·o. soL~ 
muzes dn lie,~nç:. com unlon;l,,[o, pat·:~ 1;1·:_tl;;u· 
üc sn:.L ::~n.nrlo Ot.lde I lu· t:onviot·; 

~~- L:tmb:\111 :Lppruv;ul~~ :1. ~ogui:1l,l) emoocb 
do~~-. \.'ut'V(~llo C:L\·;Lic;ull;o. au al'tigo nnico: 
Ontlo :-<O t1iz--com uz·donado -di.u·;t-so: t:um 
1.otios u:; Vl'ncimtmhs. 

Assim O!lltmd t.!o,t' :ttJPL'o\·adu e:~1 di:-;eii..,;S:lo 
uniea. t) t't:l't~1·idu pl't).kCLD n.l7G, tlü \~):13, lll\l'. 
1\ on\·i:tdu :i !'o:IIIJlÍ:':-~;I.o <.n l{c;!act,-:'ta. 

Pusl,o ;1, vu:;os, t"· appt·ova.tiu t<lll disctiS:-lão 
U11íea. c í•nvi;u_l,, :~ Collllllis:-'·1o de ltütl<Leçii,o, o 

(J Cun:.:l't's..;o :\aeio11al I'I'Sulvll: 
AI·Gigo' lllli(·o. Fie:L u Podel' Ex·!C!!GÍ\'0 <W-. 

IOl'ÍZ:ldu :>. eonec•rle1· .-;u,:~ JllllZOS du lic JJ1t;<L. 
:-lOIIl n~111:imuntos, ao jttir. ~uiJsi.ítut:) fedenü 
11:1. snc\·i\o i\ o P.n·:'t Dt. \'ef\ro Ptn'Llit':L ChOl'
munl, Rcdol, em prorog:t(;ão da.qncll<.t om 
cujo goso :-;o a.ch:t, pu.r~L l;ra.tar do i::Uét sau~e 
o11de julgat· conveniente; rovog<htlu,s as dis
po::~il,:õ~::; em COlÜ,l.'<l.l'LO. . 

S:\o successjvamont.e postos a voto.~, o u.p
prova(.los em ;zro. üiscus::;ão, os sogaintes ar
tigos do 

PRO.JBCTO 

N. 191- 1903 

3finisterio da In
dusteü~, Vi .ç:ão e 
Ohms Publicas .• 

Ministerio das Ro· 
laçües Exteriores 

Mínil;torio <la. Fa.-
I :974$600 20:791$805 O Congresso Nacional decreta: 

Art. l."' l"ica o Podor Executivo auto-. 
82:825$182 rizado a abrir ao :Mínisterio da Guerra (} zonda ..•• , . .•• , • 
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credito de 323:000$, supplementar à con
sirrnação :3.2a- Transporíe de tropas -da 
rl7hrica. 15a - Matedal - do al't. lG Ja. lei 
11. 057, de ~~o de dezembro del!/02. 

Art. 2. 0 Revogam-se as ui~posiÇ'ÕOS om 
contrario. 

São succcssi vamento postos a votos, c í1p· 
provarlos em 2a. discus~ão. o~ seguintes ar
tigo _; do 

PH.ú.JECTO 

N. 192- lSO:~ 

O Congros::-:o Nacional ueérc:ta: 
Al't. !. o Fie :.~ o Poúm· Execntivo auto

rizado a abrir éLO Ministcr·io ch Guena u 
credil.o do 2.184:637$, snpplementar <1 ru
bric:t 10a - Bt:1p<\S - úu ar i;. lG du, lei 
n. !J5i. de ~-;o de dezembro de 10u2. 

Art.' 2. 0 R:.wogarn-se at; diSl)OSiç:õcs em 
contrario. 

O §r. Al~ncar Guin1arãe~ 
(1° Scn·etw ·io. r1eta ordem)- Requer e obtem 
dispcn ;a do inter.::;iicio para, que os pl'ojectos 
ns. 187. 191 e 192. <lo l9CrJ, llo,ic approv<.tdos 
em :2:.. discussão, entrem amanlJ·:·i. om ~~a dis
t~tE;são. 

São ;~uccessi v a monto pmtos ~t \'Otos e ap
prova,cl.os em ;,:t d iscussã(J, us ;-; eg·uintus ~i.l'ti· 
gos do 

l'f',().JI·:CT,J 

N. 10:~-10 1:: 

O Cungrcsso Nacion·.Llrcsc t r e : 
Art. l. '· Fica u PudCl' 1-::ç.K:lltií·,> auto1·i· 

z·1.da <-L <tltrie ~to .Mini.-;tm·lo flit lnuu-tl'ia,, Vb
,.fi.o fl Oln·a.s P11hlíc:.1.~ n Cl'c!tito extl'ttoedinar-io 
Úe l'i!l:400;, pi:U':L ::ttendcr ao pagamento, no 
presente cxoreiei.J, tlu. g:n·:tnti:~ do juros con
ceditüt i~ GoiliJJU.CJ i1 ·:· ,~ Auo;ilité·i;·.: r/( s C!, ~: ;ain~ 
rlc F'er a(c !Jr,;sil pelo dcc1·oto n. 3.184, d<' 
31 do dezembro do lWJS. 

Art. 2." Rovogam · ~ n as disvo:-:i(·õcs em 
contrario. · 

do ar-t. 15, § 8o, lottra a, da loi n. 85, ue .'2C 
de setembro de 1892. ,- . 

Tem a palavra o Sr. Paranhos Montone·· 
gro. 

() Sr. Paranl1os Mon~enegro 
-Diz que somente a muita considcraçã.o que 
lho merece o nobre representante do Distl'ict~:: 
Federal, o Sr. S<1 Freire, o tra.z tt tribuna 
pa.ra,, na a.uscncia do digno rW.t.dor do pa
recer dí1 Com missão do Constituição, dax 
em poucas pala vr<1S, algumas explicações. 

Só está em discussão o parecer da Com·
mis::ão de Orç1~monto, nã.o infringir<i, 1)01;· 
tanto, o Regimento discutindo o da Cummb
são, que preside. 

Antes, por·ém de dn.r :1s referidas explica-· 
ções, clir<i, c1uc o maior argumento do nobre 
Deput<vlo pelo Districto FederaL foi que a:.'í 
suas cmend:~,s o~taxam de a.ccordo com a lei 
n. 85, o:·g-anic.L do Dfstricto Federal, c que 0 
parecer, rcícitando-as, infringia aquclla lei. 

P enm qut S. Ex. não tom razão. A lei 
n. 85 não é uma Contituiç'iio, que não poss;:t 
ser modi flc:ula p :lo Congresso. 

A lei de 29 ck dezembro do 1902 já a. mo
dificou pl'ofundamcnte,·c o actual projeeto 
a.in(h 11 altera, porta.nto não púdc deixar d.c: 
conter dis-posições, quG á mesma se oppo .. 
nham. · 

Não se pôde argumentar com as dispo
Si1.õcs de uma, loi, quand.o ju~tamcnte se 
tratn, do alt::ra.l-a, modifical-a. Por serem 
aqncl!as disposir,:ões inconvenientes é que se.· 
procu1·a rcvogi1l-as em alguns pontos e alto
ral-as em outros. 

Quando o parecer diz que não pode acei
tt~l' uma das emendas do nobre Deputado, 
sem alguns t.tdditamentos, para Dão rcsutta.::· 
ua1li inconvcnümtc.) ou disparates, não quiz 
com is:3o ll!Ctindrar a S. Ex. nem dar a cn
ten,lor, qnc o nohr·e Deputa.do propunha di:"
paratos, ma.s quo, havendo em outr·os ar-ti
gos do projccto disposiçõe::.> contrarirts ;1.r1 
pon~anwnto total (L;~. emcnch:t, a ·sua acce i
ta.ção sem as modificações propostétS trari<•
como conscc1uoncia figm·ar mt lei disposiçõe<: 
antinJmic:Ls, ou diametralmente opposte~., tj~ 
que n··. verdade seria um disp~n·ate. 

Foi este o pensa,mcnto 1\u. Commissão. 
O Sr. 1:•resi.dente-Es~ilo findas as Quanto tto que se p::tssou no seio da,' Conl. -

votações. mis:;:ã.o, à qual por convite do orador, com· 
Pass·t.·SC á matoria 0111 discussão. pa.rcceu o nobrq Deputado, accl'~a. de outr-a 

emenda, deve dizer que alli não passo.u o 
Continúa a dLscussão uníca elo parecer · contl'ar.io do que consta, do parecer. 

n. 43 C d.o 1903, da Com missão de Orça- O que se deu foi o seguinte. A maioria d;\ 
mento sobro as emDndas oíTered~l::l.s ao pro- Commissão foi de parecer que essa emend~·, 
jecto n. 43 13, substitutivo do n. 43, em :Jt~ continha uma idé_~ boa, mas que não con
discussão, quo manda. applicr\l· aos terl'enos vinh:L, n.ttonta a sua impo1•tancia, figura r 
on propt•ios municipaes que result:_u'om rto 110 projocto, sem uma discuss:lo mais lat•ga c, 
.sobra. ou excessos sobro os alinhamentos de proficua, pelo ctne seria conveniente qw : 
run.s, avenidas, praçn.B, etc., o dispositivo figurasse em um projocto em separado. 
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Sendo asstm, não podic:t o parecer doixar 
tlo dizer quo não a a.cceit:wa pan lignl'ar 
no projecto. 

Qua.nrlo porém, não fo~se n.s~im. a Cummis
são se ,justit1cava com os prcceucntcs tlPsta 
Casa, especialmente com o·que se dt·u com o 
projceLo do Codig,J Civil, do cuja, Commissão 
fez parte _o nobre Deputa.do pc·lo Distt·icto 
FeJer:d. 

P11blicalla a. redacção final, qnando elln. 
fui a.prosootc~da <l Camara, o t'oi eom muitas 
ai tm·ações. Accu:;ad~l. a. Commissc'io, olla de-
l'cndon-sc, e b.;m, com a.pprovàr;ão de tod<.1 <1 
C~ma.ra, que, emqnanto os tr.dJalhos das 
Cornmis~ões não são apPcsentatlo:::> :.t Cama.ea., 
púdc olla, ou a In:üoria de seu:-: membros 
modi llc:.Ll-os. 

Stj não o póJc dcpoh de submettitlo:-; ·~ 
cunsiúcea.ç·Tto da C<1sa., ma.:i nem fui is:-:o o 
quo :-:c dou; o r1uc se passou fui o qiiC disse 
:_~ pl'incipio a Commissão nao ;tellou acccil;:t
,-td ;1, idé~r.. para figui'.:.tr no pmjecr.o) pJL'
tanto, não podia deix r <lo acon,;elhil.t a ,:u:t 
l'c•.i o i ç·ão. 

Sfio c:-;~as oxplicaçõ.Js c1üc ligeimmonte d:i 
ao nobl·e Deputado pa.t'<t mo.--trar n;lu :-Li q11e 
~L Cornmü!sâo n-.:Lo teve em vista rnolcs~:d-o, 
com que o porcccr roi cl<.tborado do <~Ccüt'do 
.::om o veudd.o. 

Xinguem mai-:; pedindo, a p:1l:.Lvr·a é enGet·
r:u1a tt discussão e ll..liadn. a vota.r.~ão. 

E' n.nnuncíada a 3a discu-.:são du projccto 
11. 170, dtl 190:3, redacçãu p:ua. ;;a discuS-iUO 
do pt·ojecto n. lo5, de 1 9u:2, IJUC regula, as 
ma.rc<ts da proprimlaúe dos anima e.:; m u.:tt', 
en.Y~ülar c vttccum em todo o tcr-r·itol'io da 
Rcpnblica. 

O Sr. Pt~esideute-Tcm ~~. paLLYL'i1 
o Sl". Lindolpho C<1etano. 

O St~. Lintlolpb.o Caetano 
diz q:w nogou o voto ao projJcto em dcbJ.te, 
11a sua 2a discussão, apazar dtt prome~ .... tL d.c 
quo, om :~a discussão, seda cllu melhoratlo. 

Fez bem, poPquc o sub..;tHuthTu tJue oe:~ su 
discuto Ll'az os mesmo::; onns e as mosm:ts 
difTiculdades para. a industf'ia pastor-i! c par<t 
a d:.L zon:~ que ropcesenttt na Camaea. 

Sento oppor-s~· ao pi·ojecLo do seu illustee 
colleg<t, o St·. Dr. Padua Rezende~ cntre
ti1ntO, ropresentan~e ue uma zona completi1-
mentc pastnril, entendo que ello, em vez de 
mellwrar, vac, :.w contrario, causar ernbn.
raços c difficuld<vics especialmente a,o com
mercio do gado. 

Entende que entre as medidas reclamada:-:; 
}10]0S ii1UUStl'ii1eS C agricultores, a contida 110 
projecto om debate é a quo deveria ser tri1· 
1.u.da. por ultimo, como fizeram a::; reptthlicas 
Argentina c do Uruguay, onde os po(leres 

Vol. IV 

publicos prostal·am·so a a.uxiUa .. r a. i1:dnstria. 
pa.1·ticula.r, n.bt'inJ.o vel'ba~ em seus ort;a
mento:; p:ua mollwramcnto de raças o para 
<L creaçflO de escul:.ts e c·~mpos peaticos. Só 
mais t<H'Ilo, tlopois que é\ industri:.t progrediu. 
fni que us govct·nos destas duas rcpnblica.s 
tt·;u;~I'<tm de I c va.l' ta,cs onu.::l c tra.lxdhos itO 
cri:Ldot•. 

E::;pel'~vva. que o seu collcga tronxcs.;;c i.t 
Cami.tr<t um pl'ojoctu quo conllrm<~S::\C as 
idúa~ que S. E:(. manitestou no Congrcs:-;o 
Agl'icola, i\ll!as c;ta.:~ Lcmbr~da.s em um pll.
recer luminoso, em ftnc S. Ex. ~tpontav;:t a'3 
medidas ncco~saria.s p:tra o mcllwea.rnento 
d:t indnsteia pastol'il do pa.iz. 

O sou companheiro de bancada., cntl'c
tanto, com '. H:uu pelo fim, por,wc este nw
lltot·amell t.o. que csi,;í no peojecto, figul'<t em 
tlccimo lo"· •.t' du pa.l·ccci· l 

Xn t·::;t~.üu do IUo Grande do Sul. onde D; 
in·lu,.;t1·i:t pa:-.;tul'il estü. m11ito ado:tnl.all<.l, 
:tind:~ não s1~ con.-~:nguiu o registro do ani
m:~n; l'ei l,o pelas Ca.nu.u·as. Por cst<ts inno
\':u:fín:; t! rp1c o pii,ÍZ osti.í. no cstaJo em qnc
sc. :Lt;:!il,, 

.\ intliiSI>~·h pa-:>tol"il tem csté\.do ;1,té hoje; 
;tb i.llllun:ul:t. :;ü sondo lcmlJea.da, pJlus po· 
dcrn: p11Idif.~:; pat·a o pa.g~mwnto du im
post.os mun icip:te::i, cst<1.doacs c fcJ.era.ns. c a 
pl'o v a é q uc ncn luu n cria.do ". tem :J,llrl n i rido· 
fu:turn. 

Apczu.r tle o:Sti.tl' o g~~do min.-~it·o rcJuziclo a 
208 c ~5~ por ca.beç<.t, todavia tem do paga1, 
impJ3tus de saltida, e de enteada. em pontos 
di\ CI'SOB. 

Acha quo o projecto em J.cbato não vem. 
sanar a.s c.lifficuldados da indust.ri<t pastoril 
e, I1L).-;S:.l s.Jn tido, re:::pund.cnclo a üi vel'sos 
a.p<Ll'Gos do Sl'. A:-;t;ulplLO Dutm, tllz que na 
loi :tet.ual não faltam penas par<1 os ladrõe-~ 
de i:tni n.ne ;. 

Pas::;undo i.L anal\':::n.r o p1·ojc!ct·.>, que lü, 
p:;ns<t 11 uo aqtrolles quo nao :;i verem a 
tn:n(~i.t I·cgistL·n.úa não terão gn.r<1TJtia :~ c,. 
a...; . .,im, seu; <Lnimaes estarã.o sujcit.os aos 
Ia.ürõ~\.->, sum que possa hi.wcr rnclama~:ã.o. 

Lnnrlo out1·a disposição do pr~jec~o, diz 
rtJrc oll;~ é o mosrno·qu(} levar o systern:1 do. 
papelor[o aos pobt•es fazendeiros quo vivem 
muir.as c mui tas leguas distantes dn.s sédes 
da; cvmai·ca;:; c que, portanto, vao tl~fflcul-· 
tar o euiUJUercio do gado, principo Lmente, 
no E::;tado que l'epreseni;a, em quo são gr·an
des as distu.ncias, muitas yczes, para, as 
súd cs das comarcas. 

Lü ainda ou tra.s d ispusições do projccto, a.ffie
mandu qu·J a cuntida no art. 2°, que manda •. 
abt•ir cuncur.-m par<~ a. a.dopçãu de um systcma 
domal'ca.s,cont.l'a.-mar·cas e signaes a !:ler ado
ptaüos p:.tra u rogi~tro da propríecl.ade semo
vente, do que teat,a a lH'e::;ente lei traz, mais 
uma diflicultlauo pa1•a os criadores, porq no._ 

Gu 
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natur:dmentr. este concur-o :-r.nl. ft:i to aq :li, I dos na.s leis vigc :;tes para os fins indicr1.dos 
e :.tqui scr•á dado it cél.da. nia!lur· o !llL!IHJI'O 110 ~ :3o. 
pn.1'a. sot a:-;signalado nn g ·,\lo._ . . . _No M·t. :~" -:-;uh_~~it;uam-s,) as JICtlaveas-

PorgunTía i.W Sr. Padtt:t !(cz :~d~..: sr,. ~oru u sumu_rrt.e pelos cul't!l;cadus do regJstl'o-pclas 
seu pr-oject.o, julga ter saln> a u!llustJ'Ii1 p:.~~- segmntcs: por tlocumonto 1il'mado pelo v~n
torli e, rcspnndenrlo a um ~qn1·tc J l S. Ex . , detlor, o q lliÜ não SOL'ü, toda. via, atirnit.i,iclo 
diz que a. ~arantia. ;~ prupriedado, de que em juiz·J sem que esteja :~ellado o com a 
f'n.lla, ja existo na lei actua.l. . _ fi1·rn·.L reconhoeicll\ . . 

Si o sem collego, lH'CSÜLSSC ai;Gcnç;to aos 
rcclt~mos dos r::.eus pa.tricios, }H'upul'lit. lle 
cerw, al~rumil, outt·~t. rn.;_~rHda pal'a, minura.t· a. 
dor o t~f';~~tar as d.illicul..latles qno o Ec tr pro:-
jccto va.c causar. . 

Notando O'!t.a.s la,cnnas no lH'O.!edo , contea. 
o qual votou c rotará, loml>eult-se du apre
:-:;cn l.i:ll' varias cmeoch~. Assim, vultu.ndu o 
projectu <.1 Commissfto .. esta dl!·<L si valo a 
110n<.~ eon:-::igoar as modtdas que L~rnbra, e quo 
represcn tarn n. fich<.t ~!o c:ullsoütç<L1J para os 
seus paLricios c cnlJClda,üao;;;, a qncm o seu 
coliega :-;obrccarrog<.L de tlií!lculdades. 

,\.uTo ·conte-se cndc convier: 
O Poder .Exceutivo colH'a.rá. a t;nn. de 5::; 

pdo rcgi;:;t t'o tlo marca,. 
Stlpprima-::;e u 8 4°. 
Acetcsconto-se ao art. 2° depojs d<IS p:da

V!'i'i.S-prescnto lei-as seguintes: voP::>ando 
tamhcm o concm·so ::~u brc os seus respoctin1.':i 
pt'eço::: , cuj > nmximo n'5,o cxccder:í. do ;)$ por 
cada mrteca. o sobre o pr~t,Zt > da due. :.ç~ã.o do 
con G1·actu. 

1\rt. Nenhum ;pro}Jricta.rio elo a.nimaes 
va.ccum, cantlL:.lt' óu mu:_tr see{t obrigado tt 
rnw.lar a 111<lrca. at}optad:t ;1.té a, diva dest<t 
lei, ~lJ qu<d. porém, podür<L re~istn~r, pagan
tto ~:, t;_tx·." tlevida.. 

Tei'InimL o S:Ju discurso, lcnuo as emendas 
que ull'oeece c pedindo ~to ~cu i!~ustr~ com
:panhcit·u do reprBsent<~çao que nao VQJ<1 na.s 
'suas var ;wc:ts srmU.o o clo.sojo de nb:.er escla,_
Teclmentosclo S. Ex. e lerar ao eonlwcr- s.n .. ----:-Sa.la,classessões,3ldcu.gosto ~_ !el003. 
monto de seus comnüttuntos que pt·ocut•a -Lindolpho Cw.:lnno.-Jfwwc.r Fulpcncio.
defond.i!l'··liies o interesse neste l'OCi.nto. JosJ Brmto Nogaciro. 
(Muito bem ; mu.ilo !Jciil. O OI'G(l.o1· J comp1.·i· \ 
11Wnlado pelos se~ts colk!JUS .) Fi ·a a di ~cus~ão <tdi<tcla pela. hol'a. 

Vêm a, Mesa, são lidas. apJiadas n post<1s Pas~m-sc li, 
con,junctamonte eru disGns:-;àu, <1.:; seguinte::; 

Ao pro(jecto n. 110, d e l!JO:J 

Acc.resccmte-:'>0 o seguiute a.l' tLgo- ondo 
~onvier· : 

A.1·t. Aos pL'O)Jr-ict:tl'ios q11e t,iver-mn suas 
m~u·cns rogist;rada~ du <.tccut·do eom osta lei 
s:y·ão conce<ii<los os seguintes fa. v ore;) : 

a ) J•educção do 50 ~ó dos impostos so1n•o 
__ o:'3 pr·oductos que pl'ocluzirenl ; 

ú ) rr!ducçilo de. 310 ~ó solwe t~n· .ifas e feetcs 
. m.s estt·a.üa::; de feno d.a UniãtJ, pal'i.t tn~ns

porto de itnimaos r.lc sna lH'upriedade ; 
c ) i~cnçhu de irnpost;os aJuaneiros subre 

gado de ra(·a que impol'hrem sobre ma.
cllinü;mos o qua.e:~q u.et· m:~torüt.es un artigo:) 
de~tinadus <.\ f<~bi'iC<t tle ltocticinios. 

S. R.- Sala d:.ts s:·ssõos,3l de n.gosto de 
1903.-Lindolplw CtJcla?lo.-Jimwel Fulgen 
cio.- J. Bcn(.o Nogttei·ra,- Viriato ],1ásca-
1'enhas. 

Ao art. ro. Accr<?-scente-se o seguinte pa-

SEGUNDA PARTE DA OilDE~I DO DIA 

E' annnnci:Ld<L a continuação dêt 2'1 clis
cn:->si\o do pt•ojeeto n. 147 :\., ele l9ii:{, com o 
parec~1· ~obt·o a.s emendt.LS oll'crcdrlas na 2a 
Liiscu'.lsào du projoctc> n. 147, d •sto iWn l, que 
1ixa, ~~ de:>peza do .iYlinistcl'io d~t Otwr1·a p::t.ra 
tJ excrcicio do l91H. 

O §r. I.J>re!iilideu.-te-Tettt a. p;üavrt~ 
o s,·. Tlwrnaz Cav<ÜCéLnti. 

O !81.·. 'Jrho1l1fH\Z Cav:dca.nti
Sr. P1·esidon ·&c, ou tinhn, JilO in.--;e ripto para, 
údla.r sobre o Oeç.u.mento da Gueni.l.; po1·êm, 
vendo que ~Linda não tomos nenhum orça
monto vot<Ldo o a.lim ele da,r, nc8tc ~entiúo, 
traballto ao Sena,do. (lcixnJ'ci du Lzcr :.ts 
eonsido ! ·açõc:~ que prétendl:t, agu:mlando-n.1e 
p<n'<.L faze l-u em q lla,lquer ouLr<l. opportuni
dadc. 

Dou assim ensejo a quo o illustr·o relator 
deste orça,mento possa. fallar em SlllL defesa, 
pmtcnclo a.ssim a. discllssão enceri'ar-se hoje 
me.:;mo. 

l'agrapho: O Sr. Galeão Carvalbal na 
Na falta de registro da marca, a prop1~ic- sua. qualidade de relator do Orçamento da. 

dude será. ga.rmltida pelos meios esti1beloci- Guerra, vem pedir (t Camara quo approvc o 
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:3cn ·pa.t·ocet· t •,l qual cst;~ redig-ido, <tssiln un.riu. :\ sua cunvicç5.o é que se cLCVt) aban
como a::-: eme-ndas quo tlveram p<n·cccr f';no- dun.te o iTac::t1lo do Pamn:í, que atr~LVC$Sa 
ra,rol d;t Comrni:;sáo. Os orarlo1·es que sr~ regiõe:.; dt•sena.-:, c pl'olon!!ar :ts esl.radas rlo 
oceupa.r<.tm com e::;se Ol'çamoutu fizeram el'i- l'enu p:1~1l i tas, q uu esi,;,~u tnltíi;o anwar,:;ulas, 
ticas <~ algum<.t::; üa:!\ suas uisposiç:ões. T1·at;1- pelo inteeior o q uc occn p<llll pontos cstr:ttc
so de um dos orçamctttos de m:.Lis irnpol'- gicus impot't::mtc:.o isso t'~ prel'crivel :' inici;tr 
tancitt, t[UC preoccnpa.m os gover·nos rias na.- um:t obm que oxig:i1·í:1, sommas fa.ltUlosa.s. 
ções cLYilizad:ts da. Europn. e que tamborn me- O tH'<liiot' não t'all:t :l.erc<m1Clltc, IM~uou-:;e 
reccm a nossa ;~t.tenç;ao euidados<1, porq11ü u em opiniões <ln militat·u;:; e de civis ilisl;inctos. 
Brazil tem questões internaci.on:.tes rt resolvol', Cit:.t o ge:1er<ü :\IeduiJ\Js Guim:.1rã. •s, o rela.
e ainda h;1 pouco teve de fazer <L mobilizar;ã.o turio do Sl'. Ca,"t:Jno F:trht Alm:·idn. ele A 11m
do son exercito, muito embora sem cttr ,e1;cr quet•quo, <L p<tl:tVJ'a dcrisiY:t elo Est;1,1lo \[aior 
hostil a um;1 na.çã;J, com a qnal temos do J'e- do ExoPcito, a opín:To do Scnadu1· Cltt·ist.ianu 
soLver uma pemloncia. 01.tuni, do gencr:tl \lello Rogo r~ ilo Dt·. Gon-

0 or[~odor cingiu-se (ts infoemações c Cv; i.;J,- zaga. . 
bellas enviada:.., pelo Governo. Mas a si'.u:t-J Ouil'a considc1· ;ç·ão de Ol'dem politic<L q1te 
ção :wtua.lub1·ígou-o a uma pequen;;, mo1li- deve pr·eduminat· no espidto do GoYet·no é :l 

fieasão;consignou na. v_or:ba. «01Jl'as» <.t ill~a.ntia.) disposição_eonst.ittl('ional qllf~ nutorlz:t .n. ;le~.
tte ;J00 contos para Inww dc1, eonstrueç:to dH ~l.pt•opr·raç·;w, no plan:~ltn ccnkal, dn uma. 
nm:.t fabrit:a de polvora sem Cunu~ç~~. nvdida, í"aix:L do tr>rTeno lleeo~sat·ia ;\. ftmdaçú.o da 
ali;:~s, recla,rnad<t pelo Sr. Peesidcmte <lri Re· Ca.pitn.l d:t Ropablic:L 
pu!Jltc:t na sua mensagem c indispen~:avol. O ot·adm· não r·uput t esse argmncnto cio 

Enii1·e tLS lllCLlUas reclamadas pdo Minls- gr<Lndo impol'tanda, nm.~ 1\•cotüwce ~er· nma 
tro d·~ Guerra figm•a. ~L consüucçií.o de 11111 r·az:\o de uedern poli!Jca. para obl'ig:n· o Gu
novo edifieio n~t Praia cln, Saudado destinado vcrno a meditar o rc·.~oh-cr com sa.IJ:~dorb ml 
t't Escol;L J\Iilitar. Embora. se t ·::Li;c U.t: um:t ~onstrtu·r,·ão de~-.:;t e:,l.radét, pot'íJlW, ecdo ou 
nocos~idt.tdo t~ quo de futnl'O s·::;r{~ pl"oci:io ÜLL'·le, e.-:;sc di'll'J'il,i \·o eot!::;titur:iOl1i1l ~;m·it 
attonder·, o orador viu-se obrigatlo a. nào cumpl'ido. ' 
conceder a. Vclrba de 500 contos pu.l'a. es'e fim, Aceon tua, pois, t.Prem sido n~sos os motivos 
porque tL nos.stt si1iu<tçã.o Jin~~nceira as::;im o que pus .nun no Pspir·ito da. Commis::ilo de 
exjgo, em eonseqmmci<:t d.as despozas ex.t.r:.t- Ot•Çnmunto e <.L domovot·n.m, dopoi:l ele acum, 
ordinctrias dct expedição elo Am·o. •.te e~:tudu de todos us-;c;:; docn1ncnws, <L dn.r 

Como foi deb<.~ti,!a <t omend<.t rola.t;ivaü pa1·ecer CO!Jtl'al'iu õt ctnenda tlo:-:; illustrcs 
constl'lleção de uma. ostrad<~ de ferro do P<J.- eepl'esentantes do 1·::-;c<tdo do PammL 
ra.ná a. Ma.tto Gl'O;-;::;o, o orauor julga do seu O Clovorno agllat·ün, por·ém. usttHius com-
dever dizer a.lguma. cousa. <.~ r.•sp,,ito. plcmentat·es pat·:~. dl.\libt\l'i.U' conscienciosa e 

E' uma pre,,ceup·Lçào antiga, ante• iot· ;t pati·Lotkam ·nte. 
gLwrra. du Parrtgua.y, n. de ligar n. cn.pit.a.l du A Comtllissãu tlu Or,;·.tmonto n:-,o tom l)I'e
Brazil u. Goyaz e Ivla.tto Gl'o:-so. Infoliztru~nl;e ve1tç~ôes, qtH.·t· 11I1k:ununto o íntm·e::-:so pn
outras pr·ouccupaçõe;:; dc;~vi;warn até aqui us lilico, qner Yur· r, r;o\-CJ'IIO bmn oeio!Jtado na. 
gover·no:~ de t;Ll p::\nsa.mc·nto. Foram nomca- sua polític:1, fina.nct'tra c·. ''conorniea. 
1bs commissõcs em que Jigurarc.tm ltonwtls A::: lj1Hr:ts enwncla..; fut·atll c.nnsi(1ül'<1,Jas 
noii<wci~ quo omittir·ama sua opintão ~ol1t"C sr.m gPande impun:wci:L pcltJ propt·io Sr. 
n. ncce::;sülado dess<.t estrada. do ferl'o, rllll' Ca.t'lus C<tvalc<~nti, n P'H' isso o or:.Lclut· p:1,s~a 
deve ser e:->tt·tttegica e contmc;reial. :~ tt·aL:n· ele nma uuLt·:t <l,pl'esctü:;.dn pclu SI'. 

O nHtrocltal 1hllet, quo !'oi ?-.linist1•u da DüJltU.<tdo Ptwl:t Ramo~. em qttc pC'do :.1, sup
Gnet'l'éL no quatl'icnnio pa.'isado, n"mcou uma. pr·es::;[l) do <tl't. :3", m .nda.nd.o que sn con
commissão que !'oi •w P;nan:í. e.,tudar e~s:t :-:ig-no a vm·ln JHlCllSS:tri;~. para o:~ fins duque 
questão o enviou ao mesnw tempo um lm- tra.ta.m us rei·L~r·itlt,s t:r·L·tlltos t\Speeia(H. . . 
hlllão. · Notn, rpw Godo.3 o>; ;J.1111r·s, 1pmndu se l.l':tG;l, 

Tl'éLkLVa-se do simples reco11hodmento. elo 01·r;;arnento da GnoLTa. o Sr·. P:wll~ .Ra.mos 
O m;Heellal ArgoUo, quo occup<L actnal- insisto em su ppl'imir Oi3t<.~ autorizaç:\o :dta.

monte c.t pi:t::;tn da, Guerr:J,, á vista dos p;n·e- mont.e convuniuiJI.u, n. prfJLL·xto do r1nu se nãu 
ceres elaboradus pelo Estado Maior o a l'epar- deve qucbl'ar a uttitl:Llie ol-ç·a.ment~~ol'ia .. O ora.
tição da Dil'ccção Geral de Engenharia , dor, ao elaborar o projecto de lel. do accordo. 
entendeu que a questão precisava set· ama- com o Governo, att<>nuendo ú ncces;:;idade 
dureclda o ordenou a susponsã.o do serviço momentosa d:.~ actualidadc, consignou os:;;a, 
até chegar ao conhecimento exacto ücssa disposição. Com esses sn.ltlos de cruuitns cspe
questão. ciaos em Londres, o Governo pôde de p1•ompto 

O orador, que tem a honra do representar acudir á compr:t de a.rrnatnento e muniç'ões. 
o Estado de s. Paulo, declara de ante-mão E' certo que temos a,s leis ue \J üe setembro 
que não vem defender interesses de campa- do 1850 e 20 de outubro de 1877, quo definem 
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o qu~J se _dov~ entender por um orçamento I Passa .:>e i'L hora destinada ao cxpe-
oxtraordlll':trlO. dionto. 

Os autores quJ discutem esta questão 
pens~~m que se devo manter corta harmo-, O Sr. Alencar Gnitnarães 
nia, ~c m.of.~O quo o orçn,mento figure :~e1· uma (1° SecnJlm~io) procedo á leitura do seguinte 
pe9a mtmr1ça ... Ma:J nem sempre é possível 
dmxa,r do constgn;w ern: urn <;>rçarnentu, S)·· 
hretudo em sendo da Guerra, autorizacõos 

EXPEDIENTE 
Otlicios : 

especiaos para casos imprevistos. . , 
Si não csth·c~sc consignada na lei virrente Do Sr. l 0 Secretario do Senado, de hoje, 

e.s~a dlspo;c;ição, con::>erv<.Lndo em vio·or :!; de- teansmitt,indo os autographos, sendo um do 
cret0 que põe ;í. disposiç~ão do Gov~I'!lO esses decreto do Congresso Nacional, prorogando a 
s~l~os, certamente elle sentir-so-hia impossi- actuat sessão legislativa at62 de outubro tlo 
hllltado de tomar a medida urrrentissima a corrente anno e _quo foi envii1do ao Sr. Prc· 
quo uli.im,·,mcnte foi obl'igudo. o sidente da Republica para a formalidade da 

A Camara ni'ío .Pôde, pois, approva1• a public"'ção ; e outro da resolução do Con- · 
o:non~<t clu Se. P<tttla R<~mos, u, despeito da, gees~o Nacional, devidamente sanccionaclo, 
smccrL<Lde o do talento com que s. Ex. du· abolindo a accumulação, ora. oxistent..:, das 
fende a; suas id6as. ca.dei1•as d.e logicn, do Internato c do E:x-

Si o nosso Ot'çamonto consi:.!na Corte terna to do ,Gymna:3io Na.donal, sob a regencü~ 
tllu~ntia para as lLo.Spez:ts militares, ostamos d~ um .só cp.tlledeatico ; e dandn outras pro
no emtamt0, longe do imital' a.s nações v1dencms relativas a.os mesmos estabeleci
~;ultas, omLo :::~sa~ dcspczas são progeesstV(~S 1 me,ntos de cnsino.-Inteiea.d.a; archivem·:~e 
.) repJ·e .. )ontam sontmas pJta.ntitstiCas. os autograp1ws. 
~em se púlo !.cmeL· q11c o Governo abuse Do Ministerio das Rclnçõos Exteriores, de 

porque esses credüus v~cm um fim nmitc; hújo, s<ttijfazendo a reqilisição desta Camara~ 
ospecial, rcskicto c limitarlo. no ollldo n. 179, de 5 do corrente--A quem 

Demais, nenhum paiz pótl.o, uc.~te momeo.~ fez a requisiçfío. (A' Commissã.o de Orça
to, fugü• t.i continrroncia do estar com mento). 
a.s forç~s milil;:uo: prcp<~Padas para a sua Do. J\Hnisterio U.a Industria, Vüt~ão e Obras 
d~fesa wte1·na, como t:~mbom para a solu- PLl?licas, de 29 do corrente, envutndo a se-
çao (Le Htas que~ti"ícs in tcJ"nacionaes. gumto 

J~ as~ü·a9ão pela. paz ô uma nobre aspi
r·aça?, eu 1deal m.Ma.l, na phrase do Hultzen
lloril, m<ts e::;te Ideal, nm(1uanto existirem 
povos quo q uei 1·a.m o pos.;am prev<.tlecer de 
sua, for·ça contra a s dJC~rani;t dos outros 
,pov~s, s..:ri.~ urna doce, ~:ma adoru.vel utopia-

:Nn.o ó,poi::;,clll'gndo o momento de elimina.r
mosU.o3 orçamn11tos lÜt guerra. quantias avul
ta~l~s flllO pcrm i L i:m1 uma hon 01·ganizaç?~o 
mllita1·. 

Uru Governo pu.tr·iot,icv ücve, antes de 
tttdo, olhar ptu'a suas forç~as a1·rnadas com o 
m::dor cat'inlw c solicitude, doi;;~ndo-as de 
elcmuntos ncce:;sn.rios pal'a que possam bem 
cumprir<.~ ::;ua alta mis:-Jão. 

Co;w~uindo, o ot'[Ldor podo ao Parla.men to 
brttzllmro quo, votnndu este projecto de 
orçamento, tal como cst;L concebido íorneçu. 
ao GovLrno da Rcpu1)lica os eleme~to::; ne
cessarios para que posdamos ter um exercito 
?Ollocado em uma si tu ação do prosti O'io o 
mdependencín., capaz do cumpl'ir o se~ alto 
de:rer pa~riotico, m.antendo pela pé~Z armada 
a mtegr1dade na.c10nal. (Muito bem; muito 
bem,; o· orado1· rJ muito (elici{.c(do.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é <mcer
r::tdo em 2u. .discussão o art. 2° e successi va
m<~nte os demais ttl'tigos do projecto, ficando 
admuu, a votação. 

MENSAGEZI1 

Ses. Membros do Cong1•ess) Naci01nl
Tenho a honr::t de subrnetter á vossa consi
durn.ção, a inclusa exposição em qtw o .Mi
nistr·o da. Inclustria, Viação e O hras Publica::
justifica a nuccs~i,lade de ser a.bel't.o ao res
pectivo ministol'io um credito especial de-
1 .. ~00:000$, vnrJ. ser applicado ao custeio cti:t 
Estrada. de Fert'O Oesi;::~ de Minas, durante G 
2" scmcstl'o do col'rento unno.- FJ·w1ci::r:o ,,,. 
Paula Uodriyues .-\lreH .- A' Conrmi:;s[o de 
Orça,mento. 

Do Ministorio da. Gucrrtt, do 2D do cor·
rento, s~Ltisrazcndo a rcqu.siç-ã.o dest'J. Ca
n~n.ra, no 0fricio n. iGO, de :31 du julho pro
xtmo Jinllo.- A quem rez a rcquisi,~ão. (A-
Commi:.isão do ~larlnha c Guerra.) · 

Roqw:wimonto: 
De Abel Pcl'eíra Guimal'ãcs. 1·eclama,ndc 

pn!o seu dn•eito do pri.oeidadc para cxplor:n 
os subterraneos do Morro do Ctístcllo .-A' 
Com~nissã,o de Orça, monto. 

O ~!h·. Neiva(·)--Sr. Pl'Osídento,mai· 
dl) que ninguem, V. Ex. f:'abe o alto a.prer;o 
em que tcnllo t~ imprensa do meu paiz; n'Ku 

(•) E:stc disCHI'H, l!â.•l fo.~i t·ovh.to pelo Ol·ador. 
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me olvidando jámais quo delht vim, c por 
elb cheguei :í posição, que tenho procurado 
honrar, de representante àesta nação, por 
mandato de utinh<~ querida Bahia. 

Devo pl'incip ·ümente á imprensa desta C<L
pital divet·sas, rnultiplas e lwnro:-;issímas 
manifestn.çõL~s de aprcçJ! a r1ue me confesso 
~.:ummamente .u;r·ato. 

Entt'C eHas sobresalle o tão antigo qua.nto 
hnp:Jrtante orgiio de publicid~~do-JornC!l do 
C.?íi2iJw;·cio, a que estou preso por l<:LÇOS do 
atre;ção e de gratidão, e onde tecm oocon· 
trado acolhida to.Jas as minhas 1n:10ifos: 
tações parlamentares. 

O Jornc!l do Commarcio, que tambcm me 
icm cnc.mtrado a seu lado, em todas as ques· 
tões em quo se faz mister tl'azQl' a prova. pu· 
blica do ap!'cço que lhe consagl'o, just:L 110· 
monagcm quo rende um pequenino d:~ im
prensa a. um vulto tã.o grandioso; por isso 
mesmo quo o Jornal do Commercio acurada· 
mente tra.t[t de assumptos que se ventilam 
nm;te ramo do Parla.mento de quo tenho a 
honra de fazer parte; por isso mesmo que 
elle tern constantemente, quasi quo üiaria~ 
.mente, dado a,rrhas do valor jorna.listico dos 
encarregados dos seus tr.:~baJhos nesta Casa, 
noticiando o quP. aqui Sf3 passa, c aindtt mais 
porque dosvoladamento dou hoje uma noL1cia. 
minudcnte e nlém do minmlonto cxact<t, em 
l'elação :w que se tom prLS3atlo sobre :t re
forma eleitoral, fazendo assim o hí:~torico dt.t 
discuss:lo neste Pa.rlmnento sobre essa mo
mentosa questão-é quo sou, Se. Pl'esidente, 
1)briga.do i.t vir á tribuna, nã.o por um im· 
:pulso de vaidtttlo quo não tenho, mas poP 
.rimor ü. vet·dade que doYo proz<tl' em t·elação 
11os outro:~ e a mim. 

Reconheço a fa!ta de ímpo:-tancia que tom 
o hurnilde ora.dur ••. 

O Sn.. BI~I~:"WARD3 ANTo:-:ro E o:JTRCS Sns, 
DEPUTADOS-Não apoi:.tdo. 

O Sn.. NEJVA- ••• sondo o pl'imeh•o {t 

;l.(.:cenliua.r que aos debatea não posso trazer• 
luz; ma3 o que é vct\lu.de 6 qtw muitit~ \'Czcs 
tem sHo cu cgwm d{t o gl'itO tio gwn•ra.,o ala
mird: ctuu.nuo sobre nmpi•ojncl.o ou pa.t•ocm• ia 
so C:tzor tr.:IVa., o grito de n.larmo dado pot• 
mirn tem por· mat':l de uma. voz provo:-::tdo o 
do baGo do que ha l'Osull,ado u tilidaflo ao 
Pu.rlt~mento o <.'i. patriu.. 

Quando V. Ex., Sr. Presidente, na sessão 
do 10 dcjunllo, entendia quo o projecto sobl'o 
a. rcfo1•ma eleitoral, cuJa di5cussão os to anno, 
.na.quollo dia, se iniciara., não podia admittlt· 
emendas, o quando sob a impulsã.o naturttl nu 
.inJ.ividuo c->nvicto . o corrtJcto, depois das 
ol1scrvações feitas polo illu~tt•e ox-Pt'dSidente 
l.i.(~sta casa, o Dr. Vazúe Mello, v. Ex., 
.hornem consciencio.~o e convencido da. 8Ua 
alt:t missão, declarava que acceitaria <ts 

~meadas que fossem apr2scntadas, cmfim. 
~nlga.ntlo acertad<ts a,s observa.ções fl~if;as pelo 
tllustre pa.l'lamental.' o O;.·. V<tz. de Mello 
lloje Senador ; pois bem , dcpoi::> do~~e in~ 
cidentc, o Sr. ::\lanucl Fulgcncio pediu a pa. 
lavra p11ra f'azee ligeiras ob:;ct' vaçõ ~s. sendo 
cu o pl'imcieo Deputado que entrou pt•o
pri ;~mentc rn qucs tã.o. 

_Bati-me pelos pcincipius que julg;wa fc
rulos, atacados pnla, rcl'oem:t cleitond; dis· 
c uti a questão do c e nsJ, di.J v o to un in o· 
minai ... 

O SR. GALEÃo C .\l:V<\ LII.\L- V. Ex- ÜtHou 
contea. o voto a. dcscJbeeto. 

O Sn.. NEIVA- Tenho im11Hns::> pi'a:r,n' 
em qu :J fiquo l'eg.istrado no meu cliscurso o 
apart.c flUO o illustrc Depur.'.Ldo acada de chtr 
em apoio da minha. afrirmação. ' 

Naqn~lla occasi;'í.o fund;L:nentei uma cmen· 
ela no sem !.ido do proc3sso eleitoral, nes~a 
parte, ser com;et·,-a<lo como c.;;tá, emenda, 
que fazia substitui!· tL pala vt'<L -obl'igatorio 
- da expressão voto a dcsl~ obol'to, pela, pa· 
lavra -f<Lculr.ati vo- TI<L mesma phrase,. o 
foi .es:;a, si não rne fal!m a. rnqmor-i 1 a prí
mon·a. emenda, aprcsentttd<L ao proj<~cto. 

Om, Sr. Presidente, póde-:;e dizet· que , do 
mo:;mo modo quo acJtltec0 nas grandtl -~ ba
talhu.s, torna-sr.•. a. lul;a, mai::; renhidt.t ern um 
cet'to ponto Pt:I.I'<~ o qu:d e.;nvcrgom totlas as 
t'orças dos ehel'o:~ comba.tcntcs, que alli se 
enCrcntam, as:;;im taml)cm pótlc··~e dizcl' que :1. . 

rtuostão preliminal' tcnwtada neste Parla
mento S')bre a rJfvt'lTli1 eleitoral, foi sem 
duvid;t o modo de realiza.t·-se obrigato
riamente n eleiçã.1) pelo voto <t uesco
bm•to. Os pon to5 mais beill1antemente 
discutido.-; iVJUÍ l'ul'iL!ll O~ COllCdl'OCiilt :JS Ú, 
eloiçã.o a de cobet·to, on.lo bl'ilhat';\m o:; 
U<~rcy, o~ Barh.;stL, os Boni!'acia, os gnêas, 
os Aoiúo, emfim t.otl:t. o~;tt. plci;de (le D .. qm
tado:-) qne l.e:!lll bl'il11·; n t.omontc elucidado n. 
quostãu eloi~ul'ê.tl, principtLlrnontc, insisto 
om <Lizm•, n•~ parl;o L'ülu,tiva. ao vuL'J a desco
bet•to, sobro a, qnu.l rna.i~ ronhi.ta c mais !'ul· 
gente tom sido <L pugn;.~ paL'l;tnlCnl,al'. 

0t'i1, Sr. Pr·n:'idoute, pot·quo ltei clu clci:o.r 
dr tot' a s:\tisfttQ:"i.u tlo n:'i.o liea.1· qu:~si i.:..mo
t•ado quo no.~SJ movim:~nto 1lü tã.J impuL'Lante 
pt'ojccto .a gu:.t,rll:t ava.nr;vla, o soLrb.do que 
tocou o clarí.m ::;obre cs',n ponto l'lli cu, t.ea.
vando-s'3 eu l.ão :1~ peimni t'i1' nunií'esc::v,:Õtl:-;; 
do o pin iõos c::>n lirovm•.sas, o ton1lo <i. !Jon r a do 
apu.rtes do Sr. Calog!!ras c ouLl'<JS tl.V~tin· 
ctos collegas . 

Resp:JnJol'fí.o : mn.s o seu U.iscul'.:~o es&ú. pu
blicado. Publicado, ondo? (l"iso). ~o Dim·io 
do Con.fJI'esso, quo u.bsollztamon t.o ntio rj 1 ido, 
om oxcop1,:iio do3 212 DJput:ulJ~ e 63 Senr.~.

dorcs; ctue não tem int'olizmente circulação~ 
a não se1• a offlciat ·~ 
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Entretanto soube hoje o publico, pelas co-1 n. 90, dG l 895f (que teve nessa época uma. 
lumnas desse importante orgão, que fez em la1'gi1 discussão entet~ndo em orclom do di::t, 
relação a este assumpto uma 1Jonüa synthese, independente do parecer e U.epois ·de appro
o CJUG aqui se passou. Ma,s infelizmente ali vado om :,a uiscussão e discutido largamente 
des<tpp<.Lrecou cumplektmunte o meu hurnil- em :3u foi, a requeeimcnto <lo Sr. Eduardo 
de nome; c, como estou convicto do CllW o il- Ramos, remottido á. CommissKo ue Orç~•,
lustre decano da impreDS[L cstcLsumpro prunt- monto) e Gambem os projectos ns. :30~ 59 e 
pto a. f'azet' actos do justiqt, ;1creclito qne por' 77 du l8D7 (cgw vfto :ippensos a e::; to) e que 
um er1'0 typogeaphico, com certeza, não fi- pc~ndcm todos •:c pMocer. 
gum ali o num:~ que tanta;-; ,·ez:os ::;e tem Yisto A' referida. Commi.:'3sãu Especial foi ta,m
honea.do ncl.~i columnas daquelle .Jornal e. pul' bom oüviada,, em ·n da,ctnelle moz do agosto, 
issu, nã.o posso esquivar-me ele :J..voc~u' piLl'<t :1, l'oprestmtação tlos ltwr<tdures clét ci,lado de 
mim a, llülH'(H'h que rcgist1·o peiu faetu <lll t,m' Ub<\,, Esta,rln <.lc :\Iina,:l Goraos, pedindo me
sido, t;;üvoz, sini:io o provucado1·, o ;1gHatlor di·hs paeét melltot·~~t· i.1 sor-te !la, l<wvura, c o 
dost:\. qtlo.4i'"LO soln>;·. o Yor,o ;i clo::culwrto·f~ln t·cqnorimcntJ ele Feanclseo Lopes de Oli
C[uo iJ, illtar~un u:-: hlentos ~~ qne mo referi voir·a, n.pres:.mtando um projecLo do a,uxilios 
lu~ poucu, ao menos o primuir-u que o corn- -áli.WOLtPa. 
batou. · Em 7?9 do novem1Jl'u de l8D7, <1 Uomrnis . .,ã,o 

A rnalicia, til n;z, q11oit•a, aeha1· nisto 11m i•:spocilll apresentou o vro,jC'cto n. lGS, do 
motiYo p:na c0nsuea ou eous:t, de JltOno:-; V<~- meslllU armo, qcw foi IJCSS<t me:mm daté~ <.L 
loL', o dil'<i.: quo vaicléltle e:;s"~ obsorv<u.:ào sú ilnprimir,,/as:;ignallo })Olos Sl'S. COL'!tCilo ü:t 
porque I) nome foi emitti1tu ~ F'o t::;ocm, pro~itlent·J; Mcttl;a, i'vl:wludo, rela,tor; 

.Mas eu dit>oi <W Jllilndo: 1111anJo mesmo Eduaruu itu,mus, com rustl'leçõcs, o Alfl'edo 
fos~e umtl lltll\Stã.o do n1ithde, é C!.~rto um:.\, Pi.mo, nü.o o asslgm~mlo o Sr. Victorino 
fluestão de vonhttle c•. de ju~tiç~:t, u u:\o pusw Munl,eiro. 
exíJilit'-nW ~h in\·oeéü-a, subindo<~ e:-.;t<t tri- E" este o pro.jecto que vao ent1'i.tl" agora, 
buna, d.o alto dellu., :Lq ueil:-t tribmut t:io em 2n di.;cassão. · 
nib.--<.t imprt~nsa. Como eomplemonto devo ainda lom1JÍ'lU' o 

O n~tm cli.sem·do, om syntl1cse, ostá publi- pt'ujecto n. :2:38 A, de 190.2, c~o Sr. Alfredo 
c<ulo no Díarío O(ficial ele :20 Lle junho, e tive !!.:tU~, <Fte \·ac t:wtbem appenso c <1ue teve
a s:Ltisf'a(;~flo de YCL' l,:unb<;,n um pt::1Lfl01Jo u nes:-:lo ;~nno p:u'ccor· con'.rM'io ch Commís:)fi,o 
bom ro:-;nm') nos:.>L' mesmo dia no prupl'io .!01·- de Ort,~a,monto, incumbiLh1 de cstudal-o, o 
nat rio CoÍilllWr·cio a c1uc tanb e met·cc.:iti:L :únth o pl'ojocto n. W4, tlo 100::, que ol'
jusLi'.~·L fit,:J. i.L fJIW t:tnto api·t~ço dovu. Te- g;Lrliza, o credito agi'icoli.L, ha ponco::l" dias 
nlw euncluldo. (Jiuilo f1em; wlo l)(nn.) <tpt·.~:~enttLdu pelo Se. Deput:~do fiuneiquo Bor

Cl]> Sr. I 11residen.U.>,--Xíngumn m:bis 
JIO,.Jiudu a, p:tlttvl'í.~ nu, ltur ... do expcJ.icul;e, 
vou lovant:u· :t, s~.:;:;ftu. 

Anto ;, pot•,·'nt, de !·azol-o. ··ump1·e·mo do
ciiLI'iLI' que na o1·dcm do clin. p:Ll'i.t i.t sessi-to dn 
:ww.n!Ji'i, surá incluido o tH'u.íect'J de :utx.ilío~ 
:i hnHll'i.L c. ;; JWOJ.lu~it.o de ti1l IH'O.iGl!tu, 
Julgo CijllYCIÜO!li.O inliJt'!l1itt· <L Camara üo su-
gulnl.t•: · 

N~t s.!ssi'i;J do :2s tio <.tbl'il ~.lo l.':l0i. o Sr·. 
EdtuJ•do R<tmos apl'o:.;cmtou o soguintu.reqLLe
rlmcnlio: 

«ll·lttttCíro qnc sejêt nome~v.la uma Com
mis::-.:ão do dnco memln·os para. qtw, csctt
d<.uldu us di vm·sos vru.)ecto:-:; ;t,pr·o~onti1dos !lU. 

p:.ts.;:;,d.a, o pe.Jsente sos ,fLo lcgi:-j/.u.1;iva, s,JiJre 
auxi.lios á l:woum, uê sub1.'o oUos paeocer•, 
apm.,ent-.LnJ.o om emendas os sub:~tiLutLvos 
ás medidas (1UO a.clw.r conveniente.>~ 

Em .o;cssão de 1 O de agos GO d.o mesmo anno 
foi nomcadt~ a Com missão composta. dos Sr:-;;. 
Bduard.o Ramos, Matta l\-Iaclu:tt!o, AH'l•edo 
Pio to, Víctorino Monteil'o e Coruetio 1.l:.\. l?on
seca.-A esta ComrnissfLo f'oram all'ectos em 
27 do agosto do mesmo anno os pt•ojocto::l 

g,!:-;, o llll:d p:mdo do pt,Pecer· da t.~ummíssit.o 
11!} nr'ç:.l.llllliHO, c pül' ultimo o .Pl'ojnc~o oll'e
t'o::ido polu Sr. O:~ndülo Rod.riguos, quo tem 
u n. 1 uo, llu 1 D03, e fui Larnb:nu <'L mcsm:L 
Cu1n is::;ão. 

Pt·ojod,).~ r•oL~ti\·os :.t,(H twxillt;.3 <L lavoura 
<~ tJllO ~o l'OI'm•itt o Sr. Pl'esillente: 

N. lGS-1807 

'P,·ooidencia sobre LW:;;i/ios ti lr.wou;·a 

O Congec1lso Naciotlí.~l resoLvo: 
A 't, 1. 0 Para <mxiUu.r as inLltLSGL'it"s u,gri

cola, c pa,storil lu~veri.i, em uacltt ~stutlo di.l. 
União o no Dmtrí.cto FmlernJ um Ba,nco üo 
Ct·eJ.icu t~eal, fund<tdo sobr·o o J.Jlano do.; de
creLOs ns. lGD A o 370, do 1 P de .i<1neü•o e :.:, 
d.e ma, i o do u~go. 

,\s uporaçõos do b.:tnco estabeleciclo no Dis~ 
tt·ícto F'edoral se estenderão tambem tis ln.
dust,rias connexas om ·todo o territurio <l<\ 
RopubUca. 

At·t. 2.0 E' fixado em 8.000:000$ o capit(.l.l 
maxl mo p:.tra a hasc da. emissão das lettras 
hypothecarins, asllim distribuído:. 
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Para. o Banco do DL;tricto Feücra:l, n.s. l'Ggula.mento, corrondo as despezas rC.:lpocti-
l5.000 :00fl$0UO. vas por conta. dos est~tbclccimcntos b~tnea-

Para. cada. um dos Estados de ~fina-; e Silo rios. 
Paulo, 7.00Q:ú00$000; Aet. 8. 0 o~ lnncos te1·ã.o suas s,Uc.s nas 

Pa.ra cada. um dos Esb.dos Lln Pel'na.mbuco, c·apit:tcs e. a..:; SLtcctn· ;tcs ott :tgcnl'i:.k; q1w o 
Bahia c Rio dt.· .Janoit'o, :i .OOO:OiJO~IJOO: gvvcrno do E:-;G~l.do julga1· nccc.s ,::H·i;t :~ 11u:-: 111:ti :-s 

Par<~ o Esta•.lo d.o Rio Gr.: ntle tltJ Sul. imporLa.nt.es centro~ :t!.!l'icob.s e pa sto í'is . 
.{.OOU:OOU$01)0. · Art. U.'' 03 lmneuspodol'lio emiltir· lot e.1>: 

Pa.r<:t ,·;vl:t um dos Esi;<1d os c.lo Pal'li, !\í:n':L· h.\·pothce:n·i;'ts <d t! o qni.ntnplu tl\) re(~l\·ilb 
nKi . .~, Ceat·;í, e Espidto S;.tnto, >L,:OO:OOU$00U; cupita.l, <l, jm•os do I; ·: u, p tgns scnH~ .i,n,l· 

Pat'a cada. um tltl:S l-:st.:tdos 1lo Pi ,u ll\·, monto. 
;\lago:tS, St: t·;.:ipo, AIU<LZOll:i,:-!, ruo GJ'il.lidG elo At'L. lU. C:tda, IKLJ1(: ;) l'l~C' Ol ltt~J':·l. ;11) Th:~··:ll ll!'O 
Nort~, PaL-;~llylJa, Pn.t·;~n:i, ::i<UJ!,;~ ( 'a,l,lJcu·írM, Futloral, mn apolices 1Lt divi.l<t pttiJii,·:t lla

(~oyaz o :\latto l;t·o~;so, 2.0Utl:ll(Jtl~~onn. cional. lU tlv v:Llot' d;L OJHi~~;lu da,; J,'tJ ':ts 
.\t'L. :l.·' O U:wer·noFmlet·~tl t.J '!. "<•,;pons:tvol liypui.ltceaeias 'lilü ro:Liizat· , :ttl :\ u limüu 11::<.' 

p<do 1ugamcnto de ju;·os do li ... , .. as lott·:t:s liH1 (~ pern1ltGido. 
IIyput.IICl~:il'i:t' ()roto ~iOU:'i l'O:'gat;o, 11111.:1, \"VZ T:LüS aplllicos /l .'t';-,o CO!l:'il~l'\'(l,th~ ülll tlt:pd
llllC t •8 Est,·1,.\os LOit!Oln igual. rc . .;pun~a.hiJ;,l:ule ;':ito, c.\Jitlü ;.;·a.t·anl. i <1. <tect·t~::'dtla :i:-5 re l'( ~r· t~ nle~ 
quantu :is IL~Lr:u t•mittUa.s um \"il'lll·.k dos 1 :i let.ti-<L ltypul;hc:tri<L. 
umpt·O.;i.illLO::: t·• : alizadu~ 110' l'o.-spc,:lL\':1-i tut·- ~ l ." o 1wazu ,1 0 ,.: empl'c ;i;i Jnu:-; h,\·putlu~e · \
l'itorio:-; e St~ Stljl'itom :L~ díspo:-it;õ us tht Jll'O· rio> 1~:l.o t~xt:~)d~ 1 ·;i dt) '!'J : t. lli~ll :~ , :1, ,j:It'J,.: n:-:o 
:)CIILU lei, :·>alvo quanto ilO BclllCO di) Dis tri cto Sltpl)l'lül'l):-i i\, X v;., :w :l.llllU, alulll d:t. l~Uill : lll;i · 
Fcder:Ll, quu tcl':t <l g:uanti~l. dil'!~l;ta 1.~ l! IÜC;t, sàu de lo;',. de~ ad.tr:i:ti:-)I.I'ill,~:\o, tl.mlJt~m an-
do Guveruo d:L Uni.ã.o. 1111;d. · 

Aeli. 4°. Si tl t)ntro tlo duns annos da, d:;i a. do '':sso prazo st .. r:í, r· ··1t1n d:) llHHlo q tiC 
regula.tnento expctliuo p:~t·a, :L l~.Xi:cuçã.:J tlostn. todos os 01111n-mtinltJ.:; l .·· • j:uH lirltiítliidns :tu 
lei, nã.o foe pos:-ii Yol l'Olltl·ac~;ar com ,,,:g- um wmpo 1la t:)L'IllÍll:v;:·in do::; cu11 !. t·:t··t i.•S tl.us re-
banco, em tlti:tÍI.[UCL' dus 1-:;:;tu.dos, nfLo olJSI::tii- spcc1,ivusb:u1Cu::;. ; 
1.0 <L l'O~pousa. bllirl:ulo <LSSumhl<~ pot estes, u ~ 2 _., .\ c~Jmmi.-:~;\0 tlc ::ulmini~tJ·;t.r:Ti.•J Ot':i. 
servlc:o cul' i'O::>pondunto SOI'<Í. l'ol l.o fHtlo lmneo . 1 1 1 ·1 ·i cil_\-
d~t Capital Fedcr-<d, ampliada, P<Ll'i.L olle u. comptH<ll a :ulrtll<t muJhü so jJ'e o ~l !.lt :) 

\·odor-. flll!Jt:L elo eaplt:Ll qun, nn, di~tribui~·ü.o, pt leton- l · 
eCl' <v;;:; Estarlos <J.rlxililtrlos, rnc.l i<wto con tr·a- An. 11. O vll. o c tio:-: Ulllpi'l~ . ..;rintus nnnc:L 

OXc~n·lt~r<'L <L lll\ll,:LÜO clu y;LJut• tlc;S illllil 'J\·üiS 
eto co1tt t) govtU'Ilü do respocl.ivo E>::t;vl•J, l'UJ';JUS 0 rluii::> tei'C,,us du~ Ut'IJ<.U!•J:L 
í'unrlrLndo par:L f!S.;;c fim as tJOt:ü::'::i<ll'ÜL:'l ~rte- \ , 1n 1. · · · 1 1 
clll's<cv;8 corn e::tetciras intcit·a monte :::e ••:.l.t'<:L- 1 1'';- .:;.. •,,;Go m:i Xllllt> :-;n:·:t, e U \ ' :u il :" 
d.:ts da. Ct~ntf':d. · 60 "/,,, fl!lit.ildo su tl' aL:u· d(~ inlmovl'is in~ct·i· 

p r, tJB 110 L'l\.!{i..-tr•u Tul't·en.-:. () lt ;.neo ~~u!II·.~·:r.-· 
Arl; ... ,o, 8' igtl:tJmcnt.e l': tclll~:uio a.o 1•:t,llCIJ ct.:Ull.u purlo i·: í. p•·omo\'i~l', rL· :t1.~e JJ·dn t 'OII t os 

do Dísl;l'ictu Vorler-al, lJlit.nliida ;, oiH·igLtt:ü.o do 
fnnüar• suee m·::;:tP5 t·om e:~t·l;uil'aS .inl.!•i!·arnr·n- ll1JttiiiLI.'iu~:. n, iiJsut·ip,,:[tj dos ÍIIIIIIOV,·i:; cfur.·. 

snl'\'ÍI'Ulll d<~ .ê::ll'iLllLia aos t'lll!H'D;tinl us quu 
te sn).l:t.l'tuh~. irtel)l'Pur': l.l' n. si tllll Olt mais l.in!t' J't•aliz:t.tltJ, ~·IJ'··(~IIIIiLJldo turlu~ ~,:; LJ·a.IJil.· 
lmneo::: c:-;tadtli.tt.•s, n:wüia.n i,t! :t.:·r.o:·tlu da ·~ !'I!~ 1\,o:-; nt~l;t\'S II'il)-; \l'->1' p .~s: ;o:ü dt-~ :'1.11:1 wnli:u1• .·a 
;;;pcctiva .. -:; :.t~somhh~a:s goP:w~. dovitlaiJwnt<~ 0 dohitanüo all lllttLIJat•io pola Ílllpui'I.'LI:ci:t. 
horno!u:.;:t·lO pelo:s go\l.Jt'nus d<.L UnW.u 0 do Jas di!Sjmz:L:4, qtte st~l':í :l .dtliciun:trl:~ :t Sllil di-
Esta.d.o on,Lc ti vm· sédu "hailCI) int~ . JI'J)tH'iUJdo. . 1 1 1 \'ida. hypot.lloc:tl'i:t .. 

Al'l.. Go. 0.-; t:.t.neu:'l r e 'Liiú ll':Lt:t, es;r, loi At·t. 1 ~1 . u~ ~~rtlpl'estimo;; s·e cll'ec';u:LL':1o 
:;cl'ào, n;_~ C qJita.l FeU.oral, <l.llllt~llo L:tllll o 111tal l;:unbcm sobt•o ptlli!Jül' :1gl'ÍCJ'd:1,, puüund() us 
o Govot·uu d:t Urliiio cunt.t•ac:!;<LI', e, OIJL c;1dtt t•espedivos cont.r:wtu . ..; 881 . felLu:.; lJ 'Jl' o.-,;ct·ipl;u 
EstaJu, o quo eonl;rad<.Ll' co :11 o J'l' .. -qJI:~cti\ro 

1 
.. l<l.l'I,ÍC!lltu·. 

Goverllo, ::mtisf'eii.os os l',Jrtui;.;ito~ logae.;;. 
§ L o. O pra.zu rlvs contt·acLos c um u.-; ba.nco' O pet~zu tlollcs, po1·ém, nã.'1 e:<cetlcw:í, d(: 

.-:Cl.'<1 unit'tJr·mcmcnto üc ;30 an 11 .::; . Ll.'c~ <tnno.~, rwm O-' .ÍilL'OS :Y3 clovttt'itO a 111;ti;:; 

§ 2•>. As opcraçõe.-J cifccLu:vlas no i'Ugirnell ele D 0 /o. 
o na vig-enci<.~ tlo .~se .~ cotJf.t•:tcr.os fur·rnar·i'í,o J\1'1;. 14. As omis.;i:íos rlc lr.,f;L·a.s hypol;lw
umtt c:vl'tci. rc~ o :pncí:.ü soiJ o titulo Ur.( J'/.e·:·ro. ca.da,s :3t\ oll'udn;tr•[í,o pot• St'!r·ies, mcdi:LrtÜ) 
f:amr~olida; tioÜo.-:; os contt·~wtos do Olll]H'Bsl;i- a.IJ.i;oriz<tti:"ío (lo t7overrto K:;ta.uual o :tp]ll:ova
mo:-:, a.ssim coleiJl'itdos, devct·IT.o con I; Jl' os~a, f;:'i,o tio (.1o vor'nt> Fn,Jm';d. 
üccLu·.L,,:fto, hem como 1n:h -:; :t.s ld r·:.~-:; hy· /ui;. 15. Atü on1lc pet·mU.tirom os fundo::! 
put!Jw~;u•íu.s da ro.-;poctív:.L emi::;.~ão. dostin:1dos u. a.ux.ili:.u· :.~ lttvoUJ::~. o Tltcsou eo 

AI· L 7°. ,) unto ;t, uir.JCGOL'Í <~ de úlLUit IJ:.tnCI) Fod.CI'(Ü l'(':tlizaL'Ü ompr·o;tirno.:; a cada banco. 
o governo dtt Uni5.o tCJr<t. um ~el'VÍCiO do fis- SI) \I c~m<;?.i.o tl:~s lr~tl'<.LS hypotlle<~;wiu.; p ;J.' cUes. 
~!alização com a.!-l ~~ttribuiçii ·.\::; dolinidas em cmiHU:ts no rcgim.cn d.c.:;tu. lei. 
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Esses cmprestimos terão por bas0 a somm~ po1·tancia. das letras sorl; ~ ada.::; pa,ra resgato, 
correspondente á:; séries cuja emis:'!ã·r fór au- scndo-U1es creditada a importa.ncia en:i cont:t 

,+,orizad:t, gu ,rdada cn tre estas a mesma pl'o- de amortização, ·ficanrlo-lhcs, porém, salv'o o 
porçã·o. dieríliJ de amortizar em todo ou ein pa.ete o 
- Art. 16. Nos emprestimo.:; a que se refere o seu dobib quanuo lhes eJnvlor. 
rtrtigo antecedente ·as letra'~ serão recebidas A i.mportaacb úc.3 ~a) amortizações somes
.ao par-; os juros seeão de >3 % pa.~o3 por SJ- tr-aes, assim como a dos jm•os pagos e qnaes 
.mestees vencidos; senúo de 20 annJs o prazo qnct' quantias qnc fol'em entregu~;s c:~o The:. 
de cllllação clo::i mesmos empecsliimos. sour·a p:Jr antocipação, sctã.o êtppUc.:~das ao · 

Art. 17. Para, occorrJr a C\stcs cmprcsti- resgate do papel-moeda. , . 
. mos o Governo lançar;i n1Ko: .A1·t. 2~. No fim do prazo do~ contractos 

a) (h verba quo __ pn.ra o fim c.;;pccL·l cl. :J I (~f~·~?tt~;:t Js. cot~~. os b::t. l~co. s l~lypot. he_ca.rios P.a~a. 
a.uxHíar a lavoura forvotad.a pelo Congr·csso; ~~c~u~,a.) d~. ~~,cset~~c fct~ c __ \una. vez 1~~-

ú) U<1 impor·t-tncia J,ota.l <las pi'ü:;taÇÕ8S o:ttctda tod .v~ cLS le!-rcLS emtttH!ct.s f}O • seu lu-

pagas pelo Banco tla Rcpub!ic;tdo Bt•a.zil pa.l'a. iftmen, <l~l.s, ap~l:cc~ qt~e ~-onstn~nrem ~~
amortizar-ão do seu debito, 0 das qnot:ts cvm iundos de oarantLcLS rever terc1.~ para o Tltu
-quc entr:1r o mesmo banco p .tl'<L o Thesouro, 8?u.r~nn:nero ~orr~spondcnte a. somma das 
por conta dos jures e amortiz~çfí.o dos e.m~ dtt.rm ençcts d,e .)uro~ ~ue, o Thesou;:~ .ho.uvee 
:presiímo · oJlectuados pela extmct~t ca.etmm dNxado de 1 eccbcr dmJ.nte a noún:ta elo 
tle bdn ~ contra,cto, com,putado o valor ~e apolJce ao 
- <) d~t'cietn.do do produc~o liquido dos im- ~ar,~ as re~t.a.ntes per~~nc_m•ao . ao banco 
postos sobre renda,, que iorem votados no cOl~~r~c;an te &,u l;Jlena p~uprw~ad~J · . . 
Ol'('amento, que SCf{L applicadl:L C.~peciahhente . 1 ~~d,ofít~!lO Ul1lC?. AS ci.}JOhCC;:, t{O fun(:Q 
{lffi a.uxilios â la.voura do cerecws e <~ inclus- de _,a.ran.tt~~ quo I e verterem a.o Thesom o 
t ritL pastoril, no Districto Foclera.l c no:J Esta- snrao. ~· .JUIZ') do GJverno, .n.nnnllada;~ on 
t.los crn que for. arNcadado! pelo mesmo p~·u - ~·eme~tl(la.s,., s.:mdo .. :1e:-:;te .ul;u~o c:tso ~ s~.; L 
cesso estabeleCido nesb lm para o::; a.ux1ltos ltnp1r tancw, ,tpphcctda ao r csba.te tlo p ,tp..J 
goraos à lavoura. · moe~ a·:) . , , ~ . . . . .. 

Art. 18. Na insufficioncia ~OS30S 1:e?ursos Ar t_ ·,_. -:-3 · :-\.:-;; \~tr a:;, en;111t.tL~as , (l-o acvord~ 
:pam oecoreer a tacs emprostuuos, tt.Jutzo do 001';t _, 0·=>t<~, lct :~erao adt'l?_I ,hd.ts em .todo; o .. 
r'overn · fi "l. o mes uo aut:1rizado: · c~~o.:. ílC: fianç.1 on .c:tuçao, ~m. CiUC a. le~lsla.-
.T u, c< 1 

. _ çn.o cxtge gaL'a.ntia constlLmda em ti tu! o .~ 
(t) a offectuar qua.esquer opel'açucs do ct>e- d:t divida publica. 

dito no interior e no extedor at.11 o maximo Art. i4. Os intlcos coni.Pactantcs deverão 
-:lo cem mi! c9ntos de réjs; . . . . promover· a cJ•eat;ã~ do caixas ruraes do em~ 

li) a a.drrnL1r as letras ltypothccm·m~ enut· prcstimos o das :O:ocwda.des Ci)Opcr•a.tivas de 
i,iclas polos bancos no regln~en d<L presente lei, que tt·~~ta. o art. 25 dest~L lei, nos principac·, 
-como g.traiHia.. ele cmprestuuos nos tet•mos da cont;ros prodn~tores das rc.spcctivas circum
Jeí n .. 2.565, de 29 de r~aio do 1875, que. vi- scl'ipc~ões, de :Lccoedo cr,m os Governos Est<t
goraJ'n olovad? :to triJ.?lO o seu ma.xtf!lO duacs, obrig.Jndo-so a cm}H'Ogar, do seus 
:\cl.nuJ pa.t>n. o ftm exclusLV~ da. pt•esontc lm o pr-opt•ioB l'ocm•sos, a somma correspondente 
nas condi(;Gcs nclla prcscr1ptas: . . :i quint.a. p:u·t;o da. impot·t.ancitL total dos em-

c) n. ompt•ega,r os saldos e:n dlllllcu·o das p~·cs&imos, que obtiverem d.oTilGsouro Nacio-
1:i~guintos ol'igens: mLl, em ;tnxilios dü·cctos de capHa,l pttl'<t. a 

I~JUPI'estim:JS dos c.Jf'ces de ol'plli'i,os; funda,c;ào dtvtuolln.s coopcral;ivas, quo sn 
Hrms de defuntos, a.nsentes c do evento. dcs&inarmn :.~o fim cspociai de fomontn.r e 
_.\.rt. 19. Os juros das lott·as !1ypothocarias pt•oto;;er a peque nu, l:tvoura. 

em caução no The~ouro serão por oste r0co- Em relu.eão ao baneo do DlstPicto Fodoral 
bi<los do bn.nco mutuu.rio, c de sua impor- esta obl'l;açã.o limíttt .. sc ao terl'itorio d~ 
-tancia. doduzidos os juros dcVillOS pelos em- mesmo Dl;tricto o do l<:$hdo do Rio de Ja-
prcstimos l'o:tlizados; o restante será. convet•- neiro. · 
t'ido immcfli;~ta.mc:1t:) em a.polices da divida Art. 2.). E' peemitti!la a constituicão de 
.publica., <JUO scr·ão a.vnrbada.x om nome do · .1 .1 t· b f'A 
nlei3mo ,.,, banco .. com a ~la.usnl:t de inalíenu;veis so~loua.ue.:~ coopera lvas so a v r ma anony-

ma., üo capitu,l limit.ado ou illirnita.do, com 
para constituição de urn fundo do gat•.mtía responsabilidade i;otíúaría !.imitada. · ou ilU-
de sua:) Pl'vprias letras emitti.das 1; 0 regimcn mitada dos accionista.s ou mutnarioa, me-
uesta lei. d 

Art, 20 .. Ü$ .J·uroH d.as ll.IJolico~ do fundo de iante as condií,!ÕOS que se seguem e a que 
as mesmas ficam subordina.uas: garantia serão ta.mbom conve1•tidos em apo-

1iccs, para augmcnto do mesmo funJ.o. a) a ostls .~::ociedade.s são applícaveis <LS 
Art. 21. Os bancos contractantes cntt'arã.o disposições do <leCl'cto n 4:~4, de 4 de ,julho 

,sernostralmentc para o Thcsouro com a im- de 1891, que nfio forem incompatíveis com a 
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indolo das mosm<.tS G com a.s restricçõcs tio <t assigna.t·. Os dizeres c condições gcracs 
art. 46 do citado decreto ; desses títulos ou d.ocumcnt.os, con~oante 

v) si :L socieu ·.!lo for de capital illimitndo, a disposiç~Ko csta.tual'ht dos estabeleci
deverá a n.dmini:)tl'ação communic<tr o nome mentos d.e crellito rmtl, poderão ser im
do nJvo accionist.a o o augmcnto de capital, pressas ou lithogra,phatlos. As assignaturas 
para ser archivado na Junta Commercia.l; dos que intervierem no contr:.\cto, isto é, 

c) as acçõcs destas sociedades serão nomi- rios contrahentes, ou pessoas a seu rogo 
na.tivu.s e não serão do v;ilor superior a. cem quando não souberem ou não poderem 
mil reis (tü0$000); assignar, dos seus procuradores c rcprc

d) cada accionista terá sómente um voto senta.ntes legao:-; e teslenmnha.s, começ:t
p:tra deliberai' mts assernbléa.s goraes;l • rão, na linha. immeüiata élquclla. ern. quo 

c) o acciont;ta quo vcnr~er suas ac~·õcs será finJarom o.') dizere.:>, e serKo reconhecidos 
rosponsavel até quo as contas tlo anno sejam por ta.bcllião. · 
<tP\1rov:via~ e~n :tssembléa gc:·aJ _ordina.ria;. A rcs:1lva. das emendas, cnl;rolinhas ou 1'(1,· 

f) a. adiUISS<lO de• nov~ a.cciOnist.a. so efl~··J sura.s c1uo oecorrel'ern, dovm·à ser feita no 
ctu~t·a. pela apt·osenhçaa d?. tl'cs ou ma. I:-:; lim do tlocumonto on W.uto por extenso o 
accwm .. ;~a.:s, qu:; so l'C..;pon . .-aulltzem pu r sua ante~ tias a.ssign:tf,tu·as _ 
h:.morablltdade; ~ ·) o 0 t· t l .1. . m .. f ·• ·• .:- o! 

g) o accionista poucrá se: exeluido da. so- . :s 7·. 8 1 :~ 1 o_s .oll uocu ., Ln .os ~ 3~ao, ~):o 
cieda.de o as sua:; acções tL·ansCeddtt'l u.outro 1~ 1~ 11/':l, em ü~I~ILc~;~o. Volts dos .cx.S 111 1:l~u.os 
accioni:sta, 011 não, vor dclibcL'a<}ã.o <hi. as- hc.u:to no osld ~elew~onto,_.c, u!n s?~<t. cni.IO
··ernlléi1 ()'01 •. ! • gue ,:w mul.na.rw. 1 odm,t ser m,uot o nu-
s' h) J esta~ f'o,~i~dvle-: podel'ão C' zor ompr· •s- moro dos ex.emplal'os, conformo o numcr_o 

. , , • ~ , ',
1
• ,'". , , ••• • •. 't- . . · u. dos outorgante.~- Urn dos cxemph.tl'cs dcstt-

tuno~ sobre _pro_lH cri,L.les Ja. OXt>lu~all<ts. . o·tdo-· 't est.abclt•cimonl.o scr·i selh.do c ser-
I o por prtmeH'<t hypothuc:.t de .t mn!oVelB' '; . :s ' 0 

J ' . . : _ · ·. ' . - < J 

2•>' por pe Jhol' a ~r rico h rei to piJl' ns ·rir t~ VIl''!: para a l!lsct•Jpçno, tl'ausc_rtpçno, ou :.tvut·· 

lnrtlcuhr ~ondo "'por>t~ nece~s·n·i~ L·t tn- IJaçao no rogt:;t~·o ltyp.jtltec:.u·tq;:. Nos outt·os 
' · ' ·- · ' c ' ·· · ' ' exclnpl"I'CS S"" ·f·•r• ·'~ ., '1 0C1''I"' c··tt) UI) p·• (,., scripção no registro d.a com<trca, par<.t '1UO ' « " v "' ' '" u 

1
"" "''' '"c'"-

po~:':U. valer contra terceiros; monto do Svllo. 
:Jo, por letr'tt~ agrícolas, Ct ordem, em que At·L 28. Os tif.ulos dos contra.cl.o assim co· 

se determine pr:.tzo fixo de vencimento, lciJt•a.tlos serão, pa.t.'íL todos O;') eJl'citos, con::;i
nnnca maior de 12 mczc3, Jogar o quanti- dcr;ulos como escripturas publicas, devendo 
da<lo de gcneros a entregar, com <bsignac,~ilo contei' os rcqni:;i i.os cssencia.cs (instas, como 
de sua qualidade ou o seu valor om moeda. d;1f.a c loga.t· d:t c~~lcbr·a~::io do cotHracto, as
corrente. signa.l;ur~~ dtts pa.L·t•Js o <li.LS tc;:;tcmunhas, 

O mutuario que a.ccoitar Icttl'as dn valor rnon~~~ão da.~ IH'OCIH'açõcs ((tuando houver·) o 
excelente ú.s su::t~ collluita~. incorL'cr;L nas do::la.ra,(;ão de COHiu o eollf.I·;tcf.o roi lido po
pcnas uo art. m-JH do Codigo Crlminu.l. rantc a,.; parl.os o test;cmunltas o por .todos 

4n, por conta. c.Jl'rcnte garantida, por hy- reconhecido conl'ol'lne ao estipulado. i 

pot.hoca, penhor e Letras ageico[a.s; Art. 2~.1. Nu rcgul<trnon to q11o u Gu,·e1·no 
5°, por cu.uçã. J de tHulus Je ú.í v ida, garan- l?ederal expotlh· p:.Lr·;~ exc•.t~w:ã.o . dost:1 lei, 

1,iJos pelo Govcmo da Uniiio ou dos E~ta.dos sor·ã.o d.otermin:Ldus: o modo de l.oL·na,,. elle· 
o wan·ant.~; cl.iv;t a r·csponsa.hilida.do (lus J<:sr;:ulos o o 

i) ust;Ls 1':\ocíctü~do:-; podod:í.o reeeun1· om da lictuídlt<;iiu dos lHLIW<JS (pro se t;urnar(~m 
dllpositio dinhcü·o a. jm·os e o"ljnct.os d.e va,lol'. insulv-asois; '> pt·rwe~so tla, a.,·:diaçã.o dos 

Art. 21i. Todos os :w&os e cont.r.•:tetos i tllnwvois, da. ru;.d 'z t.<i:"ío n on r,L'(lga, do:~ nm
l'e::.dir.ados no l'Cgirnou rla pl'nsontn lei fíca.m JH'OSLi.mos, b:11n corno d1J seu nffedi VIJ om
sujcHos ;i. exel11siva. cornplltnrwia. tla, j11r-is· IH'Ogo ;w dr.);onvolvinwnt.o da:~ pL'Dpi·iodadns 
1lic(;ão commereiat e sm1 exocnçTI.o jur.lici:1l l!ypoLlwca.rla.s; n modo d.e di:::por das p:·o
í>er<t ~ummarLsHima,, dnvondo lJara isso os priodadcs a.rlj 1ul icad.as; typo e nmissãn d.a.s 
EH tado:-; adoptae prúvianwnt,o na~ sua:-; legis- l.of.ras ltypof.heca:L'in.s ; u. esel·iptura(;fí,<J do~ 
lat;õu::: u.~ modíficar;õcs ncces~;a.1·ias. lavra.dores o o mais Cflte nceo.ssa.I'ÍO fiJr p:.u•a. 

Art. 27. Os con&racl;os eom osta.IJnlocinwn- u burn desumpcnhu c proYoíto da presente 
tux dt~ cr·odHo rua\, d:~vülamentn a.utori- lei. 
7-:.tdo:-;, pulloL'ão lW[' ceLulrr:1dOH, 'lua.lquel' que O Govm·n'J o:-;tabelecerá insf.ru<~ções pa1·u, 
~~~Ju. o snu valol', p.H' documento:; ou utulo:-; o:-; fi~;r~acs o f.ambcm rng·L'íÚi pal'tt !'l.rnd;.t,ç-.ão 
ll:trl;iclllí.l.l'OS. das t:I.I.ÍX:I.S 1'111'/l,flS UU eoupm•:.t, l,h·a,..;, ati;CII· 

§ 1. 0 Estm; (locnmnnt.os ou til;ulos snl'ã.o dendo ;1~:~ medída.H coll\'üninnf.n:-: p :11'a, <J l'o· 
m:cl'ipto:-: pelo sncr·t~t; al'ÍO tfr) n.;(;:tbi.Jit ~ eirnunto molll.o da. p:~(jlleiH~ l:trull ·:.t. o l!lJilSOlida:t·:í. n:l 
dt\ el'ndif;q l'tw,l, ou po1• ont1•o olli1~hl 1)11<\ di~~ POf.\Ít;iít>f> \'igpnl;(';; •r\ qtiO f'nr·urn :tpplh!:.t
p:tr•a. i.·;so f;ivot• sido tl,~;.:ign:ul,, prd:•. :t.dnri.níN- voiR :w c:r·odíl.n r·o:d JnCt\'<.d, {IOdC'ndr; dn1•.nd.ar 
tl' í.LI/flO, O qu~J,[ :;er:i, SUfHJII'IJ t) pl'ÍrrJOÍJ'(j frllllt,;J,f; af.ó dfiZ f;tJnfm~ i,lq l'éis (IIJ; · ilill.~l)f)()). 

Vul, IV (17 
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A1·t. 30. Rcvogu.m-se as üisposições em 
co11trario. 

Com rcstricçõcs , Co1·rwUo d a Follsec<.r, pl~e~ 
sidonto.-;l!oWt Jli{tcluu lo, l'clatoi·.-Edttonla 
Romos.-Com rcst1·icçõos, AlfJ'IJrlo P1:nLo. 

N. 30-1807 

A~t lo1·i.zo ·a Go'Perna f.l cn lnw em, ucconlo com. 
os l ts lúdos p to-a o fim de ou x iliar as i m lus
tn:(tS agrícola, pecuw·ic'- c connexas, na for
ma que esta1;r~lccc,. fi cando o Dislriclo Fcde
?·a l equip(trado (WS Estad os 

O Congl'esso Nacional resulve : 
Art. 1. " Fica antori~ado o Govcen v l1'edc

ral <.t en I. r ar em aceordo com o ~ E~tado:-.; para 
o lím do ;wxili;n· as i.nd.ustri.a,s agr.ieol<t, 
pccw.tri:.t o eonncxu:-> na. !'úl'll1il, d;~ pen:-;enGu 
lei, lieando o Diskido FcdtT;•,l <fllliparado 
aoK Esta.dos. 

Arl;. :~.o ú Governo Fcum·at g;u·•~ntlrú. ju
ro:~ tle G o/" ao anoo e a. mortização ue le
tr .s hypothccarias ernittida.s por IJn,ncos cs
t~dwws devidamente D.utorisados, desde que 
estes preencham a:; soguinte8 condições : 

§ 1. o Ter o banco privil.ogio do cmissfto 
de lett·as llypothccêJ,t'ias ·no· torritoriu do 
Esta.uo. 

§ 2. o Ter f'oit;o o ba,nco no Thosouro Fc· 
• uural, pa1·a garantir c ... sa c1nissã.u. um tlopo
sito de a.polices gomes currnsponclonto a, 
20 °/o das lotras já omittid;~s ou que o fo
rom em virt.udc desta, lui. Essas :tpolices ven
col'ão juros, quo soriio pn,gu'3 ao üepo~ittmte. 

§ :3. fJ Ter como critcrio rogula.clor do ern
prosi;imo nfto só u. renda, liqnü.la da proprie
dade, si estiver em explor<it.~ã.o, como tam
'bcm o valor do immovcl, ilovcndo u. relação 
entre a c1uantia. emprestada o os bens dados 
em l1ypothcca. uã.o ser f:íuperior á J.c um 
})ara tres. 

§ 4. 0 Não excederem o~ cmpre:-;l;imos sobro 
propriedades rnraes do 150:000;~000 c de 
~00:000$ os empresti.mos sobre índu::;tr·üts 
connoxRs. · 

§ 5. 0 Ser a quota du cmprestimo entreguo 
ao mutua.rio om d.nas prosta.r,\õeK igua,cs; a 
primoil'a no a.~to <lc ccl.obrar-:;;e o colltl'acto 
c :1 segunda depois de uomomd;rado o emprego 
ofl'ocl.ívo d.o motu,dc, no minimo , da pl'estação 
alltorior nos mi.si;m·cs da,s índustriv,s agrícola, 
IJCcuaria ou connex;:~,~:~ : nm c1ualqucr llypo-
1,hmm cotre as duas prcsta.c;õcs rncdiarú. um 
iutcrvltllo nunca nwnor úo 90 düts, ficando 
snboni,entlido qun os ,juros tla scgumlit prcsta
(;ilo lH'incipiae:.lo acorl'Gr' da data do :;e:u re
colrinJent.o. 

§ IL 'J; Em casunoJJ.hum duBpondm·:.i. o . rnu
ÜJ;_n:hl r~ miJIÍllí.L pal'Le do nnJprc·sf;iJtw na, 
tvJrJuis i.t;ti,iJ d t} lliJVoS ímmuvol;-,: 1 em m is/,w ·c;·; 

estranhos aos fins (lesta. lei ou em bcmfei
t.oria.s voluptuarlil,S no immovel hypothe
cado, .'.oh pena de ser suspenso o paga.rnehtil · 
da, scg1mda prestação e tornar-se a diviJ.a. 
oxigivcl. 

~ 7. o Ser limitada a cmissã.o ao quintuplo 
do capit<:tt ~oc ia.l realizado e cffectivamente 
applicaüa, aos emprest imo.s sobre proJ)rie
daLI.es ruraes o industrias connexas, a juro 
não excedente de 8 % a.o anno, commissão 
de l/2 % pa,r<~ administração o mnol'tização 
calculada sobr-e o prazo convencionado da di
vida entre 5 c 20· annos. 

§ 8. 0 Ser ren. lizada a. emissão de lettras 
po1· scri.es de l .000:000$ cada uma, peecc
donJo ;í. emissão de cada soric autorização 
do Governo Fmlcral. 

§ fJ." Subordinar-se o b:tnco ao plano t.J·a
,,~<.ulo no;.; üe(~L'c,f.os n::;. 160 A, de !J do janeieo 
de 1800, c :no, tlo 2 1lo maio do rnesmo 
nnno, com a~ nwúificaiJ.ies desta lei. 

§ 10. Goza.r a emissão úa g<~rantia d) l!;s
tado onde funccionar o banco, sondo as taxas 
pelo menos igm~es ás da garantitt do Governo 
Federal. 

~_ll. Nã~ ·t.er a carteirí.\ hypotl1eca.riu. du
raçao superior a. :10 ano os. 

§ 12. Ter o banco c<tixas filit1c~ nos mu
nicipios mais prosperes !lo Estado. 

Art. 3. (} Fica, · entendido quo a garant.ia. 
scrú. paga pol.os Estadus c a União tão so
moote rosponsa.vcl por este pagamento. 

Para.grapho noico. De.':!do quo se torne 
offectiva a garantia de ,juros federal por 
cmissã.u do qualquer Estado, scr~o as quan
tias pagas ao banco pela União o debitadas 
ao mosmo Estado, que tornn.r-se ~ha. ,judicial
monte rc~p:msa.vel pela restituiçfí,o a.os cofreb 
federaes o m:ds os juros do 2 o f o. 

Art. 4., Aoi:l proponentes é licito garan
tir os auxilios solicitados com hons do 
terceiros que se prestem a coadjuvai-os. 

Att . 5. 0 Os omprcstimus sorão feitos . om 
dlul1oiro tJil em letras hypoí;lleca.l'iás ao par 
c as annuidn,dos pagas em dinheiro. 

Art. (:).o A fu.l ta de pagamen·to de trcs 
anuuidades detol•mirHtt•{t é~ exigibilidade d;t 
divida.. · · 

Art. 7 ,o As letras serã.o em pap1,.3l on 
ouro, poúendu ser culiocmlas Hos mercados 
estrango ir os. 

§ l. o Asdo papel terão o valor nomina.l do 
100$ e as do ouro de .1::: ll-8--5, po· 
dendo estas sor pagas ao cambio du dia <IIJ 
pagn.mento. 

§ 2. 0 Os sorteios o as annuida.des. estariio 
subordinados ao mesmo calculo. 

Art 8." Para base da. emissãó das lotras 
J1yp(.rí;!,wcaP1as a que se refere estalei, ,; , ti · 
xu.uu u capil.al. maximo do 50.0(J0:0UO$, u.~suu 
'Hstribuiduf!: fi.IIOII:OOO$ pa1•a eacla um dos J•:s; 
ti.ttlos du)vJjna::: U eJ.·;, ~(J;..,; o fi . Paulo; 5,/JIJI.J ;IJI!II,;, 
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para o do Rio do .raneiro ; t1.000:000$ par;~ 
cu.da. um dos Estados da. Bahia, do lUo CL·an\te 
do Sul e Di~tricto Federal ; 3. 000:000$ pal'a 
o de Pernambuco; 2.000:00CJ$ para os E~
tados do Pará, Ceat'<l,E;:;plrito Santo c .Matto 
Urosso c l .000:000$ pal'~t cada um dos dc
ruais Est:~dos. 

Art. 9." Ao Go·. orno Federal compctir·á tt 
nomeação de um fiscal, sendo obdg;1toeia n. 
stw assignatut·a em todas as lctr~t-:; hypothc
carias o nomeação de um dos avaliadores em 
todas as a.valiaç:ões. 

§ 1. o A audiencia c n. . appeoyaç5.o dussc 
funccionario serão neccssal'ias p<.Lra Vétlidar 

· ._ as resoluções da. dii·ectorüt referentes iL ca.r
teiea hypol;hecarii.t. 

§ :2. 0 Scmpee qnc huuvce divot•g-onci:.t enLro 
o a.valiador· do banco o o nornca.•lo pelo liscid 
do Governo, ou elle se opponha. com voto 
funrlamentttdo :1 lllli~lq uer con trado, sor;i. 
obrigator1a. a, auüioncüt do conselho fi::ical. 

§ 0.° Coi'l'erão por conta, do banco as des
pez<ts de tlscalizaçúo. 

Art. 10. Do lucro liqniuo somost1·al da 
carteira hypothecaria dà bancu, depois Je 
pag-o o divillendo a.tG 10 % do ct.Lpital reaLi
zado, sorão doduzíclos 50 % p1.l''-~ a distri
hHiçã·) a.os ;wcionist<.tS ; os 50 o/c. r ,.1stn.ntcs 
constituirão um fundo uc rcseeva conver
tido om apolice.3 fcuueaes ou do .Esütdo em 
que fuDccionar o banco, bem como us ju1·os 
.vencidos. 

§ 1.0 Essa:.; apuliccs serão depo:;itada.s no 
Thosouro Fcder·al ou no do~ ~stados con
forme a mt tm·ez<t das a. po licc.s. 

§ 2. 0 Qm1.11do a sotnmi.t desse fundo de re
serva e do deposiGo a quu se rcf,:rc o nrt. 2°, 
§ 2", for igual ao valur das letr·as em cir
culação, passarão os juros a ser p:~gos di
rectttmente i1o banciJ. · 

§ 3." A' medida. que houvol' D.modi7.at;ito 
dt.Ls lci.I·as! serão l'Cstituid:.ts ao banco a::; apo· 
liccs eurrospond.entC':3, de mud.o qne se ma.n
tonhi.~ sempre a cqui valcncia das letras em 
circulação o do!'l valore::; quo as gara.nt<1m. 

Art, ll . A:~ lct-:ar~ hypoGhocarüts do cada 
lnnco teem como garantia: 

1°, os irnmoveis hypothf~cados; 
2°, o J'nndo soc.ial; . 
3°, o fundo de reserva.; 
4°, a ga.r<1ntia de jtlros <.h~ Uniü.tJ e uo Es

tD.do. 

Art. !.f. Para esse fim, fica o Govc•r·no au
torizado a. fa.zer opera,ç~õus de credito, internas 
ou externas, até a quantia. de 25.000:000$, 
que di::itrilJuir·;i l)elos lJitncos fundados nos 
l!:stados sob o pla.no dosta lei, na propotção 
du arl;. 8° 

Parageapho unico. O reembolso das qu~tn
tias dhteibuitla:'\ ser;t garantirlo <1. União pelos 
l~statLos, segundo as clausulas estabelecidns 
pelo Governo Federal c que :-erãu uuiformes 
a todos os mesmos Estados. 

Art. 15. os· bancos podorão elevar até o 
quintuplo o ca.pit,~l que lhes fo1· dístribuülo, 
nos termos do artigo an tcrior, mediante as 
condições que ajustarem com os Estados, 
ouvindo sempre o rospedivo liscai do Go
vcl'I10-

Art .. lG. Os Olltprosl,irnos sob penlwe ag-rí
cola cstaL'iÜ> cumprellf,11l\litlu~ ontre 500$ o 
[11:000:), CO!ll prazo do [2 iL ;)() JlleZOS, e juL'OS 
annuae:.,; 11ii.u oxr:edentcs do D % sem outl'o 
oous p:tt•a o Lllutuario. 

Paragrapho unico. s~rào do preferencia 
att:.mdi,Jos nesses emprestimos os agricutto
re::; quo cultivarem exclusivamente cereaes 
ott us empregarem na industria pecuaria. 

Art. 17. Os bancos, pa1•a gosarom do 1Jene
ficío J.o al't. 14, sã.o obrig11d.os a, ucn tro tio 
pr'<l.Zc) de sois mezcs, d.epois do recolJimento da. 
respectiva ctuot<t, propa.g<~or, nos municipios 
que f'Ol'OIII indicado.~;. pelos governos dos E:J
tados, a croaçi1o de caixas ntraes de emprcs
tim.o ou associações cooporativas,auxilinndo~as 
com o capital nocossar·i.o o promovendo a. 
smt doli.niti v11 organizaç:ão• no sentido do 
protegerem a. pequena !avom'tt. 

A1·t. 18. E' competente a. ,jrrsl.iça fedoral 
pat'[t conhecer· rLa insól.voncia c liquidação 
rorçt~o~a dos bttncos que se con~tiLuit'í.un de 
acco1:do com esta. lei. 

At•f;. l!J. No regulamontc) qun o Govmno 
Fedol'al expedir para cxociH,:;·w <ksta lei, 
scwi·i,o dotor•mini.tdos: o modo de tornar ell'e· 
ctiva a rcspon:iD.bUidade dos Est:tdos; o JH'O· · 
ccs~o para a rcalizaçü.o uo cmprestimo, at
tcndcnllo-sc ;1 sua simplic:(ta.dc e (t U.Vil.l.iação 
rigorosa dos immovcis ofl'orccidos om ga
ra.n tia. O Governo estn.bclcccr<i t;arnbcm rc...; 
gras p:.~r.t a fundação das caixas ruraes, 
consulidu.r<~ ít~ disposiç~ões vigentes o quo 
lot·orn applkitveü; sobre C['otlito roa.l o movel 
o ptJder;L tlccrcl;í.Ll' muHas aW IO:OOfJ~OOO. 

ArL :2;1. Rovog<tm-sc as disposiç:Cics em 
contrario. Art. 12. As letras hypothocarias ornitti

Ü<ts. de confurmiflado com ost:.~ lei ficam 
cqtÚ})ara<las ás t~policos da divida pLtlJliCtt S<.tht tÍ:l,S sos .. ::õcs, 2L d.t~ junho d.o 1807.
pttra o fim de serem admif;tida;.; ern to<lo:.; os Alfi·etlo l'inlo.--'l'hr:otonio rlr: Jl/(l!frdltr.i.~·s.
eusos cJ.o garantia, fi.ançu, ou c:,wção. fthnwo Botelho .-Leonel Fillw.-R. Pc!ixtío. 

Art. l:J. Além dn.~ opet't\Çfills de ol'eclito -Mf.t11oet ft'lt{[JeHdo. -lüle{ollso Aldm.
J•eal, cumprir:i. ao bD.nco J'fJn.liza.r a.s de cro· CalO[JM'as.--Jlendes I)i·mentel.-ill'ont.eiro de 
üit~ agrícola e movei, nus l.ot·mos dtt logil:i-1 D~tJ'I'os.-A.ugHslo Clenumlino.-Nouueiru .fu-
la.r;ao em vit;OJ.', ' JnO)',·--··.:lnt.~ro Botelho, . 
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N.5:}-1897 d) o valor dos emprestímos nuncll. exce
derá á metade do valo1· dos immovci~, o só 

Providencia sobre auxitios-à lavol.tl·a e às in· se realizará quando n. su'1 renda liquida pt'O· 
clustrias connexa.~ po1· intetmedio de bancos vada for wflicíonte para todos os encargos 
hypothecarios . com sede na Capital Fede1·al fio contracto ; 
e nos Estados, que tenham fiscali~açao do e) este maximo será elevado a 60 % 
Governo e cuJos esta&utos permittam con- .qua,ndo se tr·atar do immoveicl inscriptos no 
tract os nos te1·mos e condições que especifica l'egistro Tor·rens, ohrlganJo-sc o b:mco con·· 

• tractante a JWJmover, de accordo com os m:u
tuarios, a inscripção de todos os immovois 
que servirem de garantia. aos emprestimos 
que tiver realizado, eif~ctuando todos os tt·.'l.· 
balhos necessal'ios por pe~soal do sua confi~ 
anca e dJblta.ndo o mutua.rio pela impJr
tancia das despez:ts, que será accumulada á 
sua divida hyputhocaria até o maxLmo de 
lO %1, sobro a av:tliação do immovel; 

o Congresso Nacional resoi v o: 
Art. l. o A impqrtancia total da) presta

ções pagas pelo Banco da Ropublica uo Bra
zil · para. . amortização do seu debito e das 
quotas com que entrar o mesmo banco par~t 
o Thesoul'o, l)Or conta. dos juros c amortiza
.çáo dos omprestimos effectu~clos pola. extir:1~ta. 
earteira de lJonus, será a.pplte].da. em ttllXlllOs 
á lavoura. c ás industrias canneXílS, por in
termodio de banco.~ hypot.hccilrios, coni. sMe 
na Capital Fodeeal c nos Estados, que te
nham ficalizaçã.o do Gc. verno e cujos esta.
tutv3 permi ttam contra.ctos nos termo3 c 
condições nestn. lei -especificados. 

· Art. 2. 0 O Thesouro cmpl'c~brá. dil'ccta
monto · aos bancos hypothccario8, que o Go
verno indica. r c na propol'Ção q_ue for fix:1da 
a cada um, toda a quantia. a.nnua.lmento re
cebida do Banco da. Republica, sob caução de 

· letti1as bypothecarias emittída.s pelos m~smos 
bancos! por conta dos _novos cmpres~tmos, 
quo effectuarem no ro.~nnom · ·desta. lei. 

Art. 3. o As lettras serão rccebid:ts para. 
clfeito da . caução ao par; osjuros dos em
·J)restimos serão do 3 % a9 anoo, pagos por 
semestres vencidos, a. _prazo de 20 annos. 

A1·t. 4. o Os bancos hypothcca.rios, com os 
quaes o Governo contractar estes empresti
mos, sujeitar~sc-hão ás seguintes condições: 

a) ·ter junto á sna diroctoria. um tiscrt.I 
nomeado pelo Govel'no e p:~·ga pelus cofres do 
blnco, quo assistit·á. a todas as deliber:tçõcs 
de sua directoria o terá o direito de veto sus· 
pensivo, co1n r<:lcur::;o para o Ministro da. 
Fazenda; 

b) as avaliaçõe.:~ do3 immovois proposto::; 
:1. hypotheca serão feitas por dous louvados, 
um de nomea.ção da directoria o outro do tis~ 
cal do Governo, que prestarão fiança em bt
tras hypothocarias,quo responderá pelos abu
sos que pl'aticarem.Os l:tudos serão dados por 
cscripto, o nolLc:-; ~o fa.rá. a do~cripçã.o, a mais 
minuciosa. possivol, dos bens louvado.~. <la sua. 
I'cnda liquida, o c.Jnt.oL·iio tolas as üoma.is 
informac;õns quo J'oJ•om julg11dll~ nocesea.ria.s 
o oxigida~J· no l'ogulamonto quo o Ciovol'no ex
pedir p:~ora cxecu(;(LO dosl.a }()i i 

c) as lottNl.S hypo!AlOCIU'Í!I.S umiHidtLi por 
conta de emprostimos cffoctutLd"~ pOI' o ,!JOI-l 
bancos UO regimcn dCHta loi ijOl'i\0 tmiiLI'$ UH 
um p1osmo 1ypo c u.ssigna.drt,:; [l(3!tt dir•twtuPia, 

·nu. tórma, prl.lceitu[l,dtt. r1os :;ou(; est;u.t.uto,..;, I! 
pelo llsCitl do Governo, d<3 prop1'lO IIIIOIJo ; 

f) o ma.ximo prazo do contrJct;) será. de 20 
annos, os juros .Iúio poderão exceder ~t~ · 8 °/o• 
~endo licito ao banco cobrar a commissão até 
1 °/.o.calculada.'itnnua.lmen~c sobre a tmpor
t-ancia real do debito, deduzidas as amortiza
ções re~e bidas ; 

g) a metade ou duas terças partos d;~ im
portn.ncía. dos emprestimos eontratadoJ pelos 
bancos lly~otllecarios serú immedia.tamen~;e 
entrcgu~ ao mutuario, que comaçae<t a pagar 
a quota d.l j11rus e amortização correspon
dente á quantia recebida, e o restante só scr
lhe-ha entregue pelo banco depois de ter pro
vado a applicação da. parte rocobida, ·de ac
cordo com o que preceHtí.a a leiitra. seguinte; 

h) é obrigatoria a disposição do § ()o rio 
art. 284 do decreto n. 370, de 2 de ma.io 
de 1890, quanto ao elfectivo emprego · do:3 
capitar.s empreatados no desenvolvimento 
das propriclades hypothecadas, sob pena do 
vencimeot:J da divida. no caso do provada in· 
ft•a.cção desta disposi~~no ; -

i) o ba.nco não podorá. di:Sp:>r das proprie:. 
dados que lhe l'urom adj udicadn s sitJãiJ em 
concurrcncia publica, salvo o caso de divisão 
dessa.s pPoprimladescm lotes para serem vcn~ 
d.idos a prazo longo o hypol.hec::t a. colonos 
naciona.os ou ost.t•angoit•os, para. constituição 
de centros de trabalho agricola, prcce:Lcndo 
autoriz~tção ospocia.t · do Governo, mediante 
proposta o plano organir,ado pelo uaneo, do 
<tccot..:lo com o seu fiscal ; · 

.i) os hancos contracta.ntcs, nos casos dos 
art~. So o 9", além das obrigaçõc>s estipu
ladas noste ui Limo artigo, em reLtção a. ovc..; 
rações <.te penhor ~geicola o do credito movei, 
tJcam ohl'iga.dos a promovor, nos lógal'CS que 
r.Jrom indicados pelo Governo di.', União, do 
accortlo com os dos Estu.dos ond.o funcciona· 
J'OIU, a. cr·caç~iio ele caixas , .. ur·aes de. ompt•cs
timos ou a.slioc.riaça,Js caoprJI'ali('as, auxiliando
as corn o t.'ltpitu I noce:-:;sa.rio, pat'<t o fim osp:~~ 
(}jQ.J tl11 IJI'tJl-lli.NI' :L ).JOI{IIOIH~ l<tvOUl\1., 

Al'l. fr,ll ():-3 jUI'LIS dtl::J lol;l.r·as hypoLher.i.l.t'ill::l 
OHlOíill') io no Tü ~ · .;; ,Ju,•o, .c;ol'ão l11Jt.' od:o roce· 
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lJidos do banco mutuario o do sna importa.n
cia, deduzidos os ju:os devidos pelos em
prostimos re:tlizados, o t•estanto seP:t convor
ticlo immediatamonto em a.polico3 da divida 
ptblica, que serão averbadas em nome do 
mesmo banco, com a clausnl:1 de inalionavois 
para constiwição. do um f'undo de gar<.tn t.ia 
de sun.s propritt') 1 lttras emittiLlas no regi
men desta lei. 

§ l. o Dos lucros líquidos scmcstraed do 
banco mu tun,rio, ver i ficados polo respectivo 
balanço, doJuzido o f'undo do reserva esti
pulado nos sJ::s e.:;tatutos, se retirará umn. 
quota do lO 0 /o, quo :-Jer;t convcrtiJrt em apo
Lc~.~ <wcebadas, mu.l mesma condições, para 
rcfJI'ÇO do fundo de garantia, 

Assim t unbem sJrá convertido e:n apo· 
lices, p:trJ. o mesmo fim, qualquer luci\J que 
o banco realizn,r peln. difl'orença de preço na 
eolloca.ção de sua.-:; l~ttras. 

Art. 6. 0 Os juros das apoliees do f'nndo de 
garantia sorã.0 distribuidos semestralmente 
em premios ás lettr·as ::;orteadas, para. res
gate na. fôrma quo for preserip:;a nos esta
tutos do banco c acceita. pelo Governo. 
Quando algum premio tocar a lotGeus que 
est~jam na c~trteira do:~ bancos ou cn.ucio
nadas no Th3souro, será a sua. importancia 
convertida em apollces .para rol'or(:o do 
fundo de gal'antin.. 

Art. 7. 0 Os bancos contractantes entrn.rão 
semestralmente para o Thesouro com a im
portancia das lottras sorte:t .as partt t'osgate, 
sendo-lho creditada. a importancia em conta 
do amortizaçã.o, fi· .. mndo-lhes, p:.n•ém, salvo o 
direito de amortizar em todo ou em pare o 
sou debito qu:wdo lhes convier. 

A importancia. dessas ttm::>r•tizaçõos semes
trac::l, assim como a do.:> . .iuros pagos e q11aes
que1' quantia.-; que forem entregues ao Tho
souro por antncipaqã.o, soPã:J u.pplicadas ao 
l'esgate do papel-moedu. 

Art. 8. o As Lottras hypothccarias, omitti
das pelos bancos, do u.ccordo com esta lei, 
ser:lo r€'cebülas em todos os casos do fhnç;1 
ou canção, o podeeão sm• aumittidas como 
gni'antia, do empt•estimos aos b[Lncos llypo-

thecario~,· ren.lizados nos terin:Js da lei 
n. 2.505, de 20 do maio -de 1875, qne Yi
gorar:L olevado ao duplo o sou maximo 
a.ctual, para o fim exclusivo da prescnt~ 1ei, 
e m.s condições nella prescripta.s.· 

Art. 9. 0 No c1so quo as emergencias da 
la.voul'a e das industria.s ·connoxas oxija.m 
m<.tis prompto c cmc~tz auxilio v, juizo do Go
verno. c não tondo sido utilizada. a faculdade 
conccLliua no a1·tig.) antecedente, fica o Go
verno autorizn.do a emprestar ·ao;_; bancos hy
potheearios, sob garantia do lettras hypothe
cal'ias omittidcts no i•cgimen dessa. lei e nas 
mesmas c<ndk·ões nella estipuladas, até 
Rs. 50.000:000.~, além da. irnporta.ncla das 
quotas recebidas do Banco da R.cpublica. de 
Brasil, podendo par•:.t tal fim offcctuat· quaos .. 
quet' operações de credito no interior e no 
exterior, obrigando-se neste ou no casJ do 
art. 8° 03 bancos contractantes a realizar em 
beneficio exclllsivo da lavoura e indus.tria.s 
connoxas operações de penhol' agt•icola. e de 
credito movei com os seus pt•oprlos recursos 
até o valor cm·re:;pondeuto á terça parte da 
import:l.ncia tota.l dos emprestirnus quo oh
tL verem do Thesuuro. 

Art. 10. No fim do prazo' dos C"Ontractos 
offecGuados com os bancos hypothecarios o 
uma. vez resgata.d1~s todas as_ lettras cmitti
das no seu regimon das apoliccs qu..e eons~i
tuirern os f'undos de garantia, l'evertert~. 
para u Thosouro, numero correspondentJ á 
som ma das differenças de juros quo o The
souro hot.i:vor deixado de receber dnra.nte a. 
vigoncitl. do contracto, computado o valor d~1. 
cLpolíce ao parte as restantes pet•toncerã.o ao 
banco contractante em plena. propricd.ado. 

Para.grapho unico. As apJlices de fundo do 
gu.rantias que revcrtm'em ao Thesout·o,seeão, 
a juizo do Governo, a!mu1ladas ou reomit
tidas, sendo nr.ste ca.so a sua. importancia 
app!icu,da ao re;::gato do papel-moed<L. 

ArL 11. Revl)gam-sc a.s disposiçõos erü 
contrario. 

Sn.la das ~essões, 27 de julho de 1897.
Motta Jlfachado. 
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A:nn.exo ao · proJêc~on. , zs9,de 1897 

Emprestüno de 100:000$, a prazo de 20 auúos, juro de 8 °{0 Prestação semestra~ 5:052$349- V:~ttras emittidas 1.000-
Adquiridas p~lo Banco a 90 

I . . j . l ~ . I ~~ I· -· -.r. . . . . \ ~.::::: IQ . ~- I Dl.FF. ERENÇ. A DIFFER• EXÇ.-\.jlO 
0

/o DOS ~ -- ~. · ,. ~ ~. ~~ APOLIC. ES I' SALDOS _· QU'J!: 
PORCEN· 
TAGEM GR.3ERVAÇÕES 

;?:: I DE .PREÇO DE JUROS I LUCROS ~ ci ~ g AVERBADAS . PASSAl\I 

< . - :3~1 §( - ~ 
. .. I I I 

1: . I JO:OÇ0$0001 ~:985$~001! l999.QOOI ~l 19?9 . ., 13 V2-
~ •••••. •.. ·· • . •• .••. ·_· 1_· -:919$o.oo_ l94$.tOO! ::... 3 9o6 0 .1/- 1. , 3° ........... ·\ 2:847$000; 189$800 25 929 . 3 .20 
.·-tD • • • • •- •. •.• .! 2:768$000) 184$500{ . 27 902 3 2:3 
-o · ·· · · 1 9 ·683~-oo· 178~900 · · 30 18"';:; ') :913· ;) . • • • • • • • . • • • • o i -· . ..,o l . Y I . 1- . .) ~ 
Go •••••••..••• ) 2:592;i;OOOI 172$800, 32 840 2 29 
7o .·· 1· ._._ . · .· . ..... ·\ 2:49. 4$-·5o . .. o ~. 166$.300' 34. 806.1!2 112 31 . 112 
8° •••••.•..•• "i 2:39l$000i 159$400) 37 769, 2 l/2 34 
1)0 

••••••••••• ·I 2:277$000( 151$800l 40 7.29;2 l/2 3e/ 1/2 
10° • • • • o • • • • • •. 2: 154$000) . 143$(300

1 
4-! fi85ll 2 l/2 39 

11(1 ••••••.•••·•. •• 2:020$5. 0011 135$3001 47 6382 l .. /2 4.1 1/2 
12° . •• • • . • • • . . . l :876$500 124$700/ 51 6871 2 43 l/2. 
13° . • • • . • • • • .. . • . 1 :725$0oo

1
· 114$700: 55 · 532

1 
2 45 112 

H 0 
•••••••• : ••• ! 1:552$5001 103$500' 59 4i3 l 1/2 47 

15° 

1 

............ J 1 :371$000( 9l$400l 65 408

1

1 l/2 48 l/2 
}Ô0 

• • • • • • • •. • •• 

1

\ l: 173$0001 78$200' Ô9 I 339 1 }/2 50 
no ........ _ . . . 9ô0SOOO' 64S0001 76 j 2631 l 51 
lS0 

• • • • • • • • • • • • 729$oooj 48$6001 s1 182 1 52 
19() 1· .......... ·I 4BO$oooi 32.sooo: 88 I 94 I/2 52 112 
2Cl0 

••••••••••• ·I 147~0~0.. ld$400, 94 ) o o 52 l/2 

l!-3s~13s$õõõ:2-;"542$7õõ 998(.)! 
! ' ' l i 'i 

259$000 14 o f o O ·preço das u.polices ·é ca.lcula.do a . 950$, 
47$000 17 °/o média actual; mas, como o projecto estatuo 

l33$2002l l/2 °/o que o juro das apolices seja distri.buido e.m 
I~i5S Jüü 25 1/7 °/o premios ás lettras ,sorteadas e ainda · que a 
97$400 30 °(o importancia defses premios . que cobrem a.s 
12$00034 1/2 °/o 1ettras cauciomi'dasnoTllesouro ou existt'ntes 

203$400 38 a/o na carteira dos Bancos seja. convertido CZ11 
378$800 44 °/o apolices, e como durante os primeiros a.nnos 
381$800 50 °/o a maior plrte das lettras pePma.necerão em 
304$400 57 °/o c::tução, isto equivale á capHalização dos 

85$200 65 °/o juros em beneficio do fnudo de garantüt que 
185$800 74 °/ o se elevara, portanto, a um total ma.ior do que 
125$500 85 8/o o calculado, e ess.a differença dá ampla 
350$500 100 ófo margem para qualquer a,ugmento no preço 
393$900 119 °/~ ''das apoiices nos annos subsequentes. 
.220$700 147 n;. Verifica-se que no fim ·elo JH'azo do cou-
2Q3$700 194 °/o teacto resgatadas todas as lettms correspon-
121$:100. =."}2.85 °/o lden.tes, existirão 52.1 apollces. d<·a. s .. _q _. u-a. es_3_- 8· e 
158$300!' 559 °/o mais 1~8$ reverterão ao Thesouro, de_Tendo 
308$7QO as apohces serem annullad.as ou apphcl:l.d.a.s 

1

ao regate do papel-moecla. . 

(·) Restam dua15 ' lettras que serão resg9:tadas peio saldo em dinheiro que 'fica.t•á redazido a 208$'700 
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Concede vw-ias regalia.<> ao milho ,{eijao, arroz, 
t.l'igo, batatas, . banha · de porco, toucinho, 
vinho de Hws freséas, d(!!(ir c gwl o N!ccum. 
de )lroducçao nucional 

O Congl'e~so Nu.cionn.lrosolvc: 
Art. I. o ·o milho, feijão, arroz., tr-igo, 

ba.t<1tas, b<1nh:t de porco, toucinlto, vinho elo 
uvas_ fresc<1~, · a.ifafa, e gad.o va.ccum de pro
ducça.o n.tclona l gos .~rão d<1s· soguintos ro~ 
galias: 

!oi, fica.ndo dosdo ,iit antoriza.rlo n. nntrar om 
n.ccordo com :J;.; ostr·a1la.:;; dn ft~l'J'n pn,pl;icnlaecs 
para o fim do§ :=Jo du at·L. l". 

Art. 3." O Pod:·r l~xocut,ivn abl'it'{t os ('1'0 4 

dil;us neeossarios-paJ•a cxocttr;~ã.o dl~st;L lei. 
Art. 4." S:i.o r:ev og:td:ts as disposir,·ões em 

contl·uio. · · 
Sa. ht das SO.:iSÕOS, I 9 tln :tgosto do 18D7. _. 

!JarJ·os Frartt'O .!uni01·. 

N. !):1- lRCJ5 

D1:viclc o tcrl'ilon:o da .lúJjJit{;hca em oito ci1· 
cuínscr·iptDcs em cada um.a da.~ quar:s c1·ect 
•ttm lwnco }.Jara rtiiJ'ilial' u.~ inrhu:ll'l:as a_qJ·i
colr!8, tmslol"il e cMme.:r:a:;, ollljiJI'n/r~ o I'C
flÍm.en IJUC rulopta 

§ I.o l~Ütrifa das ostr·_ada.s l1o fcrrJ p:u'a 
export::tçao, dos centeos pPocluetoees, do::; 
productos agricolas l'efel'idos no a.l't. 1'', soja. 
qual for a dista,ncia que r.Jlos tiverent do 
percorrer, não podcrit cxcndor daN taxn.s da. 
seguinte ta.beUa: O Cong.l'osso Nwionid rcs,,lve: 
Millo, por tonelada mnl;eica....... 8$000 Ari;. 1. 0 Pnr-a. aux:ili'Ll' a,::; índusl;rias a,grí-
Arroz, » » » 1:-l::i;OOJ colas, p~t,sl;oril o connoxn.s, h~tvor<t 11t11 l.mnco 
·Trigo, » » » 13$000 orn cada. ttma. das oito cit•cnmsci·ip(!ÕrH om 
Feijão, » » )} 8$000 quo, para os oJI'eito:l drst<L I oi, so di. vide o 
Ba1;ata.s » :~> » 8$000 torr-itorio dit Republica., ::t ::;aber: 
Toucinho pOP lOO kllos ..... :::::: GsOOO a 11

\ comprohomlonclo 08 Estados do P:Ll'<Í. 
Ba,nh ~ » » » . • . . . . • • . • • . 5~000 e Amazonas, com sédo n:t cid.a,d.e de Belém; 
Vinho. ele uva3 fl~oscas pol' 100 a 2u., o Maranhão, Pia.uhy o Ct)a,r(t, com 

litros ...••.................. ,,. 2sOOo sMe nacida.üe dos.· Luiz do Ivla,ra.nhu.o; 
Alfafa. por tJIWlada mett'ica....... 8$000 a. :3'\ Pema.mLuco, Rio Grande do NoPte, 

~ 2.o A taxa do feoto na,s estra.tla,s do ferru Pa.ealtyiKt e Ali1gôa.s, com Sl}dn !liL c:d:.tdo do 
da União, pa.L'a. exportação do gado va.ccum, Rceif'e ; -
será confeccionn.da de mod.o a não excodor as a 4n., B;thin o Sergipe, eom S(·de n<L ciliado 
dospez<1s do tracção. de S. S:.l.ivarlol'; 

§ 3.o o Poder Executivo orga.nizn.rá para ·a 5~, o Districto Fodern.l, Rio de Jauniro, 
a.s estradas de ferr•o da União uma taL'ifa os- Minas Geeaes o Espi':.·il;o Santo, com s1~d.e na, 
pecial, n, dopois c'te ter obtido da~ ostr·a.clas Capital Fod.m·:~l; 
de forro particula.rcs l•<tzoavol l'oducóilo nas a, 6:1, S. Paulo. lioyttz, Pa.J•arHi., curn s.:rlo 
a.cttw.es tal'ifa.s, pa.ga.r;t ;t·.; rno;;m'l,s md,ra.dw~ na. cid:t1lo de~. Pau In ; 
a. dilfm•onoa. dos {'1·el,e.":! 11110 ~o veritlca,t· nntL·e a. 7", I tio Gr·ando do S11l eSa.11L:t C:dltn.Pi.na,, 
n. ·ta.belli1 acima o_ as t_·a_l'if'as que então vior.ro., c:om séde na. eillttde do l~or·Lo Alegt·~~; 

I a t;u., 1\'TitLi.o Geos·w, corn ~(~du na. cid:.vlo 1lc rnrom nas mesmas ostr::tt:.J.S. CuyabêL 
§ 4. o 08 a.gl'icultoPBS quo produzirem o § Lu 0 serviço de jl,uxilio.s scr;'t. rei to mo-

exportarem parl1 a Ca.pital Poderal, Santos, -s. Paulo, B<thia Recife, Pltl'(L, Porto Alegro din.nl,c contr<1cl;o do govet•no com ba,ncos ele 
o outros co o L vil cnmmcrciaos, quo 0 Poder creriito real jtL fundados ou quo se funda.rem 
E:~tcc11tivo d.~.;ign:w no reguli1m.ento que ox- no plano dos doceeto~ ns. lG!J A o ::70, do 19 .. '· .~· 
pedil• pal'i1 oxecuçtio lte:~t'L lei, os gcnoros de ,janoi eo c 2 elo maio de 1890, proferülos 
constantes da lista. se:-·· nto, . receberão do a.queUes com o.~ qu<1os o g.Jvorno tenha, con~ 
The.::oul'o Nacional, . a titulo de premio ele tracto o j;t estojam sob tt stut tlsen.lisu.ç;lo. 
producçã.o, ftS quantias ness«t lista consignadas ~ 2n Si, dontt•o do nm anno da data, dnsta 

1 t,· t ú ~ lei, não f'or pm:sivel conl;pacf.:tt' com nm 
rc .a .tvamon ·o l1 ctt u. ospecie de produci;:J · banco om algumtts d;1s rol'et•idas cit·t~tllmwri-
MiLho por :30 tonola.das motr.·ic;ts :J00$000 pçõos, scr·á osl,:~ innot.'porada. á cit'eutn:;cr•i-
A I'Poz » » 500$000 pção mais prox1 rna, u.mpliada.s para o ba.nco 
Trigo » » » » 1:000$000 ahi constituido tMfCondiçõcs quo o ltrdii!U.om ,1, 

Batat ~s » » » . . ». . GOO$oOO a. fazer as. opcl.'ações c.mccPnenl,os <.L região _. ,, 
Vinho do uvas ftesca.s por 500 annexada. . . · ,~;.1 

litros ........... ;........... 250$000 § :3.o Os lmncos osi.ttbr~lccerão fililms nas ···~· 
AlCal'u.l)Ot' 30 tonela.das motrica.s 500$000 outr11s capita;o.'l do su~t eircumscl'ição. Po- ':f;· 

Art. 2. 0 O Podm• Executivo expcdii•tt o no- dom, além disso, crmtr agencias em. qurJ,es- c:.

cessario' l'r..8:nlitmcmto .. pn.ra. nxccnçã,o rlns1;a, q_IWl' on1Jy·os pontn.~. Twlla. r.ornprehonrl i1lns, 
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· -- . . : ... ::: .. ~~ ---: . --
ANNAE~ DA CAI\lAR:A 

§ 4. 0 Será de 50 annos o prazo de dura- j'io â reparação do mttl causado, cessando 
çã.o dos bancos regionaes ; o sou capitaJ, durante clla as amortizações. 
destinado aos auxilios, não excederá. de Neste caso, o pmzo do contracto se proro-
50.000:000$, assim dividido gará :por tanto tempo quanto durar ;t mora~ 

O da sacircumscripção. .• 2.000:000$000 to~i~i. Os c;nprestimos sobre ímmoveis não 
Os da la e 2a · • · • · • · • · • · · 3 · 000:000$000 excederão tle 50 °/ o do valot• destes, sendo ru~ 
Osda4~ei:>. .•...•.•.•.... 5.000:000$000 ra.ese .7. 5°/osendo urbanos ;do40°/o -sifo-
O <la. 3a. · · · · • · · · · · · · · · · • 6.000:000$000 rem moveis, semoventes ou fructo.3 ]Jen-
0 da, f:JD·.. ... • • • • • . • • • • • • 8.000:000$000 dentes. 
O da 5a •• · ~, • • • • • • • • • · • · · 18.000:000$000 Art. 12. A estimativa dos bens ofl'erecidos 
§ 5. o Será fixada. por accort.lo dos bancos em garantia consü1rá d11 proposr.a, mas sua. 

com o Goverro da Rnião e dos Estados de sua avaliação será fixada por um . arbitro htoneo 
circumscriJl~~ão, a. quota que deverá caber a nomeado pelo banco, salvo, porém, reclll'So 
cada, um destes na distribuição do -capital. para. o conf.lelho fisc<tl quA, depois de inlbt·-

§ 6. 0 Os bancos púdoriio emittir letras hy- mudo dovidamente, poderá al~eral-a, moti
pôthccarias a juro de 6 -% p:1gos semestral- v ando por escripto sua decisãa. 
mente no decuplo do referido capiGal. Para determinar o valor dos immoveis 

Essas lotr<~.s ter?to um só typo em cada cir~ :Jttondm'-se-ha :.\ sua situaç·ão, P.Ondições de 
curnscripção, o serão assignadt~S pelo delegado renda ou producç~o j<t verificada nos annos 
do Governo Federal. immediatnmeniie-' anto1·iores, exhibindo-se 

§ 7. o 1 'ada um dos bancos recolherá ao para i•so balançc-e documentos que façam f~. 
Thcsouro Federal, em aJlolico:~ da divida pu- Em falta de exploração anterior, regular
biica nacional, uma quota de 10 °/0 do valor se-ha a estimativa pela fertilidade do solo, 
da emi .. :Jsâo de letras bypoLhecarias, que rea- sua inteira adaptação á cultura, criação ou 
lizar, até o limite que lhes é permittido. outrtl. industria connexa, q.ue o mutuario 

Taes apolicesserào conservadas em dopo-, tiver em vista í:unuar ou desenvolver, faci~ 
' sito como garantia accrescida â:; quo pol'· lida de. ~dual da sa hida dos produ c tos ou 

tencem as . letras. hypothecarias, segundo as probabtlldad(} de a ter em pl'azo breve, bem 
lJis om vigor~ . ·· · · como outras circumstancia::; naturaesou acci

Seusjuros, pül'ém, serã.orecebidos, mas le~ denta.es que o tornem util e lucrativo. 
Yados afundo do reservi.t. . § 13. Dar-se-ha ret'orço de garantia sem pro 

§ 8. 0 Os cmprestimos se realizarão sob1'e que o objecto dado em segurança dos empl'es; 
l1ypotheca: de immoveis- ruraes ou urbanos, timos declinar do valor prefixo ; pena <,te 
a prazo de 40 annos, ou penhor até tres vencimento, ·· ipso facto, da obl'iga~ão princi· 
annos. . . · pal com os encargos o commissõcs estipu. 

Estes pra.zos poderão ser -restringidos por ladas • 
. a.ccordo como mutuario. . § 14. Os emprestimos serão feitos ern di--

Os ju1~os nãocxcederão de 8°/o, pagav:oís nheiro ou emletras .hypothecadas ao par, á 
por semestres vencidos, além du. commissfl.o escolha .~o banco. 
de l/2 °/o do administração. § 15. O Governo Fedm•al rcsponsahilisa-se 

§ 9. 0 Asamortizações terão Jogar ·annual- peJo pagamento dosjuros e resgato das Io~ras 
mente por partes aliquotas da quantia em- bypothcicurias cmittidas nos tcl'mos desta lei, 
prestada; · dividida rolo numm·o de annos do comtunto que: 
prazo estipulado. , · 1 o, cada um dos Estados comprchcnd idos na. 

Quando, porém, se tratar da a.:pplicação do circumscrip:;ão gar<.tnta esse · pagamento . o 
emprestimo á. iniciação da cultura, n.s amor~ resgate quanto ás letras hypotheca.rias cor-
tizações serão calculadas de modo que a.com- rcsponilcntes á quota que lhe tocaz•; . .· · 

:; pa,nhem oseu desenvolvimento normal, e co 2°, sejam isentos de impostos de tt•anS"-
meçarão a ·scr exigiveis .a datar do periodo missão de propriedade os immoveis ruraeso; · 
ordinario da fructí11cação. · § 16. Os governos . da União e dos Estados 

As amortizações, todavia, não poderão ser exercerão a fiscalização dos bancos pt>r de-
.. suspe.nsas 'por mais de cinco annos. · · legados de sua nomeação junto ás (tirecto-

§ 10. Na s:uperveniencia de embaraço i in- l'Ííl.S, .o poderã.o clla.s recor1•or pa.l'a. o Go
prcvisto, que a.Jrccto o dc!senvolvimonto na- vm•no Fedem!, sem pro quo se entendam con
tural da t:lulturi! ou indU:$1jl'ia. past.oril a que voniento. 
for a-pplic~do o·t!mp,·estimo, como sêccu., en-· , § .17. As sommas .muí;uada.s não podem 
chentü, saru.tvr.~;; iJ,cendi<' C'asual, peste nos ter· applicação diversa do mtut ou mais dn.s. 

, vegotaes ounogadoe :malogos·~ a, dil'ecção scguin~es: , .· .. ·· . . ... : 
~oncu<lorâ, a r<lquerimcmt.o do intm•css,:,do, u.cquisição ou .locação <lc terrenos pu.ra; a 
Pel'Lmto provas irrecusavois do accídeilto ,al· - enlturtL ou criação ; . . .. 
l~gado, uJm~ ll\Ol!t1.to1;itt. polo tempo nccossa.- seu benafleiamonto ou colonização ; 
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acquisição de animaes. para ·a iuàustl'ia, 
pastoril; de adulJos, Instrumentos araLorios, 
úténs:lios, apprwolhos e macltinas para, o 
cmpre.go cffcctivo em alguma, du.s industrias 
de qne trata osl;a, lei. 

§ 18. O.s bancos tcrã.o uma secção espa
cial, tanto quanto possivol completa, de in
forma~~õos sobro as índushias quo se dusti
nn.m a auxitial', C0rt'Osponüendo-sc com os 
melhores estabelecimentos do paiz e does-
t:·angeiro. . _ 

Curnpre-lhc~. outrosim, servir d.c inter
metliarios na c.Jmpl'a, de appa:i·elhos, ma
china', utemilíos e anim:ws das IYte 1hot•es 
raça,s que ~e intento introduzir nas rcs
pecti.vas cir~umscripçõos media,nie cncom
mend;_t (los interessados, com · as devidas ga
rantias. 

Por este seeviço não lhes é permittido 
co1J1·ar outra vantagem si não uma commissão 
modic ,~. quo não oxcoderá de 3 % sobre o 
custo e tlespczas. 

§ 19. Para que os mutuarios gosem do::; 
favores desh lei é essencial' : 

I o, que oxplorem efl'ectivumento alguma 
das industrias ora auxilütdas; 

2°, que os cstabelcc:mentos o.;;tejam situ:l.· 
dos na rcgiã.o do banco com o qual :c pi;o
puzcr contractar ; 

8°, que . tenham uma escl;iptur<~çã.o rcgn~ 
lar, · e.n livros abertos, rubr·ic:ulos, nume
rados e encerrados pela. dh•ecçii0, dando 
constem t•Jdos o~ lnns, de qualquer . cspócio 
de seu domínio, posse o nsul'l'ucto, sem on 11s 
e onca1·go:~, e chronologica.mentc c com ela
rosa o sou debito c ~Potlito, movimento e. li
quidu.ção de seus fundos, ba.lan1:o semestral 
da reccili:1 o ue.~pcza, applienndo-.-;o-lhes ;~s 
disposições analoga;, do codigo eomJilercial 
sobre os commcrciantes. 

Os intor•essadosrospontlcrão pclu.s ino.\:acl•i
dõc.) ou l•~cuntts fraudulentas, (tue se noLa.rom 
mL escf'ipturação. 

Esta poder:í. ser. examinaria pela dímcção 
doBanco sempre quo enl;endor convenient.e t~ 
fi$cn,liswão quo lhe compete; mn.s em caso 
nonhum se llle dará. publícitladc, contra :.1 
vontatle do interessado, salvo O · ca~o de lcsã.o 
ou)1npontualidado, como meio de pl·ova. 

.§20. Verificada a falt:t de paga.monto do 
juro c resgn.te de lettras hypothecarias, por 
parte do algum dos bancos, e~ te sm·viço sorú. 
foi to pelo Thosouro Nacir·nal,com o Pl'Oducto 
das a policcs em eleposi to e dus r·ospccti vos 
juros que se voncm•om após 11 omissão. 

Em tu.I caso,csgoi;a,cla n motado do doposit;o 
como no de infr:.wção gt•avo elas cla.usulas do 
contrac·to e disposiçlõcs -dn. Pl'CS(Hl to loi, quo 
possam . .induzir um c:stl.~ouo ue i na Jl vencirHle 
algum dos IJLtncos, ou a p01•dn, dos roquisitos 
e.'.lseneiaos aodesomponho do sousfins, o Go· 

Vol • .tY 

vcrno FeJcral podont dccrc!.i.U' a sl.Ia lÚlui-
daçã.o ; . . 

§ 2l. Pronuncia.<la a liquitl<t ~'Üo. fica!'à cll:\ 
'" cargo de tees liquidantes, represcnta.ndo a. 
União, o F.::;tado e o blnco. · 

o Thescmro Nacional fará dnsse momento 
em deante os a,.-Jeant:Hnentos que se tornat·em 
ncecssa.rlos pal'a, pagamentos elos jnros o 
i.tlnoet;z~tç.üos das lottl'~~:~ bypothoc<.wiús em 
cieculaçfw, corl'ospondontcs ao capital du. 
cartciea, até sou completo rosgatc, lan<;~~wdo 
mão, para. iS3J, u?to só do producto lla liclui
dação.como do saltlo do ros.poctivo deposito 
c do fundo de rcsm•va do banco. 

RmüLz'.t,do o ·~· li:~gate,sc sustarL1 a liq_uidaçi'io, 
sendo entregue an ba.nco o saldo do acervos 
liquidar, cessanJo desde logo as runcçõe:; dm~ 
liquichtntos. 

§ 22. Si da, liquill:tl;'ii,o resultar prejuízo, 
os Est-.Ldos p:tga[•;1.o ao Go,~oruo Fedet'at a 
mota·ltl elo que este houvet· descmbolsatLo. 

§ 2:1. D<J pl'oducto liquiih da rocoit:t an· 
nua! d.o hlltcn, depois do p:1gn um d.ividomlo 
do I O o f o d.o ca.pit:d rea.lizaclo, se deduziri'í.o 
10°/opara o fundo dJ re.:;cent. Si houvoe 
ainda excodC'ntc naquolle producLo, polorú. _. 
O dividondo SOl' elevado tt l~ 0 /!l· 

O banco poucrú, cn trchnto, cre ,~r reservas 
faculta,tivas, além clcstu. obrig .. l.tol'ia.. · 

!:;i 24. O Govomo é autoriz<.tdo a .eonvcrtcr 
em lettras hypothoca.rias, cmittidas. pelos 
bancos dd quo tra.Ln. osta loi, os saldos em 
dinheiro d [tS soguinte~; origens : 

Emprestimos tlos c"'fccs do orplt?í.os ; 
Bens J.o deí'untos, ausentes ·e do evento 
Premios de lo tet·il1~ ; 
Deposito::: do ccdxas oconomicas ; 
Deposit;os do Monto do Soccorro. 
Outrosim, essas lct.Lra,s hypoi.llcc;u·üLs serão 

admittida.s por ca.ucào nas rJpa,1•t.iqõcs pulJli, 
ca~ . p:.J.t':t fia.nças criminacs o, om gora,l, para, 
todo:; us c:.1.sos om que a lcgisla(;fLu oxigo gtL· 
ranti<L constituída em ti tu los da divida. pu: . 
blica. 

§ 25. Os bancos podor[o incot·p.war a si tt'J 
cm•teirtts l1ypothecarias c elo a,uxilios tL la
voura dos estab:>lecimPnt.os ·existente:; ntLS 

respectivas circumscripçõm·, tncdin.ntcuju~te 
ou accurdos, som prejuízo . dos ea,piba~-: qno 
lhe são fixados n:L pr·csente lei c que fical'ão 
simplosmento augmontados com a.s ditas in
corpot'açõos, tut\o sujeito (~, n.pp'l.'Jvar;ã.o p.ró· 
via. do Governo, 

Art. 2. 0 O . .; bancos om . cadiL circumscri
pção pJ<lerão, medhtn te · au tol'iza~:ão c~pecial · 
elos govcPnos drL União c dos Est;.uJos intOI.'cJS
satlos, ornil;liit' a.ntocipadamente tit;ulos p:Lga
vois . em Ouro o sobre oll.cs 1hzet• opcl't\f.\Ões LI o 
ct•otlito nus pl'il.<)'l.s cstPrLngcít•as, l.ovttnt.a.ndo 
rmpr.Jstímo.'' ou __ ornit.tindo-os na~ dttlts 
pt•aç~n.~. .-. 
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ANNAES DA CÃ.-M:AHA 

§ 1. 0 Nesta llypothese CJ .• Góvei-nG fica au~ anno oxaggerado -para. os empresttnws á la
. toriz:;tdo a garantir o juro_e amortização em voura, sendo certo que os auxi1ios pcmlo.ia
ouro ao cambio de 27 d. por 1$ , devendo os rios só potlem ser eflicazes .ao lavrador sendo 
empresbimos assim como o pagamento ·das os emp1·estimos a pe~~w longo e a jul'O mnitu 
annuidades sJr füitos na mesma eSJIOCie o mais modico. Em segundo loga1• a ga1•antia 
ao mesmo. cambio. pelo Estado, a garJ.ntia elov:.~da, como soja a 

§ 2. o Ojüro dos ornprostimos e a. commis- de G a 8 o I o, oneraria, profundamente os co
são de a.drhinistração serão fixados do accordo fres do Thosouro, prJduzindu o . desequilibt•io 
com o Governo, tendo om vista especialmcnto orçamentario, pois é certo que o rogimen do 
o jm•o, a amortização. e o typo dos emprest.i- garantias pelo Estado é causa quasi sJmpre 
mos ou das etbissões nas praças estrangeiras. do uma ge:stão pouco proveitosa pn.l'a os 

§ 3. o As oper·açõJs de que trata este ar-'- c:tpitae8 g<~ranti<los, q_ ue nessa g~trantia teem 
tigo constituirão matwi~t de contr<ictos os- já a sua remuneração, qua.esquor . que sejam 

_ pecin.cs, sujeitos Ct approntt;:ão do Governo, o os empregos ihconvenieoées ou pouco e3cru
sua · exccnçilo será fiscu.lir,ada por um on mais pulosos que se ·. lhos dê. Accresce que não 
delegarias do Governo na praça ou pt'Jças conhecendo a Commissã.o o juizo do futuro 
onde ta.cs opcra,ções se realizn.rem. Governo sobre esse assumpto, c tendo em 

§ 4.o O pt'o:lucto dos emprestimos ou das breve tempo de iniciar ellc a sua admitüs
emissões assim realizadas no estrangeiro tração, mtturaL ê que ~e agun.rde a exposição 
snrá rllcolhido i1 rlísposição do Governo na De- do lJlano q_ue pretenda re.Llizar, pois não 
logaciél. do Thesom·o NacionJ.l om Londres, vn.le a pena votar léís ou autorizaçõe3 quo 
para ser entregue aos bancos nas rosp :-!ctivas nã.o tenll<Lffi de ter ~xocuçã.o. 
séues á medida e em face do,:; contractos hy- . 8 1 dr~ .. c · , - · 98 1 t b · 1 

.

p. ot.heca!.'i.os, rig.oros:.tm··.e·n. to· .. p.· rocossa.dot~, . que I··. ~a .<,s . 
0.~1~1.88?. _o~.' . "' ~ , e o~ u . ro ,<.e doem ensojo á emíss'ío de tae~ títulos. ~~02.-Pau!~.t,. (,uMuo ac,s, pre~tden)te:~ Sei-

Art. 3.o Revoo-am-se n.s disposições em .. edett.o Cou;a, ~elato1,.- NtlO. 1 eçanha.
contt'at'io. t:> .. . •·• . .• J1!avl·znk.-l•ranct.~r;o 8a,---,Oas.'Harto do Nas~ 

Sala. das sessu(JS, lO de julho · de 1895.:---- ct11wnto, · 
··- ·Edtwrdo .R(hnos. -:-_Por~ce de Leon •. -:-: Fon- · · 

seca Portella.- F; Sodré.- 'l'olentino dos 
Santos. ---Pedro . ·;vàgne ~2 Agostinho Vidat. 
- P. · A'Ltg~tsto ·· Borf;es.•··~ Artlno· Torres •.. -
Fe1Taz Junior .:-Serzedello Om·)"êa.-Sinia:o 
da · Ounlta.-:-:Land_ttlplwde · .Magalhães ·-:-:João 
Lttlz.-Pinto da Fonsect.!.-Manoel Jt'ulqertvio. 
...,.- . ·.roao Penid(). , -:- .Olegario .. Maciet: -
Cr.w'fJatho Jlfounto>-.:. Paraizo Oavalcãnti. -
CampoU.na •. -Luiz Detd.--L-:onet fi'ilho.
Alvw·o Botel1La. ·· "7 Lamounie1· (;adofhxlo. -
Lindn/r,/w Caetuno.-Octaviano de Brito,-

- U?·ba;úl . · ftfarcondes ~-,-Chaga.<; LolJato.-.., Car-:
lo.<:; Cltagr.~s.--Lima Dum·te. :-. U. Ram,os; _;__ 
'l'líeotonio J1it.Jgalfures. - Rodotplto Ab}·cu. -

PEr i co Coellw.-A1·au}o Odes.-Paranhos Mon
tene,rp:o.-:-Nito Peçanha.- Mariano Ramos. 
~ Xavier rlo Valle. -,- Ca,·acciolo. - Pe1·eira 
de . Lyra. :-Coell~o Cintra. -M,wcionillo Lins, 
-Cm·netío da Fonseca.-;A1·mirdo 1'avares.
Lu.iz de And1·ade.-Bueno de And1·ade, 

N·. 238 A - . .1902 

Aulm·iza o Pode>· Exec'Uti·vo a· fJrtl"antú· ·o }tWo 
rle G a 8 o I u ao anno, sob1·~ a capitat de 
1()0.000:000$, pelo 1n·azolle 20 annos, ·· a um 
ou a Maí.<: de itrn banco nacionat ou estra1t· 

•···•• [je,Í1'0 .. q·ue · se OUrÍ{/Ue .a ··(JJlel"ar ; em .beneflt:io 
· •: da.<: lt.tvow·as de , caf4 e de carma, mediante o 

j_ur~ mawimo de-'10 °/o ao anno, sob penhor 
agr~o~la e demais condições q?.fe estabelece 

: · A Cop1m~ssão não pód.e acceitar o pro,jecto. 
,Em. prtmot.ro ~ ~ogar• : n.clttt _ojm•o de, lO O/u ao 

i~:~? ;~ 

N. 238- 1902 

O Congres'm Nacional dOCl'Ota : 
Art. 1.° Fica. o Poder Executi\ro auto

rizado a garantir o juro de Q a 8 % ao anoo, 
sobre o capital de 100.000: 000$, ·pelo .·· prazo 
de 20 annJs, n. um ou · mais do urn banco na-
cional ou estrangcii'O quo se oln•igue a upo
t•a.r em IJrmcflcío úa.~ lavourt\s do catt! e do 
ca.nn<~, mcdiantu o jul'O maximo do 10 % a.o 
a.uno, sob hypotheca com o prazo limit.a.du 
de cinco annos, sob penhor a.gt•icola, sob lot
tra hypothecaria, sob wm·1·ant o sob. uutt•b 
qualquer ti·.uio creditorio de _ r<?.spoosabili.
dn.de conjunta de lavrador de cJ.f'é ou do 
canna, e de commet•ciante inte:·medíario do 
consunio de um desses gcncros, comtanto que 
o. prazo. dcsso titulo não cxc Jda do um amw 
P'WJ. seu vencimento. · 

Paragrapho unicJ . . O Poder Executivo po
derá fazer quao:::qucr operações de cr·edíto 
em ouro e em papel .para o cump1•imonto 
dos contractos .· (lUO •· celebrar ... ·em vjrtudJ 
de,siíu, lei. · .·. · · 

Art~ 2. 0 Rcvog.:l,m·so as disposiÇõc.; om 
con1,r.arío. ... . . _ . . · .·· . · • -.. . · 

S:tlar da.s ·· .. ·ses:;õcs,•25 .de ·setembro de 1902. 
- Al('t'eclo" Ellis; '-'-"-"Paulím Ca1·to.~.- (/ustu:vQ 
Godoy.-- A. llforeím da 8itva. ·- Fe1·nr..mdo 
Pn:stes ,..:.;.José Rebottrtts de Cr.w~;alllo. 
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SESS.rlO E~f :31 DE ACOSTO . DE 190:3 

N. 184 _... 1003 

.Art . . 1. 0 .· O Governo ... promovor<l a fun
daçã.o de um banco com o fim especiaL de 
fornoc lr á 'lavoura o auxilio de capítLtes c de 
cre<lito, do accordo com as disposições da 
p eesen te lo i. 

Al'L 2. 0 O capitaJ do banco será. ltc 
50.000:000$ divididos om 500.000 acçõcs de 
100$ cada uma e sert.í. rc~dizado <i medida que 
fot' ncccssario, a juizo <lo G ;verno. 

Art. :3. 0 0 Governo garantieá ao banco, 
por prazo nunca maior do 50 annos, o juro 
annual de 5°/o sobre o c<tpital elfeetívamento 
realiza.do e concoder-tllo-ha os favores facul
tados na presente lei. 

l
a.nto Commissão, dos productos que lho 
forem. cons·ign:ulos, para o que · podm'á.. es .. ta. -
belecór armazens e dopositos ; 

c) á exportação e venda nos. merc::dos es· 
tl'angeieos, .por conta. dos intore..;;sa.dos, dos 
productos da n,gl'icultura e drts industrin.s 
a.gricolas, podendo p:1.ra. isto crcal' agencias 
ncs-acs mercn,dos, cobramlo de tutl.o t~ respe
ctiva commissU,o~ 

f) arocobee em conta concntc, ou por 
meio de letras, dinheiro, e .outros valores, 
oporn.ndo neste caso como l;anco de deposito. 

Art. Go. O fôro c séll.o do banco ~crão para. 
todo:.; os effeitos a Ca.plt.a.l da Republica. 

Pal'agrapho unico. Além da caixa m·.~otriz, 
o Innco ter-ü. 1Hiae.3 nos pontos onde, a ar· 
hiLriu do Governo, fot>em necessaríos nus Ei;· 
huos que, na fôrma da prescn te lei, cuntea
cl.a.rcm com u.quclle concorrer c:>m as 
quotas correspondentes para, auxilhl-o nas 
dospozas com a, gar:.w tüt de juros, si e.:;ta. se 
fizee otrectíva,. 

CAPITULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO g FISCALIZAÇÃO;,;DO TIANCO Art. 4.0 O banco não podertí., sob pretexto 
algum, envolver-se em t.ransttcçõos que n'ão 
tenham por fim exclusivo auxiliar a agri- Art. 7". o banco soL'<Í a~lministr:tclo por 
cultura, devendo limitar:se ás operações es- dous dire;tores eloHos pelos accionistas, sob 
pocificadas na presente lei. · a presidencia de um detega1lo do Governo 
. Pal'n.gra.pho unico. No caso de inobser- que, atém do vot;o delíbOl'tLt.i.vo, ter:t voto 
vancia ou desvio, sob qualquol' PL'ctexto, do suspensivo, com .recu 1·so ex-officio para o Tei .. 
disposto no artigo supra, pe-rderá o banco os bunat rl~ contas. 
fav.oJ.'CS que lho são concedidos, incol'rondo Art. so. os accionlstas, a ClrWm irwumbo 
na, pnna. de url'l a t1'cs annos dopri~ão o seu a organizttção do ba.nco, sujoita.n ~o os ost'l· 
r•résidente o os funccionari.os puulicos que tutos ú. approvaçllo do Governo, ctcgorã.o 
dil•ectn. ou indirectamente tiverem para isso igu;1!montc u, sua commiss;1o fiscal, o o Trl· 
concOI'rido. bltnal do Contas dcsignn.1':í. :wnua.lmcnto um 

Art. f>. o As opora,;~ões do banco sorã.o li- dos seus mmnln·os jHLL':L ox•tmimw a. osct•i .. 
nütatla,s oxclusivnmcnte: pt1n·a.çã.o do mesmo b:.tnc~J, fh,zm· p:Lrl,o da. , 

a) a. ompr·o.:;timos por moio do contas cor- commissão d.e toma.da, de conLi1:i n iní'ormal·o 
rentes, ou po1~ lctti.•:ts, a PI'I1ZO nunca maiot• sobre a execução do respectivo con ~ract.o. 
do dom: annos, aos s,yndica,tos ou coJpor·a- Ar·t. 9·'. As caixas filia.es. nos Bsl;ados so
tivas de· credito agricola (bancos rogionaos, rão :.tdmínistrada.s. por go:•outes nomcãdos 
caixas ruracs, etc.) que se fundarem de pelos dons uh·octores o leitos, · .. com · approvél,• 
accordo com a. · presente lei ; ção· do presidente~ do ba.nco. . .· 

·. lJ) a. cmpeestimos solJroww·1·cmts roprescn- J~stas caixas serão tlscalizadas · t~nnual-
tativos do pl'Odllctos da agríc11ltura ou elas monte por delegados do Tho.,oui•o, o deverão 
inilustrias a.gl'icolas ; . . . · prosta.t·· aos govo·L'oos dos gstados úe sua c ir-

c) a emprostfmos por meio dn cont:l.s cor- cumscripção torlas as joformu.çõos o esc}a, .. 
ren tos ou letras, a praz·> nunca · maior d.e mcimentos ·que pol' O)tos lhes forom cxi .. 
·um anuo, e mediante hypotnoca., penhol' gidos. 
agrícola ou cauçlio a pr•azo nlioca . maior d.c A1:t.IO: A ta,b.Jlladopesso:Ll d.o hu.nco e 
tt•os nnnos, ·a, lavradores ou inJustri:aos agr•i .. dos rospocf;ívo.s vencimontos devOI'i.lsor pré:- , . ,

2 cola.s, I'OSÍ.Ilentes em municipíos· ontlQ nlio viamente u.ppro.va.cla. velo Governo o, tanto o 
hou.vcrsyndicatos ou cooporativasde cr~clíto p1•esfdente como os dtrectoros eloi.~os, terão 
a.gt•icola,, de~lal'ando préví:~mcnte o _· .müfua,· vonciJnen l;os lixos e j:.lmais P()t'cer}.tugcns . SQ]) __ 
·rio q11a.l o destino a · dar .· ao omprqs·timoo quu,lq-llOr prétexto. . .. · ·· ··.·. ··. - ·· érl,. 
Q.naes os ~ecursos com que conta •. pa1•a sa.i- Ar>t. 11. · No flm do cuJ11 semcr:Jtro, r~o . re-
úal-o no . pr·azo fixado. · · . . •. · .·. · . 11nírá. l1 com missão · de tomu.da. tlo contas do 

d) á venda, nos merca;dos nacionaes, pol' banco, . compost:,~, do pre:iidcnto, ilc um. dos 
· eont:tllo3 ro.;;pocNrmr prOJ;lfictaJ•íos .n medi- díi'ectm•os olnito.'! n do mcml1ro dq·.;"l'rihnnal · 

. -
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!540 ANN AES DA CAi\IARA 

dcCon tas, a q uc se r o fere o art. 8°. Esta. 
commissã.o, .depois uo conferir o b~lanço, ve
rítlc~Lr a::; contas de roeeitit e do.':lpcza c 
apurar desb as que devem soe lcva.das. á 
conta do cnsteío do estabelecimento, lavr:nâ. 
a re::lpectiva acta, na qu.:Ll dcclarar·::'L a im· 
port;wcia da. responsabilida ~e do Thesou:·o 
em vista da, garantiu. d:) juros, caso os lnctos 
li(rnidus do banco não a uispensem. 

l1~sta act:1. deYerà SCJ' üssigna.da. pelos tec::; 
membro:-3 dil. eommis:;ã.o, qtu, crn c<LSO ele 
di vcrgoncia, a farão declul'al', com as razões 
justificativas, c scr·(L rcnnettiua., por cópia,, 
ao Gover·no, p:~lo prcside111.e do banco: por 
intermolllo tlo Tribunal do Conbs, quo 11 en
CêLmioll:.trú. cJrn o SOtl parec:;r. 

CAPITULO IIl 

DOS FAVORES C0l\'0EDID0.3 AO DANCO 

Art. 12. Além tla garanti:~o lle juros, o 
b~LI1CO goi;:1l':í.: 

a) de i.senção do scUo e do outro:; quae.~quor 
impostos cobrados pela União; 

b) üc privilogi:J de arrnazens- a,lfa,ndogados 
pae:1 S·'.nl::l ücpositos o cntt·epostos. 

CAPITULO IV 

JHS ODRTGA<.:ÕES TIO BANCO 

At·t. 1:1. O bancJ não poum·.t cob;oai' bxas 
sup.n<ot·c.J n : 

6 °/o nas conta.) coPPonl.es ahcl'l;as aos syn
dicato.s c co:.>por·atí v as do crcd U;o; 

7 °/o nos r~do:tntt~inontos sohr.c 1.Df.l.i'l'anl . .; on 
d~sc(Jn tos do lctl·as dos mos mo.:~ HY nd ic:.tto.s o 
coopcr·a.ti. \'as; 

8 "I 0 ~;o b r· c os em p rcs t.im os a. :tgric u lto rcs, 
na, fórm:~ da alínea, c do a1·t. G0 • 

Ar·t. l'l. :r~h:-; ·venda:~, quer no intol'ior, 
qum• no ox t.el'Í.Jl'· do paiz, o b<tnco nu/> po· 
dm·:lnul'eJ"lr• outl'os Jncr~1s iL!ém de sua, corn
mls$iio, q r te nunc :, será rna.í(H' (lo 3 %, Pcvor-

. tendo p;u·u, os commiton LoJ todas <Ls vn.n
hgo ns tia o peraç~ão. 

Art . . 15. Si os lucr·os líquidos do b~tnco, 
em dous scrncsi;rcs succossivos, cxcoderern 
do 7_ 0 /n. sct•:l oll~ obrigado a reduzir pro
porcwnalmonto M.l t:Lxa~ ostabclncidas no 
art. 1:3. 

CAPITULO V 

como as cooperativas do credito, constituídas 
por proflssionaes da. agricultura ou das· in...: 
<1u.strí:1s ruea.cs de qualquer espocie, CJm o 
fim exclusivo de p1•omovm· o cnsteio. c· a 
dof'osa de sens inter.~sses, cstucbr e melho
rar as C.)ndições oconomicas da. producção o 
ele r·.33poctívo consumo, regor-sc-hfí.o pelo 
decreto n. 970, de ô ele janJiro de 190:3, no 
r1ne lhes for applicavel. 

Art. 17. E::;tas a;ssociações, quer sejam ex:
clm:ivarncnte (lo credito, quoe reunam a esta 
uutras fnncções coopor~t~;ivas, S:)mprc qtw 
y~·ltendOt'om os favores pecnniarios concc- ~ 
üidos por esh lui, deverão provar quo seus 
estatutos consignam: · 

a) quo todos os sodos são jgualmcntc soli~ 
tlaríos pelos compromissos contl'ahidos pela 
~LSSOCÍHÇÜ.O ; 

b) qwtl [t nn.turoz~ da responsabilidade SJ· 
lidaria dos socios, .:;í illimltacla, 8Í limitada, 
est<tbelocendo neste ultimo caso o limite 
maximo dessa responsabilidade ; 

c) quo n:mhum socio podor·ú. rotirar"so da 
associação, S'31U pt·évio aviso, CQlU tres ll1CZ03 
de u,n Gececlencia,, fietmdo cn tcaclido q UJ sua 
re.~pomabilid:tde não ce:.-;sar<í. omquanto não 
forem liquidados todos os comp1·omissos da 
socimü~dc contL"ahid.os até o dia do sua ex
clusão; 

d) quaes as conclicJÕC~ do admissão e elimi
naç'ft) do::l socios, que deverão sm· profis
$Íonn,cs da lavoura ou d<t::) industl'ia.s rura<:'s, 
nilo devendo a situação de fortuna ser con
·lit;:ão de admi;.;s··ío; 

e) quo n.s diL·oc!.ot•ia.s ni'í.o sorã.o l'Ctnunct•a
'hts, po:lon lo sel-o, en trot:1n to, o caixa, que 
em qu11lqnot• c:.IS:J, devm•:.L S31llpt'e pt•csta.r 
llanç<t oquiva.lont.o ao:-; intci·csses so'} a su•t 
gua.rd11 ; 

f) tptca a,ssJcia.c;io não po1er:t opnt•:n• ftit·a 
de snu. cit•,mmsc:'ipc,·ti-o, quo sor<l Jimi&n.da. 
ao dist1~icto ou municípíu, uã.o podando . em 
caso algum it• além desta ultima, cit·cum
scl'ip(~âo ; 

r;) quo a a.s~ociaçilo tomar:L pot• cmprcsti · 
mo, com a g.t,t'a,ntia solid.ttria tlo todos os 
soclos, os capitaos do que carecer· pa.1•a for· 
nccor aos mesmos socio:3, de [Lccordo cont 
sua<:; necessidades reaos ; 

lt) que a. associação, com a. resp •. m:\abili· 
dado suHdaria de todos os seus socios, ox
orcol'á. dnntro de ::;ua. nircumscripção as 
runc(:õcs do cajxtL oconomica, recebendo, em 
con1iu. cot·rcn~.c, dopositos de.:idO 1$ 11tG o m ,,. 
x:inw, que limitat•â ; 

no~ l:!PIDJC,\'l'OS r·: coopgrtA'I"IYAs rm Cimnr'l.'o i) qu~' não podcr•ú. eila., em caso algum, 
AOH.IGOLA tli!,tl'iiJuit• di vi1ltmdos, dovondo a joia do on~ 

tl'mla. d.t)S socios, si for estabeLecida esta. con· 
Al't. W. A~ associações coopor.'ativa.s do tl'ibuiçliio, us.~im como todos os lucros apu· 

pP1>d.uc1/iio, . do consumo, d:o eompm c du J.'tt.úo8, ser JrwtLdos ~~ eontu. do fundo tlo 
vnnd•~. tio S(.l,~llros, (lo honpflennein., ru;sírn t>r.Hn!'vn.; 
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.J) que,at 1.ingindo o fundo de reserva <i im· 
port:.tncia que sati:;faç1, por si sú, :ís ncccssi
U.a.dcs dos associ<Ldos, dispensando, em consc
quenCia, -~>.u~ros compromissos alt~m , dos re
suttan tes dos despositos provenientes de sua 
ciréu·nscripçã.o, os luceos li.quidos realizados 
deverão ser a.pplicados em obras de utilida.do 
para a mosma circumscripçã.o, tacs como os
colas, est,·aclJ.:.', abastecimento dagn<J,, illumi-

. nação, etc. ; 
h) que nenhum cmprostimo poderá a a.sso

ciaçio fazer sem a3 necessarias g;uantias o 
~em que o mutuario em su., solicita.çn.(\ de
chrc expressamente qual o destino a dat•-lhe 
o qua.os o.3 recursos do quo dispõo para sn.I
dal-o no pl'ttZ 'J fixado ; 

l) que os cmprestimos aos socios não p0· 
c!erã.o ser por prazo maior de ·um n.n no, 
pelo menos omqunnto o fundo de resol'Ya so
cial não for sutlicientc pJ.ra, independente 
do empre.::;timos, attcndcl' ás teansaçõos not·
m·~cs da associa.ç5.o; l;od ~wia, O!)te prazo dG 
cmpt·ostimo podol'à set' prorogado pol' m:ü.::; 
um anno, nos casos de forç·t maior pm·-
1'citamantc compl'ovados, si o mutu.;uio re
duzir sou debito do 50 %. 

m) qnc nenhum omprostimo sot'(t rcalizaJo 
som <L neccss:1rin g;Lra.nt.itL, quo deverá con
sh;tir em hypothecu., pnnhot', fia.nçn ou en
dosso ilc um 1. on ma.is firma, r:; de reconheci d:1. 
iJonoirJade, confur·me n, import::tncia. do 
mesmo ompt•estimo ; 

n) quo, no c:tso do dissolução <b sociedade' 
quo dovo SUL' pt'OVil':IÜ, o f'untlo ílo l'osorva, 
liquidtdos o; compt·omissJs SJciues, sor;t re
colhido n.o 'l'hosoUI'O do l·~sta.do~ t•ospoctivo. 
qu,, o rostituir·:t com o juro de ~~ 'Yo i L outra 
u.ssociaçãt) CJUO, com os mesmo~ intuitus, 
vcnh~\ n f'und:u··so na, cit•cumsel'ipç~ilo. 

Art. 18. Nít prohibição ;1:-; ussoci:u:õos co· 
perativu.s do dist1•ibuir• divitlontlus nã1> estão 
c . .nnp1·ehondidas as b:Jniíicn.ç:ües distribuida.s 
pi'O ?·ata da. ün:porta.ncia das compl':I.S c di\S 
voníhS feitas pelos rosp9divos socios o fltW 
consl.itucm um clomonto das CO:J!)Orativas do 
producção do COID})l'<L O de YClld:t. 

CAPITULO VI 

DAS CONDIÇÕES DE CRlml'l'O ÁS COOPEllA'l'tYAS 

Art lO. As instltuiçõcs do credilio agl'ícoltL 
quo em S<JUS c.stíatutos peocnclHH'Om a ·; con
üiçõm; oxpL'O.':!Sitrnontc oxígidu.s D() art. 17 da 
proscnto loi, ~~j .. m1 <lUitCI:i f'oL'OIIl as suas 
<iosignu.c;õcs (s,yndicu,to~, ~oopf.n'tt.tiva,s, lmn
cos rogiunttos on popnl<~.r:o:::, c<.UXil~ L'tn'rt.n:::., 
etc.) ·· potl.o·.·flo guzal' da~:~ vau Lngon::; du cro
u.il.o llOl' C!lll.S co'ncodhhts, llllU~ VO~ <!liO O l'u, 
ljltoir·<un [L t~rlmí.niF;traç;\o uo bnnco IJl\lCi'Oado· 

fazendo acompanhar o requerimento dos so
guin tcs Jocumento:::; : 

a) cópias authonticas dos estatutos, da ro· 
la.ção nomin:d dos socios o (l;:t a~ta da in:3ti.Ll
lação da sociedade ; 

b) certidão do ofiici::l.l do registt·o de hypo· 
thcct~.s da, coma.rca de tora a.ssocia.ção preen
chido em sem cadorlo as formalitl<.tdJs exi
gidas poe lei ; 

c) prova de que, -pelo menos, cinco dos s::;
cios inscriptos possuem, li ue.; c desemba,, 
ra<,:ados de qualquer onus, immoveis agri
qolas, dentro di1 circumscripç:1o social, cujos 
va.lores, i;om:J.das pot• base es l;mnsacções . do 
ultimo anno, cxcoJem o dobro do valor do 
cmprestimo solicil.ado. 

Esta prova sc:;.t i.~companhada. do clocumcn
t.os authonticos .(escriptur·tt, ecrtidõc.:; de im
pJstos, pi1gos, etc.), indicantlo a extensão 
r.erríi.ol"i:ü da propt•ieda.dc, n:üureza do suas 
bemfeitoriLLS e outt•o.-3 elcrncnto.-:; constitnti vos 
do seu valor. 

Pat·agl'aphounico. O b:~.nco, depois de exa
minar• <~petição o jul.:..;ar da:; g;noitn tias apre
sontatlas, concederá o cl'edi to podido, ou no
grd-o·ha atü nova pi'O\'U., si f'ot'O!n insn!Hci
cntcs ou não pt'OVi1tÜlS a,s ga t·ar1'tia.s olfcl'c-· 
cidas. 

Si, })Ol'érn, a, as:;:Jcia(;iio não se conl'ormar· 
com c.SGi.~ ultima, d.oci:-ltio, potlorá. J.'fJCOf'l'Cl' 
pttl'<.L o Governo, pot' inLer'mudio do Tribunal 
do Conta~, quo, · em p:tl'CJOl' fundamcntaclo, 
si .iulga.t· d.e jus~iç:a a pro~cnçã·J, podertL acon
selhar ao uovct'fN ql!e oPdonc ao banco a 
concessão do eJ'CLlito solicitado. 

A1·L 20. Emqua.nb cxistir·cm rclu~õcs do 
credito da a.~::;uciaç~ ·,o cum o b:11WO prost.a- · 
misl;:~, a ;~d rninisti'iH~~ã.o daquolLL tlovm·á rc
mcttor someslil'tLlnwnr.o a este tL l'ulação d.o.s 
sucios a.umittidos c exduitlos Ulll'Untc o Se· 
mo::~ct·o, IJJrn como cópUL a.uthen.!1icu. da.s 
actus das sessões em quo so dorom aHera.
çõcs n:t mesma admiuistr·:~çfio ou em sJus 
c.;ttLtllli:J::i. 

Art. 2l. Dur.w t.c :t vigcncin Llo seus con- . 
~ra.c~os co1n o lnnco, a::; a,s:ociu.çõe:J cooper'<t
ti v as ficam sujei tas <.'t fiscalização do Govcl'
no, quo podür-<.L li.tzm· inspeccional-as para 
jul.g-ae üe suas cond l•iÕCd fillttneeira.s o de :-nm 
li,CÇ~Ü.O OCODOlUÍea. 

lJI :li'03lf,:ÕJ::S G E I tA ES 

AL't. 2:2. O Govot·no cnteúr<~ em ~tecortl.o 
con1 o:' (los EHGado.~ . qw' · tlo:Jej;Lr·oin pam · u · 
t.en·it,ot·io (bl\es ui:l f:i.vur:!S d;t pr·~_,sonto lei,· 
no ~cuLiu.o tlo eoncoi' .I'CL'ern com 50 °/0 (la. 
vel'IJa d~.~stinctdi.t ~L tornat· cll'eetivu, a .. gu.L'<.tnU·,, 
do j1tros qoncodiLl~L <W banco, dbtl'ibnid<L :1, 
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quota na proporção do~ omprcstimos feitos 
annualmcntc por este nos respectivos terri
torios. 

Art'-21.0 Governo, nos o.:;tatutos do banco, 
f,tl'Ü. pracís:u· as fnncçõ(}s dos representantes 
do . Thesouro:-·Publi(!o, clw,mados u. colla.hol'a.r, 
c cstabelecnrá. os limites da intervenção de 
dolegttdos dos Estados junto às ca,ixn.s filía.es. 

Art. 24. No3 estatutos do banco devel'à ser 
prevista a hypothese de su.a encampa.ção pelo 
Govel'no. 

Art. 25. O banco manterá, onde julgar 
conveniente; nos merc[ttlos nã.cionaes e c::,
tra.i:Jgeiros, o serviço de exposição c peop~.~-· 
ganda. do$ pt·odnctos da agricultura o das· in" 
dustrias rueaes,cüste~~do l)Clns coatrilmiç.ões, 
om especio on em dinhoiro, (lfi.C para esse 
fim forem vot<~rlas pelo.; l~sk~do.~; · 
· Art. 26. ltcvugam-sc us di~''(•~i ~· i·~~ om 

CO.Jltl'<l.l'ÍO. -
Sala das sossõc:·3, 22 (te ago.~to .' IGC3. -

Jlenrique Bm·ges.-Laun'ndo Piiu.-Te:.t;eira 
BY"r.utdtío (Estado do Rio). 

Fo~ ~present:~.da, na se:~são de 31 do ago_sto, 
ao projecto n. 185, de 1003, fixando ~dos.: ' 
pcza do Ministerio ·das Relações Ext9r.iq1'es 
para o cxercicio de 1904, a seguinte/ ." 

- BMENDA / ~~ 
/ 

;lo Jii'Ojacto n. 185, de IDO/J 

{Ort;amento do E::üet'ior) 

Sojam as veruas da rubrica 5"' cn.Icula.das e 
distt-ibuidas segundo as disposições do a.L't.l o, 
§ 1°, da lei n. 3:32, de 8 de novembro do 1895, 
com as modiClcações introcluzidu.s pelo <ie
crot,o n. 6.J4, do 16 do novembro de 1899, 
para. as logu;ções, e do accordo com as deter· 
m ina.ç:õos d() a.rt. go do decreto n. 997 B, de 
11 de novemb1•o d<> 1891, para os consulados. 

Sa.la. das so;~sões, 31 ti c agosto · de 190:3.
Lamenha Li11s. 

V ao a imprimie o seguinte 

PltOJEO'l'O 

N. 142 C-1903 

Ilcclacção panx 3a clisc:ttsstto ela emenda opp>·o· 
'Vr.ula na · . 2° discuss{lo do . p1·ojecto .·. n. ·14. 2, 
deste anno, e clestacatla em viduda do 
m·t. 1.')2 elo Regimento Intemo, detet·mi
ncvu.lo que os of[iciacs do C01·po de 11om· 
!Jeil·os do Díst1'icto Fer.le1·al perdc>"t.To t~ pa
tente, IJIIf.liUlo ermclemnr!dos, ent .· Jl1'ncesso 
CJ'ime, n e.çsa pena uu tt. nwis dtJ do1ts imnos 
de prist(à, c: · r.lando ottll'(ts }JI'Oviclencias 

de riam a.:1 patentes os officia~:3 da: Brigad~ 
Polleüü do .·· mstricto Fedet•al, .. providenciou 
em seg·uida, em outros al'tigos, que com o 
mesmo toem intima, ligação, sobre os casos 
de reforma c o l'espoctivo processo, cit;a.ndo 
o ú.ect·eto n. 4.272, de 11 ele deiemln·o de 
lüOl, que rege actuella. brigada. 

Ao referido ~rcigo foi aprcsantttda a . se· 
guinte emenda: «accrescente-se: e os do Corpo 
do Bombeiros.» 

Est::i emenda foi approvada o destacadD, 
para con:~tituil· . projecto em separado, sendo 
enviada a esta Commissão, nos termo:3 do 
art. 126 do Regimento p:wa a respectiva ro
dacção. 

Scn'! emittit· o seu parecer solJrc- o a.s
sumpl;o, por não se e opportuna a occasião, a. 
Comnüssão, cingindo-se, como não póde dei
x<w úe fa.zel-o, ao quo foi approvado, mas 
procurando evftoc'e, tanto quanto possível, a. 
inoongrucncia. . de~ I'efbrir·se á legislação quo 
rege especie diversa, o1l'erece a seguinte rc
uacção: 

O Congrcs~o N;;\ciona.l rosol.vc: 
~rt. Lo 9s 9fficlacs do Corpo de Bom

hmros do JJtstr1cto Federal pordorão a pa
tente, quando condemna.dos, em pt~ocesso 
crime., · a m;sa pena ou a mais d.o dous annos 
de prisão. · 

Art. 2.o Compete ao Governo reformar os 
ditos officiaes, com ·· o soldo proporcional ao 
tompo de serviço effectivo, nos casos (le 

1°, pratica de (\Cção aviltante; 
2°, insubordina(,~ão reiterada; 
3°, incontinencia puülica. o ·cscandaloza; 
4°, .vicio de jogos prohibídos; 
5~, embriaguez repetida. ; 
6°, de~idírt habitual no cumprimento de 

seus deveres ; . 
7•\ falta, cb gl'avübde excepcional, não 

comprehendida nos pumeros antecedentes; 
segunclo as J'órmas estabelecidas na logisla.ção 
rela.ti v a ao referido corpo. 

Paragrapho unico. Nas hypothoses, porém~ 
d~s ns. 3°, 4o· o 6° dosteartigo, dBpendorá a 
reforma. de sentença. profer(da. oni processo 
crime (Codigo PenrLl Militar, art. 14 7.) -
. Art. 3. 0 Appl.icar-so-ha o CodigoPenal Mi· 

htar aos pr>ocossos SLtbmottitios á jurisdicção 
dos conselhos OJ·gu.nizados, ile accordo com a 
legislaçã.o rorerento ao mencionado corpo. 

At·.t. 4,<~ RoYogam·so as lUsposi~:ões emcon-
tl'I.U'IO, ·· 

Sa.!a. das CommissõoJ, 3ltle agostu do Ü)I)::J. 
· (Vide p1·ojccto n, 2c14,- de 1(102) -:!-'w·mdtas Mol~lerte[f(O, pt'CSitlcnti) .-Ftede· 

r~co Bo>·ges.-lr,.~temJ.?n 1.-obo.-llosannah de 
. OsubsLitutivoao projecto n. g44,üel902, Oli'Veira.-P .. 1'olentino.-A. l'inheiro.-J;ui; 
çlcJdi.~rü.ndo no ttrii.. 1° os cn.sos oin cp.w; per- Domino~tos,....;_'lleid;air<~ drJS(c, ·· ·· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/0512015 11:49- Página 31 de 43 

------.. . ~.-..,,. ~- -- ~ -~ -
·slis~Xo EM Hl ·DE A'óós;io nE -I9ú3 

O S:t~. Presidente -'--Não havendo 
nadá mais a . tratai', de.;:;igno para. ami:mhã a 
seguinte ordom tlo dia: 

Votaçã.o do prvjectJ n. 147 A, de 1903, 
eom o _ pitrecet• sobro as emendas offerecltla.:s 
na 2• discussão do proj ec&o n. 147, deste 
:wno, quo fixa a dospcza do Min.istcrio da 
Guerra para o cxerclcio de l!J04 (2a dis
cussão) ; 

Vota.ção dJ projecto n. 4:3 H, de 1903, 
que manda a.pplicar aos terrenos ou proprios 
municipaes que resultarem de sobra. ou ex
cessos sobre os alinhamentos de rnas. n.vc
nidas, praça.s, etc., o dispositivo do ai't. 15 
§ 8°, lettra. a, da loi n. 85, de 20 de setcmbeo 
do 1892 (3a discussão) ; 

3a. discussão do ))rojecto n. 117-A, de 1903. 
mandando abrir pelo M.nistcrio da Justiça o 
Negocio~ lntel'iore~ o credit.o oxtra.ordinario 
d<: fi39$. pn.ra. pagamento do vcneimentor-; de
vido;;: ao::: 2° 11 ofliciaes da Sucretari<.~ do Se
na.do; 

3a. discussão do projec to n. 187, <lc 1003, 
autorlza.ndo o Poder Executivo a abri r ao 
Ministerio du.s Relações Extet'iot•es o cred1to 
especial de I 00:000$, ouro, para o mC$tnO 
fim do que foj autorizado pelo decreto n. 977, 
de 3 de janeirO de 1903; 

:3a discussão do projecto n, H) 1, de 1903, 
aui;orizando o Poder Executivo á a.brit• ao 
Ministerio da Guerra o crodito c.lo 323:000$, 
supplomentar á consignação s2a.-Transporte 

do tropas-. da rubrica 15a. -11a.teria.l- do 
art.l6 da lei n. 957, do 30 de dezembro 
de 1902. ; 

3·\ discussão do projocto n. HJ2, do 1903~ 
autorizando o Poder Executivo a a.bdr a.o 
Miuisterio <la Guenl'a o credit.t) de 2.184:637.$, 
suppleinentar <i. rubrica l()a.- Etapas -do 
al't. 16 da. lei n. 957, de :30 de dezembro de 
1!;102 ; 

Coniiinuat,:ão da 3~ discussão do pro,jodo 
n. 170, de 1903, rcda.cçã.o para :3a discussão 
do projecto n. 105, de ID02, que regula, a,s 
marcas da propriedade dos animaos muar, 
cavallar e va.ccum em todo o territorio d:~. 
Republica ; 

Discussão unica do parecer n. 2~3 13, do 
IDO:i, ~obre. o suust.itLttivo offorecido na. :::a 
disenssii'.o do projoct.o n. 2:-;, deste anuo, que 
autori"'~ o Govoeno a cro~~t· c contra.cLae o 
servi(,:o stonographico p<tt•;_t o [')upJ·omo TL'i
bunal Fe<lel'at ( com pat·ecer da Commissão 
de .?.?nst~tuição, Lcgishtção c !ustiç-.a, sob 
n. ;:,.) A), 

1 a. discllSSão do projo~to n. 48 A, de · 1003, 
supprimindo a legaç:ão do Brn.zil junta, <i. 
Santa. Sé, com parecer contrario da Commis
s3.o do Diplomacia o Trat<~dos ; _, 

2a. discu::;sTI.o do projccto n. 168, de 1807, 
providoncia.ndo sobr.~. au:ülios <llavoura. 

Levanta,-so a sc~sfio ás 4 horas o 10 minutos 
da ta,rde. 

------------------
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APPENDICE 

Discursos pronunciados em diversas sesaõe.s 

.. -· ........ 
--------~~-------

DISCURSO PRO~UNGIADO NA SIBSSÃO DI•: 3 D~ AUOSTO DE 1003 

Vide pag-. ::l :í do p1·cscnte \'Ol<illVl 

O Sr. Miran(la Chaves- Sr. I·adas»; Refol'ia-so, ost:1 hem vh;l,o, u.os fttlc 
Presidente, <.le:::;culpe-mc V. Ex., J'elovc -mc so oppnnha.m ü. p :~ssa.gem da. refcrid<L lei. 
a. Ct.Lmitl'a que nnma hora a. tiia.nt:ula. de seus . A Ie~ uos cí.rcnlod niio c1cu. comtndo, L'Csul
tl·aballlo:3, eu tonlt:t do <.Lbn~nr <lo S!IU. ~ttten- ta.dos c>.omplct ~Js. <lo v ido isso talvez a. tel' de
ção, _ tl'at.ando de um a.ssurnpto do t:wt.~L J'B· sappn.r. ·cirlo da. sco.1a. puliLic::t. Ir.v:~.do pela 
levrwcia,qual o do projecto OJ'<.t em dis.ms;ã.o. mor1.o, 0 ante . .;; d: ella et~tr•at· om cxecuç~ilo o 

St·. Prosid.entc , a reful'lna cleitot'<Ll é gt·an:!c Honol'io Cal'llniro Leno. 
uma. ncco$:; icli:tde. Ni\o c\ do hoje que a nossa M<.d . .; fi ~l'do, SL·. Pt'c::;idcnt.e, nntetHion•lo-S() . 
na.clonalhlade podu, quo o pl)vo in.ai::;te pu• '· 
(ltiO se torno mais regular, mais cxt.r·ome de ílue u circ~ult> ot·n pr>l' don:mis rost.ricto, veiu 
vícios 0 modo pelo qual sã.o C.)culhi·los o:,; :..~. lei q tto o :dal·gou. 11 do 1860, pela qual cada. 
ropresootantes dv. n<.LÇÜ.o. um paS:iOII :1. da.L' t.t·ns lluput.i1'los em vez de 

.lá ;.u·ofiJrma üc l800, denomirmd:t lei do.> um scL 
r:in;,_~tos, cntl'ou comop:tt•te prineipal do pr·o- Esti.t lei, enLt·ota.rti.o, n:·io pôde .pt•mluzir 
gramnm de um .q·abinete cor11p:.>SGu do homons gl'a.nde.':! J'CSIIHa.dos por sor incompleta, i.tté 
eminentes, que tinhttm como cheli3 ttm estn.- que, qui11zo annos dcpoi$, no parlamento, agi
dista da esttl.tura do Sl'. Ma.l'quez •.to l'ara.ná. to u-se do novo a, fluestã.o eleitora.l. 

A luta. que a proposito deasa rofot•ma. se Promulgott-so então a. loi de 1Si5. 
&ravou no pttrlamcnto fui rncmol'a.vel. ggt::l, lei, quo teve como seu peopugoa.do1• 

De um laclo O linda, Itaborahy o La o tos o Sr. Visconde do Rio Branco, nã.o dou re
outros políticos notavois; de ou&ro, os sultados tambem. porque não só não incluiu 
propugnadot•es da reforma, tendo a sua em sua.s disposiçõ.Js a eleição direct.a, como; 
fL•ente o braço mais forte ttuo a nossa. pJli- princip ümento, porque introduziu na. nosiia 
tica jam;1is produziu. já vicÜL<Üt organiz<.Lção eleitoral. impo ,·tada 

Com a victoria do Governo, diz um pnbli- de fro::~cv d<~ fnglaterri1. u mais pe!'iguso, 
cista de ent;ão, a monarchiü. tieu um passo de- quiç1.í., d.0:3 modos de votae : -o voto incom-
cisivo para a cau.~a naciunal e o velho regi- pleto. . 
me o per. leu gr'ande terl'eno. FinalmcnLe, Sr. Preâdento, vciu a maior 

E' interessante, fallanU.o-se Jo Ma.Pquez U.e das rof'ol'mas; a lei aurca. sobee ma.teria. de 
Pa.rant.í. e da lei pela. (lU<11 olle tanto se. in te- eleição, a ~e i Sa.eaiva, de H38l, o transfor
ressn.vn.remcmorn.r a. sua. t.ereivcl ohjurgato-~mou-sJa eleição de ·· ind.irecta. em directa ·; 
ria: «Esta opinião vem da.quelles que não são resurgiu o cieculo de um Deputado e ficou -a 
(':I,JXJ.Z~"S do a,fl'rontat• t~ma, prova. rlo eleição · cargo. da ma.gistraturaJocal a organizaçtí.o · 
pot' ctrculos, po1•que ~ao deput<.LdOii de enxul'- do alti.!tamento. : 
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'facs são, em rapído:-: tra(;os, as })rineip:.w.;; 
transformações quesoffreu, em nosso pa.iz, -<t 
1cgis1a(;·iio eleitoral na. v i gene ia. do ;~IJ tigo 
regilnen. 

Com a. Rcpublicl, ao cnv~ z ·tle melhorar 
o nosso systema c:eitoi·a.!, c:Lda dia, m·tis se 
tom degradatlo, rnai.s se tem dusmot·alizado 
a.W chegar ao que hoj!} ê. 

Veiu o sulfrag10 universal. .. 
Com o alargamcu!.o do eleitor<vlo, r.darg:t

mento de eleitorado ali<.is exigido pcb natu
reza me:;ma d<\S novas instituições, a rrande 
augmentou. si possivcl é augmonta.r o que 
já era tão grande. 

'E,cousa. nohvcl, como rcmedio un~co para 
todos os ma lo:;; j;i. u<>.nuncia.dos,os nossos l(~gi.~
ladorcs foram mvive"· o voto incompleto,_ já 
banido da Ingla.tcrra po :· improstavcl e tam
bom deixado de lado na nos;;; :~ l<'gis,la~~ão 
como instrumento eouJerunallo. 

Nada nmí:) de Lom fizeram. 
Con~ta.ntes rcclama.çue:) tcom <~pparcciuo 

de todo o p<ÜZ o a tal p.,llt~ cl.wgal·am olla.s, 
c1ue der·am mn resultado virem á luz muitos 
projectos, senJo qoe aquelle quo mais ca
minhou foi o projecto .Anízío, do qual l'e;.. 
sultou da illustrc Commi~são o substitutivo 
de que me vou occupa.r•. 
· Feita., Sr. Presidente, est11 digressão, que 

era neeessaria. e ind isponsa. vel ao tratar se 
de um pro.jocto tão impoi'tantc, entro a. dis
cutir o tra.IJalho da. Commissã.o, que em pL'i
meiro log<tr mero~e os meus a.ppta.usos, P.Jl' 
não ter acolhido a idéa. do con~o, idéa hoje 
tão em moda. 

O censo é não só i nconstitueioua.l, como 
ta.,n1mm anti-dcmocl'atico. g• n.nti·CJnstitu
cioual, porque, si lermos com a.ttençào a dis
p0siçào do art. 70, veremos, SI". P1·e.:ddcnto, 
que expressamente :.1. Const.ítuiçãu ost.al.Jeleco 
o sutll.•agio universal, con.1 as Hmil.a.çõos 
apenas dos mendigos, analplta.IJCto ·, p1•aça.s 
de prei o membros tle m•ucus momtsticas. · 
· Na Yerdade,- toda e qtmlquer· medida. qu~ 
viesse trazer o c~rcoam<!nto do direito d\J 
voto seria., além do :wti ·constituciona.l, auti
democr~tico, porque, Sr. Prosideute, o mo
vimento accentmtdo em nosso pai;r,, como om 
todos os outros do muuJo,é o do alarga.mento 
dó sufl'ragio. 

Seria doloroso, pois, quo em plena Repu
bHca, no regim~m em qno m<ti8 amplas do
vem sor as nossas liberdades ti vessemos de 
voltal' dezenas de annos atráz. 

·portamo, receba a illustrada Commis3ão, 
que elaborou o substitutivo, os meus cmboras 
por nào ter contJmpla.do em seu trabalbJ 
es-:;a idéa,que a muitos espiritos dos mais es
cla.rectJos .se atigul'a corno unico remedio 

, _p:.~.ra. os males do nosso regime!l eleitoral. , 
- '::.Gomo ficariam do facto, proclamado o 
' censo, · cssc3 millmi·c~ do ekitorc:s, que nã.o 

tecm renda, m;ts que lta mais ue dez anuos 
goza.m do tlít•eit,o do vo:o o a f;LVOl' do~ quac;;; 
h<Lvoria. já. um:.t ben1 eni.on<li.u<L prcscl'.pção 
acquisiliva <les5c direito, 'no feliz dizer do 
Saldanha. Mn.rinho ·~ 

Bem tl.isso Git·urdin: o direito do voto l)Ôde 
ser arnplia.U.o, ma.s JHtnc~L legitimamento rc~ 
stri11gido. 

M~JS, eutea.ndo ILc ann.I~~sc do projecto, vejo 
uellc defeito::; e:tpit::ws. Com o devido l'espeíto 
para com a, i lltzs&ra.da Com missão, cujo tra.
ln.lho a.1hnit·o, cuj·\.s intençõe::~, bCi, s.ão as 
ma.is pums, c notadamente, para com o H
lustro Sr. Anizio de Abreu. que tem despe.n
dhlo tantos c tantos esforços, em bem da 
vm·da.de eleitoral, vou cntr<t.I' na. tmalyse de 
varias disposiç~õos que mais elw,maram mi
nha attcnç:ão. 

Em nma lei eLoitora.l., eutt'e u~ Vi.triua 
poutos que devt~nt mm·occt' o ll<.t.l'ticular cu i.· 
dado tlo legishLdor, ~ro.-:: Jw, 'I u.c sol.n·elcv;l,tll 
c .quu sào: · 

l ". o aliste.\ menta ;·· .2", a organizaçào d.,.s 
mesas elcibraes e ::;o, a, aptll\t.~~io (h\ eleição. 

De facto, nestes tres pivots gyra todo o 
processo oleitural, c este nas democracias 
representa ti V<IS precisa SCl' bcrrf organizado, 
}}(}\s é a ba.s~ uc todo o r~gimcn. A t~.utori
dadc, assim s:mJo, f ô póde ii· buscar a sua, 
cons:.tgt•ação em um~L eleição verdadeira, 
pura.. 

Ol'a., o tl.li:-)hm.culo n. Comrnissã.o encar
rega. tt quem ? A uma. commissão compostu. 
do juiz tLc uireitu da comarca, do presidente 
!lo Consolho l\Iunicipa.l e do substituto Q.o 
juiz federal. 

Soi'Ü, vorvcntura., oste o mclllor sy:stema ·~ 
~erá esta <L melhoJ.' medid:t}ml'a <.~ pureza do 
alistamento ·t Elitelldo, e commigo enten
derão toJos aquelles qll J 1;eom pratica das 
ouss<ts oleiçõ:Js, que o pl'oje;to da illustl'ad~t 
Commissão é do.m,st,pt),':!O. 

O StL GJ~ttl\IANO HAssr.ocuER-Projocto da 
Commissão, não. TaJvez nã\J haja. dua'j op\
niõJS uniformes na Commi.gsã.o sobre o pre
jecto. 

UM SR. DEPU'!ADO-Entl'eta.nto, e~tá ttssi
gna.tlo por todos os membros da . Coro missão. 

O SR. GERMANO HA.SSLOCHER-Sou membro 
da Commissão e estou om· discoi~dancía com 
:.ts disposiçí13s do projecb. gra o uuico meio 
de ·dar andamento ao assumpto. . · 

O SR. GALEÃo CARVALHAr.-Apoiado. 

0 SR.. MIRANDA CnAVEs-VV. gEx. com
prehendom quo não estou a. par dessas c ousas 
mtimas que so paS~t!.ram nu soio da Com
missão, e. teodo.de a.nulysar o projecto que 
e~~á -~rn debate, preci;:;o dirigir-me :.~ Com
llli::'>Silu. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:22- Página 27 de 41 

APPENDICE 5 

· YV. EEx. me permittit'Ko, portanto, quo a. or·ga.niRnôic.} do n.Ji:tamont.o, baseiam-se om 
continuf' a. rnt'm•ir-mc no projecto da Com· dnns pl'incipioA drt. Constitni\·'ii.o, a.rt, 7·, fi~". 
missão. quo di7.: 

0 SR. GERl\lANü HASSLOCHER - Com as 
l\lstricções que .fiz. 

O SR. i\fuL\NDA CBAVES-Como {lizia, o 
l'Ogirnen seguido pola iUilStl'O Commissão 
pal'&. o alistamento eleitoral, é regimen falso, 
vem so basear no presupposto de que a.Q, alis
tamnnto dovom concorrer uma autorirJa.de 
municipal, nma. autoeidade judici;u•in. local 
c outra. n.utoritlcLde íMeral. 

Mas, si · analysa.rmos a fundo, si formoF: 
diseccar cada. um destos indivicluof-\ que de
vorn figm·ae no alistamento, como seus or
gallisadol'os, chegarcmo;:; ã seguinte conclu
si"i.o: o a.listamnnto fica exclnsivamente a 
c:.tt•go do Governo, ou local ou fedeeal. 

O Sn. ANUI·:r.o NETo-Apoiado. 
0 SR. MIRANDA CIIAVES-Prccisa.mos no

hr que não ha nas varias localidttdes do in
terior do Brazil nm Juiz fedettal, e, sim, ape
nas sub:-;ti tu tos do juizes federaes, quo são 
pessoas leigas. (Apoiados.) De sorte que o 
substituto é do nomeação do dieectorlo poli
t.ico local, o presidente da municipalidade é 
oleito pelo ptLrtido local, e, ainda que o juiz 
de direito ela comarca seja um elemento im· 
p·Lrcial c ponderador, ainda neste caso o 
alistamento fica exclusivamente a cargo de 
autoridades de influencia governamental, 
quo n6s devemos pt•ocm•ar cada vez ma.is di· 
rninuit•. (.4pl)intfo.~.) 

Portanto, entendo, quo o hlcal de toda a 
nl'g:tnzin.ç.ão do alis~amento t~ aqueUe quo se 
njnsta. a.o nns.;:o mPio, pois qun hoas lei~ ~rio 
a~ quo o~l.:i.d 0111 r·nlar;5o corn o cstndo dn 
:vliant.a.mnnt;n do pa.iz qne a.~ l'C~eln.mn .. 

:RntorHlo qur o unico moio d0 termo~ um 
alistamento purJ, extremo de defeitos, é 
eon íln.1• a. sna Drga.nizaçR.o exclusivamen to ao 
juiz local .. ~ 

Poue-so dtzm•, pode-se argumentar c.lntra, 
allegMdo que uão é este rcgimon dos outros 
paizes, mas, S!'. Pt'C3idcntc, pt>ecisamos 
deixar quanto antes o m<:to voso do tudo 
imitar para peocurarmos adaptar no nos3o 
paiz o me~horlo quo a pt•atica e a ex.pol'ien
cia mostram ser o quo menos inconvenientes 
traz e o que mais perigos pó do evitat'. 

~ras, Sr. Presidente, pôde se dimr ainda, 
e ha 11lguem quo t.em esse receio, q11e dar o 
alistamento aos juizes locaes é fel'ir a Consti
tuição. 

Neste ponto, peço licença áquelles que 
assim pensam para.. dizer-lhes que não S3 
justificam os seus molindres constitucionaes. 
\A;wiar1os.) 

Aqucllos que entendem que é inconstitu
c ionn.l a. loi fJUO commettor aos juizes locaes 

<< As leis da União, os a.ctos o as sentenças, 
de suas autu1•idatles serão executadas em todo 
pa.iz llOl' l'unccionarios fodm•aes, podendú, 
tod<tvia., a exocu~;ã.o dn.H primeit•as ~el' confi
ada ao Governo do:o; Estados, mediante an .. 
nuencia destes.» 

E ta.mbem o art. 60 § 7°, que prohibe ao 
Congresso rommotter qualquer ,jurisclicçã.o 
fedcml ás justiças dos Estatlos; mas o§ 3° <lo 
att. 7° não pódo prestigiai' esta. opiniã.o. 
porque ost:\, subordinado a um artigo quo 
trata do di~criminação de rendas e (le im
po.:;tos, e, portanto, essa disposição não póde 
ser acr,eita, no sentido lato; e o art. 60 não 
tem ta.mbom applica~~ãl), pol'que a. magistra
tura, t'mlera.l é do cx.cepçã.o, sô póde conhecer 
tlc Ci.Lsos e:qn·essos c indicado::: ua Consti· 
tuiçi"i.o, e nesta não se encontra artigo· al
gum quo diga. quo tal mag·istratura dev(' 
conhecer do mutel'ia eleitoral. 

Portanto, nã.o ha.vnndu ta.t disposição na 
f~U'ta, constitueiorml, o Congresso, dando tal 
attribniçã.o a.os juize8 locaes, nãp a tira. da 
competencia üo ,juiz federal 0', assim. não 
opera uma transl'erencia do ,jurisdicção. · 
Al~m disso, Sr. Prosiclente, temos consi~ 

derações de ordom geral e historica a at
tonder. 

I-Ia., porventura., na Constituição disposição 
que diga. que o conhecimento dos casos de 
dÍl'iJito privado pertence ao juiz local? Não, 
rnas estão todos ostes a sou cargo, porque já 
estavarn antos fio sol' creada n. dnalidadP. lia 
magi.~i;l'atura .. 

Dt~ f'a.c1,o, a.n xcw pt•omul~~ait:l. :t no::;l~:l. Cun~ 
~W.ni.;·?í.o do 24 dr1 1\:lvmYdr·o dJ 1801, qun 
constituiu a. a.dna.t orga.niz.a.~i'i.o politlr.:1. do 
Bt>:1.zil, os juizo.~ locacs Jú, tinham on t;r~1 
a.s snas ai. tribuiçõo~ a. compctoncla de conhe· 
cer dos c~1sos de a! ist.amento eleitoral. 

Essa Constituição, pela mudança I'aílical 
que seopercu na natueoza intima. ([O regimeo, 
creou a dut.~lida.dode m:J.gistratnl' ~. . 

A' antig;t magistra1.ura deixoa tudo que não 
lhe foi expressamente tirado, p:tra ser dado 
á nova. 

E tanto assim, que om v a. rio~ artigvs cir
cumscreveu muito sabiamente o circulo de 
a.r'çao do Po:io1' .Jujiciat•ío Federal. 

Ora, eu convido a todos esses paladinos da 
id<~a opposta a que mo m·Jstrem uma só 
dispJsição do entro as muitas que se referem 
aos cztsos de competoncia. tla magistratura 
federal, q uc firmo a dou trina do (L uo a esta 
compete o conhe~imerrto o a organização do 
alista.men to. . 

Nem invalida esse. i:l.rgumento a _disposição 
encontt•n,da no~ 3° do at•t. 7°, porque, como 
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já dissemos, à palavra leis,ahi esc1·iptn, não 
pôde ser entendidél üe um medo lato. 

Evidentemente, o legisln,dor constituinte 
teve apenas em vista, as leis. de caracter ad
ministrativo, as lei.-:: neces:)arias para o fun
ccionamento do mecanismo eeonomico, si 
assim me posso exprimir, do E:-:;tado. Faz 
as leis referentes a impo~tos, etc. 

1\.. propl'ia Sttbordinaçào do § :3o do art. 7°, 
em que se trata da. competencia. da, União 
em ma.teria tributada, isso deixa ver cla,ro. 

Além dr} que leis ha, si hem que Je dir~ito 
privado, e leis que tratam da parte formal 
dodireito, <tliás da competencia dos Estados, 
como a lei sobre fallencias, <.l lei hypotho
caria., etc., que, promulgadas por nós, teem 
sido executadas pelos juizes Iocaes sem previa 
annuencia dos governos dos Estados. 

E a propl'ia terminologia do § 3° do art.7°, 
quando se refere á annuencia dos got,cmos 
dos Estados, não estará tam bem mostmndo 
que as leis de que trata o mesmo paragra.plto 
são apenas as leis de administração c que 
sã.o executa,das pelo Pode1· ExectttívCI e seus 
agentes e funcclonarios. 

A palavra. Gove~·no dos Eihdos não está 
ahi cla.rttmente empregada como podee cxe..: 
cutivo desses Estados? 

Parece-me qu'e sim. Do cont1•ario, si so 
quizesse referir <t leis de outl'cl ordem, de 
leis cuja applicação pertence ao Poder Judi
ciario, teria a Constituição empl'egado mit1,a 
denominação por· ella usada em outros casos 
justiças dos Estados, magistratw·a estadual. 

Tampouco o art. 60, § 1°, se oppõe á nossa 
doutrina. O que a Constituição prohibe é a. 
transferencia da jurisdicção da magistratura 
federal par a a estadual. 

Mas, onde está tlrmacla a ,jurisdicção fe
dora.l em matoria eleitoral ? Em parte al
guma. Não ha, pois, transferencia de cousa 
alguma. Não se transfere o que não existe. 

Seria, pois, o ideal da. nossa legislação con
fiar o alistarnento ao juiz local. Já temos a 
ex.periencia da lei Saraiva, que todos recor
dam a c<~da passo, quo todos julgam ter sido 
a menos falha, a menos defeituosa de tod11s 
as nossas leis eleitoraes. (Trocmn-se apw·· 
tes.) 

Os nolJres Deputados precisam concot•llar 
em que, si a loi não deu resultado depois, 
não foi porque o alista.mento não fosse bom, 
mas porque os Srs. ''xecutores não tiveram 
amesma serenidade de animo, a mesma SII
perioridade que teve o Sr. Saraiva paect 
fazer calar todas as ambições, todas as ex· 
igencias de seu partido. 

E o S1·. conselheiro Saraiva sacrificou 
:varios de seus companheiros de ministerio 
pára que a loi puuesse prodüztr todos seus 
cffeitos, 

O SIL ANI?.IO DE Ann,Eu-A magistl'aLur~t 
que executou ~l lei Sarai V<.L não é a mesma 
ma,gís~ratura quo V. l·:x. q_uee incumbir 
destn importantíssima, funcção. 

0 Slt. MIRANDA CHA\'I~S- Digo l~ V. Ex. 
que a magistratura do nosso regimem é pr·:fe· 
rivct (a2Joioclos), porqu~wto com a centraliza
ção que havi;t, o juiz era muito menos subor
dinado, muito monos pt'eso a mil convenicn
cias! Al0m de qne, em todas as nossas Gon
stitnkõe::> estaduaos està e:~tabelecirlo como o 
mais àbsoluto de todos os prlncipios a lna
movibilitla~de ua magistratura, ao passo que 
ne rt,gimen antigo o juiz era. transferido 
violenta c inopinadamente do um para outPo 
loga,r, e, portanto, não podia ter a lib::mlade 
que pó.le ter hojn. 

O Sn,. AnnoN H.\I'TIST A -'- Mas, era remo
vido em virtude d:6 accesso. 

O SR. Mm,\ND\ Cu A \'ES -Posso c i l;ar a 
V. Ex. um caso de pessoa das minhas rola~ 
ções, em que o juiz de .impor-tante comarca 
foi removitlo P~"ra uma cidade de remoti~
simo sertão. 

0 SR. ANIZIO DJ~ ABREU- V. Ex. faz a 
amrmação de que a magistra.tul'a a,ctuat
mente é mu,is IndepeDdente e garantida elo 
que a do tempo do Jmperio '? 

O Sn. :Mm,ANDA CnAYES- Fallo pelo meu 
Estado ..• 

0 Srt. ANIZIO DE ABREU -V. Ex. não esUt 
fazendo él lel para seu Estado. 

0 SH,. MIRANDA CHAVES- ••• fallo pol' meu 
Estado, onde i:t magistratm>a, é uma magis
tratura digna, sem ter motivos para suspei
tar da magistratura de todos os outros Es
tados. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, ainda uma consideração, 
que ê imporümtissima. 

V. Ex. (dirigindo-se ao S1·. Anizio de 4breu) 
entende que o juiz não é o competente, que 
dar o alistamento ao juiz é um per>igo? 

Eu perguntarei a. V. Ex:.: o juiz tem seus 
defdtos, m~is no nosso actnal estado pJlitico 
quem tem menos defeitos que o juiz? 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- V. Ex. est;i, 
combatendo um castello de cartas; dou uma 
funcção importantíssima ao ,juiz, rnas não 
exclusiva. 

O Sa. Mm,ANDA CHAVES- Sr. Presi
dente, j::L. m0st1•oi a. V. Ex. c1ue pelo pro
jeclio de quo o nobre ap l.r~cante foi o inspi
rador, fica o juiz de direito completamente 
í~noullado, collocttndo-se a seu lado, não só 
um . representante do governo municipal, 
como tambem um representante da magis
tratma fmleral, ct·caçõcs arnfJr1,s dos poderes 
locnes, 
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· O SR.. ANJZIO DE ABREU- E' que a tcn
dencl : .~ de todos as lcgisla.çõt ~ é compô e as 
jtmtas de ali stltmcnto olei b l'iÚ cum <Jl :~ncn
tus lll voei>o::;. que se contralmlanccm, dt3 fot·
ma. a e vi ta,r abuso:-;, quer do juiz, quel' das 
outras partes. 

O Sn.. :'.IIRAND"\ C!IAVE::í-V. Ex. nfí.o quci
l'i.t inco:l'el' n,tquclla. prclta. ;L f!UC s:l rel',wlu 
o meu glo . ioso patricia, o St' .. \nGunln C;Lr
los, um dos mats bolln; talcnLs qne toem 
Hlurninado est:1 Carnara-a do nos ontr·.·g<Lt'
mos a clümcea.s sonorosas o inPxxptivci-. 
Ci'eadas po1' n1<tnccbos ínexpcn·tus c tl:eoristt.~.s 
crús . 

.:\ão no.:. qneirarnos tca.nsforma·i· ern tlwo
rist<.ts crüo;; e em mttnccbos inexpertos, na 
phrase do mesmo illustre pa.tt'iciu! (Apar
tes.) 

Quando discuti o.3te ponto já dL'lso quCJ pl'e
eisamus deixar do lado osso mão veso de tudo 
imlta.r! (Apoiados.) 

Sr. Presidente, parece-me ser este o vet'·· 
dadoiro principio: dar ao j11iz local o supre
mo poder de julga: o ali >tamünto eloltoral. 

A razão de Ol'dJm que foz com que o H lus
tre relator puzes~e no ali.:>tamento eleitoral 
um rep1·e~ent :nto do gJVdl'no municipal, 
am represenl.:wtc da magist1·atura estu.dual 
e utn representante da. ma,gist.t·atLa·a fo
!lel'al ,. es:;a. mesma. 1·azão do ot~Jem f'.Llha pJl' 
completo , (~ 1·epellidtl po1• S. Ex:., quando 
const,ituiu a commissão de recurso . 

Qual é, do facto, a, constituiçãu desta ~ 
Ella é f01•mada do presidente de Tribunal 

do Justiça do Estado, do .rcpre:Senta~nte do 
juiz f~der:.~l no Esta~o e do procurador fe· 
dera.l; po:•tanto, ahi. já S. Ex. colloca ... 

O SR. ANIZIO DE ABREU- Está S. Ex. 
enganado; é O· presidente do Conselho Mu
nicipal; neste ponto fui vencido. 

O Sa. MIRANDA CnA ,rr;s- Mas presidente 
de que ConseUlJ Munici11al ? . 

0. SR. ANIZIO DI': ABREU - Do da ca
pital. 

O Sa. MmAND.\. CHAVES - Nào ora btts
ta.nte. · 

0 SR. ANIZlO DI~ ABREU- Então V. Ex. 
querln. quo fusse o p1•ost<.l~nte <.le C~lda. Con
süitto Municipal ~ ! 

0 SR. MIRANDA Üll.A VES - Para SG repre
sentar o clemen~o electivo local inteiro, peta 
sua razão d ·1 ol'Jem, o unlco compotcnto 
~eritL o prosidento do Estauo. 

0 SR. ANlliO IJI!: ABREU - V. E:<. quedtt 
que eu ·cousignas::;e cous:t quo sabe ser 
;d>.3urd.a, ? ! 

O Stt. MIRANDA. C!IAVES - Quero mostrat· 
quo não ha. l'azão para. essa escolha, l'epel
litln. não só pelo hom sonso •. , 

0 Sn.. ANIZW DE ADREU - Pelo bom SCOSO 
de V. Ex., não pelo dos povos cultos, nem 
pelo dos ilomens que se teem occupa<lo dost~~ 
matcl'ia., nem pelo d.a Commissã.o. . 

O Srt. l\lm.ANDA CrrAvl::s-Não queeo o f ... 
fenJer tt Commi::;::;ão. 

·o Sn,. ANrzto m: Atntl·:u-Ncm ett disso que 
ro~sc oll'cnsa .. 

O Sn.. Mm.ANDA CliAVE:s-Nã.o h:t nesta. 
Ca.mttr•a. quem mais aJ.miec o nobl'e Depu· 
La,.Jo ; tenho mais do uma. YCZ prestado a 
s. Ex:. as minhas homenagens pelo muito 
que tom foito nos assumpl.os (l'JO di~cutc. 

O Srr. A~JZIO 111~ Amu::u-Muito obrigado ; 
!,;implesmcn1.o, V. l<:x. diss() que a meclida.era 
repelliJa p .. Jo bom senso, o eu di se quo 
era polo bom senso dn V, Ex. ; não achei 
qu1~ houvesse otfonsa.. -

o Sn.. i\ImANDA CtiAvEs-Nã.o havia abso
lutamJt•te ; o at1~, si V. Ex:. se molesta, ro
tit·o a exp:·es.:;[,) e digo que a medida !~ 
ropellida pela boa razão. 

O Sn.. A:.'\IZiv nE ABilEu-Nã.o se trata ab
solutamente de ofl'ensa ; !'nas V. Ex. não 
pódo ter a. pretençã.o de achar qqe a medida 
soja repclliüa por outi·õ bom ~enso que não o 
seu. A tendeocia actual é toda. no sentido da 
idéa do projJcLo. · 

O Su.. l\IrRANDA CltAVEs-Mostrei que o 
principio de V. Ex. falhou na organização da 
junta de recursos. · . 

Eoteudo que, na questão do alist::l.mento, 
se deve quanto po.':lsivcl fazee o que dizia o 
conselheir,J Saraiva, isto é, evita.L· c1uanto se 
possa a influencia governamental. (Apo~ados.) 
O qu!3 devemos fazer é uma tei contra. a. 
exagerada. influencia, do Governo; e vou citar 
o que disse o con::>ellwir•o Saraiva, ao discutir 
a sua lei eleitoral. 

Poço á Camua attcnção para essas pa
lavras de um dos est'~dist : ~s .que mais fundo 
souberam ver t~s nossas necessidades e nie~ 
lhoe conhecei~ o nosso mecanismo político: 

« Antea de governar, antes de conhecer 
corno conheço o meu paiz, arreceiava-me das 
agi ta/;ÕJs, revoluções e desordens. Governei, 
govcruei pJl' muito tempo, estudei o paiz, 
e o rcsuleado do meu governo e (a minha 
expel'iencí:l. foi fazee-me cada dia. mais li· 
beral. OutL·os saltem d\) li boralismo para o. 
governo o cada vez se to1·nam mais gover~ 
nista.s, cu sald do governo liberal e cada vez 
~uu mai.:; libeL•c.t.l, pot·que tive o tonho a con
vicção de que no Hrazil o perigo das nossas 
instil.uiçõos esti na cxagorada subservien· 
cias (h\S pJpulaçõcs ao governo. 

Pot• assim pensar, entendo que devemos 
q.uanto possivol faí4er um(.). lei eleitoral, com 
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toda. n. i~om.fí.o de animo, dar ao :-t.fl~n:npto 
priucipa.l., qur~ é o a.listanwnt.o, toda a, i:Weie
tladc possi voJ. » 

0 SR. Al'\fZIO DE .\ HREU E OfJTIWS -
.Apoiado. 

O SR. :\IlR.\.NDA CHAVF-S- S1·. Pro~id~nto, 
a junta. eleitoral de recursos que a Com
mi::.:são instituiu (·. t:tmhem um<t junta quo 
nã.o pôrle clar os re:-mlt,a.dos qnn a, mo-:ma. 
Commissii,o, dn certo, Oflpera. 

Primeiro quo tudo, a j1mta ~~ ~·oinpostn. de 
elementos muito hol;cn•ogenoos; depois, var.
se tirar o prm:id0.nto 1lo -Tr'ilnrnal tio .JuRLiç~a 
do F.siia.do pa.J'::l, dneant.e snis mmr.o:~ f•sí;íl.r 
funccionando na junta.. 

Como é que se vae interromper a acção 
da justiça durante seis mezes em cn.pitaes de 
Estados popalosos, tirando-lhe3 o mais n lto 
.de seus magistrados ? A L~m de quo, todo o 
mecanismo do alistàmento é complicado, lm 
um nurnoro extraordio:lrio de li.vJ. .. os. I?igu
rai apenas o Esta·lo de Minas Goraes a ma.n
dar o~ seus quatro livros de todos os pontos 
e vereis si não é preciso construir-se um 
grande pahcio e::lpccia.L para servir do de
posito. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- V. Ex. S:tbo di
zer-me quem é que julgava os t•ocm·sos das 
commissões eleitoraes '~ 

Ô SR. MIRANDA CHAVES-A Relaç~to. Ma8 

V. Ex.· pensa que vinham todos os liV1'0S '? 

0 SR. ANIZIO DE ABREU - Vinham OS 
autos. 

O SR. MIRANDA CnAvEs-Mas vinham ap3· 
mts os recursos c estes não eram 111. tota.li
da.de; :tgora. siTo O;~ IiVI'nS f!Hn tonm llt\ vi~· e 

. todoí-l os papeis. 
0 ~r.. ANIZIO 111~ ~\HÍ:IW- \'. Ex. dtWl~ H:t· 

'ber·qne 3íol f:,ola,çõe.-{ :.thrangi~tm ~WlS, trm~ O 
. qu:ttro províncias c qu) es;sc trabalho dos 
recursos ora, mu:ito maior do quo a.cttml
monte. 

0 Sn .• .L\'11 IlANIM. CHAVES-E' uill'oronto ; OS 
livros fica,vam. Mas nós já. temos no meu Es· 
tado,no Esta.do de S. Paulo, uma. lei que foi 
referendada polo meu illusi.Pe amigo o Sr•. 
Fern.ando Prestes, Deputa..lo pot• aquollo Ji~s
tado, que é a aáa.ptaçã.•J ela. lei S.traiva. 

. Alli so fa.z o alístamenb com recur.-m para 
o Tribunal de .Justiça o ni'io ~~ n3CClSd:tria a. 
vinda dos 1ivros, porque es.;e.s livros fic:tm 
tlepositados no cartol'iu do registt•o de hypo
iihecas. ( Apades.) 

. Nã,o sou daquell.es quo oniiendom que 
esta lei seja um remedio etftcaz contra. todos 
os abusos; mas entendo quo seri't um reagont.o 
no nosso meio cntorpccülo, servir(t tle pi.•i. 
moiro pr..sso pM'n. n. purillcn.çíí.o do noBRo rc-
gimcm eloitornl, · 

NIT.o ent.C' ~d.1, p.:;et.ant.:1, que por ~t RÓ n. ld 
vcnlli1 a dar todos os resultados; mas ser;L 
um estimulante para virem outt•a.s metlida,s 
que cot't'ij~m os ahusus, que, seria. ousadb. 
noga.r, agora existem. ( .. \Jwiado.,.) 

r 1opois de tl'.:.tar da. organização d·t. junta, 
o do alistamento, vou entrar em unu pu·to 
qno t·tmbem me parece impo"tantissima, 
como ~~ a quo torna. ob1•igatorin o voto a 
descoberto. 

En enten,lo quo seria :1 maiot• dn.s cala
midade~. :o.:m'i:l. o m l.ior do todos o~ m•r•os, 
f;orn<tt' pJr osl.~~ rcfl)rm'l, ohriga.to:il) os~P. 
mollo <ln vot.:tr'. 

O Sit. GmtMANO HAssLocntm- Seeia um 
gran.Jo erro rião obrigat•em os homons a 
terem a col'J,gJm de su1s opiniõJs! 

0 Srt. ANIUO DE ABREU-· Ahi é quo eu 
pedia a V. Ex. a~.-inspirações tlo Sr. Sa.rai vcl. 

O Sn.. MIRANDA CnAYES- Devo confes
sar com toh a fl'a.nqueza a V. Ex:. quo 
não conheço a opinião do Sr. Sar~üva. a 
I'espeito de . .; te pJnto. Li todos os discursos 
do Sr. Sarain.t a respeito da sua lei; mas, 
Jevo coofes·mr, que depois·de 1881 não co
nheço a. opioiio des.:;e illustro bra.zibiro a 
re3peito 1lc I !iS eleitoraos. 

0 Su. ANIZIO DE ABREU- Pois eu a t;nho 
e trago. a á Camara para l w. 

O Su. MIRANDA CnAvEs - Ma.s não im
porta, o p1•0prio Homer·o tinha. seus cochi
los, n1o importa que o cons3lheiro Saraiva, 
que cu ~onsidero um dos nossos homens pu
blicas mais clarlvi(lente~. não importa que 
elle pensas~:~ quo o ,·oto a do;;cobert;:~ Pl'a 
uma, nocoR~ida.do . 

n Sr:.. ANrZid rH-: Ar:tuw ··- n f!llt\ 'l.ilOJ·n 
mo:::tra.t• ,·. C}HO a. a,ntol'iila.flo qun V. li:x. tron:w 
para. eomb<L1;er a. minha or>ga.niz:t\~ii.o eloi~ 
tor·a.l tí a autoeidadc que combate o pl'O· 
ces.5o eleitoral que V. Jijx. flllOl' ostalJclncel'. 

<! Sn .. rvimANDA Ci!AYP.S-:'vl.a.':l digo que não 
acho que ninguem sej" infallivol, c a.cimi.
rando muito, C)ffiO aJmiro o Sr. conselhoiro 
Saraivit, nã.o adrnit.to o vuto a <lescobcwt·•· 

0 Sn.. ANIUO DE ADR.Im-V. l~x. está..nom 
nm\ larga ·coreent.o do opiniõo:o;. 

I) Sn.. G~jR.MANO HASilT.ocurm-V. Bx. tem 
medo do voto a clescoh:wto '? 

o Sn.. 1\Im.\.NDA CnAYES-Ni'í.o, nibs)lllkt
mento. 

O SR.. GtmM'ANO HAssr.ooriEn.-l~ntã.o poi' 
que nfi.o admiGte qno os out1•o.~ 1;n.mbem nfi.o 
tenham. 

O Sn .. Mm.ANDA CnAn:-;-Porquo sol qua.J 
l'l o olPitoralfo ll.o rnon -pn.iz, Roi qnaln. sn:~ 
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depenJ.encia,n :lo sú polit.ica. corno so~iat. (l-Ia 

1 

que nã.o mm·ece discu~são. O voto a dosco
dit' e>·sí~g apc~J·tr.~.) , \:~~r to lcm ap !né~S o pt·e~tig-io ~lr nm pala· 

Ou. 1nclntn1lo -se o vob a descooerto on1 uuto rla. ctna.lt•l:ulc Je Stna.rt MilL mas todo~ 
noss<~ legislaçã-•J, p~·ohibc-so que o fuuceio- os ontros cs:ct•iptot•cs tnom se batido eontr~t 
nario publico vote, proltibe·l:iJ que o empt·o- olle. 
gado de fabr·ica vote ou nntiio é l'orí;Oi-lo em- «On p:mt dit·o que Ll. qucstion e::;t au· 
fcssar que se coll1Jca.rn o~ pobt•e; eleitot·c;:;, jual'cl'llui t~·<tncltéL\ p'u· l'experience · á. 
Q!Je. se coUoca. c~ta imn1~1ns t .maioeht üc i_n· mosut•c que l'espt'it t~emoct·atique a g~gné 
dtvHluo;;, que vtvenl no lllt1l'l01' <lo Bt•aztl, riu to<'t'atn, on a sentt p:t1·tout la necnssitt~ 
sujeitos á, üep :~ndencin. pJlWea., :í. depend(m· d'assnt'(H' do plus cn plu::; lt~ :~ec1·et du volt; .nt 
cia. social, á dependcncia da amizade. cvn- l'cn peu.t. dil'O que lá. meiUenro lt~crislation 
tinna.mentf\ deba.ixo do mai.or prwigo, dcha.ix:;) r.st c . ~uc qni realisJ le mienx: cot idt'•aL 
rln, ma.ior do torla.g as sm·vidõo .~.· La. nt,trc J:t.is.'m boanconp ;í, dúsir(w it cot 

c'·g·a,rd, ntc .•. ,. ( \"illf.!J· D roí t. P.Lccl.ora.l.) O Sn .. C:r.r:.:\1:\NJ lfA.ssr,octmP.. - - E V. Ex. 
p~nsa,. QllC oltes hoje O.:itão rr.Pa. dns'lü })Hrigo? o Sn.". c: l·:n.~L\ N~) j fA.S.RLOCrtRn. -- ()h ! ~f)..a 

.~ecdo idr.1.1 ! ... o SR. BAJWOS\. LTMA. uil ~IIU n.partc. 

O SR. r..rrR,\NDA CHAVES - São almso.,; do 
regimen politico, quJ não JnpenJom tanto 
da. lei, mas do GO\'Ct'no, e pois compet8 :i,-:; 
classes dirigentes a extirpaçã.o dellos. 

0 Sa. GER~:IAN l HASSLOCI[ER- Ao menos 
aquolles quo tecm medo, votando aberta.mento 
provam que votaram cJm o Governo; para os 
medrosos é melllot• como p:tra os corajosos 

_ ta.mbem. 

O Sa. MJRANDA CnAYES- Mas V. Ex. 
deve coneo_!'dar que nem todos silo cvra.jo:ms; 
os fracos sao om ma.ior numero; a het·oici
dado, a fortaleza ern gara.l são execpção. 

81•. Pre~i ~ent.e, o votJ secreto é urna. ma
neira de vohr inteira.mente consagrada em 
todos os paizes; ha dons, que soi (e vou cit:te 
um livro moderníssimo em que 'se trata, do 
estudo compa1•a.do de toda a ma.toria eleito
ral), ha dons paiz!.'ls, digo eu, onde se om
pt•ega. o voto dn:::cobcwl:o : Dina.nta.Pca o P1'll :
~ia. 

0 kt: .. CALO(ii·!HA~·- -· ~;l, Pl'IIS~i'l, lll .•..;mu li'li 
1'.\·\'o.::-a.do na. ull.imt dnif;it.o ~~~ Ir. tio .i11lllo. 

O Sn.. }.·ftn.ANJ1A. Cu .\\· r~s--.l:i. vê ftuo :st'> 
l'esta tt Dina.rnarca .. 
. Por·hn~.o, em toda. a part.o do muoJ1> d \'i· 

lrzttdo o voto a dnscobr.rto ten!lc a. cln.~appa
rocm'; os csct'iptores di:t.om quo, qnmto mais 
sn alarga o sulfL•a.gio univnr .. ,al, ma.is é IH'O· 
eiso cerc:tr d.o ~ogt•ed.o n voto dn c·.~da um .los 
votant.ns. -

Or:t,, si em t.oJo.~ o; p~tize.~ do mnnd.o isto 
se (]á, paizos constituidox de m:.tn }Í!:a. muito 
diversa. do nosso, uns p:Jl:t sua rirJncz:t. outros 
pelo_ ~nu alt,o grá.o él.e eivilizaçào, set•ia. pro· 
toncao, flffi nosso pn.iz, rm get•,tl pnbro c l'udi
montar om ci vitiz:~,çã.o, seria pot•igosa pt•c· 
tenQão, rapito, introrluzl!.• o ri~gimcn do voto 
a descoberto. (Apattes.) 

A qnegtã') (\ uma fiUC.'Itfí.o vencida ; em 
i;odn.s a::-; lcgislaçõ:.!s o voto n. dcscobcrtio jú. ,~. 
uma. co11srt alnndona.dn., ,jn. í1 urna, qnest;ão 

Yol. IV 

O SJL ANizrn ng ADRI·:u - V. Ex. dá. 
licc.m .~a. pa,m tl'n a.p:wto '? 

O SR MIRANDA CuAVJ·:.-;-Com todo prazer. 
E' sempre uma honra um aparte do V. Ex, 

O Sn.. ANIZIO n~-: AnrH:u -E' a.ssim que o.~ 
eshtlista.s libera,..~s, que na. [ngla,tel·ra. com
lHtei·am pelo al:ngamcnto do sutfragio, tor
nae~un-se p:teGi.htt•ios do voto a de.;:;cobel'to, 
como RusseU, Palmel'ston c S .ua.rt Mill. 

0 SR. MIRANDA CIIAVES - O.fa·cto UC que 
os peopug.1a.doees d<~ campanha.' do ala,t'ga.· 
monto do sutl'1•agio na !Jlglaterra se tor· 
ll .l.SS Jm fc.wor<.tvcis ao voto a tlesc;)bet·to 
ni'í.o prova, de modo ;dgum a vantagem 
delle. . 

Tot•n-n· o voto a. doscobccto obt•igatorio ~~ 
incon venientc ; <to cont1•al'io. o voto d 1ve 
~cw I.'evnstiJo tle todo sigi I lo, de todo o se· 
g1•eJo. 

() Sn .. ANIZTO nr.: AIHWIT- () :u•gllmfH1to de 
IJ~IO o~ op·~~·.tJ·ioA dn lllllfl. t':dn·ica, :-:P.rií,o p!·~ju
tll•':\lln~ •~Mn n voi.n a il«• ~nohr.l'lo. ni'i.o (• pr•o· 
d 11rr.n l.r·. pop i.-:!;o q ur. a ~nl i1la.ri0dado OJHW;wia 
resi.~t.o :1.0 ea.pitnl. (A)Joiwlos.) 

lhr.\ \'ltZ- J•;' Vlllh~O.IIH'ét 0111 t01l0 O p;tiz. 
O Srt. MrruNt,,\ CuAVJ·:s-0.-.: opot•.tt·ios não 

fbam p1•ivados (Ir, modo :tl~ura do votar n 
de ,cob.wto, mas nó; o qno n5,o tlevomos ê 
l;or·nn. .' e.-~;~o voto olJL•igntoeio, pois qu::~ sa
llomos que, mrtit;a,~; vmEIS, vol,:ll' ü arrisca.!' tt 
vida., como J.o scioncia, {H'Opria JU~so atlii'mat• 
o e )mo nenhum do.~ rnon~ collf'.gn,s · pódo 
nng;tt•. 

'1\Jrcmo.~ mais occasif~o do voritlcar flUO o 
voto a. dose Jb:wt.o v:w r.ollvcn.r o P.loi tot• om 
uma. incJmmotla. po~iQã. :> d :-~ fraqucz:t. o do 
sub>;et•vioncia.. 

0 SR. ANrZIO DE AIIREl:J- V. ·Ex. faz um 
nui.o .Juizo do ftJncdonal.ismo. ('l'l'OCt!?lh~P- di
~,le>-.~~s trprwte$.) 

O Rn .. Mm.ANDA. CHAVES- St·, Prosidento, · · 
sP.t•in a.pr•ovr.itnvol o vol;o a. doscohoeto Ri so 

~ 
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puclcss~) tra,nsforma.r n. fr'aq u0za en: . f01:ç:t, si 
se pndessc tr,tnsformar n,. su ~serv ':_!511Cta om 
fortalez.~t; mas ao con rar10, 1sso ncw ~lH~ce~ 
deríL, o eu muii;o Peccio quo tal medida, :;t 
convel'tida. om loi f'ossc, nudcs':ic apen<1s 
servir do ponto de p trtid<L p?t,réL um f'mnco e 
revoltant:; cynismo. E é por is ;o temer c1ue 
cu me bato abertamente eontm o voto <·L 

d.oscoberto. 
SI'. Presidente, t~dos os domais pontos do 

proj lcto n:t parte roiati va n.o processo da 
oleiçã.o, fnl'ido como foi u vot•) n. de.-::coboeto, 
acham-se ip8o fiwto impugnados. . 

·convem no emta.nto que todos os Sr. dignos 
DepuL(tdos notem quão complex<1 é tL ,ma.
neir .. doapu:ae o voto a ú.~.-;colJOl'Go .. Cotr~
.Ploxa sim, sendo como é obt·t.!.\'ado o olettor cL 

assignar du:ts cedul ~s, que t:unbem devem 
contct· a a":lsignat11ra ele toJo::; 0:'3 memlH·vs d<1 
mesa eleitor<.~! ! ~ 

Com semelhn.ntc processo de eleição o apu· 
ra•;ão, u tralnlho elcitor·aL durar:.\. não h~ra.s , 
como marca. <1lei, mas muitos dias. (Apouulos 
e mio a puiado,ç . ) 

Isso, Sr. Presidente, tra.rá mais ft•audc. 

0 SR. ANIZIO DI~ ABRIW- Fraude ? Com O 
votr, a descoberto '? 

() SR. BARJJOSA LHIA.-A fea.udc vive bem 
no ~egredu. 

0 ~· u. MIRANDA CHAVES- ( tlil'-:'_r;intlo·SI! ao 
S1· • .Anizio rlrJ AIJre-H ) V. l•:x. ha do me per
mittü• que ou diga, que a. aput•a.t,~fí.o por· essa 
fórma tl impossi vel. 

0 SR. ANlZIO rm Ann.Im- DifTlciL 
E' preciso facilitar tudo. 
O SR. MmANDA CuAvgs·-1·~· ditncil. E ist;o 

é um mal, sobl'ctudo, 11 .1 nosso p:Liz, do civl· 
lisaçü.o l'lldimon ta r :ünda o ondo, acima. 1ln 
tudo, deve-se f'acUitar o procosso ;w onVl\Z 
de eomplical-o, co111o succedc no pl'u,jocto o 11 
ueb~Lte. AbsoLuLamento não so aLmtnçat·á o 
resultado quo S. Ex. almeja .. 

Sr. Presidente, chego omllm ú ultima 
parto da minha analyse, que vor•::mrá sobro 
a escolha quo a illustt·e Commis~flo foz. uo 
voiio incompleto, para. o seu proJucto. 

Parece-mo quo o voto incompleto é Lam· 
bem conú.ernnado. 

N<L Inglaterra, de ondo passou, pela lei de 
1875, ptu·a a nussu. legi~l.ação, do .. de logo Coi 
abandonado. 

Na nos~n lcgislaçno tamhom tinlm jil sido 
posto de lado, por jmprestavol, quaudo na 
Republica. o lot':.tm desonter1·ar. 

l~sto voto al1!m do v.ir tr:.tzor um absunlo, 
qu:.tl u de d.ividir o paiz ern dous unicos pttl'
tiuos, um, o partido ua. rn~dol'Ía, outrv, o d.:t 
minoria.. düterminanüo pPccisaznento quo a 
rni noT'ia sorú. f;ompro de um terqo o a. Inaio ... 

ril~ de dous tm·ç:os, nem tw menos ga.rante o 
r.erço de que prct Jnüo ser o cle!'ensot· es
trl3nuo. 

Este proccs:::o, a.lém de trazer em seu seio 
esse vicio organico c i)Ub:3~anchl, pr.;sta-sc, 
Sr. Prcsidcn te, á maior f'titnde que 6 pus
si vcL hn,vcl', com o clw.nudo systcma. du ro
dizio, em que em um eleitorado üc 2.->3 clei
tOl'cs,urn cabali...;ta, mesmo poucJ ba.bil, pôde 
fazer ucO':I Deputaclos, dispondo apenas de 
153 voto~. ao pas:-:o que cGm eleitores não 
cun~cguem clo.~·or um Depnta.do ! ! ! 

O Sn.. Gt~ri\IAI'iO lL\ssLOCIIER --Vc•ia. V.Ex. 
o tcr·ço, a.qui, ücntt·o d;~ Ca.m·tra. Só ·~unas n 
Balli:L é que o Lecm. ( 1'romm-se apartes.) 

O SR. .MIR.\NDA CHA\"ES - Pot·tantu, 
Sr. Presidente, um peocess:) que tr·az a. 
fra.ude lcga.lizada., um pl'ocesso quo traz om 
seu bojo, sem que ~1t ofl'ender ;:~ propria. lei, 
a f,·;wdc, ó un1 pl·.)ccsso condemna.lo. (Tro
cmn·sl) apr~rtes. ) 

O Sn.. GAT:,EÃo CAR.VALIIAL- Nã.o ha umé1 
combinação positiva para se fazr.r .repre
sentar a minol'ia, e css<t tem sido a cogitaç·ão 
tlo toLlos puhlicis~as. (Crmtim1ani os apw·tes.) 

O SR. Mm.ANDA C1JAVR~-Eu acll:, Sr. Pr,c
sidon te, q uc o prot'cri v e! do . ., systormts, o 
illc<ü dos pr·oeessJs de clo.ção (l o que tiver 
maior simpliciJallu. 

Os var·ios Rystomas de quociente, tcnrlontcs 
a gm·antit' at> minol'ia::;, pelo seu l.!omplicaclo 
moeanisnw, ni'i.u podem se acclima.r nu nosso 
pai;,. 

Assim, si qui:~.ermos oiJserval' os prin
cípios da nosstL Con.;tituição, si qutr.ermos 
f'a.zer uma elei<,~ã.o vordadei.:·t~, devemos vol
tttl' ao velho lllOthCJdo llo Saint .Tust, ao voto 
uninomintd. 

O Stl.. JoÃo LUiz. Ar.VI·:s-Polo qual tamlwm 
se 1'.~z.om l'OIIiúos. ( Apartl!.~.) 

O Slt. MlltANuA UuA.vgs- Si V. Ex mo 
LH'OVU.l' <tu e uma mino ·itL quo tonha um 
terço, com o proce.;so uninominal, possa. ser 
a.nnullad<L, eu dou as minhus m?ios (t pt~lma
toria e me J'<.mderei ú. discrição 

Esse pl'ocosso ti do urntL sirnplicida,do ox
trerna o por L:~su mesmo devo tor· a nosstt p:·e
ferericiu. 

l>c so1•t.o quo, R1•. Presidcnt•J, muitas vezes 
pareco quo a.::; cous:1s velhas consm·vam algo 
do pel'ennemc:ttc novo. ' 

Pot•tanto, S L'. P r·Psillou to, úS . mous votos 
são pu1'a, quJ no nosso p<üz, no estado de 
c i v iliza<:ã.o em quo so aelt:t, com o seu mundo 
p.Jlitico tão fitcil em ttbraçar pmticas menos 
ú.omoct•a,l.icas, ~m.j<1 ad.opr,ado. u voto unino
minal, com o alargamento do circulo d~t loi 
~tLI'aivu JWl'U. tros deputados, 
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0 Sn .. BUEi'\0 DI~ PAIVA-Si a. minur·ia fúl' 

um quinto? 

UM SR. DEI'lJTAoo-Não se representa. 
O SR. ·MIRANDA CIL\.VE"- A g:ara.nl.ia ~t 

rcprcsen tação das minol'ia.s, do ('tue fu.lla a 
Constituiç:Io em uma rhs su;~s disposiç·õí_•s, 
não se pódc mtcndot• a toda. e (tnalquer mi
noria, mas siill üqnclla r1no tivot• adqnii'ido 
11!ll certo numero de a.rleptos o pussa. toe 
meios üc so razoe I'CLJl'esont.aJ'. 

Ue sorte que o unico flt·occ.c;so veJ.\Iadeit'd 
é o uninomin·ü com os Llistrictus do tres ou 
Clll<ttro Deputadus. 

Peço á Camar:~ que mo 1'0L1re ter sido 
longo.Foi, em gean(lo pa.ete, deviLlO ~~o desejo 
de l'CSponcier aus nnmorosos a.p<.trtes c Jlll 

quo fui Jwnl'ado, quo me ostondi um pouco 
mais. 

Sr. Presidente, a vida do lwmem pJ!itico 
tem a.s sua.s c·l'i~es, corou as ·tem o llltlnlo 
physico. 

Em c.n·ta. torra, do nort;e, ondo nasceu o 
m·wioso ca.ntot' de Iracema, na ter-ra da luz, 
muHa3 vezes a naturez;~, de tuile a.muros;~, s<> 
torna madrasl;a crndeli:-lsima.. Ent;iio tndo se 
transf'ot•ma; o que Ol'a vigor, o qno ot·a vida, 
o quo l ra lleaeza, se torn:t, com as seccas, 
em Jugubre.doser~o .. O.; fi.llws hol'oic'os dL•;:;sas 
bandas l'OSistent, pm• muito tempo, atü qu(l, 
desesperados o vcneiclo:l· pelo inimigo irnph-

e'-~'·o!, Cogom p \l'~t o lii;toral, pc1·c.ort·endu' 
corn1xdülus, a.:5 est1·adas onde, não 1'a,1·o, :Lpon
t;tm <.Ls os;:;arbs de ou(.J'OS cornpanhoh·us! 

Eis qun, porém, cllcg<tm ;ts pl'irnoieas chu
vas e com ellas vnm a prim;wm·a. cstt~ndendo 
pelos c tmpus o se 1 m<tnto elo osrneraldu. o 
s1~mnaudo espcran :<LS pelus cora.çõ :s. 

A vi(h nlue:IJ t.r\:it t.nmbcrn t~sst~s con
b·asto.:;. 

ivfuiü~ ver. o homem pJliti<~o qne, triurn
plw.nto, va.e c:Lminha.ndLJ po1· l~u·ga. esl;e[tda, 
tapizad;t de I'osas, vê, logo adc;Ln te, o sccna.
tlu inteil'alnl:'nto tt•;tn . .;mudildo. 

Abandon:.Ltlas então a.s posições, volt:t ello 
do no,·o a. rdompee;t,l' suas fot•ças junto ao 
puvo de onde s~dliu, <tl.é pucloe intont;w a l'e
eonq ui~ tu. elos postos pcedidrJS. Para iss•J fazer, 
por·ém, (l lH·eciso quo tJnha dea.nto do si, som 
tropeços, sem obsta.culo:-;, o unico caminho 
que nas democracias pólio levar Legitima
monte alguem ü.s altas posiçõns. Esse ca
minho só pódn ser uma bo:~ loi eluitoral. 
( .lltúlo úem.) 

A ref'oem;_t o leitora! é, portanto, uma sa
t.isf'ttçilo •~os rocla.mos cons jan tos d:t opinião 
nacional, e, par<t os polüicos honestos, (~ 
UIIla meti!da do sa.lvaqã.o. (Apoilldo.~.) E' por 
isso quu H.oyel' Cullard disse queumà boa lei 
eleitoral é r1ua::;i uma oun~tituiçf~o. (iliuf.lo 
bem; muito úe?n.: O o>·wfoi' é catm·osamrmlc 
felicitado po1· seus cottcr;as.) 

\'ide png. :.lli do l"'c;;c•nlo vnlutnn 

O Sr. Abdon Bat>tista -Ao do illmrtre reprosenl.ant.e, i;a.mbem de São 
tel' a honra de tomar pn.rto nu. di:::nussi.io de Paulo, ql;lo n.cabu.rnos de onvil' a.ttcntos. 
ma. teria tão imp01·tanto, U.evo .losde,já decla.· Apenas venho tL trihUJm, Sr. Presidonto 
rar aos i!LusGr·es membros da< ·a,n<.n•tt quo como rnembro des~<L C<tsa. quo i.em de dar 
não venho trc:tzm· o subsidio de novas itl(~(L:;:, seu vote, soiJJ·e m11t1Jriu. de trí,o snbida im
para. mamir'estn· saber que não posSilO (nlio pori;u.ncia, :mbmet·tor :1 considCI·ação osclare
rqwiat.los r;errws), nem desenvolve.· thoor·ias eida dos meus illustros colleg:ts diversas 
juriuico-philosophieas sobre u. n<d.m·cza do duvidu.s de IJUC o meu ospirito se achn. pos
voto e qncstões COl'l'ela.i.as, pí\ra. exhil:l.r· ~uiüo, p:.tt'<t ~a.ber c.,mt> me dovo gui ll' no 
er'IHliçfi.o quD mo falttL ; tanto nmis quo S')-

1 

voto i.t dar;c as 1ninh:.ts duvitlas se Ju.-::ti liea.m, 
bro este::; pontos que so lign.rn ao :tssumpto. tanl;o mais qu;tnto, fa.eto curim.;o, digno de 
em dob<. iio muitos e luminoso:-: d.i~cm·sos ~ as;-:.ign;üa.P-so, subt·~ <t r.lí'ol'ma. eloHoral. dia. 
teom sido proferidos nesta Oamal'u., a. coúw·! por di:.L estão a clesfila.r doan o de nôs 1ian tos 
(,~:.tr pelo cb illustro ropi·osent;w!;c de Sü.o proj1~etos, ::mbstit.utivos, 01m~nrla.s, cada qual 
Pa.ulo, membro da. Cornmissão E;pecia!, o traduzindo idéu.~ tts mais desoncontt·<.vlas c as 
f.\r. Ga.Jc~ão Ca,l'vn.lhal, n,t(~ n. lirilh:~,rJ(,o oraçào: mn.is oxtrn.va.ga.nt<~H. 
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12 APPENDICE 

Ur.r Sr: .. DEPTT'fADo-0 noln'P. Deputado púde 
formular suas emencla.s. · 

0 S~t •. ABDON BAPTISTA- Não; é prOVf1Vel 
que nao formule emendas, porque por em
quanto desejo suhmotteL· [tO oxarne de meu 
iHustl•e collcga. e aos demais mem hro; ela 
Commissão Especial as minhas duvidas e 
esclat•ecido o meu espírito, poclet•ei yotat: 
pel? projecto substitutivo in lotum, ou pela 
mawr parte de suas uisposições. 

Ett poderia, St•. P1•e:~idente, em relação á 
primeira parte do p ·ojecto. subscrever q11asi 
tudo quanto acah:t de prol'erü· o illnstrn 
Deput[l.do por S. Paulo. 

E' assim que, como S. •Ex., podia cJmcç.ar 
congt•ai;ulando-mo com a illu:::;tre Commissão 
.Especial, por ter ahandon ~do essa. idéa do 
censo <.tlto, da prova. da. renda. 

O illustrado reprusenta.nte do Pianhv, 
autor do projocto primitivo,o centro do eom
petencla em torno do qual se a,aitam t0das 
as discussões sobre esta reforma,a"'presentou a 
idéa da exigancia da prova da renda, tendo, 
na.tl>i'almontc, como unico fitJ elevar-se o 
censo, p~rque 1~ensam muitos sor e.ste o pro
ce::;so ma1s prattco para chegarmos a ter nm 
ahstamonto puro, circumscripto a um elei-
torado idoneo. . · 

0 SR. ANIZIO DB ABREU-Não apoiado. 
Nunca cogitei disso. 

0 SR. AI3DON BAPTISTA-Terá. sido outl'o o 
motivo, mas o que é crn·to 1} que se íncluiu 
esta. disposição no projBcto. 

UM SR. DEPUTADo-Ni'Lo apoia.tlo ·Foi um 
snbstituti.vo do S1•. Calogcras. · 

O Sn. .. An~oN ILU•'f'rSTA-··-Tt\lll l':t.zi'Lo, fbi. 
lllil ~nbstd;ntn'o a.p1·r.~rnl.a.do a.qui,1le a1·eordo 
c?m o ~cna.dm~ niy<·1•rio. Felizmnnto, Rt•.Pt·,~· 
S11lente, ta.l_fl i:.;poRição nã!) Ying<u·:i., a. pl'ovn. 
11~ rr.nda. na~) ;~o~:í. ox_!::dda e, por ~~om-lecptnn
eta, a. Com:t1i.ti1<;:w n<LO sel'á. violada. nas sna."l 
disposit}ÜO::l cln.rissimn.~ o insop!Jismavois do 
ai't. 70. 

Parece-mo, pois, qne é inutil in:;istil• neste 
p~nto. A prova de renda nã.o PÓil3 sor· ex
l~Lda. .. ~lém de inconst.itucional, scwia uma 
diSP?SLçao contraria a um regimen U.e demo· 
ci•acia, uma vov. quo po1• tal modos~ excluo 
o povo do direito do voto, do direito de os
col!tet> os snus repre3ontantos, pri.va.nd.o-so 
assrm a este~ ~e t•ecnbcr o prestigio popular, 
para o exm•ctcw do mandato. 

O conso .alto da lei Saraiv<t, tiío invocada 
nest~s ultnnos tempos, seria. uma exlirava
ganc.ta na Rep'ublica .. Naquelles tempos (~ 
poss.Iv~l q~e tttl disposição tivesse valo1', que 
n. e~1mmaçao da. ma.sstL populn.r tivef;se grá.n~ 
d.e m~luencia no result •do dn.s urnas para 
}Wm:t.tgin.rmn-so as ínstit.niçõos n.o a.mp;l,I'O só-

mente da.s classes olc1·ad.as;mas hoje isto so
ria., alúm lh . inconstituciorJal, ilnpolltico~ 
porque, no rngm1en republJCano, divurciar o 
povo da. eo-pa.rticipação na l'osponsabilidade 
das c?usas pubtic;ts seria deixal·o ;1 parte, 
co~~~pn·ando c~müa os podores que se consti
t~ussem, t'np1HliMl.uo-o; scri<t um grande JW
rlgo 11110 tt nos:;a unpt•evüloncia, deixa.riD. om 
f'ermento. 
Fol~zm~n te es ~a idéa nã.o ostrL no projecto 

su bstltu t1 v o, o e completamente r 1pollida 
pela .(:~:1ma::_a, como qtw se pódo concluir dn.s 
Inamff'staçoes della no r:orrer da discnssiio. 

Dot~ paL'abens a todos a.quelles que não 
tl'n.ns1g1ra~ ne~te ponto, e espero quo, si 
algun~a le.1 _elettoraJ se fizer, o que duvido, 
tal dispostçao inronstitncional e impolitica, 
não prevalecerá. 

E1~1 l'elaçã,o ao capitulo :~o, que <lispõe sobre 
? altstamm1to el~~itol'<tl, o que~ a parte mais 
Imporb.ntc hlvez, de uma.loi eleitoral, meu 
modo d.e pensa:~· harmoniza-se, om o·1·ando 
parte com o do illust,re repeesent~nto do 
S. Paulo, o Sr. Miranda Chaves. Primeira
mel!te, o projecb da Commissão Especial or· 
gamza uma commissão intairameote hecte
rogeoea, vae se buscar o elemento muni
cipal, t·;~pt'esentado pelo presidente da. Ca
mal'<t,que se póde chamar o o·overnador civil 
do município, que é o rcflc~o do podo·c· do 
Estado, para ser um dos membros d.a juni;:.~; 
vao se bll:'ca.r um ele1n9nto fraco e desnuto
raclo, em nome do elemento fcdera.l 1 como ~~ 
um supplcntc do juiz seccional, quo sorê1 
sempt'O nm cidadüo dostacado dontl'o os 
amigo::: de eonflança. dos govornistas locaos, 
~a.t'<1 constituir o 2° membro da. ,iunta; r, 
fJna.l1r1~nt.r. Ya.e ~c husc:w o jniz dP. dil'nito fla. 
,·oma.l·,~~L o ,iuiz qnr. ~~ mnmlll'n rio Porlcr ,Ju
tl!ci;.u·io .dn 1•:-;riarlil, p:t.1·:·•· r.omplntn.J' 11 PL'I'Ai· 
d.n' e~S:1JIIIlliit I'] IH' não ;;;p Rn.h:~ ltr.m Ki ú r.st.:'t
dnal, fdt.IPJ'al u11 municip.LI , ou nm mixl;o 1le 
tudo h:-:o. 

O Slt. ANI7.JO m;: Ann.t~u-E' simplostncniio 
eleitoral. -

O Rrt. Anno~ BAP1'ISTA.-Eloitor·al, mas 
pata. ra,zor cumpi'ir uma lei de n:ttm·eza fe
deral. 

O illn:Jtre rcpremmta.ntc de S. Paulo quo 
me prccBilou na tribuna ontrou na demons
tr~çã~ do qno o jui~ o~iirtrlwtl r(de exnrCCL' 
a. ,JIISttça fodet•al, pol' rlel.ega.çií.o, por man· 
dato. NnJto ponto si.nto uã.o e::; tal' rlo a c· 
eordo. 

Se. Presidcn t.c, eomprchcndc V. Ex. q no 
a. c1uo:;tft.o ê tã.o cleli<~ada, est:i. tão fúea dos 
mons conhocimentos, ... (Nlio tlpoíadli.~.) 

UM S1:.. D~>:rnTADo- Vae oncami.nhanrlo n 
discuss5.o mnito l1em. (Apoiwlo.~.) 

O Sn.. AnnoN LlAPTrSTA·- ••• nü.o sendo ou 
nrn .im·i:~l;n, o ten<lo ,i:l o11virlo ai')!IJmento.-: 
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em c:Jntrat·io ü::; minllas eonvic:.:(ic.s, que 
muito receio poder chegar· ate a pl'oful'il' ho
rcsi;Ls ~olm.l diceif;u cunstitnciomtl. 

l~m t.odo c.Lso pc<;·o licenç<~ ao illustl'e l'C
prescnlanto d.e S. P;m!o ]lttl'C:L contostal-o 
ou, pelo monos, para mautei' por omquani,o 
c:,ta duvida.. . 

O art. 60, ~ l0 , da. Con:<tlt.uiçã.o Fedcl'al, 
quo não precisa, ali<t', sm· suiJ:~idiado P-?_~o 
art. i 0 como o iliustre Deputado por Sao 
Paulo parocou fazol' cem·, diz positi Y<Lmente 
quo «ó vedado a.o Coogr•o:~so cummctt.er qu Li
quer jul'isdicção federal á justiçt~ dos K.:ta
dos». 

Perguntu.-so: é commoU.or jurisdicç.U.o da 
justiç<t federal ao:-; trilmnaos dus E::;t;Ld_!.-u d<tr 
ao juiz de dil·eito csbdu:d <t oxoc11qao pr•I'
Juanen to dr) uma l.ei fodoe<.d 1 

(t Sr~. ,Ju:\.o l.i:lr. AI,\'J~.>---Num::wrHpi'IJ. 

U ~IL .:\IJi,O:\ liAl''I'I~T.\--Re;puntle it. i.-;to, 
tl1.1 modo d:Ll'O o illusü·c cununcntadol' da 
<_'onstituiçã.o, o Sl'. João Harlmllw. 

Diz eUe: « Scl'ia, violar o principio ll.llrnit
tido como o:-:~encial á oPg:.tnização federativa 
constHucion:tJ, da. dualida.do jndiciaria com 
funcçõo3 pamllclas c d isti o c ta.s para. ea.cla. 
uma das ol'dcns de ncgocius que Uws siio 
respectivamente atLribui,lo;. Sep:.tr·a.da.rncntc 
constituídas, como ú indis.J:JJ)IJ.:avcl quo se
jam, toem ollas plt'J. sou movimento appa
reUtos c urghos disl.inctos. E isto po.:;tu. 
sorin. contradtc<;r\,u incumbir as~umptus í'e
dee<Wi:i ü decisão do ruuccion:tl'ios luc •cs. » 

ContinuarL~O o eommentario, u illn~tro St·. 
João Bttl'b:Llho aceonl,lí::L rs casos em ctuo póLio 
O devo 801' dtttl:J O COI.lCUI'SO d:t, ,ÍllSGÍ(~~il. CStil,· 
dotd 1.t f'edcl';d c vicc-vot'ti<~. pola m:~n•.Jit•:t, so
guinte: 

üech~o est;t, su,jeiía <L l'Oem·so para. <L juuti.~ 
elo~ l'CVLão ll rocurso. 

PéU'Ccc-mo que uma. dccbão de tal na.tn
rcz:t, reconhecendo ou con l.c.~tamlo um di· 
roi 1.0, sujei t.o <t recurso, não ptiuc deixar do 
revestit· o caractcristico de julgado. 

Consequcntemonte, o projccto commette 
á justir;a. do Esc,atlo i.t juristlic<,~ãu do julgar, o 
q uc oxorbi téL do a.rt. 60, s lo, da Consti~ 
1.uição Feüora.l. (AJ!Oiados.) 

Continüo, pois, n;1 duvida, apcza.r üos lu
cülos argumentos do illustre Deputado por 
S. P<wlo, sobro si o Congro.3B::> Na.cionc.tl póde 
commctterao juiz !l'O dil'eito a. execução dos tu, 
lei federal, de alistamonto ctcitor<d. · 

O St:.. ~Ili\.ANLIA CIJA\'J·;;o:;-DnSL:t, lei, pú1k, 

O Srr. J\i:Jto~ H.\l''I'ISTA·· V. Kx. tom i.Hl~ 
toritlaue ... 

():-\r:. i\!11:.,\NJJA CIIAVE::i-·~-Neulttllll<L 1 <dJ .. 
sulutamo11to: ú siiU11le::; opiniào minha .. 

O ::St-.. A1woN liAP'l'IS'rA-... mas mo hé.t de 
dar licença que, sem offensa ao seu mcrito, 
continuo eo11siün1·twdo <?stc ponto, pelo 
11WI10d, Cü11til'OVCl'dO. 

Tet·emos do uuvh•,no corPCI' elas dis(3ussõos, 
honwns muito m<.üs competentes do que eu, 
tão compct;clltos qua.n 1.o S. l·:x., os quacs 
pudot'i:io ou conoborat· sua opinião, ou iu
tct·por-se entro as duas ; e da h i nascerá. a. 
luz para o mou voto. 

H ·1, disposiç5.o d<L Constituição quo pa.recc 
in,liua.t· q uc ;dgu m:.t razão existo de meu lado, 
c,pois,omqua.~.~;o uo':os arg.umentoj,a.lé~ dos 
1lo 8. Ex., alttlS mtuto valtOSGS, llí.V) 'Vlcrem. 
e~cl;u•ccm· o clcba.l.o, pu,}o })OI'nliKs:·í.o pa.t·<~ 
eontinuat· om tliVOI'gencia .. 

Mesmo q11ando, pol'ém, o Congrel:!so pu· 
« E com raz:'i.o o Gvvel'no ProviEOPio, no <lo~;o;c commctte1• :t jusl.iça. estadual a. exo-

aetu orga.nieo dn jus!;i~~<t fu l.m·al.'r,tlcCI'el.o ctH~~ào dcsl.a. lei, scL·i:t c:u:;o d.c pm•gunttl.L' :.o 
no 848, inelui"r·a dispo ;i :àu. pot· rü•tull1l da jniz de llit·eito, membro do Podot• .Judt· 
qual os juizos c tl'lbunt~es o~ti~du:.~os devem ci.a.r:o 110 um Estado- Podot• .lutlicinl'io 
cumpri1• os despa.chos rog;ttivc·:'l das tliligon- quo t0111 or·ganiza(;ã.o t,oda. indupendento 
eia.s da justiça foleral, como citat}Ões, inq ui- tltts leis l'mlcra.es, 0 magistrado que tem 
t·içõos de tostemuniJas, c pan oxecuçlão de sons superior.·es hiera.rchico~. esta.bolocitlos 
mandados o son teoças, <~r·t. 302. » por· leis ostaduae.s. quo tom seus deva.res a 

O proambulo do cit<tdo de1~r·oLo diz que cumpr·ít· CJII sua comarca. ~J sous Llir~1t.os .e 
« niio :;o trat<t Hiuão do podie e pt·csl;u.t• itl.l· pt·or·ogt~Giva.s u. gosu.r-o ,JUIZ estaduu.l e obn .. 
x:i1ios para a execução do diligunc:i:!.H. !:ii'í.o g<~d.o ;~ c~sa. com missão ·~ 
a.ctos de mét·o expediente no anda.mcmto dos P<H':t este ponto chamo a attonção prin-
fcitos e. não nos ,julgamcnl.os_,,, dpalrrwut.o do tlist.inct;o jurisconsulto rc-

:S<lo diligencias idcntica.s ú.s quo a3 .}11stif)a:-.; prcsenL;wto do Pitt.ILhy, c::;perando que s. 
do paiz pratieu.m om vit•cudo du c:wtas I'O· Kx. mo esclarcç<t opportunam~::nto. (1'1'0• 
ga.toi•i:ts estru.ngoira.s. cmn·.'IC r1JW1'/!:s.) 

~ora., Sr o Pt•el':lidcnte, o~ Lo }Wojccto do ro- Repito : ~~ 0 ,juiz do t~illia.dô obrigado ~1 •. ~cA 
f'orma, cloitor~l io.~umhc ao juiz do dieoito coiLn.I' oslitt f'nncção fJUO lhe van da.r a lm fe· 
estadual a~ 1nncr;ue& de, e~..HÚo mombt•o do uor":tl '> 
urna junta, dccidit· sobre a. ha.hilHac;ão do ci- ' ' 
riadão a.o direito de vota1• l'econhecondo-lhe O SR. ANJZ!O DE AIH'tETJ-F/ obl'igafla ~ 
ou não n~ contli~·õos lep-a(~o~' pal.'a, o t':aso. E~s:r,. cnmprit• <~lei. 
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i4 AI'PENDICE 

0 SR. ABDON BAPTIS1'A-Pvrque 1 em vir
tudo de c1ue disposiç:ão dllo Con.-3tituição '? 

O SR. MIRANDA CnAvEs Porque não pórlo 
examinar si a lei é comtitncional ou não. 

0 SR. ABDON BAPTISTA-O juiz do Estado 
tom investidura para. exercer as funeções 
de magistrado esta.dua.l. .. 

O Sn.. MIRANDA CrrAYEs-Entil,o V. Ex. 
chegará a.o a.b:mrdo de e:1tender que o juiz 
pódo, sob pretexto de set' uma lei inconstitu
cional, deixar d.e executai-a. 

0 . SR. ABDON BAPTISTA -N;"io sm.•ia um 
a.bsurdo; m<:LS voji) c1ue não me fiz compro
l~~nder. 

0 SR. ANIZIO DE AnREU-Parece que con
fundo jurisdicção com compctoncia; o que a 
Constituiçúo voda é que a lei fcdor::ü trans
:fit·a juri:3t.Ucção. 

O SR. ABDOi'\ BAI"J'IS'l'A-Agradcço a l'OS· 
posta; mas, ainda mesmo quo o juiz e:;tu
d11al .;cja. obrigaclo a executa. L' esta lei, p:: t'· 
gnnto eu : pódo faze l-o sem s<1e1•ificio · de 
seu~ trabalhos de magistrll.do i.Lté ao ponto de 
prejudicar a marcha da justiça estadmtl ·~ 
Devemos tomtn· om consideração que o 
,juiz. de direito tem por c:;tc projocbo a OQl'i· 
gaçiio de funccionar tim'<l nto quatr·o mozes mt 
junta., do meio-rlia ;\.::; :3 llor;ts da taL'Llo, c 
depois lllll mcz consccu ti v o para fazo1· eutl'c
ga. d.c titulas. 

Ol'a, c :; te juiz da. com<H'•:.:a. ton.1 obt•ig;tt'}fiu <lo 
prosiclit• a ill\rcnhrio.:;, n.tZ.Ol' diligonci~ts, PI'C
pu.rm· pt·ocos~os o julgal-os, prcsiuiL' s:)ssõcs 
uo jul'y, c tom muitas vozes de a.usenb:w-sc 
}JOI' motivo uc son ca~·go pn.ra pontos extre
mos do :ma com:wca. 

0 SP... ANr:r,w Dl~ Amum-E OSdG Juiz do 
dir·nito n5.o tom substitutu '? 

O Sn .. A1moN BAP'IISTA-Sím, tem ; nws, 
então, ou clle em possoa. lw. <lo assistil' aos 
t1·abalhos d.o alistamento, corno mcmlJt·o da, 
,junta, c ·va.ssar tt ,jurtl)dieção :w, seu :mbsti
tuto, pl'ejudicand.o-se ali;_i,:-:; um ~u:.Ls vanta
gem; pecuoiaria~. pol'qne o Estado não pag<~ 
a. dous juízes em exercício, ou passa. a ,ju
l'brlicção especial d.e mernb1·o da, juntu. e, 
neste ea.so, P:·di:í, enf1·rtquneida, a. irnporl;;weiu, 
qrw ;1, cn·ga.ui:w.ç{í.o d:L ,ÍIInl.a, etwonlot·i1. no m:1-
gistraio como mem bi'O dr;lln .. 
. E ma.is, senhora:-;, lw. nm gl'u.ndo ma.!. de 

oifoito moral par;~. o juiz d:1 comaren,, pal'[L o 
homem que devo sm· o cxocut01· impn:l'ciu.l. dn. 
lei, principalmente nas cil'Crtmseripçües do 
inl.o1·im•. 

Este a. I t.o fnnccion:.~rio d.ovc osl;;n· a sr~oJ v o 
e á gna1•1ln. doR atn.qnns drtR prtt•ti<ln.l'ios, 
J,J,..; iotm·oss:tdoH llf~sl;es J,ra.ba.lbos ; ma.s. 
corno mernh1·o U(:J urrHL j11nt<t, te1·:í. malta.& 

vezes ue sc1· envolvido e anastado na onda, 
da:;.; paixões c da,s represa.lins que taes <LS

:::Jl.mptos levantan1. 
E com que gl'úo de impa.l'cialidade fica1·á 

des.le então o magistrado qun, em virtude 
d.as suas funcçõei), vá tomar conhecimento, 
princípa.lmente, de dclictos que se refiram a 
actos de uma junta uc que eUe mesmo fez 
pu1·tc ~ 

Debaixo ün todos estes ponl;os de vista pa
rece-me que mii:lo por demais (lemonstrarlos 
o~ ioconvenicn~e::: de::;~a ol'ganização ela junta. 
J.o alistamentc>. 

Mas, si é pl'eciso que se dê ao juiz d<L 
comarca e;;sa f'uncÇão, si é possível dat-a., 
nós, legislailot·es, demos então ao juiz a 
funcção isotadtt, singular, façamo:-; delle ma.
gisél·ado e não membro de uma junta políti
ca. (\j){)úuío.-;.) 

Nã.o quoro o / juiz cnvolv·itlo ncs:;as fun
eçõos de alisl.aniento eleitora.l ; mas, si é 
preciso que ellc'· se envolva, então que seja, 
como magistL'ado; 'nvolva-sc com a sua. 
respons; ~biUJ.aclc de juiz, responda. perante a. 
socieda.d.e, pe,·antc seus snpel·lul·es, pelos 
ado::, t'{UD p1·atic;_u• no cu.ructer do magis
tra.do. 

Porque, Sr. Prc3idonto, sabemos muito 
hem o que são estes cor·pos cotlectivos, om 
quo a p:~rcialithtdo_ c n fraqueza muitas 
vezes fazem com que aquollc que' não tem 
bastn.ntc indcpcndt~ncia pa.ra assumir a re
sponsa.hili.d;tde de sous acto::; se ponha. <.\. som
lll'a. da opinião da. ma.ioeia ; c o ma.gi::;tra.do 
ni'i.o pólle ser um ltomorn :-;uspcittt~.lo poe ti1l 
fórm:.L. 

Er·a o que l.inlli.t a. díZ',ll', :Sl'. PL·esitlente, 
subt•o osto ponto; o, p:wa cuucluiL', uubt•e olle 
d.evo u.inda extern<w minha opinifLO do r1uc, 
pr·ofirv :.t junh :tct·ml, quo tem J>Ol' ~i, pelo 
m Jnos, <t pt·o;umpt,:ão de rcpresorrtu.t· os rlous 
domontos-maiuria c mi.norü1, situação n 
opp:Jsiç!iu-peemittindo u.ssirn urna fi~ca
liz<tçã.u pur p : .~rte de totlo:J os intoresaaLto.3. 

Pelo mec;>,nisnw qun todos . cunheJom, o 
seL·i.:t fhstidioso rcpl'vduzil', pttt•tiüiptt,m d.a 
Cülltpu:-:;í,;i'io d;J, juu La os dou::-: elcmenGos, op· 
pi):Ücionisl;:t e guvc~l'nista., lt:t, fi:-;c;Llizaçã.o; ao 
pu.sso quo nest.a. junta, que se quel' pelo pro· 
jccto, eut1·a, S(tmeutc o elemento offi.ci::ü: 'o 
supplonte do ,j11ir. fedcml, u p1·osidento do 
Cunsnllto Mllnieipil.l no j11iz dn dü·nit;o. 

l~ (J JH'ociso dizcl'-<:iC Hotll. :ccbrH,:os: as justi· 
ç:<ts u:-:;t.<.tdulos un.o estão com indepenclenda. 
sutnci.ontc tlei1nt;e da von t.a.do do Governo. 
(NrTo opoiado.~; prole.-.: tos). 

O S1t. .Jo ~\o Lurz Ar,vl!:s - Pl'otesi;o em 
nome flo g.;l;n.du do Minn.s, f)lldo a ma.gi:>l,l'tt· 
tur:t ê de indcpendencia :.tbsoluttt. 

O Sn. MmANJ>A Cll:\vl~S -- No ggb:ulo d1· 
S. PrLttlo t:.1.rnbem. 
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O Sit. VnuATo 1IASCARENIL\S- Si no Es
t_tdo de V. Ex. (dii'Í!Jinrlo-s() uo orador) 6 a.s
Silll, no Jnon n:\o (~. 

Ul\r SR. DEPUTAno-Ser<i, assim em Sa.nta 
Catll<.wiua, ? 

O Stt. ELYsr:u GurLIIEium - Certarm~nto 
não. 

0 SR. ABDON BAPTISTA-.:.:J>ois bum, SullllO
res, não nos desharmonizemos por isso. E1n 
benefido da iudepondench desses juizn:j de 
Mirm::;, S. Paulo, Rio de J:.t,rJciro c Rio Gt·an
do do Sul, que para houra sua s?io iutoil·a
mente alheios ás paixões parGitial·i:l.s, deixo
rnos quo elle.s contiiiuom a oxm·cc1· oxclusi
varnente suas funcçõos do magist1·ados; tire
mos de cima dellos ossc s:wrifie:iode se irnrnis
cuirem orn sorvi~~o:~ de alist,~moni.o eleitoraL 
E ncs out1·os Est<ulos~ q11e n:"'i. > p1·otcsta1'.1.m ... 

O SR. BgR.NALWO AN'l'ONio-Goy:1.z ta.mbum 
pt·otestou. 

0 Sn.. ABDON BAl''riWl'A - G·oyaz l;ambem 
}Jrotcstou; chegou um pouc.o ta1·Jo, rnas ficí1 
1·cgistrado. (Riso.) 

Como dizia., hmbcnt llos magl:~lil·n.dos dos 
out1·os Estad.Js, a1·redcmos téLl ineumbencia 
eleito1·al pa1'<t que não se lhes offm·eça crtsqjo 
de exalça1· os seus 1nm·itos do :.wxiliares do 
p;wtidarismo. 

0 SR. JoXo LUIZ ALVI~S- Esse mal não 
existiu no dominio dí1 lo.i Sara i v a, de 1;orní1r 
o juil partid<tl'io ou subordinado {ts p;úxõos 
politic:ts. 

0 Srt. VIRIATO DE MASCAitENIIAS-0 juiz 
l'!orrupto é cormptu em tudo; pódo í1té ven
der sentenças. 

O Sn.. AuDON BAl''l'ISTA-Si u. magislil':Ltllt';,t 
ostadual pndesso ser consultad:.t neste mo
mento sul!ro si ac:coii.avu. de IJ:)a mente a 
homa o a investidura que se lhe quor d.;_tr ... 

O Sn .. .JoÃo Lmz Ar,n:s-l•:vidcnt.cmontc 
dizia quo nü.o; nin{(lrnm gost:L qr1c sn lho 
a.ugmonto sm•ví1..~•J. 

O Sn. A r:noN llA J>'f'IS'f'A ••• nlln. a{!;t'.Lrln-
c,-.pJ:t, (~.,;;~:~ j)l'n'·1r.HJI.r• rir~ .•.n•n[-(us. 

~~!'. Ptl?:ridro~rdl', •Ji l1a. OIIÍ.I'O rnnio tlr• f:1.Znl' 
'~':-O:)e a.li.·~ktmout.o, !'\i o ae.twd ::v::d,nrna. niíu 
'3en·e, ~i t:\,'<1,50 COUYI.liJC'Ídü:J do (ll,li• dOVf:'.Jl'lfi'3 
ter mnf!, Jei :rogenerad.or!.l dr' costumes o 
apurn,dora. da, verdu.dc do vot,o, tt.}Jpellcmos 
pí1ra os competentes, afim de suggcrircrn 
uma i.d.é:.L, de modo a so commoGtor o a.Usta
mento a alguom que não seja juiz no E:~
tn.do. Insist.o neste ponto, nü.o por olfensa. 
n.os ma.gist;r:Mlos do nHm pi.~i;~;, lll1.\S exaelia.
mou to porquo q ucro Yel ·O-' prn;~tigiadoR o 
inflopendc;ntH.~, hVl'(l.:; tl(' pre.l).;;l')eB do Ex:-

e::.utivo o inaccessi veis ;t:; paixões dos pcLl'
tülos. 

Sobl'i3 muitos outeos pontos do projecto, 
Sr. Presidonto, preciso manifost<tt' minha 
opinião e fazer rep<1l'08. 

:Mas é necessa.rio abrovla.r as considoraçõc::; 
que estou fazendo, porque a hora. <tdea.ntacla 
est:í, impondo :í. _gonfn-osida.de dos que me 
honram com <1 Slla presençí1 um gr•ande 
sacríficio. (Ntio apoiados.) 

D[V8RSOs SRs. DgrouTAnos -Estamos ou
vintto-o com tod:.t a s.~tist'l.tç~ão. 

Ui\I Sn.. DEPUTADO-V. Ex. se tem l'ecom
menda.do ê.i. nossa. con:;ideração. 

O SR. ABDON BAl"riS'PA - Agt•a.dcço a 
VV. El~x. Per;.nmto á Commissão porque 
cxigo qus para o ci~ladão se alistar eleitoe 
fe(lol'al em quatr1nor numicipio tenha. pelo 
monos seis mezes de eosidencia. 

Ji~' um pt'í1ZO dom<1Siadamcnte longo. 
O Sn.. GALE.\o OARVALI!AL- E' uma dispo

sição <lo toua:-:; as leis. 
O Srt. Anno~ llAI"l'ISTA - A vigente exige 

dons mozes. Porque não h:Lvemos do manter 
este pt·u.zo ou, qní1ndo muito, tres mezcs '~ 

Si se tratasse de um eloitoeado pi1l'a elei
ções do municipios, onde os interesses lucac:-; 
sã.o postos em lut.:t, com a.rdor, c para onde 
um chefe politico de município dilferente 
pôde f<1zer deslocar pal'tc do eleitorado seu 
para dar ganho do Cil.USa í1 a.lgum <tmigo
co1npr·ohcndc-s_\ PJrt'citc.1mento semelha.nto 
oxigoncia de longo prazo ; nm~:, no caso JH'O· 
sente, tratanJ.o-so d.o eleição t'cdm·<~l, não 
vejo tn.lnccmsidade ; podoriamos chugat· até 
a facultar í10 eloit.or· o di::eil.o de vot<Ll' onde 
oLlc so :wlw.sso, uma. vez exhibido o respc-
etivo titulo. · 

O SR . .To:\o Luit. ALvEs-- El'a preciso quo 
nã.o houyessr~ cll~h,\Õe3 por Estados c pm· dis
&rici;os. Cumpt'chcnde-se o q 110 V. Ex. de~ 
seja, unicamentn rw caso da olt:~iç![O par<1 Pec
sidcn tr. c Viee- P'l·csiden to da. Repu hliea.. 

O Srt. AnfJ00/ B .. 'l.l"l'IflTA-Porque n<Io ? 
A eleietí.o se I'D.z, simult<tneamente,em todo 

p:d.z, nm' um dia, dotr.rminrulo u em uma hora 
tl:vl:t,; pol' eonsnqtWII<.!i:t, i) oloito1· f(HC\ ti
vos.-:P o :-:nn l.if;11io tanl.n p.11lia voLa.t• a,(liiÍ 
eornu nrn qnalqtWl' out.rn p<:~.rt.ü do })U.iz, 
IJOI.'f.J tiO, ::.~t·. P!'esiden1.e, u Vepntado n.jy 11 elo 
Districto F'cd.eral. nem do Rio Gmnd.o elo Sul, 
mus ••. 

O Sn .. JoÃo LUIZ ALVES-E' eleito pelo Es-. 
l,ado e l.'cprosonta par'l!o da popul:tçã.o... · 

O Stt. AnooN BAP1'TSTA - ••.. sim, da 
Nttt;fi.o. 

O tiK •. loX.o Lu1z AlNES·- ••• dusStl J.ne:mw 
Estado. 
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0 Sn .. CARNEIRO DI~ RI~Zt::NDE - Cumo V. 
Ex. quer, um eleitor pódo votar na Capitn.l 
Fe.lcral, tomc.u· ~.t barca c vinte minuto::; de
pois vota1· no Estado do Rio. 

O Sn.. AnnoN BA rTI~TA- Sel'ia um casu 
isolado e sujeito a puniç-ão severa. Eu não 
est,ou fazendo disto um ponto capital ; roi 
um incidente <LO correr das consideea<.;ões 
que e::;tou fazendo. Apenas de iCju que se 
reduza e:~te prazo de seis para. dous ou tr,;s 

_mezes,paraqueoCidadão muitas vezos nã.o se 
veja privado, durante espaço de tempo rela
tivamente longo,de ex <.~1·ccr o direito do voto 

. pelo facto de n; wlar-so de lima comarc;_~ 
Jla.m outra. 

U111 SR. lh:J•I ITI\uo-EIIe póJ.e qu~di~t;ll.l'
:::o mn tomprJ, pul::i l.t tpl;\.lifkttt,::\o 1• :-;,·, umil. 
vez por auno. 

U SJL 1\1:voN 13.\I'TJST .\ - -(~u:tntu k111po 
tllll'ét ·~ 

u Slt. GAL r:: .\u CAl<. VA UI.\ L - Qu,~tl·o 
mezes. 

O Sn. AunoN BA I'T1STA - · No os paço de 
tempo entre uma revLão e ou Lra. ficará. 
privado de vot:tr. 
. 0 SR. BA RIJOS A LIMA-A I e visão ser<.t 1'ei Ga 
com a nova reforma, e dopoi:J com a nuvis
sima. 

O Sn . .AnDoN BAP'l'mTA-Quem subo si 
chegaremos ao lo alistamr;nto, quanto mais 
ás revisões ! ( A]iarles .) Vão so acccntuanJo 
tào prof'undas as di vet'gcncia.s sobre os pon
tos capitaes da. almejada reform<.~, que·. pa
rece impossível fazer saltir daqui, pelo me· 
nos agora., obra. c1m: eol'respouda. ;t mag11 i .. 
tuue do as::mmpío c á. expoetati v<.L mwiona.l. 

C()ntinúo em minhas observaç~õcs. 
O a.rL 8", li\ !J••, do projeeto dispõ:.~ que os 

i,rabalhos eleito1·aes ~ojJ.m pnblica.uos pela. 
imprensa., .~i h.ottvei· e si não houver se pu
blica.rü. por simples editaL E' um:t providcn
cja perfeitamente illudivel. 

Si na localidade não houver imprensa, o a. 
junta não quizer manter•-se em altura digna 
e circumsp:.~ct,a., tudo se iltrc.t cla.ndesti namen
te; o edital não scr;t affixado,c não f,tltará,em 
caso de apuros,secretario pa1•a certificar que 
o fez, c não faltarão testemunhas para. depor 
que sim. Sou do opinifi.o quo, p.tt•a não da!' 
aberta a. snmclhn.nto abuso om }H'C,inizo das 
pa1•t;es lJIIC ca.t'Cl;am 11tilizat· IJS I>razos dos re
cursos, dispon!HL o n.t•l,igo quo, si no lagar não 
houver· imprensa, faça·so a. pu h li cação na, do 
Jogar mais proximu; c pai'IL quo a estl•njt,ozn. 
do tempo não scj;L um obsr,;wulo u. osau. provi· 
dencia, elove-se de 10 iL ~~O ou ~lo dia;; u lH'lL~u 
pa.ra. recursos. 

O Sit. CAltNBIRO DE R~ZE1.'iDJ~~IIa. Esw,dos 
que qttaBi uão tcem imprcns:t. 

11 Sn .. M.\L_\QUA s Go~C.\LVES-Govaz o 
Minas G ( ~rnes, pur exemplo: .. 

O Sito A1:nux IhPTISTA-De.:wla.dora. ro
vcla.ç-ã.o 1 Então, stwhoros, si ü ce1'to quo 
neste pn.iz c sob este reglmcn lta Estados que 
qnasi 11ão tcQm imprensa, o que .indica que 
o pon1 está ]H'ivaúo de instt·rwção e d1: luz1:s 
pam po(ler' adquirir unu~ noção mais ou me
nos cl iW<l dos direitos que ' '· Constituição ou
torgou-lhe, e poder dd'endül-os contra o abu
so do poder, sm·;i, mais hUIUiWO ( ~ mais sabio 
•1no antes de fazermo::; bis com o illtujto <lo . 
ga.r.:tntir· as prurogJ.ti nts plt\itur·aes üo dda
dão eurt.\mus primei ramon l.o dos meios c:.t.pa
zu.-; de insLt'Pil-o c uduc:u·-Jito o earadc.t·. 
( .\fJaiarlus; iJU.títn IJr.: lll.) 

Nfl eapit,ulo :)", <JIIU I,J\d,a da .iunklr d•·· l't\

t.'l.ll"::ifJS e t·cri;:;ào, di::;pr·w ,_, proj~ :t.;(•.l qwJ etla. 
Sü r:rnnpOl'i~ do .ÍIIÍ~ S : ~eeÍUIIé.tl, do pl'USÍL[!qd,e 
do LríiJUnal de jusi'.iça do [ ~;::;L; td.o o do pro
Clll'adur da. H.cpubJ.ica, sob a presidcncia 1.lo 
lll'imeit'o . • 

Em pl'imcil\J logar 1lc,·o dizer que acho in~ 
CJn vcnionte ter o procurador da Republica. 
de ser momb1·v de uma. junta p:tra serviço 
cLclir,oral. A lei n. 35 j;t investc:o desta l'un
eção, ü certo; ma.:3 cu cL'0io pt·cferivcl dei
xai-o anedado de um trabalho de tal natu-
1'.'.\Z:.t. Si iLS disposiçi1cs pcnaes do projecto 
confiam-lhe missão tão importante como a 
de promover acção public.r, até contra os 
alto.3 f,mccion;wios membros da. junta l'evi
SOl'U., ma.is desemba.raç:a1lo so a.char;.i, para. 
prori1over a l'u3p:.msa.hiLidade dolles si não 
parl.icipar da junta.. 

O Sn. AST<![,I'III• IJU'I'I~.\.-U m·gumc~uto 
pt·o,·:.r. de mais, porttno ;~ssim utio :;e- pout\l'i:' 
dtt.L' ati.!'ilmiç:üo Il!Hllllllllt~ ao pL'omotol'. 

O 8tt. Armo~ lhJ'TJ ::;TA-A oüjccçã.o de 
V. Ex. não dcstl'óe o que aea.bo du di;r.cr, 
pi.tl'OCU · 1110. 

Si catamos fazcnd.o uma nova. lei que 
deva rep:trar os et·ros c lttcLmas da. vigente, 
ser·;.~ util obviar nella os inconvenientes quo 
a pratica tem posto em evidencia.. 

Nfi.o ::;cr(t impos~i vel completat' a junta 
com outro funcciunario que não seja o pro
cul'ador da Rcpublica '! 

Mas, Sr. Pre.;_;idente, o ponto que maior · 
reparo merece nostc artigo do projecto (~ 
eollnmt.r-sc o ]Wcsident.o do Tribunal Supo
L'ÍOI' do E::;ta.do, o mem bt•o mais gracluado da. 
magistratura e&tauual, sob a pecsidencia <lo 
Juiz federal. 

f-li ti &!':!sim que ostt•emccemos pela autono· 
miu. dos Est.a.dos, e (JUO zelamos as prcrog::t.
f,i vu.s dos sous poderes constitiuidos, induhi" 
ta. vulmnn tu vamos ma. i. · 

0 S!l .. \~1UO DE AliRJ:U- 0 CpJO zela. ... so 
fLI!~ I I'U, '' a. "') l'lffl.IIC olcltol'a,l, pt·ocm•n.n<lo <les-
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truir a feaude. Ma~, V. Ex. pruponha a. mu-~ O SR. A:;rzro n1~ A1m1W -- Dcixo11 isso ü. 
daoç<l, porq_u•} nã.o vejo inconveniente em cogit~tç~ào elos nobl'.OS Dcput:tclos quo onl;on
accoit'.l.l-a. . del'cm dovm· cmon,br o proj~cto. (!!a o11l1·os 

0 SR.. ABDON BA P'fiSTA - Em rebção á .<!j')(n·tes ·) 

inconstitucionalidade clt~, funcção do prosi- O SR . Anno:\" H.\P'l'ISTA- :1\bs (: um ponto 
dente do Supremo Tdbun:ü do Esta. lo na. import:tntc. Eu penso ctuc, pll'<t poder o 
execução desta lei federa.t sil.o cabíveis aqui processo eomeç~u· c tonnin :Lr em nm só di<t, 
os ;ugumentos que deduzi, rumndo n:e roft~ri será. proc~su reduzir as sec(ões a 200 uloit.o
a,o juiz de direito, membro da. Junta. de rcs o 1'a,zor comcça,r os trabalho.~ ü.s 9 1loms 
alistamcn to. da mn.n hã.. 

Não enconteei, S1'. Peesidente, em nenhum Eu deveria fa.zor :tpt'ecia.ções sobro (H ver-
dos artio-o~ do pl'ojecto dispo:~ir;.i\,o alguma sa.s. outras dbpusiçõcs do projec!;o, peinci
sohro si 

0

0 p:·oces.;o da eleição deve ter·mirnr p:tlmento sobt'C a. obei!ntoriodade (LO voto a 
no mesmo dia. ·Creio qne llonve omissão in- dcscobeeto, o procosso do apura.ção, as in
voltwtaria, e agrarlecot'Üt si alguns clo.:l itlus- cornpi'Ltihilidados c tantos out1·os pontos que 
tres membros d<.t Com missão me orion tassem memccm um exame minucioso; mas :~ hora 
n. respeito. cstiL ~~ cs_!},"Ot<.Lr-se, e me re::lervaL'e i l'azer ta.cs 

O SR. GALVÃo BAPTISTA- llealmento foi c,;nsido;·~~ções um out~·::t occa.sião, si me foe 
um<.L omissão do projecto. d.<Vll.> falla.r segunda voz ncs!;:l. üiscuss~Lo do 

peoj0cto. 
O SR. GA.LEÃ.o GAR.VA.LIIAL-Dcvo começar l~nr.eet.a.nto sej:.L-me permit;tido, a.nto.;; de 

e terrninar no mesmo diêL. coricluiL·, cll:1ma.r a :1t.tcnçií.0 dos U.outo.) rlesta 
o SR. AnooN BAPTISTA- A eleiçho deve C<.L~cL para o capii;ulo da.s clispo::;içiJo::l ponr.Les. 

começar e t'3rminal' no mesmo dü, segundo As pcntl.S :-:;;'tn esí.abcl.ocidas, nn.r.uralmentc, 
decla.r•a o illust.1·e membro da Com.m.issão Es- para puniçã.•J t;wto tios cidaJ.ãos como dos 
pecia.l. Vejamos como as cous :~~ ;-;c pftssam. funcciumtrios tLUC infdngiccm a.)oi, O(Jiltt'e 

Conforme o art. 41 do pro.)ecto, os t,r·a estes estú., :-;em du vid<J,, o jLiiz reclcral, 
balhos ({evcm começar ú.s ll horitS. Lavra-se presi-lente d.a junta d1: l'cvisão o recursJs. 
a. acr.n. de insta.llaç~ão; iniciada a cham11da, Pelo art. 80 incumbe ao peocur:tdor <la. 
cada eleitor votará por sua vez . exhibindo o RcpubUca ou ::;eccjon·1.l, peomovor a a.cção 
titulo, podendo n<1 occ.asião levantar-se inci- pnblica pera.nte o j!liz seccionaL; e , poer.a.nto, 
dente sobre a Hentirlado uo fJOl'tai\Or ; apec- si, em Vit'tude do delicto pt'Cvisto no art. 76 .• 
scnt<1 duas ceuulas igw~e3, ab:wtas e as~ i- o juiz ('ed,lr:ü pt'c.-üdcmte da. j untt1 tiV(Il' d~ 
O'nadas · o pt·o~idente, lcmlo em vuz alta, b.z ~et' proco.;:-.;ario, dover·â toma.1· conhecimento 
transc!'~ver o~ nomes do8 ca.ntUda.tos em di1 dcnuncit:L seu subst~tul,o lo;.ml. 
duas vias !lo hlõc3, as ;i_,:·na·<LS com O.) ou tr•o.s 01'(.1,, vondo em coul't·on t;o t.:tes d.ü::;posHivos 
membros !la mesa e f'.t:l o olmtor t.a.mbem com o art. 57,§ 2·', da. Const-iGuiç~Iiu da; Re:.. 
assignal-as. J publica., qu~ diz: «O Sen Mlo jul:;a.r;í os 

N<LS du<~::) ccdulas rtuo este apre!-:!enliou sao membr·os do Suin·emo Trilmnal Foler:LI nos 
Ianr;a.das igualmonto as as~igna~u~as dos _mo- cdmos dn rospuusa.lJilitlado, e estes os jnizcs 
sa1•ios; por fim, o eleito!' atn!la as~agna. o lt vt•o feuer:.ws irJfuriorcs ">>, nã.o pü1le uoixtw do 
do presonç:~. docla,raodo eU c os nomes dos oecot·rer· ao cspil'it;o dus compcton 1,cs a 
candidatos em quem ti ver ViJta.d!l ! I~' umu. que.-não de consr,it;uciona.lid<~dn ::;obre o rc~ 
elaboJ•açã.o diflicíl, demorada, exigindo tempo f'ohuo art. 80 do snb;o;titutivo; e a Uluf-llira.da 
immonso ! Commíssuo Especial me hon.rar;L pt•onun~ 

o SR. VuuA'l'IJ MM::CARI~NIIAS __ 'L'í.~l pl'o· ciand.o-so elo nta.ncir·a. í.f, que nfi.o p;úr·~~ uu
cesso "'oJeitoral soc•(t t.wtno 0 tliO<.ttr'o na. vida si tal l)isp.Jsíqiio resutt:J, do um oqlllYOCI> 
China. dn su:t par·tc. 

o Sn .. AB!JON lhP'l'TS'rA -- Coll\'em notnt· O Sr:.. GALJ~:\n C\!{.\" .-\ r.rr,u, d.::.i. llffl n.pa.Ptn. 
que as secç~õns passnm de "230.a.}OO clr.iturcs. o SrL 1\ twoN f-L\I'TISTA ·- Vn.n-se nof;íi,ndo 
lJir·SJ~ha. r1ue nem tollos ll'a.o vot_al'; de eousa. eurio .. m. O noiJI•c rcpr·esentrwLB do 
accoJ·do · m:~s é naturu..l o colllparccurwnto S. PauLo salva s:.tu. rospons<~bili.dadc; o il~ 
de dOU$ ·~ori}OS, principa.lmcntc n:.ts primei- lustre Sr. Ger·m<J,:to ll<t8slochcr aind.~•· hoje 
rus clcic;ücs . pela. nova lei, ez~qunnto o !la, salvon tarnbcrn a su:J., <lcclara.ndo até q 110 no 
gosar da axculsa. ihm~ <l:t vo:;hl ul.adn. . · sei. o da Comnri:;sii,o l~spaeial, de q ne !'a.z p:tr·l;n, 

g· absoluta.monl;o 1mposs1vnl r~ondu Ll' os ni1o h a d1ws opiniõn.-; unifiH'rncs sohi'C! a. mn.iol.' 
tr·a,bn.lhos no mesmo dia., quo ~n tlevo nnf.cm · pa.1•tc dos :u·l;ig.Js d.o pr·o_jocto .. 
der a.tfí o !-;OI. posto. Por tal i'úemu., .Sr. Prc .. ;idcnl.e, vao pu.rc· 

o Stt. GAr.vXo nAP'l'IS'l'A -·--· A Commíss:t.o. ceudo f!.IIO :.~ este projodo est;L rcscr·va·.l~~o.a 
nao cogitou fio tempo. I sol'tc de não po<lot· appellttl' p :u·:.~; a, p;Ltel·n 1.~ 

Vvl. IV iJ 
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· dado ; c se perder{L por ahi, si não appa.recer 
alma caridosa o potlcrosa que o queira am
parar e podillmr. 

0 SR. ANIZIO DI·: AUREU-A Ca.mara Yae 
ouvh• · a defesa üo projccto ; eu o emprazo 
para lá. Não é a prlmcil'a vez qno tenho ou
vido sobre medidas identicas a,s palav1•as quo 
V. Ex. a.ca.ba. de proferir. Em prazo-o para a 
discussão. 

0 SR. ABDON BAPTIS'l'A-Si.m, senhor ; ti 
Jrieu dever, tanto mais rpm ao comcça1' 
este discurso decla.rei que vinha extet'D<1r du
-vidas quedosej1.va, e espero, me seJam escla
recidas pela digna Commisslto. 

O Sn.. ANIZlO DE Ammu- Estou fàllanllo 
. como um collaborador qut~ fui du lJl'ojecto. 
Tin~ muita.:·:> idéas nm que J'uí vencido; o meu 
_p1•ojecto ditt'erc cs!:>cncialmcntü deste, mas 
acccíto a, responsabiiidado do quo altí. o~tá.. 
Peqo a V. Ex. c1uc assistt~ ;L discussü.o. 

0 Su.. ABDON BAPTISTA-AS dcelarações 
que acabo de ouvie honram sobremodo o 
nolJre Deputado. Esforçado paladino da I'O
forma, cheio de saber, tendo .claborallo por 
sua exclusiva inicia-tiva e sem a. cooperação 
de ninguem o projccto primitivo, S. Ex. trans
igiu em muitas de suas idéas para nã.o 
deixar sacrificar por completo a realização 
da reforma. 

Ninguem mais do que cu admira e Louva 
sua patriotica attituJ.e. 

Por estes motivos, e mais pel;~ muita con
sideraçli.o pessoal, que voto ao nobre Depu
tado,tenho o prazer de lho as:;egurar que não 
estarei ausente (1uando S. Ex. lwnral' a 
tribuna def'endendo o projeeto. 

Se. P['esidonte, pet~o a attençã.o do V. g:<. 
para um al'i.ígo com qu_o so feella este pro· 
Jecto. Um pequeno a·rt1go, poucas p:tlavras, 
mas nas r1uaes se vasam as convicçõe~ de 
um espírito pouco liboral, uLt1·a-consm•vador 
mesmo ... 

0 SR. ANIZJ.O Dl!: ABREU- l~u o ~OU. 
0 SR. AnDO~ BAPTISTA - •.• q11e faz vio

lencia ás d.ispo:3íçõo~ ma.i8 libGraos do nosdo 
Codi~o Pena.l pa.ra. collocar não só os cid:.~
t'ifí.os c:omo os funceío11a.L'ios ·publico8, (lSiii.L· 
,lua.us eomo thdcl'a.cs, :-:ol1 um I'ug-ínu:n vexa.
i.ol'Ío o luunilllítllLtl. 

O at·t. dir. : « lmlos o.;; et•inJo~ pr·evisfiol':l 
nol'\ta. ltli Hã.o inatltl.llt,;.;wei;-; ! >> 

O CoLligo Penal om sou ;.u·L. ·100 t1i~píie : 
« A fiança. não set•:l eoucodida nos tn·i mos 
cujo maximo dn pena, for prís'il,o cnlluhn· 'Jil 
l'eclusão :po1' qmlt1·o a.nnos. i> 

Entl'etant(), sendo o maximo das 1wnas cs
t:1bülecidas pelo pro,jec1io- um a.mw, J'az-B,l 
c:u.pi.tuln.r 1A~es crinws como ina.ftanca:vcis ! 

Seria cm·ioso, odifica.ntc, vm· um magis
trado, juiz fcJcraL ou presidonte do Tribumd 
Superior de um Estado, supportaudo os cf
feitos desta lo i, preso sem. dil'c.ito n afütn
çar-sc l 

A qua.nt.os perigo~, a q_uc coni.ingencias nã.o 
estaria exposta a magi:::>tratura, princip~\1-
mcnte tra.Lando-sc de processos quu sã.o sem
pre urdidos . por · pa.ixõe;::> parLida.rlas e ali:::
mcntado:) pela, prcpotencia dos que dispõem 
do poder. (Apoiwlos.) 
Nó~ s;,1.bemos, contestem como quizerem, 

protestem ~omo entenderem, de que prestigio 
póJo dispor um governador de Estado par<t 
impor-se qna.ndo alguem ou algum partido se 
insurge conLm seu pudet•. 

Não mo expresso po1· tal fórrna, ~enlwre~ • 
dominado de oclio ou despeito. 

Longos annos tqoho militado um Pl!IiLir~a., , 
r1uasi sempre co1n'o opposicionista., hw:cantlu 
sempre itpoio no eieitorado o nos mous arni
gos, sem me preJceupar· com disposiç~õcs de 
leis, que offerecom sempre garantias qwwdo 
é honesto quem as executa.. Hojo, por uma 
cJnciliaçã.o em boa hora realtzada entre os 
pa.rtidos, representJ a.qui a situação no Es
tado, á qual presto dedicado e leal apoio, o 
por isso menos me preoccupam as asphy
xiantos restl'icções do projcc~o. E até devo 
dizer, muito entre nós, Sr. P J'C:üden te, que 
no goso da. confia.nça do govm•nador· e· tendo 
uma junta do aliskLmonto eomo a do pr0jecto, 
estou seguL·o de quo não passa nada. (lUso.) 

Meu critcl'io, a longa. obsm·va.ção e muitas 
vezes as duras prov<~s que tenho colhido dos 
pleitos eloitoraes, i'obustecem-mc a con
vicção de que este pro,jecto convertido em lni 
afastat·á do doante dos governadores trium
plmntc5 esses obst:wul.o::l impertinentes, 
e.~silS opposíçõos iugenuas que de voz em 
quando toem a veleidade do apparcccr aqui, 
acolá. 

0 Srt. A~IZlO DI~ ABREU-A idéa. do 'pl'O· 
,jecto é just:.~omcn·tc o contrario. 

0 · SR. AI3DON BAP'I'lS'I'A-Não duviJ.o <l:.~S 
stoccras intenções de v. Ex. Digo que as 
conscquoncias prati.ca.s serão estas. 

ltcpito: doom-mo t·11 ,junta. de alistamcmto 
C! r•cspoudo pel.o l'Csto, eomtanto quo o gt)· 
n~rnadur oste,jrt conunígo. 

O Src ANrY.w '''~ Ar11mu--'J',\:1lw ~~t'llllhtn'~~i.t 
quo o JH'o,jodo con verl,ido em lo i. oH'm•o<~erá 
um J.laJ?allci'l:o ;i, fl'u,ud.e. 

O S!t. AJWON HAPTJS'l'A.-Si V. Bx. JrW 
pcrmW;o licença 1!U.l'a tanto, cu lho !l.a.roi 
um consolho: tnnha, a, maior· confiança na. 
r<if'orma., cu,ja. ma.ior gloria, eabe incon1;c~· 
tavolmcntc a, si; veju. nas suo.s dispogiqõcs a~ 
maiot•os gí1r·anl;i.a.s a.o voto dol:l nossmJ eon
cid.adã.os e a,o reeonheci.monto de seu morito 
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para continuar como me_m~eo_ J.osta C:~ .-; a, 
onde s0u concuri:!o (l vallOSlSSilllO ; mas-c 
:tqui está o conselho-mas, a par. de tudo 
isto, não se dcs'.luide nunca de culttvtU' com 
o maior' carinho a~ boas ge:1ças do gover
nador do Piauhy. (Riso.) 

0 SR.. ANIZIO DE ADREU-lsto é pra,ticJ. 

0 SR. ADDON ·BAPTISTA-Aqui ficam lan
ç:.tda3, Sr. Prosiden te, as considerações c1ue 
me é dado fazer em tempo estreibo ;Jobre o 
})l'ojecto em discussão. . - . 

Si não tiver opportum(hdo du volh1· a 
tribuna. part.J. oceupttt·-me dos ou~rosyont~~· 
Jimít:u-me-hei a ouvil' attenl;o a. d1scussr.w 
que vae proseguir a cargo de out.ros mais 
competentes, pa1·a saber eomu devo afin;l, ~ 
vottu• oslic peo,j ',<llio ou outro quidlliH~I·, 011 sr 
ni'i.o devo votar pol' nenhum. 

Sim senhores; ott si nr.7v llevu IJOl{o- por nu
nlwul.,' porq uo •-~ minl~tl. convicção intima_ d_e 
homem que so tem v1sto sempre na <Letlvt
tbde d.tL luta p:1rGíd.ad;1 sob o. rogimen de ([i
vcesas lei::l cleit ~raes, a minha opinião !ei.ll 
e desprendirla. das 11U.:Hti1·ú.~ con:!?en.r.:ionaes, é 
que aqui!lo de que ca.r.eccmos nao P do J!Ovas 
leis·eieitoraos, mas sun da rogenol'aça.o de 
nossos costumes político;-;, o de um f1·eio á 
improlJldade eleitor·al. (Muito bem.; 'muito 
bem.) 

Senhore,3, sejamo::; fra.ncos á Nação. Nós 
estamos na attitude Jo medico que, niTo por· 
igrioranci:~-mas P:>:' fraqueza,, ~canto c~e um 
caso c!intco perfmtamonte dtagnostwado, 
conhecendo os meios do que devo l<Ln1)ar mão 
para ·chegat· ~ c11ra., m~ios etncaze~, po~~m 
do cv.ia. energnt na acç~ao eltc se :nt.Lmllli1, 
TJI'OCl'astina o tratamcn1.o, c vac illutlinil.u u. 
dol', a.o enfermo c a. si mesmo, cumb:J.tendo 
s"mptomas sem pz·ocuJ'ai' atacar· o m<Ll em 
sua ur·igom. 

O Sn.. i\·IAr,AQrJIAS Go~çA 1 vt~s - A'::; vezes 
não ü possivci mesmo ru.zcl-o. 

O Sn. AnDoN BAPTVi'I'A - Si. nií,o é pos· 
sivel razol o, si o U.oante est;l portlidiJ, cn1,ã.o, 
no caso pt'<l::>ente, não. sei que s·esta.rú. a..o 
nobre Doputado, a mun e a J p:JVv brazr
loi.ro. 

O caso, pol'ém, e folizmen te, nã.o (~ ~o 
d1Jcntc írlcura,vcl.: '"' Clll':r, 1.1 "· r~Jgonoraç~;w 
das pra.tiea,~ eloilioL•a.cs do paiz. 

Tra.t;t .. :;o d.o urn CiL~o curav.JI, ma.~ euj:~ 
CUl'lL SO Vi\f.! fl.flffi0l'U.I1'JO p0l'IJI10 I) mediCO nn,o 
tem oncJ•gi.a pal'íL lnter•,·ír·. 

O quo so dtt ú oxa~t'!'mou l;o um es_I;IJ:do 
morbido das classes tlLrJgonéos da polltlCa 
brazileira .. 

1~' o do li l"io do poder•. 
Apt•ocianrlo o ,ju~ga.ndo com. critcl'io im· 

pa.'J•cial · o;g :..won tocnncn t01~ con l,orn pot•anooH 
!FIO ~o t,or•.m doxenrola.do nm nossa, Pntrin. 

desde a peoclamaçllo da Republica, se che
g<.u·á. (\. cJnclu~ã.o de que as grande.3 por
turbações de ordem que até . rL pouco tanto · 
tpa.halha.ram o ragimon, fa.zentio-o 11uasi com
balir, são a verdad:)it':L origem desst~. com· 
plota. falta üo oscrupulos em matorta de 
eloíç~õcs. 

Principalmente t1 horrorosa. lucta. civil, 
que se eeg-ísLrou no Cí.l.len la.dú do 1893 -
1894 cJm sa,ngue, dor o lucto ; principal
mente essa immensa do.::gr;.tça. nu.cional quo 
ainda. não o::;tá lle tod<L . esquecid:1, porque 
dillicilmcotc se extinguem :.ts cicaf;l·izus dos 
golpes que alvnjam o cor<v}fi.o ~o corelw~, e 
de cujo:; r·uinosos oJl'citos na vrtla. economwé~ 
a. Nt.J..1,~t~o ;1.inda. nio est:L de todo resta.ut'ttda; 
pl'incipaln:wntc c.~sa. natastropho fbi que 
<.~b<1.luu mll.i~ lll'oJ'undamontc em sua ba.o:;u as 
relaÇücs cnLl'C os eitladãos e o~ g.)vm·nos d.us 
~stado::;, dctot·minu.nd.o o actual estado tle 
cousas qu:tnto ao oxnrcicio do voto. 

A luta terminou pela victoria tlo uns so
bt·e outros; c, digo-o cJnl a sinceridade o_ u. 
t'r-aoquoza (1ue !leste m~monto devo~ Na,çao 
c aos mous am1gos, feh7.mente terminou. as
sim. Eu fui urn do~ vonei.tlus; por intn1tos 
pa.trioticos e com as rcsponsa,bilidatles de ci·, 
da.llão brazileiro, ónvolvi-me mt luta; mas 
hoj_•., com os olhos ftb~ n~ fntm·o d!3 nossa 
Pu.tria. que temos obe1gaçao do de1:<ar aos 
nossos vindouros dosannuvia.da e forte, eu 
confesso que era preciso com a. victori3: do 
principio de a.utol'idadc encerrar o pcrwdo 
das pJr·tudmções, para que possa. mos occup~r
no.~ om t'c1zer gr<tndc e prospera. a H.cpubllca. 
Braziloira dea.nte do mundo. 

I~ o tt•otan to, e mesmo llov ido ao modo por 
qrro t.arminou o poriud.o :-)angecnt.o, OH vcn
coclot•c:o:;, c h dos de si, i'ortcH da vie ~.o ria, se
o·m·os do poder, <Lc~vaioru.ndo ncllc, snsl,en
ta.ín-se rms pl)sições conctuista.das, manten
do-se a tvdo tt·;1nse, nã.o mais <L rr~ão. armada, 
porque não carecem, m:.~s compr·tmtndo_ com 
as mãos tud:ts u.s vai vulí.ts de c.~pansao d ·'· 
opinião dos s~u~ concidu.dã._o~ o. golpeando 
<LSSirn u. ConstttUJçi,o e a:~ lets elortora,cs, so· 
,;a.m cJUacs forem as ga.ra.ntias qno el~a.s pos
s:r.m vlleL·ceor, sob pectcxto do qtre awd · ~ ha. 
p:~rigo a. combater. . 

1,:• a. isso que S3 c.1.rccc pot• urr1 f.ormo: 
Pot· :.Lil'Wt' da F(J(lor•:tçâo, mn llomon:tgom a 
ltopuiJlica.. l'al.~a.mos um usJi)J'~:o commnm o 
dod.i.quomtHI08 dosinl.rn·nssa.da.mr.nf.n. ;~o t•n
sbhelreimtmLo do ca.I•:t,el,fll' o (H'ol.o,rnmos ;r,~ 
líbm•dn.des qno n, Com;l;il.ni~~'to outot•gou a 
l,odos cidadãos IJrazileit•os q uaudo lhe.-; con-_ 
feriu o dil•cito do uscollwr I ivromente o~ 1'0· 
peo .entan!;c:; da. dcmocl•a,ciamtcionu.L (Mnitr~' 
/)(nn ; m·rttlo !Jcm • ) 

o SR. MAr.AqmM; Clo:-:(;Ar.VJ~S-0 rc.no.lío 
nfio ii.pJ•ovcU,:r,, 
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·· O SR. AnnoN BAPTISTA~Si não aproveita, O s·r. ABDO.'-j BAP'l'ISTA -Sim, em materia 
si· isto não é possível, porqnc o veneno já eleitoral. Não se escandalizem, senhm·es, 
corroeu por demais o organismo, então é com as palavras que acabo de proferi!·, in-

. forçóso que retrogrn,demos, não com o ge· dica.ndo o remedio heroico para combater o 
ner<tl Glycerio, qua.::;i um quarto de soculo, mal que cmbaraç~a o funccionamento regu
pai'<t irmos f<tzer reviver mn<'· lei, a lei Sa- lar do organismo federativo. 
r ;üva, um apparelho que Jt não póde fun- Podem eUas ser filhas do erro e de um 

. ccion:n• bem, pJrque o meio é mui diverso; pessimismo excessivo. Si o são, deixemos 
.uma lei que o propl'jo autor jà tinh:t ropu- então quo se vão por ahi fóra, á met•cê dos 
diado qm.nJo colhlborou na que o regimen ventos enfermiços que reinam nesta atmo
republic t.mo adaptou ; retrogra(lemos, sim, sphera morna da uoscrença; mas façl.mos 
até á Ct.~·rt~ de 24 do fevereiro P<tr~t estabo- todos votos para que, repeJlidas por corren-

' lecermos um poder unico e fo1·te que exerçét tes mais fortes, eUas não retrocedam até este 
suas funccões constítucionaes directamente recinto, que é onde, afinal, sn . condensam 
sobre todo o territGrio nacional. todas as iuéas pa.trioticas, exa.ggeradas ou 

·Retrogradomos, sim, até a Carta de 24 de não, impondo-nos a regeneração das pl·ati
fevcreiro para restabelecermos uma magis- ca.s politicas, não por meio de leis de occa· 
teatura uniforme, um podel' judiciario unico, sião quo adoptemos hoje par~ amanhã sorem 
forte na sua independencia, com prestigio Hludidas e üesprestigiapas,ma,s por exemplos 
bastante para. ützer justiça mesmo contra de moralidade elevadíssima e dn justiça ir
os potentados c apezar delles, concorrondo reductivel em nos~at- decLões sobre casos 
assim para quo o cidadão exercito livre- eleitoracs. de modo a lev~~rmos ao seio <la 
in ente sew; direitos den1.ro da orbita consLi· . Nação a. convicção de quo vão começar a ser 
tucional. (1'1·ocmn ... se muitos apartes.) um · ~ realiuade: essa liberuad3, que pelo 

Não Lcvanr.o uma. bandeira nem desejo a menos em ma teria. de su!fragios _ eloitoraes 
morte da, federação, que en tambem adoro; ainda ê uma conqui:3ta a fc.~vor; essa igual
mas, si não é pos.:livel sa.lYal-n. d~ situação Jade, pala qual a.núa ha poucos dias se bateu 
angustiosa em que se acha, coagida pelos aqui com a vehemencia de sua logica supo-

. detentores do poder e amaldiçoada pelos rior e com o brilhantismo de sua palavra 
opprimidos, então, para quo tudo não se brilhante o illustre Sr. Barbosa Lima, -e 
perca na Republíca, ompL•eguertios o recur:3o que ainda parece ser urna aspiração toda 
extremo que acabo de indicar. idêal; e es.$a almejada fra.ternidada, que,por 
· ·O quo não podemos é ficar' estacionarias emquanto, é simples miragem na Republica. 
sob a influencia da d.:scrença do illustre Brazileira. (1lfnito b ~·m; muito bem,, O o,·adO)· 

. Sr. Galeão C:.~rvalhal. . e 1it~tilo felicitado e r.~fJraçmlo po1· quasi todos 
O Sn.. Ch.r.r~Ao CAitVALIIAL- EllllllaLcria o~ Depatmlos 11resentes.) 

eleitoral. 

DISCURSO PH,ONUNC1ADO NA Sl~SSÃO DE 4 IJE AGOSTO DE WO~J 

(Vitlo png. li~ dn p1·c~tHlto volnmr.) 

O Sr.F•·an~ii!Jco Dct•ani.•(IJno I Senhores, a. reforma oleHoral, é escusado 
Sr. Presidonto, V. Ex. e a Ct~mara, om quo cu repita., é uma noceasidadc in~diavol.. 
sua generosidade c benevoloncia, ldo de A opinião . publica., por todos os seus orgãos 
relevM•:-Ple a ousadia de intot•vir no dBbate competentes, düü·iamente allude :.t nccessi
do projectotão importante, de matori:t da dada <.lo accentmtra legitimidade ()a forma
maior roleva.ocht, quo t:tnto interessa a ção dos poderes publicos,quc na dem,Jcracia, 
nação, como seJa, a rc(',n•mtt cloüoral. na Republic:t, procedem da. olciç1'i.'o, do vot.o 

;vttts toEho alguns deveres ~ublicos a cum: populat·. _ 
Pl'll', ~:' nao foi put• outt•o mottvo quo rcccht As dosconfiancas sao ta.mánlta,s, quanto aos 
o Hlit.ndato do Deput,~do fc~dernl. ' vici.os o defeito~ das oleiç:ões,"·que .~c con<':tti-
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tuiu um dever de honr .. l. do Congre3so Na
cional romper esse apertado bloqueio da 
des~onfia.nça publica e dar prov<1 ao pa.iz de 
que a suu. ma,ior preoccupação é a verd;_tde 
(1:.\S urn<\S, é a legitimu,ção dos poderes pu
blicos. (Mttito bem ; muito bem.) 

Senhores, os abusos são taes, de tal ordem, 
tão graves,que ninguem mais crê na pos·üb:
lidade. na. existencia. de eleições verda,deiras. 

O SR. CARNEIRO DE REzeNDE- Apoiado. 
Nem nas eleiç~õos verdadeiras. ( ;lpoiados.) 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO- Senhores, 
. o Estado de Minas foi sempre reconhecido e 
celebrado pela sua intransigencia quanto {t 
pureza. das eleições, quanto á independencia 
e á legitimidade do voto. O mineiro defende 
o seu voto com ardor iucomparavel ; mas, 
senh01•es, a suspeita é geral e attingo a 
·todos. 

Entretanto, alguma ve1•dade tleve filtrar 
atravéz do todas essas irregularülades odes
ordens, dessa montanhct colossal do a.busos. 

Alguns fogos brilham ; é irrécusavel quo, 
a.peza.r dos maiores desmandos, de am
plificações escandalosas do alisr,amontos e de 
actas, do cong1•esso de simulações, que te
nllam surgido na eleição dJ lS de fevereit·o, 
ainda assim é i1•1•ec•Jsavel que a nobre depu· 
tação mineira resume o representa forças 
políticas consid,~raveis. 

VozEs-Apoiado, apoia.dis~imo. 

0 Sa. FRANCISCO BERNARDINO - Sou in
suspeito, senhores, (muito bem) porque ·fui 
eleito sem quo tive2s:3 tido, como os demais 
companhoirod de bancada, a recommendação 
da commissão diroctora da. politica rnineira. 

Mas a. verdade deve se1• dit:t em a.s.mmpto 
tão importanto, tão melindroso, o dovo zolar 
como todos o~ meus illustres cullcgas, o 
prestigio da, Camara dos Deputados, desta 
corporação eminente, que tem par~e pt•iu
cipal na elabo1•açãG das leis. 

Assim, senhores, C·1mo a. na~:ão não crê, 
como a nação desconfia da legitimidade das 
eleiçõe~ e dos eleitos, quando não fosse sinão 
para desf'a.zer essa desconfiança, tornar-se-hia 
preciso, custasse o que custa~so, motter 
mãos á obra. e não descanslr, não concluir a 
legislatura, nom o primeiro anno de legisl.l.
tura, sem fazer a reforma eleitoral, sem dar 
pleno test(3munho ao paiz da pu1·eza das 
convicções, da elevação dos intuitos da C'·· 
mara dos Deputados. (Muito bem; muito bem.) 

Senhores, as eleições impurtls cor1•ompem 
profundamente o organismo nacional. 

Quando as instituições estã~ for&omQnte 
consolidadas, J;'Osistem aos m:los governos e 
fazem frente com vigor e galh~trdia <ls Cl'ises, 
ainda quo intensas ou do desusada. violencia; 
o, ao contrario, um bom .governo mal con-

segue apadeinhar instituições peeverttdas ou 
condemnada-:;. Eleições regulares consolid<nn, 
a.o p:1sso que eleições falsas c ruins compro~ 
mettem as instituições politicas. 

Uma boa lei oleHo1·a.l v<.do um<t consti
tuição, porquo a. vlvitlca. o lhe infunde a. 
alma, o espírito da na~~~ão. Uma. ho<t lei olei
toral, pcrmittindo quo o oloitorado se mani
feste, quo se colham os sutfragios livres e 
verdadeiros da. população, estabelece a cir
culação vigorosa, das idéas o da~ aspirações, 
implica em um 1. confirmação parmanente, 
em uma renovação perenne das instituições 
constituciona.es, peoduz uma obra. de adaptt\
çã.o inc.:ssante, por meio da quu,l a cónsti
tuição escript-a, o g ·ando app:trolho regu
lador da vida nacional, dia. a dia S•3 torna 
flexível, mais a mais distenuo sua capacidade, 
do modo a dar sa.tisf'ação conveniente üs ne
cessida.des, restringindo parallola.mente os 
casos de emenda e reforma. 

Ao cootra.riJ, instituições a.dmira.vei$ e 
optimas dã.·J ll.e si os l'ructos mais desgraçados, 
si os poderes pnl:llicos se i.llimentam o so 
formam nas fontes envenenadas da violoncia. 
o da corrupção. (:tpoiados; m.uito lJem.) 

Oa alistamentos, senhores, perd.m·<1.m torla. 
a fé. Os alistamentos sã·J, em gei•al, imper
feitos, clandestinos, simulados e falsos. 

0 SR. JULIO DOS SAN1'0S-Apoiado. 
0 SR. FR.ANCISCO BERNARDINO-Com esta 

base! senhores, é impos.;ivel que so fu.ça o~Jra 
digna e patriotica. 

As mesas eleito1•aes, de~do quo os grupos 
políticos perJeram a confiança no voto, e se 
ausentaram das urnas, as mesas oleit-Jraes 
vendo-se sós, isoladas, o povo ausente, oJ 
eleitores quedos em suas cu,su.s, as meJas 
eleitoraes ent.ão escrevem as actas [L sou gos· 
to, simulam resultados o eleições, in vestin
do-se do um mandato tacit'J para vot:tr pe· 
los :w ~<Jn tos. 

-A's vozes o mandato ta.cito exi:::te, e até 
autorização expressa do c;eitorado unanimu 
para que a mesa vote poe ollc, c ta.l exi?e
dientc significa nesse c:1so o emponho de 
poupar e::;forçJs, t:ab~dhos o dcspeza.s. 

Estas simul:.tçõcH poderiam ser con.siuora
das ionoC!entes em seu::; in iuito~. Deixariam 
de ser fraudulentas na sua intenção, com 
exprimieem do facto o p.:msu,mento domi
nante da loc:tliJado om que ollas são fabri
cadas. 

M:.t!:l, sonhoros, essa, intJnção, que apre
goam, de não falsear o sentimento do elei
tora(lo, uã.o absolve. O expediouto faeil a que 
recorrem para poupar csfo1·ço, trabalho o 
despezas ô altamente censuravel, altamente 
condemnavol. E' preciso nãJ simular. E 
preciso trab:.~lha.r, forcej;~r c lulittr para q11e 
o c~pirito popular devéra.s f'alle aL·avéz das 
antas o clleguo ai;é o recinto d~sl;a Cl~~ar.t~ 
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Senhores, nas monarchias não é tão grave 
.o mal da corrupção eleitoral, porque nellas 
, existe sempre vivaz eeffccti.van. rept·csontaçã.o 
da nação no mooarcha hcreditario ; mas nas 
republicas,na.s democracias puras em que não 
só o Congresso Nacional, mas ainda o Presi
dente da Republica sác das m·oas, o Pt'esi
dcnte da Rcpublica, c1uc é o representante 
pe..:soal c magestatico üa soberania nn,cional, 
os cuid:1.d03 devem recrescor e augmnota.r-, 

-porque o vicio da eleição do Presidente daRe
publica, [tlém do constituir um grave perigo 
interno, quo afl'ecta a tranquillidade pu
blica, tamltmn póJe influir nas rchç-õos in
ternacionaes. 

Deus nos livro de tão cle:jgraçada emergen
cia, em que possam um dia acreditc.tr outros 
governos, com os quaes entretemos relações, 
que o chefe da mtf;ão hrazileil'a. represente 
tl'opelias das urnas, a obra da rrtttncommuna
çã.o c da fraude ! 

A questão, portLLnto, (}da maiil alta gra
vidade emquanto pertencer ao eleitora lo, 
por suff1·agio directo, a. eleição do chefe da 
Nação. 

Alludi ao modo pelo qua.l ent1•ei. nesta 
Camara., pela dosignaç\o espontanea de um 
eleitoraclo independente ; preci:::o, por
tanto, ·accentuar a posiçlto politica que nollu. 
occupo. 

Conservador, quo sempre fui, tenho sido 
mais amigo dos governos do quo os gover· 

•· nos tcem sido meus amjgos ; ni1o mo queixo, 
mas assignalo esse fac to. 

·. .Assim é qun, embo1•a dedicado a.migo, 
, quer do governo do E:stn.do, qnor do governo 
,- J'edora·l, disputni. como .iil disse, a nloíção, 

sr.m Lnr tido reeonunund:u.~:i.o n apoio om-
cial, c, ao cont.J':Ll'io, vendo-me na dillicil 
t!Olltingoncin. ([e coutJ•a.puJ•-mo :í. l'ecom
monua.c:ã.o dos dirodnl'f'S do pleito elnitm.•,d, 
como cu solidarios com oH mesmos govet'IIO!-l, 

Annnnciei t\.0 eleitJt'auo quo disputaria os 
sulfragios com o ornpouho d.o apoiar, na 

c. maior dedica,ção, si fosso eleito, o governo 
i do Estado do Minas o o governo federal. 

Para isso en tinha o tenho as melhores 
razões. Applaudi com todas as vera:i a foliz 

1• .·• indicação do nome do acl;ual. Pre.~ide11te do 
[· I~stado, o Sr. Dr. Fl'ancisco Saltes, que, 
~- peJa moderu.ç~ão do seu c:wacter• e pola cul
f tura do seu ospirito, bem oiforccia. as necos
r- s:n•iaf3 garantias de uma administração ox
k_ coll.ente e satisfactol'ia, como tem aconte
~ cido,. contentando n. generalidade dos mi
t n eiros; ( .r1poiados da banctula minei>· a.) 
j' O pons:tment, do governo d..J Estado se 
' tem encaminhado no s::?ntido de acalmar os 
~ cspJritos, de attenuar as contendas Jocaes, 
?::·de dir·lgir as activldades e . os esfot•ços para 

.
·Í'-_ .. ··. lutas ~ma.is fecundas, quaes as (JUO se refn
i rem. 1.«. l'cgoncraç~ão (!conomica, (!. 1;ra.nsfi>r-

mação do trab::tlho o da industriu., ao en
grandecimento e prosperiJade do Estado. 

O solnmne congl'esso que se rcnniu em 
Bello IIorizonte dtí claro testemunho das 
intenções desse gover·no, que festejei no seu 
nascedouro e tenho o mais vivo dosojo de 
acompanhar, com tts minhas profundas syrn
pai.llias, até o dia derradeiro o cxpieaçü.o do 
son penoso mltnda.t;o, contando quo o eminente 
S1·. Dl'. Fl'anci~co Salks nwilitani. aos mi
neiros justiça, sempre justiç_t, para quo ellos 
tenham ordem e oaz. 

Quanto ao govêrno federal, escmo signi
ficar o applanso vigoroso com que sustento 
a pulitica actual, como cst<L sendo p:·aticadu., 
politica moderada, generosa e patl'iotica., 
que p:oocm'a. dissipar em sua acção quaesquer 
laivos de violoncia e solver as questões com 
delicadeza e cordura., promovendo, como 
tanto é preciso, a p~t~ c a hal'monia entre os 
brazileiros. / 

A crise qu::J atr.,;wessa.mos é profunda e 
não sei si menos perigJSa do quo seria um 
vordadeii'o estado do guert•a. Sim, porque ::~ 
nossa capacirlade e rosistencia., as nossa-: 
forças vão diminuindo todos o~ dias, o, si 
essa degradação continuar, forçosamente 
aggra.vando-se, não sabemos o quo se·r<L dos 
destinos da nação br<tzHeira. Em condi.ções 
de tal modo criticas, a pacificação dm e.:~pi
rHos, o concurso espontanoo c generoso dos 
brazileiros $ão indispensayois para a salva
ção da Pa tria. 

Senhol'es, a politicu. quo domina, nm voz 
de soprar as divorgencias, 11s apu.ga, e con
solida. o anima, c procura. osta.bclocor es~a. 
unida.rlo no,q nnimos e uos osf'orç~os, que •í con 
rliç:-í.o indisponsa.vnl pu.m. a. vic~V•Pia. ern eon
,junctm•a!-l t.ão apor-tn.da.s. 

A P•~r· da. cm•dur·a, niio f:t.Jiia. enm·gi:l. a.o go.~
vm·no J'otlor;LI, nem dcci:-liio pPompta. n l'a.· 
pida., quantlo requol'iu;t. 

Vimos qna.ndo 0:-3 bl'azileil'C'S se ach:\t'n.m 
em pet•igo no Acre, o commoveu-se a fib.t•a 
patriotíca, as forças militares se puzernm 
t•apidamente em movimento, . e lá fot·arn 
ac11dir aos compatriotas, evitnnflo violoncíus 
e depredações, ·os f'usila.mentos em ba.n1lo o 
summarissimos. 
· Nã.o se ·descuida da polil.ica. úo futuro o 
governo federal, não se atém ás difllculda
des do prcs mto; c vomos com quo onergia,, 
com quo decisão vêm sendo 1.nmaclas as 
providenci:1s para realização nos melhora· 
ment'Js do pol'GO e pm•a o emb!31leza.meni;o o 
saneamento destu. cidade. 

Esta iniciativa, senhore3, que t~ necess:tria 
e qno .ji.l tardava, esta iniciativa. qne ,j<í de
veria ter sido tomadu. pela mona.l'chia, c fui 
um dos seus grandes erros nã.o ter aprovei
tado a paz do um longo reinado para trans
formnr :t nossa g1~nndn motropole ; esb. ini-



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:23- Página 40 de 51 

ci[diva, senhores, o governo deve lo val-a 
por éi.c::~.ntc ecom tod.a sobrancerin.,qu:wsqucr~ 
que sejam as critic:-ts n.gouron tadn.s dafll.wlles 
que ~c intimillam corn a.reojo t:unanl1o em 
meio de c1·íse 1.:'10 maniCest:~. 

A inicin,tiva é heroica. o necess~Ll'Üt. 
0 Sn. GASTAO DA CUNHA-Muito bem. 

0 SR. FRANCJSCO BERNARDINO - Mas, 
son hores, o plano s~J'i\. i ncomploto si est:t po
litica. fol' se occupttr simplesmente com as 
grandozas da. mott'opolo, ombor<~ a influencia 
necessa.ria. desses molhoramon tos por todas 
as cir·cumscl'ipçõcs do paiz. Esta politica 
com certeza ha do sor completada, o j;.t este 
complemento cst<L tttmunci.n.<lo na, men::\:\gem 
pre.:dtlcnci<Ll. 

A crise econo1nica (l terrivol. , 
O Presidente da U.cpuhlic;t já significou 

c1ue é do seu proposito, que o.;tà nas iiençõos 
assentadas do seu governo íntcrvü· com 
acçã.o directa. e decisiva, afim de que, se· 
nhores, os grandes interos:;es, prasos ;í. pt'O
ducçft.o nacional, não percç\l.m por falta, de 
amparo o de soccorro. 

Accentuei, senhores, quando me dirigt <to 
oleitorado, que me consid<H'aVêL peincipal
mcnte como candidato da lavoura. 

Receio que os ln.vl'adores estranhem esta 
préoccupaçào de momento dos poderes pu
blicas com a olJra de molhurarnentos do porto 
do· Rio do Janeiro, r1ue lhes p:trece talvez 
oxcl.usivíl, a favor de melhoramentos na capi
tal ria Rcpublica. 

J~' preciso que saib1m, em primcit·o logar, 
qufl a ro:Llizaç:í.o uo~ses mnllluramnnl;os va:1 
l:t\'Ol't~em· th.\ mudo nfllea.;', as r.ontli<~iic~ du 
commoJ•cio, eo..~m a.s l'aeilida.dns do pol't.n, 
o do seJ•víço tlc e:u·ga. n do::.:ea!'ga. ; o molho
l'n.rnontJ üu pot·to v;~o flin1innh· a.s tlospez.as 
do conduct,~ii:o, isl;o f\, os gasl.os de p1.·ouner~ã.o, 
o por esta. Tól'm:~. ag-it' directamnntn subt•c a 
criso. (Apoiados ; mttito vem.) 

E' preciso ainda qne ollos saibam qne 
o grande movimento de ca.pitaes, re.~ml.tanto 
des:·,a,.; obl'a,s, vae proporcionar os meios de 
dispol os o applical-os, pa1•a, o fim, senhores, 
<lc restabelecer :1 confi.a.nç~a publica, do reor
ganizal' as instituições bancarias, a.fim de 
que o commercio rosf.Jigue, o o capi ta.l possa 
i1• em soccorro da lavoura o das índustl'ias. 

Não nos csctnocemos, p:n•ta, n~o. nós que 
prástamos decidido apoio a esta tentntiv~ 
d.e n:ielhora.r as conuíc,:ões do porto du Rio de 
.Janeiro, não nos e~quecomos, saiba.m-no os 
la. vradot>cs, tla.s c m..4içõc:; preea.l'ias em que 
üllcs vivein, e p;:msamos noUcs quando sus
tentamos osta política. 

Além disto, sonhoi'es, nacla. implica que se 
institua, se defenda, e venha a, set' praticada 
em pouco tempo a, politii:'.a, tl:t tlnfrsn. drt In.-

vout· . ~ que, untendo, (~ ~L política, üa, dofusa 
da N;J.çã.o. 

O Govt~rn1) do Rl'azil pt'l'eis::t. dnbollar :t 
c1·ise. Rrpotindo p:d:tvl·a~ d(l esLadt~t::t cu
Lebre, qna.udo so a.gi t,;w<t a, qno::;t;l.o da ~ÜlOli
ção da osm·avidão, dieoi: os podnecs publi
cas querem, podem c rlcvcm. debrlla.r n. Cl'i.se e 
solvce as pl'esentesdi!liclúla.des cconomica.s. 

Nada do f't•aqunzn.s, nada, de esmorecimen
tos ; não no.J falt.am o~ meios, é qnest.ã.o só 
de pt·ocm·al-os com att.cnçfl.o, do cnmpril• 
esse alto dever de p<Ltt·iotismo o reclamo de 
nocossida.do urgente. 

Eis porque, senhores, sendo osto, como 
acPedito, o mo~mo ponto do vista . do; mcu:J 
honl'a,dos collega.s, representantes llo · E8tauo 
do Minas (apoiados da bancadt! mineira), ou 
me inçoeporo, ele fltcl;o c de direito, <i bem
cada. mineira., para o fim de, como ultimo 
dos seus membro::: (nlro (tpoiwlos nttmel'osos), 
secundar a sua acçilo vigorosa., energica, fe
cunu : ~. fa.zcndo tudo qn~1rnt.o em mim estiver 
pam (jllC se nmntcnha. c so não quebre a. 
união dessa i.ntoltigente, numeeosa o bri
lhante representação (nwito bem), união que 
entendo ser condição de ocruilibl'io político 
e um grande bem p:.Lr:t o t•ogula.r antlamento 
dos negocias publicas, p:.u·~ o successo da po-
lítica. geral. (M1.tUo úem,.) ,: 

1~, si a.inda. n.gora., senhores, levêtdo 
por convic~~ão prufultda., quo nã.o posso dis
rarçar, eotcntli in l;ervir na. discussão d;t rc
fm·m:.~ oleitol'.l.l o ela.bor:w um substitutivo, 
consultei a,ntos a. dign:1. IJa.nc~tda. si lt;LverüL 
nisso algum inconveniente, o mo fui dccla.
ra.do quo nenhum ineonvoninnlin l1a.vm·ia.. 

O Sn.. \VRNCESL.\0 HHAz .... Apoh1lo ; ~ou 
tr~str.mn nl1:1, d issu. 

O Srt. l<'n.ANCJscu Hlm.NAHIJ!No- Sou o 
pPimoii·o n. l'f!(:onll~!CfH' os ~Oilt~r·uRns usl'orc;·os, 
ospeci:drnonte do illust.rf\ Dnputa,du pel.o 
Pin.uhy, St·. Anizio rio Abreu, p:Lpa, dohr o 
nosso pa,iz com uma. cxccllontu reforma eloi
tor~tl. 

Esta Cama.ra sabo mais do quo ou quantas 
provas esto illustre Deputa.do tom dado do 
seu amor· <LO tr·:l,lmlho, de seu p:ttriotismo, da 
:tU.a C<t.p:wida.de com que atiLCU. o rm;olvo os .. 
problom:ts difllccis do direito n da. pulitica. ' 
(Muitos apoiados.) 

Ni'b pteeiso ta.mllem l'endor homemtgons 
a.os seus U lustros. compa.n hoiros da. Commis·. 
são l1~~pccial, de roc(Jnltoeida Hlustl'u.ç.ão o 
compotoncía. 

Mas, sonhot•os, príncip:dmenl;c na. demo
cracia., entendo quo as cunvicc;õos so devem . 
amrmat· com toua, a franqueza, p:u•v, que a .. . 
opiniã.o publica as critique o se P·JSIIa ol'ien- · · 
tu.r quanto ú idóas o a pcssoa.s. (Jlfaito brJm.) 

Na.lla. de t;1•ansacções qua.n1;o a ma.torias de 
ortlem fnrHJ:t.mfmtn.l ; ti prr.císo q IH~ ca.d~L 11tn 
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APPENDICE 

~-assuma fi'ancamente a responsa,bilida.do de 
seus votos e de suas opiniões. 

Assim, divergindo do projecto em pont;o 
fiJndamcntal, on tendi dever c.I'itical--o. E' 

-verda1lo que mo po(leria. lirnltal' mera.mcnte 
á critic:t ; mas previ. a objecção de que é 
facH criticar c difficil substituir. OJfereei 
· entãotod.o um systema, em opposição directa, 
formal, ao systcma do pro,jecto da Com
missão. 

Esse projecto da Comn1issão, senhores, 
começa por levantar ditficuldades gra vos de 
ordem constitucional. 

A primeira dellas foi suscHad<1 pelo illustre 
represen ta.ute do Estado <lo Rio de Janeiro, 
o Sr. Henriq uo Borges, perante a mesma 
Comrnissão EdpcciuJ. 

Parece-me, senhores, que o alistam e o Go é 
um só, que não pôde deixa.r de ser um só : é 
o alistamento fed.er-al. 

A Constituição declat'tt c1uem 1} eloitol', e, 
assignalando os requisitos, as condíç~ões para 
que alguem possa sm· eleitor, não refere taes 
condi-;.;õcs e requisitos ao eleitor federal. 
Nã,o; a Constituição diz que todo o cidadiío 
brazileiro maior de 21 annos,desde que saiba 
ler e escrever o não se inclua .na.s oxcopções 
cstabe~ecidas, poderá alistar-se na fórmét da. 

_lei, isto é, da lei federal. 
~ Alistado, portanto, o ciuadão na fót•ma da. 
lei fed.eral, por ter os requisitos constitucio
na.es, obtido _o sou titulo, este título faz fé 

. completa, inteira, não póile ser recusado em 

. nenhuma eleição: o cidadão é eleitor para as 
nloiçõe.:; foderae.s, para as elci.ções ostaduaes, 

· para as elei<;ões municipaes. (Apoiados e nao 
apoiados.) 

O Sa. l~LOY CrrAvEs-Ncsto ponto não con
cordo cJm V. gx, ; na. Constituição ap.!oas 
so d.eterminou o (Ureito de voto, não o seu 

· exl3rci.cio . · 
O SR. T3A.rtnosA -LIMA-·AccoHar o quo diz 

· o illustrc ora.dor :;eriu. su hordinar a ostru
ctura. dos governo.:~ loca.es :í. lei federal. 

0 SR. FRANCISCO BlmNAIUHNO~Não me 
refiro á .lei · federal; refiro-mó á Consti iiuição, 

· qnc é expressa, o duvido que ha,ja meio d.e se 
: extr·ahir da Constituição I~'ederal o direito, 
· para ·os Estados, de fazerem alistamento 
· eleitoral seu. 
· Depois, senhores, ou esse alistamento dos 
Estadus q_uD,dr;,~ direetamentc ao fed.e1·al, e 
então é ínutil, ou esse aHstu.rnento dos Es
tàdos di vc1'ge do federal, c nosso caso iofdnge 
.a este o, portLLnto, ú. Con:stituicão. 

·O Sn.. Er.,oY CnAvBs - Póde rosuelttLr os 
ierm()s da Constituição, mas, na mitneira de 
nUsta1>, pôde divCI·gir, porque a parte pro
~essuaJ, a parte acl,jcctiva, a constHuí(;ão 

deixou aos Estados. Nessa parte podem os 
Estados por feitamente legislar. 

O Srt. Fr:,ANCisco BtmNAH.OINo -Não se 
trata tlc direito privado; ahi sim ... 

O SR. ELoY CITA.VES- Mesmo no dir-eito 
político ; é á mcsrmt r<.tzão ue proceuee. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO- Ahi sim, 
os poderes fednl'acs estétbelocem o diroitC~, os 
podert~S do~ Estados or·ganizam o procei3SO. 
Fóra. desta ordem de relJ.ç~ões de dit·eito pri
vado, não tem applicaç:ão a distincção entre 
üü·eito substantivo e direito adjectivo, pa.ra 
regular outros serviços e interesses. 

E puis não lm, não pódo havor perante <\ 
Oon::itituiçã.o, eleitores municipaes, eleitores 
do Estado o eleitores fedoraes. 

O Sa. ELoY C nA vEs-Póde, desde que não 
infrinjam a Cons~ituição. 

0 Srt. 1.-:.RANCISCO BERNARDINo-I-Ia uma SÓ 
categoria de elcituros ; eleitor é aqueUo 
que preenche corto::; requisitos; esse é elei
tor qu .Hficado como ta.l pela Constituição. 
A Constituição é expressa, não diz- cleito1• 
federal ; diz _;,eleitor- na, fórma da lei, lei 
federal. 

0 SR. ELOY CHAVES-Ma,s O ar·t.. 34, § 2° 
diz quo o Cungre~so é que póde legislar em 
matcria eleitora.l, para os ~argos fcdera.cs. 

0 SR. FRANCISC.> BgRNARDINO-V. Ex. me 
fornece um argumento: é preciso distinguir 
entre lei de alistamento o !oi de eleição . 
A lei do u.listamen to é federal ; mas temos 
lei de cloição pa1•a os cargos foderu.es, e lois 
de eleição especiaes em cada um Estado. 

O art. 34, § 22 diz: 

« Compoto pl'ivu.tiva.mcnto ao Congresso 
Nacíonu.l. l'egulal' a,s condições u processo da 
eleição para. os r.a.rgos fedcru.os em todo o 
ptLiZ.» 

Si competisse aos Estados organizar alis· 
tamonto especial-do eleitores do Estado, osto 
ar•tigo, por corto, teria. rostr·ingido a compe
tencia do Congr·osso Nacional para elaborar 
tão sómente o alistamento foder:tl, como lho 
commettou a lei da eleição para 03 cargos 
fedoraes tão sõmonte. 

O alistamento do eleitora~~ do Estado é de
mais uma perfeita inutilidade. A lei n. 35 
não so rofcrc a alistamento federal, nem a 
eleitores fcclcraes. A col>t>uptola, a mania. 
exa,gor•ada, d.O . autonomia, quo l'eÍOOU e 
ainúa. reina, levou os Estados a, arvorárem 
alistamentos seus, sobrccn.rt•egando com trn.
balho inutil o eleitoraúo, fatigando o cand.i
dato, o.s politícos, dispersando as attenções 
o, portanto, diminuindo a fiscalização c fa
cili.ta.nd.o as fr·~udes, 
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E' possivel a um cidadão conhecer lJem O SR. ASTOLPIIO DuTRA--Er1tão chegare· 
urna lei do alistamento o uma lei eleitoral; - inos ü. conclusão deqne ~~ inconstitucional 
mas conhecer e pouer applieae convenion- o processo pa.ra. <:t cel1~bração do ca:Ja.rúonto 
temente tant<ts leis federaos,.tantas leis cs- civil. 
tadu:.tes de alistamento c elo eleição, é im- o Sn.. FRANCisco B:m.NARDINO _Não se 
possíveL ; o resultado vê-se no abandono, no 
osquccimcnto dos preceitos, na facilidade do trata de dil'eito Pl'ivado. ( Apa1"tes.) 

b d J d l t d. Niio é o caso. Compete ao Poder Fodoral 
a uso, na esor em a a.pplicaçio c c 0 étS fazer a Lo i o ao Poder Es~adual cstabelcc;)r o 
as leis. 

Con:~idero ainda, senhores, inconstitucionu.l Pl'OCC:~so nas ~ousa.s pertencoutcs ao direito 
0 prujecto, 0 eate ponto parLL mim é capital priv<~do. Po·s quo ao Congr·esso Na.cionalpm·· 
e decisivu, quando entreuét sm·viço do alis- tence regulae o casa.mcnw civil, direito sub-
t ~ stantivo- ao Poder Estarlua.l pertence a 
·amento, e creio que mesmo serviço eleito- parte processual-direito adjLJctivo. Não so 
ral, aos magi::;trétdos estaduacs. devo tr,Lz.er para discus::;ão das leis poli-

O SR. HENRIQUE SALLEs-Ncsse ponto, ticas estes int:~propriados exemplos das quos·· 
apoütdo. tõc.:i de direito privado. • 

0 SR. ELOY 0IIAVES-Tambom divirjo do 0 SR. ELOy CHAVES--M<.ts quo a Constitui~ 
V. Ex. ção absolutamente não dis~ingue. (Trocam-se 

o sn. HENRIQUE SA LLES-A inconstiG ucio- 'l)arios apa1·tes. O SI'. P1·esidente ')'eclama at-
nalídadc pal'ece evidente. tençlio.) 

0 Sa. ELOY CIIAVES-NfLO ha. 0 SR. FRANCISCO Brm.NARDINo-Senhores, 
ou não qlwro demorar-me na analyse parti-

O Sa. FRANCisco BERNARDINo-Senhores. cula.r do arGigos da Constituição. Invoco 
parece quo esta!Jlos legi~lando como si fosso o sou espírito verdadeiro o dominante: 
o antigo parlamento ünperial! E' um ver- as attl'ibuições do Podoe Fed.era.L c dos 
dadeiro sonho l poderes locaos no regímen focl~rativo são 

Ampliamos, desenvolvemos as nossas at- completamente distinctas, o~tão ·tt'açada.s for
tribuições, como si fossem as mesmas que malmente, com linhas claras inequivo
compotiam a oUo, quando leglslLLva f'eanua- cas. As relações que oxis!.cm entre Otl po
mento, na plenitude dô Poder Legislativo, en- deres do E:)tado o o Po:1et• Fedeea.l tambem 
contranlo sómonte as longínquas limitações estão determinadas na Constitui~~ão. (Mitito 
e.~tabelccidas pelo acbo addic:ional. bem.) 

Agora, com o systemafcderativo, em que Senhot•cs, nós temos o art. 7° §:~o da. Con~ 
a o1·bita federal se distingue completamente stituicão Fe1Lci·al, que foi aincla huntem in
da orbit·t dos Estados, em que os pod.eres voc ;.~c.J.o por iUustrc DeptHad,J, o segundo o 
e .. :~ti'io todos definidos, o com a ac~~ão ro- qual as leis da União devem sor executadas 
stricta o limitada, como vao o Poder Fe· p:.~r funcciunarios fcdoraes. 
doral legislarem relação ao Poder Judiciario A lei do aUstamont;o, a lei da oloiçã.o fo
<los Estu.dos (muito uern) o dar-lhe.; f'uncçõc.;;, doral tom de sor executada, f:!(j c só por func-
ostabclecer obl'igações? (Mttito vem.) cionario.; foderaes. 

O SR. AnnoN 13APTISTA- Eu mo felicito O Su.. As·roLPHO DU'J'RA-gntã.o aloi n. 3G 
por vor com a minln opinião urna autot'i· _ é inconsUtucional. 
dado da competcncia de V. Ex. o sn.. l<'n.ANcrsco BEH.NAIWINo..-Indubi ta-

O Sa. FJtANcrsco BERNAR.lHNo-Obrigado; velm::mtc que é. Esó se explica o silencio pro-
mas não sou autoridade. fundo a respeito desta. inconstu,ucionalidado 

E' clamorosa a invasão, a cxorbitancia; e, visccr:~l pela pou.ca pratica dos princípios 
si ha ·alguma cousa do quo me a.dmire, é o constitucionaes .. 
fa.cto do que neste illust;•e Congress0, que gsta lei n. 35 foi feita na infanch do re-
mo pareco an l;os uma coUecção das repre· gimcn. 
scntt~çõcs dos l~sta.dos do quo um Congt•osso E' sabido que a. Republica veiu de subi to, 
Nacioni.t,l, sondCJ, corno é, tão logitimamonte de reponto, som ser esperada. 
sensi.vel om rela.çã,o á autonomitt e ás a·t.tri· A Constituição Fcdera.l não 1'urgiu do seio 
buiç;ÕO.d uos El'Jtados, se de.ixc p:.tss:1r sem os da Nac;ão, ·o por muita consideração que 
ffii.Lis vehomentes protestos o, ao con1it·ario, cita mereça om suas linhas grmws a ver
com alguma benevolenciLL~ essa invasão, essa dt~de é que seus a.utoros rort.~.m bu::;cal-a, não 
exol'.lJitu.ncia ovidentc do PoJct· l;"Olloral. n:1 tradil,:ão naciotnl, foram tirar os seus 
(Apoiarlo.'~.) grandes doliocament.o.; da ConstHuição Ame-

O Congr·cs::~o Nacional. n'ü.o púfb da.t• a.ttri- ricana. , 
buíçõo'.l dosta.s sinão ttos funccionarios que IUs u.qui eomo se verifica uma corta dill'o_ 
OStívorom dobaixo da I!IUU. jUt'ÍSUÍCQâO. ronça, ontt•o O OBpiL'ito na,cional C O :pt'CCoii;0 

Vol. :I.V - 4· -



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:23- Página 43 de 51 

f.li.::7·;::··:''' '' 2t:f"· · · · · ' ' \'i:": ·: ·Â.PPÊífôrcfu:.· 

i~'H ' ;g;,:!~t~~~~~~".!~t~ ~~;ug:é?~W~J~~~~Çã~0p~~: bi~d~~~u~~;;,,dpe,~'o~"f,f;gn6~t~~~is t;-fe~~~ 
k'~ eis:.L,aW que a. Constil;niçã.o funccione a.sn.l.lor, oxecn<Jí.o dti, lei eleitoral pódc sw ol1jecto d(\ _ 
f;Y. ao compasso do espírito r\acional. nenhum podido, nem htt modo de -se encu.rt'o-> 
r Assim se cxpliea como no começo tonhit ga.rom o::: go,-crnos doH Estados d.tt -execuÇão 
r-:. havido destas inconstitucionid.ida.dcs incon- de leis do semelhante cspocie . 
. ) .. ' sciontes. Entend:t-::le bem o caso. O Congresso Nacio-

Mas. :tmedi(la cpw o i.ümpo p:u;su., as idé:t.s nal niLó v:v1 n.tl;ribnit• a exccuç~ i'í.o da lei clt:li
vito scndocsmel'illmda.sn appa.1·oce :t. m·ii.i(~n., torn.l a.os governos dos K >tu.los con1 ·an
qnn n:i.o snrgi1l n,ntm~. na. pr·irneil'a, hol·a.. nut~ncin. dollr.s, ma,s impot' '"' scü pl'OPl'ÍO n.r
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Evi<.lontemonte, poi::;, si tt- Constii.uiçào esta- bi trio essa execuçi'i.oaos juizes do.;; Estados. 
lwlece rt ;wtonomia dos municipios, si o Poder Sonhol'C::l, o pensamento, n. pretençã.o de 
Feüor<tl <1bsolutamcn t;e não int.m·vem na, 01'31~- dispor o Congresso Naciona.l dos funcl'ionarios 
nizaçã.o dos mnnicipius, corno é possivcr que cstaduaos, com inteira liberdade, como se 
o Pudor Federal. estabeleça oh1·igações para f'os::;om s ~ us, cncontea resistcncia. em d:spo-
n,s ca.rnaras nuwicipaes? sição posil.ivn, do algumas Constituições. 

Senhores, nc1n nós podemos logisb1· com Assim :.t Cunstituição do gstado do Minas 
f<.tcil.idt.tdo sobre este assumpto estranho. determina quo o Podel' Judiciu.rio do Estttdo 
Não conhccernos os nomes da.s difl'erontcs a.u- não p6cle soe incumlJido do ou tl'as funcçõos 
torüladcs J.uc;:ws, ou admiuisL1·a.tivas, on ju- c.:;tranhas, que não SL}jam propriamcnb judi-
dicün·.ias. ciarias. / 

As noss,~s leis, quando vão .indcv.ida.mcntc A oxcepçã.o co!)signad~L no al't. 7°, § 3°, ela 
ob1·iga.r ou reger as autoridn.des locaes, Constituição F'ede1·al, rofel'e-so não :ts leis po
voem-se nos m:ÜOl'CS ontb:n·nços, porque liticas por excellencia.,como é a lei eleitoral, 
uma~ vozes são c:tmal'<ts, outra.s vozes são e só comprohcndo medidas ou pl'ovidoncias 
iniicndcncias, ouiirt~s vcz;cs cha,ma.m-sc gu- de ordem administeativa, <Io que se possam 
vm·nos do município, ou quo Jnolhor nome incumbir• os governos dos Estados. Vejamos. 
tenham. . A socc~~ c sons rigore.;; inclementes as-

Tan t :.~ _é a prova, c1uc não podemos legislar solam o Est,~do do Coará. O Podet• FeJol'a.l 
soln·e ess::~.s a.utoridados, cuj<t nomencl;_~tlll'n. as3igna fundos p:tt\t soccorros publicos, o 
nos c.:;capa, que não coustu. das nossa" .leis. dirige·SJ ao governo do Est:'tdo cncart•egan-

Mn.s O itl'li. 7° da, Consliituiçã.o Fcdoml é do-o di.~ <listribuiçi},o _._ dos _ SOCCOl'L'OS. 0 ao
terminante: n. cxccuçi'i.o das leis Jedoraos vcr·no diJ Cmu·:'t pôde· ttn nu i L' o f'a.zoL' a. /li~
compctc n. l'ullcci.unn;l'ios fed.eraes. H a. uma lirilmi(!àO. 
oxcopç:ã.o, <!. verdade. _ A execução pôde sm· T;mtbom, crn rela.~~ã.J :1, cobt'il,nc,~:t do im· 
confiada. aos govm•nos 110~ l•:sta.dos, mn- posto~. o go,'or•no í'odcr•;t,l p<\de julgar r~nn
di:~nf;n a.nnuencia. do~f;es. mnienl.o <~ne:t.l'T'Bg:t , J' o gover•no 1lo lllll I•;~. 

() Srt. .Jo}.:o Lu1:;; AL\'1~8 --- Af.t~ ltu.in i.nm t:L<IO do;o;:>a. cobr•a •.~a., conw j:í. o f'cz rnlnt.iva· 
ltavi<lo 11ma :tllllllf\llci:~ f.aei 1.:1.. monf;o ;t,o Rio Gr•:tndo (111 t)lll, pa.r•a. uvif,:t.J' n 

O SH .• J?H.ANGrsco Hr·:ltNAil.llJNn·--Ma.s 11ií.u (J conl;ea.lJaJlllu pulas f'l'iHJI;nir·a.~. Ahi p<'uln da.r•· 
o easo do qun ~w f.t·af,·~o. SB o pc~dido, o eut•i:dmouf.tl sn P•'uln da.r.• :L 

O l'(lena.ndo o systornn. c~ lei tot·al, nús nilo a.n llllCilcia.. 
vamos commettm.· nonhunm inenmlnncia rws S:i.o J'ola.çõns 1lo or•dmn iLilministr•aLiva C(IIO, 
governos <los Estados. poe ca.borom n·~ ~ma, a.lçadn., podnrn stw IIL'· 

Porvontut•a i.L·omo . ., podll' a.os govel.'nos elos n!il.da.s com ns g(l\rm•nos <lOd gsl;<tdos, dimcb.-
J~~tados filiO cxncutom os~-Jtt lei nlcltora.l '? monto. 

o Srt. J~r.oY CJJAVr·:s-Log-o osl;a lei não Senltorcs, 1j qunsr.ão g1•avo, fllndu.mcnta.I, 
i.nci<lo no al'l;. 7o úa Consfii f;n i<,~fí.o. ('l'rocam·se ·- 11 a quosf;ão da, retlel'<t.çã.o. A Con.)ti tuiçã.o 

) do~nr·rnina qno a fól'ma ropublican:J. · e a 
apart-e.~. . fúrnn federativa. não podem cons~ituir ob-· 

O SR. FrtA.NCJsco BErtNARDlNo-Está. na. jccto d:~ rcvis:w constitucional. 
rog1'a, o vou mJstmndl) CJIIC nã.o entra na Si a fót·m·1, f'ed.emtiva. nfí.o _púdo ser ob-
OlCcopc:ho. jecto de revisão con . .,tituciona,l, monos pôde 

O SJt. ,JJ~SUINO CAR.üoso-V ,l•:x. est:t IOV[tn
tando com bl'ilhu.n tismo urrm i ntc1'ossn.n to 
con trovorsilt. 

O Sa. ll'u.ANcrsco BrmNAUDINo-S.i a. aso 
pudossomos }Je . .it• aos govor·nos d.m~gstu.dos a 
C:{OCilQâO ela lei oloitol'al, oltcs poderiam pt·e· 
stu.r. sua. u.nnuoncitt. 1\ltts trtl ltypothoso ú in~ 
~t..'lmissi \'OI. 

sm· uJbrada. por meio desl;iL atropellada. c.m· 
f'usfí.o de attribuiçõu ~l, poe esta simulta.noi· 
üatlc repugnante de cornpctencü~s, por osf;o 
geral fiun111lto quo vom se subsGitui.L· :L dis· 
crimina.çilo luminor:th quo n.3U~ 1u~s linha.s se
guran e clu.r ~.~s da, ConstiGuição l~odera.l. 

Senhores, e.:;ta intt·usão do Cong1'esso Na
ci.onal nos dominiosdos gsL;trlos é .a, mo1'te do 
rogimon fodc1~ativci. · 
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g, como seexplica, ·no nosso paiz, em que 
tão acceso é' o amor da f'edera.çi'"to, como so 
oxplica ost<1 abdic;v;ã.o silencio .·a? 

Em que.~tões ardent.cs, como esta, não ha 
corno invocar a autorid.ade d[tS · opiniões ca.l
mr~s o alheias. O ministro do Snp ·orno . Tri
búnal Federal, o Sr .. Toão Rarha lho, em seus 
lnminosos · commcnt.a!'ios disseri;a lünga.mon
tc sobre a necessidade logic:t, não Si.~ J'ef'm·o 
já aos peocoitos legam;, ;t necessidade logica, 
de confiar · a União a funccionario~ seus a 
execução de suas leis: 

« A cxecu(,~ão da.s leis c actm; do Podcr 
Federal não pJderia soe confiad;t á::~ a!.l.minis
h•Jçõos estaJu~tes som gr::tndc3 inconvenien
tes e perigos de insuccesso. Para que a 
União possa regular os interesses comrnuns 
que lhe sfio confi.ldos c manter <~ ordem ge
ral, cump1·e que tenha. acção dieocta. sobro<~ 
pessoa dos cidadãos sem necessidade de agir 
poe intcrmedio das aut01·idades locaos, e po
dendo usar dos processos c do~ meios coer
citivos. Do contral'io tcritL de goyerno só
monte a a.ppat•cncia. Dahi a nccessidado üe 
agentes sons, de c~taqõns admini,;tra.t.iva.s 
i'nas e do rnagisi;l'atul'a sua.» 

E' uma ncco::.siuadc logic.t, sonho1·os, e, no 
momento om que so fa.Lta.r a ella., a eonclu · 
são I! t'at;al. O· Po<lm• Fodera.I deixa. ele ser cf
fectivo. 

Voja.m hom os riscos uossn. oxor·bita.ncia e 
con í'usiio. Dn.h i r•osul t.am conscq uoneias l'a.
t.aos, desu.stt•udu.s pn.ra. uma o o11tt·:.~ parto, 
pa.T•aa União o para os Eshdos. A Uni?í.o, o 
Poder l~ndm•aL invu.uinclo IL son gosto, intor·
vinclo tnra. dispo!' dos jul?.os dos l~sta1lo.~. 
Wllllll Si f'rJH:u:llll f'llllCfdOII:ti'Í.OS SI\IIS, IISIII'Jl'L I) 

dlL•olto tln:i Jr:~l;a,dn3. l'or oltl.t·o Jn.dn, poif:! 'l'w a. nxncuçíi.o da. lni d:~ Unifio nii.o 1'1 eon
f a.dn. lt l'llllf!ninnii.J'io~ so11.-1, a. o.ec,·ii.o t'eclHr·a.l se 
dolJIIltD., se r.nr,•nf{tHtco, ~o af'r•ouxn, 1-:c rnduz 
u. unda .. 

N' n. digsnl ução da fmlor•:t~:ão pelo oul't·a
quocimonlo 8:multa.noo <lo dir•eilio dos Est:~
do::; c d.o impcrio dan.utoridudc l'edcr:.d. 

Sonhot•os, rcspoit:o :1 intcn<;iio do todos. 
Ma.s si cu j)rocnras~o C)mprobondor ou 
apanhar o mot.ivo de tanto desconcerto, a. 
ra.z?í.o dosso contt•aste ontt•o o vivo c apre
goado zelo pela. causa. da. fodcraQão o o sou 
:~ba.nuono, ·eu ilcltaria. uma explicação, e 
l;alvez acerta.sso. 

Paru. muitos, pura . a mu,iot· p:n·tc, fedo· 
J•ação significa entregar tudo aos EsttLdos, 
pouco lhes importa.nuo a União. 

Para ollcs, do sou ponto do Yist.a., n. ex
ecução dn.s lois fodm•acs 1! uma. · conqnbta,. 
Os serviços f'odcraos commottidos a f'ttnccio· 
narios do Estado~ão, a bmn dizor, outl'os 
t.an tus sm•viços, quo nccroosconi e on tl'am na. 
nsphr.r:.\ dos Estados. 

. . . ~ . 

OsEstado~sc erigrandúceil1}Kír .· esse .· mmlo, 
á. custa da União. E' a. llypertrophia do~ 
Esta.dos, senhores, dis:;;,Jl vento d:t federa.ç:'í,o . .. 

UM Slt. DEPUTADO- Pcrfcitamen to. 

0 Srt. FRANCJSCO HrmNARDINO- 0 illusi.rc 
OJputado pelo Piauhy, um dost(3S dias, 
rle~CJ'ovou com voz elortuonto o estado in
fnliz, dnspwst.igiado H tlnca.dnnte tln:;; mnni
eii,ios, · n no~ d.isse: << OEsiiado eon1isco11 o 
municipio. » 

Si o Estado vem agora absorvm· bmbem 
os serviços fcde.mes, iL .p1·otexto de oxccuta.l
os, isso 1'e<lunda.1·<1 em reduzir o poclol' fe
deral ás simples appa.1·oncias, segundo colll
monta. o duuto ministro Joãu B<Ll'balho. 

Mas, sonho1·os, cu. tenho pressa om tratar 
do outro a.ssumpto. 

Si acho irnpo.-lsi vol confiar a execução da. 
Lei oleitu1·aL foU.ol'éLl, pela qua.l se elegem o 
CongTcsso Naci01ml, o Pl'Csiclonte da. Ropu
blica, :Ls magistl'atums dos Estados, tambem 
on~cntlo quo não pMe sm· confiado o sol'viço 
oloitot·:tl á magiNtl'iÜlll':L fmloL·a.l. po1·quo 
noste l'Ogimon do al.tl'ibuiçõn~ limitétdas as 
a.ttl·ilmiçiiC\S tlo Podm· .Jutlicial·io Fodm·n.L 
osl.ão det.cwminaclas ni.l. Constí:;uiçã.o. g• uma. 
,iuL'isdic<;ão de excupção it do Pollm:· .rudi
citt1'io Fouoml, qne não l)Ólle Hm· amplia.d::t, 
e compod.a un Lca.mcn to a.-:~ dellncçõos ueccs
sa.l'ias, logicas, qno se contoem no pl'incipio 
estabelecido. 

Como é CJliO, competindo ao Poclcr Judi· 
ciario Li'edera.L súment.o processa.l' c julga.t• 
a.s mtusas determinadas ntt Con . .,tituiçã.o o 
a.rtuellas OIJI;l'a.s que so f'unda.rem Logicamonto 
na. mosrn:t I'ar.ão consl,it,uch):Jal, como ú l]ml 
~o lho vao onLt•Pg:tl' o ~nl'vir;!o tdnit.or:tl com
plot:uncnto nsi.J'.tnho üs su:Hl a.Ur·i!Juic,~õos, 
:i. r·a.ziio do snt• d:L instil.ui<:·rio tln,l.n podor•, 
:ül;rihu içü:~s q un llil.d:t 1.enm 1IB judiciari~ts, 
a.l;l;ribuições dP ear·n.ctor oxc~lltsivnmonlio oloi· 
tor·:tl '? 

Tenho duvidas ta.miJom nosLo ponto, quo 
se mo n.figur:t impor·ta.n tn. 

Mas não fico súmonto no :Ll'gnmonto consi.i
tucional: inroco os inconvenientes do or·
dom politica.. 

Sim, senhores; o illu:;tpe Doputn.u.o pelo 
Pia11hy, com o seu conhecimento das cousas 
o dos homens do nosso pttiz, mostrou a llo
gencração dos municípios, por·q no I hes fo
ram eommettidas u,ttJ•ilJIIiçõol3 politica.s, e 
disso quo os municípios degeneraram ao in· 
fluxo o sob a prtJssão dos govcr·nos dus Es
tados. 

Como é que t.ambcm nã.o lm de dogencr:w . 
a ma.gistt•a,tut•a, si. iguu.I missfío lho f'o1• 
commettida. ?- E pa.roco-m9 quo .. a .. magis· 
tratu['a. niio t .nn sú a. incunihcncia de alisti1r 
-olla intm•vem na. forrnaçí:i.O d:lS moSa~>;;! 
(Apofad as.) 
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. . . o Hlustre .e intelli.~ente Deputado de São 
·Paulo; quehontemorou, nos disse. que em 
s. Pàulo ·o sarviÇo de. alistamento é · con-
fiado' á. magistrà.t11ra local, o com _· éxcellen tes 
resultados. . . . -. • 
. Mas'; senhores, e~sa magistratura tem 

tido até agora, apenas, o serviço das elei
ÇÕE}S locaes. E, si accumular tam bem o ser
viço das eleições fedm'aes, si monopolizar em 
suas mãos tudo quanto se referir. ·a esse 
serviço - ~ 

Pergunto ainda: tem havido lutas eleito
raes, ·sérias e generalizadas em S. Paulo~ 
Os partidos _ se · .teem rrtedido no . campo, 
em face um · do outro, mando de todos os 
recl11•sos que as leis eleitoraes facultam ? 
(Paus~.) -

Si não tem havido essa luta vivaz e forte, 
a ma:isteatura não foi experimentada, nem 
posta em p-·ova nesse transe difficil e penoso, 
para dizel'-sc que ella escapará, sempre vi
ctol•iosa. e illesa, do influxo seductor das pai
xões politicas. Aliás a magistratura do Es
tado de S. _ Paulo tem a melhor reputação. 

Senhores, eu não ex:aggero, mas oporigo é 
granuc. · 

Nos Estados Unidos, ha muito pequena, 
quasi nenhumtt teodencia para a reforma da 
Constituição Federal. · 

São poucas as emçnda.s que tem merecido 
es.:!:t Constituição, mas. a pa1• dessa quasi 
immobilidada da Constituição Federal, vemos 
as altm•açõos incessantes que teem soffrido as 
Constituições dos Estados. Assim é no nosso 
paiz, onde a par de prestigiosas opiniões 
dissidentes, · uma. corrente vigoeosa -- resisto 
denodadamente a toJa e qualqum· · in novação 
da Constituição do 24 de fevéreil•o. Em com
pensação, tal como succedc nos Estados Uni
dos, ra1•o é o uia. em que não tomos noticia 
de que este ou aqu3lle Estado reformou. está 
reformando ou vao reformal' a sua. Consti
tuição. 

No .dia em que todos os poderes oleitoraes 
estiverem enfaixados nas mãos da. magisíra
_tura . dos . Estados, começa a . p1•essão SJbre 
ella, tal qUaL houve em relação aos · muni
cípios, para. dominai-a, para fazer <com que 
ellá. setot•ne pura e simplesmente um instru
mento dos governos. 

E, de duas, uma: ou · ella sujeita-se ou 
revolta-se. . . . . · 

·Nã9 póJorevoltar-se! ... Dizem que a ma· 
gistra.tura está protegida pela inamovibili
dade, . que . esta inamovibíliuade está na 
Constituição do todos os l~stados. 

Refo1•rna.-se a Cunstitul~lão estadual, o tot•
ná-so, entilo, uma lnagistt·atura amovivol. 
Estará. o lia vencida o subjugn.da., como foi 
vencido' é subjúga.doo município . . . . ··· .. ·. 
·•· Por bem, portanto, senhoros, da tndepon· 

l\encta;du, inamov1bil1dade da magistratul'a. 

dos . Estados, eu ·· entendo que é um grande 
perigo .i e confiar-lhe, funcção ·· politica<: é 
P.el'vertel-a,é desgraçal-a, é sujeital-a- aoim~ 
mensos dis::;abores ! . - . · · ·. . . : 

Senhores, outros . distinctos collegas teern 
examinado e analysa.do propriamente a ex~ 
tructUra do projecto.·. da. · i Ilustre Com missão, 
de principal autoria do i!lu . .,tre Deputado 
pelo Piauhy ... 

Tambem acho infelicíssimas asidéas •. ge~ 
raes do projecto, c.uja. preoccupação, para 
extirpara fraude, é cercear o voto. (Apoiá
elos.) . . · · ... · 
· Para que o eloitor se aliste, op1•ojecto 
obriga-o, seja qual fura extensão da comarca, 
a vir dos logares mais longínquos, em pessoa; 
escreve1• perante a Commissão o seu requ.e~ 
rimento : ninguem · · se deslocai'â para 
tanto. · 

Obriga · ainda a eleição na • s·~de das co
marcas ; os e)eitores precisam sahiL•, aban~ 
donar seus éommodos, viajar ·. dias e dias, 
vencer distaiiüias consideraveis para darem 
seus votos ! · 

Senhores, isto é tornar tão onerosos o alis
tamento e o voto; que tanto ·importa em 
supprimil-os. (Apoiados.)· Para perseguir :.:. 
fraude o projecto supprime o voto. Esh 
medicina não consente que o nosso doente 
morra de -sua moles tia, e faz questão do 
matai-o com a cura. (Apoiar.los .) 

Este projecto, convm•tiuo em .loi, seria 
uma decepção profunda para o paiz,- traria 
a maior das impopularilladés. Ao quo so:ro-
duziria . o alei torado l (Pausa,) . ._ .· .. 

Já se notou que as-pessoas de fóra. da. séde 
da. Cjma,rl}a não iriam votar ; da_ séde, pou-
cas iriam. . . . . · , · .. · ·. 

Desta a.t'te seria nullifica.do o p1•ocos~o elei
toral ;a democracia rural, que é o gt'ande 
esteio da Republica, que é o elemento con
set•vador pot• excêlloncia. das instituiçõ::os; a 
democracia rural, que mal se agih, onde 
chegam, frios os movimentos dos centros 
tempestuosos; esse eleitorado essencialmente 
calmo, sustenta.culo principal, po1'tanto, do 
poder .publico; esse quebra-mar das aglta
ções _ da d.emocracia · encapellada das 'grandês 
agglomerações, osso eleitorado ... todo . so·ria 
excluidopelo projecto (a11oiados) e toria;mos 
então, e sómerite, alguns eleitores ambu
lantes, viajantes, verdadeit•amente _· vaga
bundos da peior especie ! ( Risq. Muito bem.) 

Eis como, senhores, o pro,jecto sJ tornaria 
contraproducente, ·e, querendo levantar o 
oloitot•ado, deprimil-o-hia. . profundamente. 

Já disso quo só critica bom quem pódc 
substituir. Entendi ser necessário crearuma. 
magistratura .ospoclat.pa.ra o serviço du.s 
eleições, . c reação quo <so .. justitlc~ · por todos 
os princípios, ·· pela .. ·constancla ·do .serviço, 
pela sua. ·particúlar importanci ~\, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11 :23- Página 46 de 51 

APPENDICE 

·sethores-, digo e repito ~empre: esse elei~ confiar a funcci~narios .estaduaesessa tarefa: 
tarado vae eleger• por. suffeagio directó o Devemos contar com a pretenção quo .teriam 
Congresso Nacionale o Presidente da Re- todos os Estados de augmontar proporcio
publica ;_ funcção tão graye, tlio importante na.lmente a sua população para terem rnaiol· 
:pat•a. o. governo e para a H.epublica, merece, representação no Congresso Nacional. _ 
-·evidentemente, um serviço especial, orga- Senhores, precisamos cogitar ·· nas institui-
nizado com todo o cuidado e maior e.studo. ções militares. 

Ha ·razões de ordem geral .que reeom- O exerCito o a armada forma.m os con-
menda.mtenha o. gov.wno federal represen~ tingentes por meio do voluntariado, ou ou~_ 
tanto seu -em todos os pontos do territor:o, tão pelo sorteio. · 
como dizia o i !lustre ministro Dr. João Bar- Ha alguma cogitaç~ão, lm alguma, pm
ba1ho, agentes seus, estações administra- occupaçã~ sobre a necesS:Clad.e de prepar~u·
ti-vas para completa, exacta, regula.r o fiel se o sorteio, sob1•e a. convenicncia. de appli
execução de seus ser.viços, afim do que tenha cai' esta medida, sobre -o modo de ex
o governo federal consciencia de que existem ecutal-a ? 
por todo o paiz funccionarios seus, especial- Não é preciso que os patriotas que ·teem a 
monte adstrictos ao cumprimento de suas mbsão especü\l ele or.san izar a <lefesa (la 
obrigações federaes. Nação, não é preciso que ellos vão tratan(Lo 

Organizei o serviço do alistamento e da. dos meios do formar o <~listamento mJitar, 
eleição, entreguei a funcção de alistar, do. qual tem de sahir o sorteio? E não ha de 
salvo os recursos, e a incumbencia da no- ser incumbido este alista.mcnto milita1· oro 
meaçã.;o das mesas eleitoraes, não a juntas, todos os Estados a funccionarios federaes '? 
porém a funeciona1•ios singulares.. E c.~tes commissa.rios quo eu estabeleço para 

- o serviço eleitoral, não podem vir a ser en-
0 SR~ ANizro DE ABREU dá um_apar:.e. carr!)gados do serviço d.o recenseamento em 

· O SR. FRANCisco BERNARDINO- E' justa- geral, do serviço do alistamento militar ? 
mente o . contrario o meu ponto de vista.. Entendo, portanto, e pam isto . chJ.mo a 
··Quero :a -. responsabilidade effectiva, não attenção da. Commi::~são que é preeiso.-cogitar 

quero ·aqui os ajuntamentos,. a~ maiorias desde já nestes assumptoátle gra.ride relevo, 
anonymas, em que os actos se praticam, e Ltnç:~1· as raizes para organização de ser· 
mas o responsavel não apparece, em que a viços necessarios, quo o presente n~signala 
responsabilidade se divide e enfraquece. Ao e o futuro reclama. 
contrario, quero assigmtlar a responsabi- Sonhoros, já. mostl·ci quo o serviço de 
lidado~ para .quo o funêciooa:rio possa ser alistamento deve sm• especial; . entonllo que 
criminado o convonientorneute punido. _ devo se1· um St!l'Viço pernmnente _e eon:-
- Mas, senhores, nós não legislamos só para tiuuo. Pai·a algun .~ Hollega.s 0 alistamento 

opresente, legislamos tambem pa1':1 o fu- só 80 devo fazer de tempos em tempos, 
tu1'o; 6 pt•cciso considerar necessidades su;. espaçado, nas vospoí·asde uloição. 
pervenientcs. Penso, aocoiltrat•io, que :L doutl•ina liberal 

1j out.·a, c quo convém proporcionar as maio-
A propria Constituição, t1•atando da .Ca- t•es commodidadcs á. população para o alis

mara dos Deputados, art. 28, § 2, declara quo tamonto, facilitar o alistamento dia a dia aos 
~ representação se fat·~t na pt•oporção de um cidadão:i, e to<las as vezes que se lembrarem 
Deputado por 70.000 habihntes, o determina <lo <lever cívico. 
que, para esse offeito, seja o1•ganizado o re- E depois, partindo do meu ponto do visf.a, 
cen~eamonto da população, e revisto decen- sendo o alistamento um só, o tendo o eleitor, 

· nalmente. . . uma.vez alista(lo, o diroitode intervir om 
Ora, àquiestá um serviço federal de im· todasaseleiç~ões, do municipio e Jo_ Estado ou 

portancia maxima, o recenseamento, que j;í. fedemos, co:mo as eleições se succedem uma~ 
(lo .sLó .relevante para to(ios os efTeitos da âs outl'as .sem int.el'rnpçofl.o, o mal tormina, 
estatística, e que se torna. necessario para uma começa. outra, póde-so bem amrmar, 
detm•minar a devida proporção dos repre- sem cxaggoro, quoa população esh'tsmnpre 
sent·.1.ntes da Nação. em .. vos pera de eleição, ahitom a população 

. Quem ha • de fazer esse recemeamento? o estimulo diario para ü~ . se alistando.-
Os commissarios que instituo para 'o a.li:;~ O servi9o sendo continuo e. permanente, é 
tamento e para a _eleição poderiam vir a ser mais uma razão pa1•a que o seja ospecic1l. . _· -
encarregados do recenseamento. ·' Entendo, . senhores, que se · dovom crcar 

_ . E' .pl't'Ci3o uesde já. cogitar dessa noces- .prepostos paraesso serviÇo com caracter o 
sidade de futuro, e apparelhar _ a machina._ missão., vcr~adei.I•amento do magistrados, o 

EHtcs reconseadoros hão uo sor :occessaria;; de nomeação do proprio Presidente da Repu-
. monte funcéionarios tederaes. Todo .o -mundo blica., .cQmo · ê '\ , nomeação -•. dos ·magistrados ·

vê que · soria (nwrmo o incon veniento de fedeí•aes~ 
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·.,._.· E':sa.bid; qt1o :~ · p~eenchi;nento das va.gás· 
. 1)01' nomcaçãoofferoce em geratmuitas ga• 
rantias, especialmente si é 'alta e superioe, 
con.:;idCl'a.ndo _l:t gt•aduação _-_ de quem nomeia. 

Esses funccionarios são . nomeados com ca
racter de . pet•manencia, para não pm•Je1•em 
os .cargos sinão por força dP. sontença. No dia 
seguinte ao ela, nomeu.çio tornam-se indepen
de.ntes du proprio P1•esidonte da Repubtica, 
queos nomeou. 

De maneíra que não será preciso procur<Ll' 
outra garantia de impu.rcialidJ.de. 

Imagino-se, senhores, que cs;3o3 funcc.iona.
rios . vão i;el' por missão _o _ tdistamento da 
população) gente de to.to3 os partidos, a no
meüção d:~s mesas eleitot•u.es, parn. dieecção 
dos comícios . .Esta alta funcçiio os demove 
pal'<.t a .imp(ti'ci<.didadn, deve incitar-lhes o 
espil'íto de Justiça o de moderação para 
todos,Jntra. seeondt,ttuirmu como que arbi
tras entre os partidos. 

O SR; BARBOSA Lll\IA- Ma;; que formi· 
dave~ ta.rra.fa. nas mão.~ do Presidente da 

. Republic~! Ouso -. dar este aparte, porq_ue o 
discurso de V. Ex:. tom-me impres.:üonado 
bastante. · 

. . .. - - . ··: .. _ 

dev<3m servir; ~uja sy~pathia ~ cuja cem- · 
fiança devem angariar, so_b pena do se torn<.L· 
rem rria.lquist•)S, · abandonados~ perseguidos. 

Depois, senhores, vós !lão •. vêJes -que a 
pormanencia gaeante a variedade 1 Os dia.s 
não se parecem uns CJ.m o~ outeos. 

0 Srt, ABDON BAPTISTA- Desejava quf~ 
V. Ex. me o1clareeessc de que na,tureza. é 
esse funccionarlo. E' um magistrado ._~ 

O SR. FRANcrscv BERNARDINo- E'insti
tujdo á semelhança do magistrado. 

aso Ms . dias nã.o se assemelham, -. os ho
mens vivem na. sociedade mudaudocJnstan
temente de posiçãó. o tempo e as con.jun
cturas separ·a.m os. amigos e ~tpproxin:la.m 
quantas vezes os inimigos. O Jluxo o ore
fluxo da. politica .. f0l'mam, alteram c üi ;sol· 
vem allia.nça.s. .i 

Assim como n'ós não paramos dous segun
dos no mesmo·~ ponto do espaço, assim a 
noss ~posição política, no vertiginoso succe
der dos factos, muda de momento a momento, 
e nós me)mos muda.mos de idéas. As situa
ções politicas sãoessenciatm.ente cambiantes 
o varias, de modo que, pároco absurdo, mas 
é verdade, pela parmanoncia a que nJludo, 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO -Agl'adeço Se u.ttínge á variedade. 
V;' Ex. a generosa atten()ão quo • me . dis- Po ·tanto, senhores, eu estabeleço·· com 

pensa; toda a, fea.nqueza o de modo absoluto a no-
... Eu,. democrata., que t~nho vivido ilómente cessidade do juiz pa1•manonte para a con
com as gL·aças doeleitorado, que nunca tivo fecção do alistamento, a necessidade das me-

. outras, eu, quo sou profundamente demo-: Si.tS elcitoraes pernu~n::mtes. 
· - crattt, do todos os tempos, mesmo no tempo A lei n. 35 :~S:'3hn estabelece ~duração (las 

da rnonarchin., qua.nQ.o fui mona.1•chista de- 111esas elcitol'aes pelo espaço de um11 legis
mocrata, considerand.o _no Brazit a monar· la.tura,, · tres aonos. 
chia como a democrada coroada, - eu seria. Para: que esta limitação r Por que não 
incapaz de forjai.' uma arma pela qual fazer do membro da mesa. o 111agistrado clei
o Poder Bxecutivo pude3se exercer pressão toru.l permanente, sómonte incumbido. da 
sobre o eleitorado, para opprirnil-o e aba . contagem dos votos . e úo registro desses 
fal-o. Sómcnte a. boa. intenção levou•me a tal votos f O medidor deve ser fixo ; o metro e 
].)l'ocedcr. uma medida fixa, o sua dimensão é dotermi-

0 SR. B,\ltBOSA LlM:A. -Nem cu creio que nada de fórma tal que ofl'oreça condições .. tlo 
: inaltcri1 bilida<.lo. outras fossem as intenções de V .. Ex. Rcfe· 

ri-me ~ómontcaus actos e não ás pessoas. Assim, senhores, quero que a mesa eleitoral 
não seja mais que a contadora dos voto::~, na 

O Sn.. FRANCisco BERNARDINo--:- Mas, se·. successão dos tempos, e quanto mais a mesa 
· 11hores, no . momento . ern ·_ que o Presidente sa·a1le1Çoai' a está p1·atica, quantó mais prati
dJ. I,tepublica nomeh; si o funccionario é car. este officio, com o tempo e costume, p~ssa 
perro:tnente, torna-s;;; iodependento ipso {"acto, a . ser apenas o regí:;trador fi.el·daquillo ,que 
cessa ]10.r completo a acção do Presidente da vê, que passa adeante dos seus ollws, poisc1uc 

. . ·Rcrpuolica., em -relaç1o á ellc, e ollc é tão o habito vem a constitui!• outra natureza. 
independente, em relaçfio ao Presidente da E acho algumn. co usa de bello . em instituit• 

· Ropublica, como é o jüiz seccional, o minis- no meio do democraciu;s agitatlas,e pne entre 
tro do Supi'CUlô Tribunal Federu.l. as fraudes da.s . eleições, esses magist~adus 

· s ·- ~ · ~ c · o p d iinmoveis, serenos, com a funcção unicade 
. , O - R· GALEAO ARVALHAI, .,- · - l'esi ente apurarem como que ~L espuü1a-da.s agitações 
. . .da R·é)publiea começa por nomear os -- a1nigos eleitoraes e _ pL·ocLamar(lm a todo 0 paizos 
· .- do governo· -_ . · · · ·· -. · · -· votos dos escrutínios: __ . _ .____ . __ -· 

7 -' :·ó:SR . . FrtANcxsêoBEiu'IARmNo-Más; 30·. Senhores,, na .. democra.cia, na i-Repl11Jlica, 
n1lOI"QS, si''í,o funcei<ma.rioS permanontos, que QU entendo,tuclo, .afl)ra, a, .ma.gístratm•a,_ 4oVO 
encontram ileante tle si a, __ popillação, á cgtal .vir dw eleição, a formação do poder pulJlico 

_·; :.-_~:<·~~·-., <·- :·~=· . 

. ., 
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·tem Já a sua origem, no.:: comlclos olei
toraes. Mtts, vej;11n b0m que não pollem vit· 
da eleição diL'ectamcntc, das maioria.s, 
a.q uclles que ti verem de presitlh· a. eleição c 
1wocln.mar ás maiol'ias. 

Pois, nã.o se vê que é um perigo o falttL 
de garantia. entregarem as mesa.s e os alis
tamentos a estes i;urbil hões q ne passam, 
dcix11ndo ruin~1.s, vergonhas r. falsiJ.aJes? 
a estas mesas que nasceni c se · a.fundam em 

promov•cndo a, rosponsa.bili1lt1do crimínn.l 
pa.e;.~ punü· <~busos. . . 

Pl'ocuro, no emt.anto, Lcmpct•ar <t ;,wç~ã.o 
do.-; funcciona.rios incumbidos das nomeações 
da.~ mestt.s, e peemttt.o qn;} umtort; . .) do clci
tora:lo poss ~ oht•.igar· <.~ substituiç~Ao dos 
l11üSétrios e nomca.ç:ào de um ou dou.-:! outl'os 
indtcarlos pelo terço. 

O SR. Glml\IANO IIAssr..ocm:rt-Que terço .1 
um ::;ó dia, a, mes:.1.rios quo so somem e des- O Sa. FRA.Nci"sco BgrtNA..rtDINo-0 t<Jrço d.o 
apparecem, deixando do st:n·, no dia. s •guinLe, I eleitorado, por oxernplo, 200 olcitoros, si o 
o q!le erª'm antes, na vespera?. . olcitor;,t,do é tlo 600. . 

Quem vac procnn.tr l'CSponsahilizae 11111 . . . · 
mesario que delinquiu, e cuj<.t fuocçào-cess~Ju, 

9 
O ~SH .• Ggn.MANO 1-IAS:)LOCIIER- Quaesquer 

não tendo probu.lJilidade de dolinqui.l' a.ma- - 00 · 
uhã? Quando um funccionurio é permct.nent•.!, O Srt. J;oH.ANC!SCO BgrtNA!'i.UINO - Quae.s-
faz-se eiiectiv<.t a sua. responsa,hilida.do, por- quel'. · 
quo pódc <Lma.nhã reincidir· esua prosCJWiL 0 Sit. Gimi\IA~o IIAs::>r.nCIIC:It -I~ os outt·os 
c:onstituo amca.ça. A p:mua.nonci;.t d;_ts TnOsi.tS 
oleitoracs, constituindo-a.s como rcl'om elos 400 que ft.~zcm ·~ 
pa'rf:.ido3, portanto, oH'crccc as maiores g<t· O SR. Fn.ANClsco 131-: ItNAIWINU - Poclcm · 
rantias ·de imparcialidade, quer em rela1;·ão fazer a. mesma, cousa. Es.:n providencia tem 
ao poder publico, quer om relação ás mn.io- por fim \'a,riar ell'octiva e imrncditt~·.tmoJÜC a 
rias o minorias. E nã:) lta maior perigo, já cOil1l)O::>i~~ão d.as mesa::;, quando os gr11pos não 
o disse Guizot, nas democracias do que o ti verem ::;ido contempla.dos com rcproscn
despotismo incontrastado das m::liol'i:ts, (lUO tantos seuf:l. o não. confiarem bem ntts no
são naturalmente Ü'l'esponsaveis de facto. meaçõosfeitas. E ba~ta um mesario divcr
Cumpre pôr ·o freio, })~u·a. lhes moderae os gontepara impedir a. fcaude, ba.sta. um<t 

· movimentos. scntincUi.\ peompta. e a.lert[~, pa.ra. dar o 
E' preciso, nãtJ direi límitue as maiorias- brado contr<t o cdmc, l} logo prevoníl:o. 

·mas, ao me·1os, fiscalizéu' o modo de sua fur, Esta providencia, tem por fim tormw offe
ma.ção, e o fiscalizador não ha, de sa.hir do c ti Vt\ a. fiscalização. 
IOOVimento que faz surgir :l.S pl'üprias maio·· O Sn.. GERMANJ HASSLOCIIIm _ Nfi.o )1:1 

· rias. Sinão teremos um circulo vicioso, em exemplo do h<LYül' algucm sido p 1mido pOL' 
que as maiorias commettc1n todos os abusos, t;el' violado disposiçfw de lei cloitor'i.d. e os SíLnccionam, em ma.tcl'ia do eleição. 

Portanto, a mioh<L crcaçã.o J'Ccommen- O Sn.. AsTOT.PIIoDu'l'B.A - Em iviinas tem 
da-so, por muito (!Ue Vét ele encontroo <ts p1•a havitl.on.r;~.: condemna.ç:iin. 
ticas c costumes do nosso paiz, . rccomrnon
da.-se por algumas considerações de u1•dem 
j m•idico. ·c moral. 

0 SR.· CA.MILLO SOARES FILHO-Essa ma
gistratura pódo tei· os. mesmos dofoi.tos da. 
estaduttl: ou ha, de submcttm·,so ou sere
voltal'â, mas nào se revoltará. 

0 .. SR. FRANCISCO BERNARDINO-Si essa 
ni:agistratura especial se suhmette delin
qüindo o prejudicando a minoria, esta tem 
seü recm·so, r1uc é a l'Ospons<tbilicl<vlo CI'i· 
minaL 

O Su.. ELoY CJIAVE:-J--Quc nunc<t so tornou 
eJfôctiva. 

0 SR. FRANCISCO BJÜ{.NAlWIN0-0 nobre 
Deputado está -argumentando· com factos dá 
ordem . ostab:.üecida, q 1\~ndo eu figuro . uma 
novu. ordem .de cous:ts ~· Estou ·pl·ocurando 
·da.r garantias as maiorias · e · (Ls minorias, 
por meiolla, respomm,bHi<lltdn Cl'imina.l. Eu 
não estou ._ .. creando homons pedeito:::, mas 

O Sit. Fn.A;--;uisco I~l·:n.N.\Itnt~o-A não ser 
~t.!:isim, nó.-; cahimo:i no dt·eulo vicioso t~ quo 
alludi. 

Si vós não s<tllit•do;; deste cir~culo do idéa~, 
oro quo l.cm p:yra.do n lei cloil,ut'<t.l, si não 
ptoeur'il.t'dcs out.1·:.~ solnçãu :.M.!.cquada ao re .. 
g-imen da dcmocracüt, que ü (I I'tJgimen das 
maiot•ias, ha.vci:) de entL'(lga.l·-lhcs,dc todo 
manicta.das, as minorias. Isto é a conculc;_~
çã.o das minorias, que quereis assegurar c' 
garanti!'. 

A g·a.rantia, dcs~i.I.S cs~ü. mt:-; most~.s pm·ma.
nentos c mt responsabilidade criminal-, quo 
tteompanha forç,Jsamcntc a pormanencia dos 
funcciona.rios. Não tecm as minodas mcllwl" 
moi o de se dcso.fl'ron tarom do. q uc : e.:;sc, 
promoverem as devitlas responsabilidade.~. 
(Apartes.) . · ·. 

Senhores, quevo desempenhar-me dos meus 
compromissos poli t.icos. · · · 

UM sn .. DEPUTA no--- E o cstn.rawnrlo hl'i· 
lhantcmentc. 
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· b SR. ·· FRA~crsbo i -BB~~AlvD~No -- Úeseio' eleiÇão uma:d~s mais verg~nhosas hacchanaes 
aponasque o rn9u esfor.::o fique constando a quo o paiz tcnn assistido. 
dos Annaes, e foi esta a uniea razão que mo o SR. MIRANDA ·,CHAVES_ Um abuso não 
levem a tJmar a palavra· e . redigir . o meu póde servir de norma. 
substitútivo. 

Meu espírito vacillou muito sobre o modo · O.SR. BARBOSA LIMA:_._;;; Mas a exemplos 
de solver o problema eleitoi'al, a~tentas as con6~apoom-se exemplos. 

· difficuldades legisla ti v ;ts, creadas pelo regi men (Trocam-:<; e outr·os . apm·tes.) 
da fede1•ação. Por .. muitotempo .tive 0 pro- o SR.:FRANcrsco., BERNARDINo--Sonhores, 
blema como insoluvel, pela complicação das e os funccionarios publicos ~ 
competencias c das limitações do regimen fc· 
derà.tivo~ 0 SR. ANJZIO DE ABREU -Não faço loi:~ 
· Assentei ni:t solução que proponho e que, para um:\ classe. 

me parece, em nada ataca os princípios O SR. FR.\Ncrsco BERNARDINO - Como 
constitucionaes, mas olferece garantias com- quereis que . elles votem, sendo o voto :t 
pletas. de.scobe1·to ~ 

Não .tenho medo do podei· responsn.vel, Obrign.dos a votar a desc<Jberto, irão talvez 
mas des.:u.s maiorias anonymas e ifl'espon- votar cont,ra a &ua. conscienciu.; si vott\m de 
saveis. a.ccordo com a $útt cons'-Íencia, irão talvez 

Em outros pontos, senhores, respeito prQ: arrostar a.s iras dos seus superiores, . a.rriscar 
fundamente a. tra.di<:ão, os costumes, as nor- as smts convehicncüts e as commodidades da 
más estabelecidas na n9ssa legislação eleito- sua familia ! (Mttito bem.) 
ral do." de tempos . inveterados. 

Assim, sustento com toda a força a necessi- E'uml1 geave contingencia. emque collo-
dade do escrutínio secreto. cam um funccionario publico ! . 

UM SR. DEPUTADo-De pleno accordo. VO~e~R. ANIZIO DE ABREU-_ Elle qu~ não 

o· SR. FRANCisco · BERNARDIN·o-E' a liber-
dade de consciencia -Il.o escrutínio, (1, sombra o SR. JoÃo LUIZ ALVES- Mas, .si a Con-
:do segredo . . · (TI·ocam-se 'Da?;ios apartes.) ~tituição dá~ lhe este direito~ 

O Yoto a descoberto afugenta osprudente8, O SR. ANIZIO DE ABREU - Ha niuíto 
os timoratos, os timidos, e elles são muitos. direito de cujó uso pres~indimos. 
(Apoiadose nt7o.apoiculos.). .. 0 SR. FRANCISCO BERNARDINO- Estou 

Nós os encontramos · a cada passo, e com notando drt parte .. dos · illu3tres · Deputa.dôs a. 
que di1•eito quereis, pqr meio. do . declaraç~ão preqccupação, a tenllencia pam a l'cstricç~o 
publicao, cotuó voto. descoberto, impossibili- do voto! 
t~u· o exercício deste direito a porç·ã.o tão Ao contr:.i.l'io, eu entendo que está m1, base, 
consiuoravel da sociedade? Não, o legislador no i.uuago das no;;sas. instituições a ·nccessi
precisa cohril-os coma, . sua protecção. o ga dade de ftLcilitar, de alargar o voto, inspi
rantia; · · · · rando-socot1fi:Laçn. aocleitoru.do,para. quccllo 

A idéa do voto a deséobcrto parece uma acuda. ás urnas pressuroso, seguro o corto 
idéa. de p1·essão . e .• de · tyrannia. • · (Apoiados ; de quo U.o exercício do voto não lho · l'Osul ta 
ntloapoiados. Apcl1'tes.) ' .. ... ·. mal, perigo, pet•seguição ! 

Quero a liberdade do voto; o, si o seg1•edo Depois, senhores, o escrutínio secrato está. 
garante..,a., adopto o segredo, o escrutínio nos hahitos, <nos costumes dn . . população 
secreto. ···· , . (apoiodose nrio opoiados) ; não ha da ·11ttrte 

... o. sri.~ ANIZIODI;; Aumm-Gara.nte a r1·aude, da opinião publica um só signal no sentido 
cotilollêi de provar. ··. . ·. . . · de queixa oucritica do esci•uGinio secreto. 

Ahi está a obra de 60 a.nnos do regimen, OSR. ANizro DE ABREU,....- Ha. o rechtnÍo 
. e1Hre n()s, do voto secreto. unanime contra a· fraude que se ala:·ga _a 

· somhra delle. 
0 SR. FRANCISCO. BERNARDINO-Vencemos 

eleições memoravéis. na . monarchla. O .· S~. BARBOSA . Ln.IA- Nós, . que re'cla~ 
Com o vot() · se·croto . fora.m derrotados mi- ma mos, tambem somos opinião. 

-.· nistros, foi ,eleita uma _Camara contra: o in i~ • O .. Sa: .. FRANCisco BE.RNAIWINO- Mui to 
: nisterio dominante que ·prosidi!l . a eleição, o ·re3peitavel, .sem ·. duvfda. · ·. o .. que estou ·di
. qile}oi. obt'igado. a dQmittir-sc ·.logo qne a zendo . é que não ha uma col'ronto eonshl~-
ea.mara se reuniu. ..•.. .··.·.··. · · ravefAe ' opinião, no sontido do reclamar 
·. 0 -§Iij. BAI~BOSÁ. -LIMA ; . E - rbtJoit(l, uilla contra.·· . . 
outra Camara . • que o Marc1ucz de . Sa.puca.hy o 8It. ANrzro • DE ABREU- Está · enganado ; L, .... dis3ol:veu: logo ~pó,s a eleição, . por ser ~ssa tem sülo i1~a, muito debaticla na Repuhlica, 

··:· . 
. , I -~- . - ~ 

_ _- -- ~. : 
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·c no Seriado cahí11 simplo::;men to 110r .um 
voto na. i:n-imcira, vota,}ão. 

O St{.. FltANClsco Bn~NAlUJL'\o-l01Ú minln1 
]IUinildc uplnlU-o(:ntendo filiO O Vo toa ue::;
CObOl'tO scrü_t-- umú, cala,milhtrlc. (.-Lpw·lcs.) 

Senhores, -mtw tonlto em f:>u:.t in togl'iuadc 
os ·custricto!-> d.e tee~,ct>m'J t'sUio constituídos, 
c o -votoincomplcto. 

!\. . G~nstitui<}ã.o g;:trantc <tl'CJH'Osonta,çilo __ da 
m1nor1<.t, c ou entemlo quo . com o voto in
completo se con ;eguo a justa representação. 

0 Stt. ELOY CHAVES- 0 VOI/J incompleto 
de hoje ê _i.t fraude leg:üiz;ada. 

O 82;\.. UA:'IllLLo ()OAltl:::-) l•'11,uo ---' Al>'Jiivlo; 
olle ll<:lO garante <1 t·opreSL\UJ.i.t()~~o thtluinuria: 
u rodi_::,io niio deixa,. 

0 Sli,. FHANCJSCO BBt:.NAIWlNu .:_ 1':11tuu~lu 
uuc <1 Cons~itui,;t~o qtu:n· i.t reprcsentr..tç:i1o i.la:-) 
miuorÜLS inflttonto.:l di::;ciplinadas, poclet·os<Lc~, 
capa:ws de se 1'azceem rcp1·esentar ... 

Os Sas.ELOY CuAVl~s, CAl\ULW SoARES 
li'n.no c OUTRos St\l> . DEPU'l'ADOS -= Muito 
bom. 

O Stt. FIL\::\GIWO BEWüiWINO -- ••. tia~ 
quellcul_quetrazom fol',;a bastante, . p1·cstiglo 

· C<a,dhesucs taes quo consigam a, • represe H-:.
-taçã.o, alcancem a cmqnistu. do tct•ço, im
pos~ibilitantlo ésso _ chama,lJ rodízio, que é 
un:~ direlto das mu.ioria.s foetes c inui::lpub
vclS. 

- - ' - -· .. ·. · ··: ··, : 

_O _, f3·u..CAMll~~:osdAn.Es FltHo-Qt~o ;f<tlseia, 
nao: ctuc impede, , · - _·.·.-_ . 

O .Su.. ELUY CliAvgs-Hepito: ovoto -.iueom~ 
lJlU~U Ú l.L Jl'aliÜC legalizada, i llÜ.O lmconto_stu,r., 

O Sn. F'n.A:\"cisco _ Bc:n.:\'ARDINO _,. ,6 sys~ 
tema. üomocra1.ico, scohoees, funüa-so · no 
govct:_no das maio1·ias, do mo1lo '1110 debiJU;a,r __ · 
a, acçao das nt:tiorin.s ü debilitar · a, a,cçã.o do -·. 
prop1·io governo. ·' 

· O Sa. Cx~IILLO SoAm~s FILHO -Não ha 
duvida ; mas tambem se deve facultar are
prescnta,:iio das mi.nuria~. 

O Stt. FnAi'íCJ::lGOHEW'iAlWI:\u -Acho, i5o~ 
n_IHJl'l},-;, tJUe l'ieri<.L . um~· incoherencia,, tJ_lle se· 
na atac<Ll' as bases, as cun\'enicncias do regi
men o da 1\.cpubli,;n., esse pl'Oposito do a.sscgu
rtw de modo consta,llGe o pol·manenf.o nn Con
gre::;so Na,ci 111<.\J a, rept·o.~ontaç~í.o iht nünol'ia, 
n't pt·upol'ç:·i o. du um ·tur,,:o, a q u;ü t\ exngge
l'<.td:L, e q11n ~o ~J devem J'a.zct• rcprcscntar as 
minor.in ;; que tivct•cni ftJ!'Çi.tbastall&C l)U.l'tt 
corHJLil:-ltat· tanmnlw nurni:H'O de logar·os. 

O Sn.. CAl"lllLLo SoAtuí:s Fu,11u- Assim 
mesmo não cunq uist<~m; o j't disse tgte -
40 % do eleitol'ado púLtu fic.:ar SOrti repro-
sen t:tn to. ., 

. OSR. Er.or CtiAVBS--c-1\Tuito bem. 
O Sn.;·FrtANcrsco BERNAitOINo-VV. EEx~ 

querem argurnentttr com o; f<tctos prosent~s, 
mas esses rac to:; :~:ã.o os a.busos, _ os alista.men
to-3 plllwtasticos, as a.ctás fL'audulcntas, quo 
aca.bar<ttn com as eleiÇões. ·- · · 

O SR. ÜAl\llLLO SoAru~s Fn,JJo-0 abuso 
c.;tá na lei. · 

·.o ~B,. GAl\IILL() SoARES li'nno_:_;_Mas o voto 
in com :ploto nem o terço <lá: . posso . ter 40 _o f o 

do eleitorado e não con.~egui.r fazel' um De
putado. 
·o SR. FRANCisco l3E:RNXRDINo-A maior O S1t. FnANcisco I~ERNARDINo-Sabemos 

concessão q_ ue se pódo f:JZee · á mino ria ó quo, em gor·itl, os aUstamen tos não são ver- ~d 
dar~lho o terço, pelo voto incompleto; é ftt· da.doi1·os, que n.s oloiçõm;, _ om su·1, genorali- :-~~ 
cultar-lhe o terç·o, _ bem onLeniido, quando thdo, são simul ~das ; pJl'La,nto, não podemos - ' ; '~~ __ {_ .. 
olla o possa conquista~•. (.4pa,·les dos S 1·s. Oa- <n·gumcntttt' CJln osta situação abusiva e , 
mil/o ó'oares FilAo e Elo!J Chaves.) . excevciona.l para o caso do um regime o nor- - :': 

Si liS minorias ,não tiverem t'urç~a. para.con· mal, '!onvcniente, escrupuloso. ·· ., 
quisGar o terço, que as maiorias o irnpcçam. ttogula.dzem-se os a.listt~rnentos, haja vor- ; -,,;~ 

E' urna faculdade que assent~ na n:ttureza. dado eleitoral, contem-se verdadeirà.mente _ -:C 3}f. 
dàs · cõusas_ - -. . os votos, _ e VJt•eis, senhores, a variedade de . -~..:~{~ 

E'· mna ambição logitiil1<t. opiniões ~tqu~ sof manifidesta n~ Cc~maraA, ~m,a . : :_~~ __ J_ 
· -0 governo é das maiorias_, e as minorias, l'Cp:•cscnaçao ranca as nunorw.s. s 1111" . 

·1 · t d t· d _nvr_·i.as a.cu_dirão de _tocl_ a a part:J. · :·;?.; qu~11ro mu1 o, . evmn prc .en er uma rept·e- - --·"' 
sentaÇão-proporcionataos elementos do · quci o SIL RmEnw JuNQUEII"{.A--Supponiu.tV. -Ex • . i :~:d;Jj 
dispoem . . ' . · . · tim 'cleitoradode 300. V. Ex. tem 120~ eu te~ :·_:_._.•_.'f_s_:_~-~-~-~,;-~ 

0 Sn\ EWY CHAVES-V. Ex~ dá licenÇa nho 180 ;pei'gunto si V.Ex.,tendo mais de:urn · .. _ 
p~ra . unt aparte ~-- -_. 153 _eleitores _contra 100, .terço, écapa~z dé,elegor umrep1·ese0:tante • .. -.-.. -: ~~. 
podem fázer trcs·D(3putados.; portarito, 100 OSR. FRANCISCOBEliNAR.DINO ~ SoualJSO~ · 
eleitoi·es, ni~lito m.a.is 'do .. ctue o torç~o -~e~ 253, _tüt;imente __ contri.t.ri() ao .voto -ctunulativo; ào.·: '(;f~ 
liãó . faz~m um representante ! .. _- .• -_ · - voto . únfriominal, a toda estayariedade.·de ;;.'.·•:J,:~J 
_ I?or cons!3qUOI!Cia, .o systema. de v~ E~. é ·artificios, cujointuito:-, é assegur~\r ás nii-.~,~:~;7, 
um ·syaten1JL ·· qno fa.l~eta; -··- a . . representa.ÇKo' nó rias üma proporção -maiol' do· qu~ aqll~lla.s . } :;,f,,, •. <" 

dL~tSJ~~~~~~; -•· · - · · · · a - quc~eilas teem ·qiroito; .- Q __ - · ·:·t·· ;s~ 

'-. -:,;:.:·, 
' •"·' 
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~;, <,~\~~o~ófg~~a~~';rsTA :--o ~,iior d~ tod:•J .~;~!.'; ~~&11;~\:\"Pf~i'i~~;~[~~~; rio:~~~ 
.,. . , 0 SR •. FRANCISCO, BERNARDI .~O ;- 0 .V? O 0 gr;.tndc maJ 1le que nos qtíoixamos é i1 :J i

cumulatr~o re~umc-se no _v~to unmomm,d; mutação, <~ a ü·a.urle; ú precisoatac:wrnos, 
q -yoto un1n?mmal é::rotod~ssol vente dos par- portanto a s~mulaç:iio o a fraude 

· iados . . (Apo~ados e nao apowdos.) ' 
· 0 SR. CAMILLO SoArms F'ILIIO-E tambcni , 0 SR. ELOY CHAVES:- Havendo partidos, O · l f; · · 

-voto uninominal não os dissolvo ; pelo con- inals a gnma cousa que a.z com que não 
'trario, torna-os mais agucrrilos. se se.h eleito si não com o apoio do governo. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO-Nu COlllflÇ~O, O Su .. VmiATO MASCARENIIAS-0 nobl'O De-
são as minorias que se soecorrem elo voto putado, pot· exemplo, nãoropre~cuta minoria~ 
cumulativo; no dia seguinte, são tts maiot•ias O Sn .. CAl\ULLQ SoAr:;,I~s F'rLuo-Si'i.o casos 

'"·~ que .vão tambem usar do voto curnnbtlvo~ raros. 
E' a desaggrogaçã.o, é 0 personalismo, ú a o SR. VmrATO MASCAH.ENHAS ·- O nobr-e 

. preoccupação · individual sul~stítuindo a. pw- Deputado, que occupa a atr.enção da Camarct, 
'' occupação p<:trtidaria.. ainLla, ha po11co não doclu.rcm que foi oloito 

:.. E'. de necessidade, é de conveniencia fo- sem as recommendaçõos do governo? (Tro~ 
:·: . mentar, apezar das difficuldados emergcn tes, cam-se apa1'les.),. 

. a formação dos agrupamentos pctrtida.rios; O SR.. FRANé'isco BERNARDINo-Senhores, 
:· :. os agrupamentos partidarios olQvu.m, ono- vou concluir. ·~~ntondo que a Constituição 

>b.recem os interesses; agrupados,· os inter- federal tem todo o direHo ao nosso respeito. c 
::::: ·esses perdem o earactm· . ele individuaes e 
'.'·. · ·assumem o caracter de inteeosses de ordem veneração. Mesmo aquclles que divet'gem, em 
· d dontos capitaes, dn.s sua.s disposições, devem 
;·: · · gera,l, de intere.5s :s e ordem publica., que enxergar nellas a limitação dos podcl'es con-

são os que1egitimam a alliança .. entre os stituidos e, portanto, a g<Lru.ntia do todos os 
(~~~ . homens políticos. · . direitos; devem prestar umu. hornena,gem 
'"-'~-. :/ E~ · preciso;:facilita.r e não diflicultar á. a Ui" consta1ite, , evitando toda · o qüalqüei· olfensa,; 
~'i;~··:' â,J1ça :dos . homens. ·políticos na preoccupa,ção o violações qué dêem em rmultado. o seudos~ 
•~. ; . do_, l:Jem.publico. • ' prestigio .. pela opinião publica .. E' preciso 
?:·:~ " .. . ··ne·modo qúe,. SL"~ f>re5idente, o v.jto un:i- manter a. Constituiçi.io, cmqmwtofor Consti~ 
~::;,x nqtninàl, ·ou o voto curimla.tivo, que pouço tuição ; é preciso respeital-a, em todas a.~ 
r~~: -. -<J.iffe~·ern; · J)rodüz O'Seu·cJl'oitopBl'llÍCÍOSO eni suas disposições, em todu.s l1S suas .lcttras, 
··• ·· · ró~açã~ (tE! zp.iqoriu.s, _c depois reage sobre as nos pontos e nas . vir gulas. 
~~<~ . rrfaiorias ; é tão pernicioso: p:.n· sua àcç:ão di- Sou o primeiro a ppêstàr homenageLn ;j, bÔ:( 
.. rocta como'por sua u.cção reflexa. fé da Camara, ao seu proposito firine de pro- · 
~~\(· . :··sJ. Presidente, _por se àcha1• adoa.ntatla a ceder a. uma. reforma eleitoral, mas peço per
,,.. 1l01;à, vejo-me obrigado ê1 deixar de justiti.cü.r missã.o pa,ra. dizer que não contem commigo 
~~:,-- 6 rn:ou projccto. UtJ pl'oposito . do fazer a. .1·ef'orma eleitora.l 

'A.PlLl' do. innovaçijcs, · procuL'o mantol' as com viol.ação dos pl'iucipios cons~itucionaes. :;-.. ·. , 

linh(l,s goracs d<.t . nossa logislação cleitor:.tl, Sonhoi•es, aprescnt<tndo o meu projecto 
~;:' .zélaros costümes quotecm· sidoacceitos pJla, snbstiLutivo, eu não cuidei só dé estabelecer 
~~; cDOSSa<socjedade pulitiet~ . c não ·. susciiam re- algumas combiuações · ·de maior oü ·menor 
,: clf1mações, seodo.' que consid·n·o .como um vanta,gem para a fttcilidllde do se1•viço elei-
{S( . grave , pQrigo, a proposito de corrlgi.1· os tora L. · · · · 
~:bc mq,les que .. resultam , da •. ·corrupção . do sys- O meu ' proposlto, pl'lmeiro e cri.pital,foí 
~J~f; ; tema; aproveitar-se ·a occasião par<t revol- levu.nta1·,de3ta. tribuna, . uma bandeirà que, 
~:? yó1• o .anniquilar complcta,monte o sy . .,tcma trazendo como lemma a nàcessidadc _dc tvr-

~f#';éo~ &~~ I)&::, ANo HAssr,oCimR~NãO h a de ltf~~J;~~:e~:t~·~~f' ~~~~~ JA"~~:~~~ 
~J/·· .s.ei.· ..•.... c ... o.m.·· •.. · .. ~s. l. <ü.s . q .. l1e. ha.v. e. 1.n .... o.s do. a. cabar com 1 d · d · ·' · · · - ·d t · ( · l u.ssenta, . nem pó( e .. mxar . e assentar, · na 
~:+,:: agor~·u.p.çéLo·,.o_scós umes. • Apotac os.) immanenc.ia da autoridade federal. , 
Wi;: •· .·.0 SR. .. ' F]l'A.~'ÓISCO BERNARDINO:_Pronuncio-: . 0 1I1eu . projecto . significa umabandeira;, 
;&~~;' me . cont~a'· as · novidades, contra as innov:~t- quelovanto. Por me,io do alista;roento .. fe-
~;~·\t:(çõ~s desn··· éce.ssarias, i~justifi0aveis. • . deral .. exclusivo, .·. por• meip . da. ot>ga;nização 

~.i.~ •. ~ .. ·' .. : ..... :.-.•.•_:.~.·.:.-~ ... ·.· .. ·.· .. : .. ·.·.-.·~. :.o.·: ·:·:.· s ... ·R· ... ····.··.'. -. E ........ r .. ~º .. · .. Y·· ... ···.·•.· .. -.... c ..... I.r .. it, v·.· .. ·.·E. · . .. s ...... -.... P ...... c ... . ri .. gosas • . · lle ..• 11m serviço eleitoral ri e· funccion<~r~os fe ,_.. - . . • . - . . . .. -. . deraos, pela l.tffiem:.tção dn.·· neces.:ddadedo es~. 

~~~y~~;~&~~~~~s4"'~l>IA=Hll pe~if(OgàS• .$ha ~~~~~~:~J'in'\~l~r:~t~~,;~u:~~ffi~~i!;J~~e~~:- · 
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dcraos en1 todos os pontos do tcrritorio, 
atirn de ctuo tenha acção prompta, c g;n'au
tias d.e indepnndencía,, afim de que n. pu" 
oplaçüo :1 veja. e- sintu. todos os dias; -
minlw. prcoccupaçã.o é defcndee • n. autor·i
dadc federa,!, CLlW deve prevalece e sobt'C 
tudo, nos termos cl:t ConsGituição do 24 de 
fevo1·eiro. 

A nã.o sor assi!Yl, <L autorillade federal vi
vcr;t só na apP,~roucia. o correrCL perigo. 

0 SH.. Grm:UANO HASSLOC!IER-Oh ! 

U.l'lrA vo1.-E' a vorda.do. 

0 Sn.. i"B.ANCl.SCO BERNARDINO-A não af
fu·nutr-SC tmlo·.) os dii1S, l)Cla. organizaç:ãoin- · 
doponrlorHo de todos os seus sérviç:os, na • · 
vid~L do todo . .; os sons orgãos, a. autoridad<L 
l't~der'al se ulftiscat•;j, e correrá. perigo. E' â · 
minha. eon vicçã.o. 

Quero :.ttrll'mar o meu proposito do defeu~ 
der, com ll uu,n tas forças. tenha, o prestigio· 
da au toridadc fedcr:.Ll, senhores, quo repre
senta verdadeiramente a. soberania nacio· 

1
mLl, que é a representação da nossa Patl'ia. 

I (Jfuito ben1, ; muUo bem. O orado1· é vi,a• 
mente comp1·i1nent,ado;) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA. Sl!;SSÂO DJt: 5 DI•! A( lOSTO D8 1903 

(Vida png. \lll do preRnt1Lo yoltuno) 

O Sr· .• J()ào Luiz .Alves-St·. on sobre a. melllot• Organizn.çgo eleitoral, 
Presidente, nem <L paLavra vibranr,e do illus- porque o3b a.ssumpto, discutido e estudado 
tro rept'E\senbnto de S. P<1'Ilo, o . Sr. Mi· pelos mais nohveis publicistas. de todo .o, 
randa Chaves, nem a argnmenta<,~fto p müe- mundo. f;<tllti.\s veze.'l brilhantemente tratado 
rad:1 do distincto . represontan te de . San~a nrBt:.t C:.tsa pelos mLtioros . e mais illustres 
C;Lt.harina, o St~. A bdon Baptista, nem o pa,rta.menta.t'C::l do Imp)l'io. t::wtas vezes -
modo ul'ilhante p3lo qual o Sr. Calog n•as discutido. e tão b~·illu.ntemente, pelos mais· 
,ju~~ilieou o substn;uti':o que t_ive a hom·a: d~ ct:stinctos · ropre~entanbs d ~ Republica no' 
assr•tnttr, nem o magt:-;tr<tl dt-scnl'so profdl't- Pal'iame11to N:1.cionai. não permitte quo eu, 
do pnll) mon preziJ.do compr.tnheiro tle lnn- um 1los ma i~ humildes rilembeos da ba.ncaflà. 
~~u.rla, nome qno esGon <1:-!ostmnafi.J ele lLl. mineira (n,ín u,1oiarlrM), não peemitte que eu
muito n respoit n' e vencrL'ae, como nm dos diga nodditdesou que venha illustra1•. o de"" 
ma.is illusr.rcs üo minha terrc~., o Sr. ·:Fran- bato. ("N~.;;.J qwiwlo.~.) 
cisco Homa.t'tlino (apoiados), nem o (l.iscur~o Nom esta é, Sl'. PrnsirtJnte, a. minha. pre.:. 
quo aca.I.Ht do SJl" tão proficient8rnon~e PN- trmção ; miaha pPesonça. Oil, i;i•ibunasignifiea · .. 
l"tl''ido, C!m torno da mn.gna quostrw 1ttte apenas c11mprimento do d.evee, pa1'a q_tlO 
a,rritu. t\ opiniKo nacional, )_)~\o rfi.ljn tHgno minha opinii"i..J :mja. conhecida por· aqueHes 
c~llcwn., I) Sr. Henl'ique Ho1·gcs, nom a quo me dera.m a. hom•a. de eleger-me seu 
elcv.f.da. cr~.p·wiil<ule o profunda ei'lll.liçã.o ropresentan t.c nos ta Cnsa. do Congresso Ná"' 
daqncHo quo est/t agitando, neste momer:lto, cional. 
na. CamM'i1 do~ Depnta.do~ itl'eforma cl~tto- . . -
ral, o S1·. Anizio de Abreu,. nem, S1·. P1'e- Uiziú. honf;om o mr.u distincto coHega de 
sidentc, a cornpctcncia d.n seus dignoA col- bancada., I'opresnntanttJ do 4o districto, ··.de 
loga.s ll~' · commissi.'ío n 1~ impede d~ toma.1~ Mina.s, quo dr.snr.cessrtrio é recordar, que· 
a. pc~ol:tna., nã.o, St>. PeesidentQ_, porqnP cn desnecossa.J·io .-~ rlizer qno a. J•eforma olei&m~at. · 
ü~nlla. a. p1'et8n~üo do diZer .. algo de no\ro se impõJ como. nma. das necessidade::J mais 
sobre assúmpto, já. por dema.is esgota.rlo, mas m•gontes f:l m:ds pa.lpitantra do nosso paiz~ 
pelo devet· <ls· vir,· correndo em. _dcf'e~a. •do (·4i)Oiado;r.) 
substituti\'o que tive a hooea \...O asstgnal\ Nã.o ha du\·ld.a., St•. Presid<mte, que a, 
dar a razão por que impugno 0:3 project:>s opinião nacional pelos seus ot•gãos mais 
apresenta•!os, quer pela Gomnus::~ão l~speciat, immediatos - pela imprensa,. pelos comiciq~t · 
qnot' -polo _·douto Deputado, Sr. <Franciseo J.:>ublicos, pelo Congr<1s.;o, está exigindo esswc. 
Bernardino. . . · ·. . · ·. • . ·.. . . . · reforma e.o que ó mais, a. pouca coçtcu.rrencia.· 

Não tenho, Sr. Presidento, repito, a pre~J d.o eloitqrado nas urna,s está demom;tra.H'd.o & 
tcnçU:o de ,di:wr novidades sobre a reforma, nccossidn,da do sua. dccrctttção ina.dia.vol. 
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~%~~';;'='; _~~-- .- .. > ; -.. . · · ~ , . - 'f• .. · · ·• •. -· ··, .J .······_.:·_.·_. _· · .. _._ .. .•... _· .· .. .. · .. · . ·· - . -, 
[&\'',}•>"'"()-iSR; EnuARJ)o-.-R.Ar,ros __ :j':;A iild i ff~reng_a ._. ü : rerurma do--Regimento das dún.s _CI.ünar·as,de 
t!fi'~::tf:h-l· riial clirónico. Ha .de pei·sistir 'qua,esqü<ú· modo · a dirriinuie~so um certo arbitrio-da 
~!;f'. g_l~é· seja1na~Fer2rrnas _ qu~. fizermos. - _ . .. _ _ c gamada soberania _de cada uma na . verifi~ih7 
?~- r (} Sri~ JoÃo Lt:.Iz 'ALVES - ·Não; S1'~ Pl'.:!si~- çao de po~lercs de · seus membros, .soberanw, 
-;,:_:_:dente, não ~tem raião.o nobre Deputado, . não Sr · .. · Pr~sidJn~o, extr:tva_gan t.e --:- porque -· ~e 
f.c,-~ ·existc essa' malchronico, -pois, qtwciev:emos con~rapo3mu1ta~ . YOi..!\S a peoprn: soberania 
!:L.- t~dos _c~er nas_virtud.eschrfcas do: nosso povo ~~cnona~-~expressi1 pol·Js suffragws de -_ ~ndo 
~~/ A _acreditar que as leis que votar•mos -·-para vwrnos · ···; ·. _· 
r'i. " :g~r,antir .... -~ ·· independencia .. o a vei'u!lde dó . E.' por· esta razão ,que noprJjecto substi· 
:~:.-~ :v-ôto - terão.a .força de. fazel~o saJta• doss:\ tüti.Yo ap'l'q;sentaclo pelo Sr. Calogeras cJn-: 
~·~ inditfor•ança política que, no dizer de La.ffite, sigtianios · a.lgun1as disposit~~õ3s relativas <.L 
=F-- éJnuito peiot',ClUC (nnuitomais erirriino.sa., apura.çi:L.J o ti: nullid;_tde das eleições, espe
S . .- .quo é muito mais perniciosa para· o paizrlo rando quo no nosso Regimento Intel'no 
~i\•.qtie a .paixão politica ! -! (-Apoiado~~) · -· . ·.. outras disposições complementa.res se con
~.,~,- •: · •~as, senlnl'OJ, mn torno a~~ dons pontos signem pa,ra gJrrantir, - na veriticação de-po
~:- · .se agiota a necessidade dtt 1·ef'orma oleito1·al: deres, os direitos dos eleitos. 

~o primeil·o é garantira. verdado das . ebi- Voltemos, .}10rém, ao projecto de reforma 
·· _ções contra as thtudes; o scgunflo-ga.ra.ntir cleitora.l em discussão. · 
?/' aJ•eprescntaç~ào dos ntino1·i::ts contra. a pi·c- Eu creio. Sr.,. JJrcsidente, quo o processo 

pqtencia. das maiorias .. · .. · ... · ·.·. eleitoral da lei th. :J5 é o .mais IilJeral possi7 
,- , -são estes r.s . pontos ca.pitaes da 1·et'orma vele garante ··~ verdu.de da.s urnas; nessa · 
~::;,~ pedida pela_ opinião nacional, da 1·eforma lei só encontro defeito quanto ao processu :fr 'solicitada .. pelo S1·. Presit.lent) da Republica, do_ alista,mento dos · eleitores- em que a fa
;~: ~- da·l'eforma. _que a Cama1·a. dos Deputados, cllidadc dos abusos o n, inte1·rouçã.o d, poli· 
','f::'> eu o creju, muito embora vã. de encoutro á ' ticàgent tudo teem vi_:iado. _ 
r~ ·.-: · opinião pessimista. du . rcspoita.vel repl~csen ~ Quero . dizer, . portanto; que. a 'fl•;tude elei
{;:l'·"tante de Santa. Catharina, lla do votar pa1·a toral tem · no nosso paiz sua principal, 
~~~~S .- hórit·a sua .csa,tisfaç}oaos s~us mandatarios. ~inãounicu, origem no falseamento doalis-
~~·?~(-AjJoiâdqs ~ Muito ben-t; muito bem.) c . , __ ~ tamento e}eitOI'~tl~: . _ _ _ __ ·_ _ _ _ •. . _ _ 

-:--Mé),s. ·sénhorcs; ·acaso . 9~ttg·ü .. l'?SolvWa a . Diminuído coní -o rigor · do processo, pela -
' ~êstão, desde qti~ nós possamo3-_impeJü' a exclusão. do analpha;betos · e mcnorés; pela. 
~ra.:ude : nas'·_ul·nasc gat'(}.ntit·- ,rias -eleições ex~lusão dos_ mort·)s.crue continu<.Ln1 __ ·a vo-tar 

ii;"{~i'i,Íi:;-rep:~,·e_sentaçã:.o das minoti<Ls t · . .. _ . __ -.. _-· o pela, exclusfío ·dos • eleitoras phétntasticos, · 
~i~?~ · -: ,]~~~o; ·: sl·. : · Yl·csi~entc -~; .. é·:preci~o . quo - ~am- diminuido · •-o . null1<3~'0 .· __ •· clos .-elcitores actua.es, 
~;;--: : :JJem, cuid'l)m,os de ·outea. r.cforni:.t sem a qüat evülentemente. a fiscalização poi' parte dós 
~;< _i<lfl. ifn,enhu·!Jl ·.offl3it ~ : tornwr s·,":hã,? as: n1edida,s cantliJutos 's.o torna.rá possivel o o int_cressc 
~íf,;~~\iilj~ ~Y()hi•mos : ; é preciso que procm·emos do eleitor pelo seu voto sê tornará uma 
~f:.d : J'CSolver . t1m outro problonüt -que · aqui ·:~e rouJidade . . _.· - . ·_. ·._ . ... · .. _.· . .· . : _ - ~ 
t'I" ~iqh~ma ". o segimdo. escrúUnio; ' (Apoiados.) De f1.\cto, quem pôde verificar a identi~ 
~~~1·;.~; -§~ :vm•ificaÇõe:1 de . pqdere .k_tocm · conc01~ .'i dó. dade. ·de eleitores que nã0 existem ou por· 
~};; para/~q\le ·<l eloitorâdo descreia ···· tlar SlLa sobe-. que-mm•rera.m ou-- porque são.phantustic'os ~-

~{§~·:: :~;r:~gJa. (.1poiçulos; ~~-i~t~ito. ?ulú;J. . .. . . • _ . . . . Çomo intet>essar o eleH9r pela eleiçãO'
, · ·· . -·t:E>ºr;con.sQquencla, . S1_. · ~ 1esidente, _a. 107 Sl tto lado .. de seu voto, surgonr os , votos dqs 

: . 9l~!1la elm~oral t::!n ~ecc:>sst_dado do - obe.l.ec~Jr arú.IrHta.b~tos, dos rüor~m3, dos eleitores 
. ~J;reS : P()_nto.s . capiUlC:J: .•. . ··· . ._ .. ... ·.·. p_hantasticosl · .. _.· · . . · .. _ ... · . ·· 
L'f<}Ug:at~a.ptw._. _a. v,eed~de , drt} · y.t•nas c.lnka p. ·0r-ta_ n-to· p"n~o·' c.ltie ·-·rJ·' \ -•.• d:m. ·r· a 

~,_,,._·-as fraudes· . . ·• __ •. •--• .• . _· ___ .·•_- --•- · . ··• <· .. ·_ .. ·. ·•• .• . "' ::s · ·. . . ·· ara 1 mt;~I . . 
~;!f:;J;· ~ :~~~, - g~~~a,~t~~- a represent,tçào ·das . minorias ·(ramle ele~~orat~.no~e ~.qama;r.a; -~()s_.pep~
~;~~1;if~?ntra.!1.Prepotenci11 da,s • rnai_oria~; . . __ .• . _ . . ~ag.~s o ou~~- o 1>1~~ }ntet~-?~ ~a.1a ~un1~uu• 
it;~·f~.·<- :•.';3e> .•acuna de tudo _· cru•antn·· -o t•econhecr- <L. fi.~tude 0 0 (1.0 pai~ ~uppru~ul a, _por que .1st~J 
r&~:~]:::men'to dos · ropresent~ntes . q4csojf.tm J:yriti- se.r;m ~tum~namoute Il,l~pus::;tvel? .. p;u:a. A.un1~ 
~~--·~· JÃi!.i~ente, o!eitos; · -POiS · quo< o p:·.· ro,cs;o ~ue nutr, -~ - fiaude, P0?-~0 quo é}u.S~a.nte_ Ja~CL' 

:réGODlleClmento ' do ·podm•es tom rlcixado UIU allstarJ:!ent? SOl! 1•. de ~--C:O do c~m O 
fuuito a,' desejar. . t~xto_co_nstl~UCIOnal, _ S? adm1ttmdo _, a _ mclu· 
·· · ·· ·.-. - · •· - - -·· . . sao,·dec1dadaJS braziletros que tenhamreal-

- - - -': ~Ó-· f3R. -~ - CAIÚ~EiRo - DR n:EZI~NDE _ ·- ']?em -sido mente, provl:\dament3_, ·_os __ roquisitos exigidos 
-pór.:;v?zos : O~càn~~loso. --- - ; .. _ .. ••. _ •· .. ·. - ; par~ o ex~t>cicio d<tdireíto do voto. _ · __ . · 
~i:·:~b , sn·. ·JoÃ~; _ LUJ~ A~vEs~ ·,Acredito . e devo · \ (~u-a;nto : ~ representaçã0 :-das ••- m.inorias~se· 
4JiQl~~(fq~~;i<I ua9 tó _. á- yori fiyãçã.o: .de.]Jode~e::;, ._glindq'motivo _· da .:: roclamada > roforma'-está 
P __ l· .t.·-··c~.-.• ~-,~~--~--~.H.-. 1~1.)·;:_--_···~u~:e}~~,e_Jftt-·mb_ r_a,lsc-~iãmp:-o;'SSC?~al··~./,?u.': lilnSup_ t_.l~l·_i!.~l·C· ..• !.f seridq ·discutida .em ~(?!-'fiO . · de .. um· principio 

:-:- "w·'-"• .. ··:·-c1 • ..::. .... "' ·- ~~ · . _· ·· <O. ._. . •···· . . . .~- vag_o, __ syrpqo~izado , :po!' ·. un1<1 ·pari~il•a enjo 
]l,~_os_ lj:t~Ic?~~' - qt.tee:;n:_l, · lnt . : oloittH~aJ; _ qn,l~J:~Jiêt ___ alettn~·ti · _Mng_[L ni11guem· aq(~.i d9Jlp~tr. ··_ .· _._·,_.,_·. ·-·• 

.. , ~ '_;;;::.::; 

·- --·· ··"'· ~ ::... 
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-o rfnc é l11it1ori:~. ~ no rionceíto constittlclo
nal ?-E' ·todo·geupodeeleitores ·dissidentes do 
nHtjol' numero ? E' um numero · do · oleito:·es 
qúo1·~presente. uma detel~rninada quota do 
total ao ·ele i tora do • 't 

Q.u>~m definio o alcance da .palavra m!no
?·ia ? Ella é actua!mente do um terço nos 
districtos do tl'es Deputados, de um quaeto 
nos de quatro, de dous:quintos nos da cinco; 
logo a minoria va.rla conforme a organiza
çii.o dos districtos eleit;oea.es, eH:t. não repr'e
senta _uma pl'opo1~çK0 fixa om relação (t · po
pnhtqao ou ao olOitorado do paiz. -
P~ra discutirmos, · pol'(!m, (~ imlispensa v oi 

P_ECCisar o valor do:~ termos, a sn1. significa .. 
çao. · 

O que (~ minoei;t política no nosso paiz ~ 
Eu penso, Sr. Presidente, qüc a. questão 

da representa~:ão das minorin.s })JJiticas no 
nosso paiz, sem or.rJ(UI.i.:.açtlo de Jm1·tirlos, tem 
sido .e continuar<.~ a sm· uma questã0 e:;co
lastica, uma these academica. 

li tica· Otr"SÍ . é minoria, l'Oiativ:t ás claSSeS SO· ·~· 
c iaes . . ( Apd,•tt]S~) 

. Esse é u n1 ·.pro blem:1. moderno. 
A Constituic:ão. ·não · pt!CCisou, não se 1'0:- ·; 

feriu :ís mi_norias politicas ou ás minorias. so· 
ciaes, quero diz3r-ás ·minorias s.ol1re ·os 
principios de oeganiz .tção politica on ás mf'- · 
noria.s entre a.s classes sociaes, em rehição . 
aos inbress.;s cconomicos que c:uia uma; : 
representa. · · · 
. Nã.o p1•otendo snstent::l.r que a Const.ituiç:ão : 

ttvesss em vista a. organizn.çã.o do suffragiq 
pela representaçã.o das cla.sses, mas lembrar 
que t ·:d nnuo de ver p:>deria ser defendido. 

0 SR. MIRANDA CHAVES- Soria abstn•(lO •. 
0 Src JoÃo LUIZ ALVES-:N<\0 vejo absm·do 

na repl'asenta(~ão daselasse:S soc.i::tes, desde 
que pndmscmos a.geupal-as pa1·a que ti'-' 
ves;;cm u J Paetamento, como directas inte· ·.· 
ressa.das na docrotação dos impostos oJois ' 
que entendem com a vida. de cada umti; 

0 SR. CA.MILO SOARES FILHO- Nem ~~ pos~ dclla.s, o~ seus imm :xUato~ repL'CSCIÍt().ntos-. 
~üvel a. orga.ni:.mção de partidos poliLicos em-
quanto vigorar a a.ctua!lei Cleitoral. UM SR. DEPUTADo-As3im havoriR a f<J.lsa :. 

repl'esentaç:io. 
O SR~ JoÃo LUiz ArJvr~s - Respondo a , · · · 

v. Ex. que csparttdos se teem organizado O SR. JoÃo LUJz ALVES- Não a.poiado; 
~t(l. cQntra as autocracias-que elle3 derro~ nfi,o haveria. mais legitima representação .do~
Call1; os partidos se organiza.rri não obstante q to · aquelh1-em que cada .. c!assé. social: tr~: . 

· a oppressão das monarchias, que olle~ sub- vosso c.:;pecia.es mandatarios·,.quj defendessem ' 
vertem. • . · · · · ·· · · ·· · os r o 3pecti vos interesses. · · '·. 

. Por que, pois, não se podem organizar, don- . o Sit. ENEA8 MARTÍNS- lSSí) (~ que estt~. · 
· tro da, o1•bita constitucion~l, ·. a.pezJ.r dos de- academico 'demais . 
.feitos da lei eleitoral, si as opiniões forem 
so agr~rniando em torno de princípios que . O SR .• JoÃo I~mz ALv'Es;_._;Será ·o ardor·da ~ 
lhes sirvam de k;,ndeít•a? . ... . . ' minha, moeidade--qno me fáz recol·dar é os·: 

Q S · ( · · · témpoS das. diSCUSSÕO~ ac·vlcmka.s. nl!J.S .].)Q!)SO,' 
. . ·. R· ·:lA LEÃo CAR.YAr,I!Ar;-Oní1.ú osti"L nsto n.s:;og-ln'ara V. Ji~X. que faUo .colil cxporiençia 

i..J•abalho no nb~so paiz·? . d:J.~ lni.n.~ polit.ie:.Ls om que, pot· longos· 
O SR. JoÃo Lurz · Ar.vEs-VIinn:w ·~eu on~ annos,eu t.onhomeompenhado... ·· 

cont.ro o aparte. On:l.e estcl, no nossJ paiz, Deixemos, pot·ém, essa. · questão o de~k 
este trabalho do a.grJm:a._çqos . . p:trti-Ja.ria:-;; ça.mos :to 1.e1·;·a a lcrNt das fraudes(~ alica'ri~ 
pergunta bam o nubre Deputado por São tin~ts cleitCI'a.m:. · 

Pa~~~· ignoramos, Sr. Presidente, quo lmr o sn.: MIRANDA CHAYf!S-No piwla.inêilto·.;·' 
minorias locaes, que lutam pela })OSSJ do não c:3t5.o rept•cslmtaoto;; do dctorminw1às',:., 
poder_local, mas no seio dq p!l.rlamento--os classes. ·· . < 

· peoprt.os rept>osentantes dcss;1'3 minorias lo· O SR.. JoÃo LUiz Ar~vL.S -Pergunto .áof~~; 
eácsse coofnodr.m eomo.~dasnl;úot•in.s o to- nobrcDoplltado pnrS~ [>it.ulo, o que (l minol'ia. ;',: 
elos apoiam o Governo, não IHI. tlivcr·gonr..ias orr1 face da Constit;uiçã.o? .. · .... .. ; .. ~ 
fundn.mt~ntn.os. ·· ··.. · . · · CJ11 .1.l a. con,r:;lobn.ção numm·ica. (]no sc : "JlQYJ~'Ai 
.o: Sn .. MIRANDA CÚAYES-A unica causa 6 considerar minm•ia com diroitode represon;; : 

a apostasia dqs.principios. taQão no parlamento?- . .:J,;~i: 
···o Sa·. JoÃo LUJi ALVES-,;.Não é·'. por isso; é . O:Sit . . Fn.A.NCISC·J . BERNARDINO-G<the· á.iCt{~ 

porque não ·ha principiós ·divergentes (}!TI. ordfriaria definir. · · ,: :·::;~ 
torno do;j quae3 se fo.·mam os . pa.rtidos e s·o · O SR.' JoÃo Lmz ·ALyEs.,-E' 'dei ordinaria\[;: 
~gr.e,miam · os homens publicos . •.•.. ·• ··.. : . quo a define; responde-me'como eu cspéraya;'d~ 
'':>A·. proposito .de .minorias·, ,-. se,ja.··Tl1.e licito om~uillustre •. collega. de ·ba.ncada •. · .. ·•·.·• · .• .. ,·; ::~t.: 
per gunto.r ·si , a: minoria: a c1ue ··se 1•efer~ · a • · Po1'tan:to, minoria.;_segundo. a lei . vigent~11, 

. Cqnstftutção é~ rnjnor.io. excltisiva.mento.po~· 7 é um terço·· do eleitorado· nos · districtos} 
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J[:f.fil.*,§:~-~;t:J:~-:~f·~:i;~~~:~YtiJ~~;~·f~~::~iq.·r5'-~:·:·\;§t0].; · ,}:· ; ·rw:~t'--:.:·}~*s:~~~ni_cF! ·~-~.~'.7 ~-· ,-I-'i:··:~···· 
~;~iP;~~; ·· ::·. , . . ___ ,_ 

[:·x·~ü.êitre~rle:{)ut~dos~ · í_ú)-l ciuâl·i;o Jlos uc-qüatro, 
>:• etq. . - --- ·_.· .. · -_·· ._ ·_- .. · .. _-
(• ;.. )\cceitamos a definjção ou o . critcrio pro
:~~<posto. O que eu desejo-ê uma, base para a 
~(' discussão de cada um . dos processo:: de voto 

· __ propostos::-o _ .. unin()minal, ._ o de lista i ncom
. .: 'plet~, e o cumulativo -em lista completa 

~- op inconiplcta • . 
_Q SR. MIRANDA CHAVES-O uniiJominal gt.t

. "r~Iite ~ ininoria. 
Q SR. JoÃo Luiz ALVJ~s-Jt"t. que sou cha 

mado· para esse terreno, alterando a or.d0m 
· d(3 considerações que pretendia fu,zer e an-

.. ~es -- do . entrar na analyse dos projeetss, 
-' apeza1• de convenciô.o de que estou abusando 

da, attepção dos meus nobres collegas (não 
·apoiados geraes), seja-mo pormittido dizer 
·.que dos systemas propostos nos projectos.-em 

-·-: ·d,ebate, dos quatro systomas peopostos, o que 
.. menos conviria seria o do voto uninominal, 

· lembrado pelo meu illustrc collcg-a. Não 
·quero fallar por minha autoridade . 

· OSR. Mn~.ANDA CnAv:r:s-9ne é gra,nde. 

O SR. JoÃo ALVBS-Não; é pequena, mas 
invoco a autoridàde de um publicista que 
V. Ex. conhece .: -

J.>_ , Di~ Vill!3y: « Estesy~tema de voto unino
·y __ Jll.\!lª'l _suppõecollegios que tenham de .eleger 
.s-; : :mài~ de' uin 1·epr~sentanté, _ noa quaes catla 
i: elei~or;vota ein-um só nome; 'são eleitos, no 
I:· ' 'li~n~te _ • dos ~Jogares à · preencher~ os cand i-· 
'f(;. dli.tos que obtiverem maior numero de vot,os. 

Exemplo : ~ 5.000 eleitores teem de . eleger r cinco representantes~ . . ' . 
r'.l CadXeleitor ·vota no candidato ·de sua· os
, " colna; os votos repartem~sa pelo rriodo se
;;· g'uinte : , 
'f:~-

r~. A.; .••.. 
~; -'B .• ~ ~. • • 
L ... c .•..... 
~{''. ]) .. .... . 
.~\<'E.~ ••••• 

~~; , ;·~::::::: 
t:;._ Divoí•sos 

1800 
900 
700 
600 
300 ' 
250 
.200 
250 

votos . 
."« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 

tiir}Tótal ••.. 5.000 votos. 

eleito. 
« 
« 
« 
« 

derrotado. 
« 

v·,[:, Vê~aologo o incqrivonionte __ uo . systema; 
;; · ca~d~datos muito populares _obteriam granlle 
[f:,. numero lle -sutfrag-ios e sentar-se-iam ao lado 
ji:;:?:de collegas representantes de mi m·ias in.,. 
~> 1lmas. · _ --·.· _. . . 
~:1,?:· , .A·· maioria dos eleitores poderia niio obtei• 
t~ .' ~inã() mna fraca minoria; de l'Cpl'03entant_cs: 
~i~Jl,gr e1C~~plo-IOO .:000. ele i to1•es, tendo. _ du.do 
ki.8eu~ votos · ao . m~s~p . candidai.o, __ .- ·_só · ·tei•iam 
~;l~-~I,ll. :f:~f:res9_nt~uté, ~rn~u_anto 9.tW ?0·999 ~Joi· · 

toros, ~ tle tivessem divitlido os s()us voto:i,_ . 
lJodei•ia,m ter dez !» · .. 

O SR.JVhRANDA CHAVES -Isto sú so .d1 
quando não ha. dhlciplina dos partidos. 

OSa. Jo,\o LUiz ALVES-A que partidos so 
refere V. Ex:., quando não temos p[trtidos '? 

o SR. MmANDA Ctr,~vEs-:-1-I<Lverá partidos, 
desde que ht.~j;), 1Jll1a bo<t loi eleitoraL 

0 SR. Joj\o LUIZ ALVEs--N.ã.o croio quo;~ 
lei . eleitoral ~eja a genese dos partidos po• 
liticos; penso, ao contrario, qne elles na,sccm 
em virtude de leis naturaes ele GYOlução 
política ou social. (Continua a ler.) 

O systema. do voto uninominal, continúa 
Villoy,. «não é defensa,vol, aind'~ mesmo q,ue 
se fixe um mi:timo, de::;tinado a desviar a,s 
minorias muito fracas, porque não será. isso 
mais qu:; um pfl,Uiativo, que diminuo sem 
supprimir-a infustiça do processo.» 

Passemos ao. voto cumulatLvo em lista. 
completa, conro·rmo· foi lembrado em dis
cussão nesta Casa. 

O voto cumulativo em lista completa 
tem o defeito de tr<~nsformar muitas vezo8 
a,s minoeia,s em mn,iorias, dada uma, disper
são de votos da maioria, uma indisciplina 
por p;n•te delltt. E' nm systcma empyrico, 
uma boite ri suJ'J!I'ises, no dizer do autor quo 
citei • 

0 Sn.: MIRANDA CUAVES- Tcin O mesmo 
del'oito do voto uninominaJ, quo para mim 
não é def'ci to. 

O SR. JoÃo Lmz ALv:Es ,;.........; Peço licença 
para um parenthesis. 

Observo, Sr. Presideniie, no momento 
actual da poHtica na,cional, uma, tendoncia 
de retrogradaçã.o em toda8 as conqtiistas 
(apoiados) : nós vamos l'oagindo, nos Estados 
con1;rt.t a, autonomia. (tos municípios, na Fo·· 
deração contra a independencia dos Estados. 
( .ilittito bem.) . 

E; agol'a, ·nesta Cu,mara, noto mais quo, 
a p1•etext.o de gartmtir a8 minorias, preten
demos sull'ocar ou supprimir as ma,iorias, 
esquecidos do que o regimen representativo 
se funda. justamente no Governo pelo maior 
numero. 

O Sa. ENJ~As MAU.'l'INS- Com a, ftscaliza
c;ã.o ilo menc)l' . 

O SR. JoÃo LUiz Ar,vgs- Essa flscnlização 
póde se : estabel.ecer pela imprensa; pela 
opinião publica ..• 

o Sn.. MIRANDA CIIAVES- Niio (J bas-
t•m~e. .-,-

0 SR, JoXo LUIZ ALVES.,-Nem ou OS~OU 110· 
ga.nuo o diraito do represcnta.ção .rLs mino
ri.as; ~ftn,.to . q: ll:~ 9 voto c.~ue e:o;tn,bolecemo~ rrq 
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no:~so projoeto ga1·anto muito mai :; a, roprc- do:" DcputG.J.os são o sulJstitutivo üa. Com:: : 
snnta.ção das minorias que o vol;o uninominal, nüssã.o E~pecia,l, o snbstitntiYo do SI', Dopu
dcfondidopolo .nobreDoputado po1· S . .. Pa,ulo. ta.do FmncÜ!CO Bcrmte.,inoe o ~mbstitutívo 
(1'roc(rm-sc optcr/es.) a:ssig-nado por alguns colloga::; da. bane :.da. 

Sr. Pru :~itlento, rlo11.:; süo, l'CpUo, os p:mtns mincír·a. e a cujo rc .. .;poitu tenho procurado 
c::1.pihescie Ullm l'CI'ol'I\Ht cluir;o:·<tl, nu mo- ouvir· <i, opinião do dist.inctos Deput<tdos. 
monto : diminuil·, por disp•Jsiçõcs L~gisla.- Não po:-:so, St'. P1•e,;irlcmto, ttcceita.r o sub
\iv<~S, as ft'a.tHles c g<n<tntir· mclltor u (l\r·cito stHití.ivo ti:. Commis~;'io E::;pccin.l, qlilOL' qua.n 7 

do t'OPl'CSCn tação rbs millOl'hs. Lo :w pr·oco:~·:o du u.l i:st ;,JJIOnt,.J, q uet· quanto 
Antos, pJrém, de dizcP qnal o p1·o.iccto om ;w pt·oe.·s::u tb oloit,;:'w, qtWI' qnttnto ao pt'i.J· 

<l:scussão que pi'ofiro o de d:v· ;1,::; razões po1· i~c:s.~o da; li.'Jlll'<tt·ilo d ;.s oL)ít·i5oL 
qnc o prefh·o. preeis 'J lollllmn' ;i. C:unn.r.;. q 110 O p1:ocosso d(J ali:;t:tmon to é feito por· unn 
a g ~l'antia <las minl)l'ia.:; nã.o d1WC cnnstii;Jiit• ju11L·l,, cuj:1. inconvenicncia. jii. f\1i bl'illtant.e
umn, olJcossão tn.l qno tl'ai•SComwmcu o P<tl'- mente rlcmonsl.t'<ula nesta Ca,mitt'a, não S(l 
l<tmento ·Nacion;tl em t'Opt·nsenta,JJtc · <h; ai.r.cndo1Hlo-sc <L ltotol'ogcncidallc de sn<L corn
nünori;ts. sutrucando as ma.iori<tL po : ;i~~·i"~o. como;\, menor· t·o.:;puns<.tuilitlauo de 

o Se. MlRANru C!!AVI·:s-O.-: oxl.t·(~mos são :-o1ts acl;os, cullocl.i\ramcnto pt·;tl;i~:adu:-;. 
f:empt'ü víciosus. Pt·ofii'O, Cüllll' tlil'tü opporluna.numtn, o 

jni:r. singul<.t,t', n, entr·e os jniz,~s si ngu!arn~, 
O Src JuÃo LUIZ ALYI·:s ·-O cx~t·e.mu vi- o ,jni·t, ~lo dii'Ctto da. eom<trea,. 

cioso em que os.amus no momento actual é Além .Lo no",a,do def',.:iw, o :mbstitutivo ü:t. 
a.quclle nm quo ~e d.ísc11 to ncs~:t C;l.::;a o moüu Ctlll111tiss:'w l~spccial exige c.t presença. do alis· 
de urganiz;u• <.t repl'cscnt:l.ção nacion<tL som t:tndo nu. súd.1 ll<t connrc<.~, p;~r·a (JllO se 
que ningnem .pergunto CJ!l10 so ·davo r~lpee- <t!i~tu, c, como lprn ponÜél'i~t'<W1 o3 tro:; il· 
:::ent:tl' a maiurh, ma,:~ todos pol'guntn,m lnsGt·es t·opn.-;:mt:•.ntes úu S. Paulo, Rio do, 
como é que a minol'ia eleve triumph<U' lh ,Janoit'u o J\JlnJ,'l, essa. oxigcncin. é o moio d[) 
m<.üorh, <ünda. que p<tt'<t bso a, :mppt·.m;t ! <.tfastn.t· o o lei tnr<tllo, é um systoma do im-

E' p:·ocl:-lo Jtzet· que, :-;Í, .~eba.ix:o do pont•J pedir o voto ::!em dee!a.t.•at· quo so •o impod~ 1 
do visl.a, puiitico, <lo acconto con1 a oxp:J ·ien- 1 dc:::do qLw lll·,s considLH'umos <.ts gr·a.ndes . cir· . 
cia d0s paizos mai::; culto~ o co :n o pl'oeeito cttrO:·.;c:ripc;õe.; t,Ol'I'Horiao~ OIH quo ím divide o. 
constitucional, convent (o CJil \'Otn in conto.;;- nosso }Hit,. (:lpu;'wlos .) · 
ta.vclmonl;u) que o Pa.l'lamcntu tonlta. mi11o- Sr. PrcsüLmte·, rptom legisla, pal'a ó inl.e~ 
rias que fl::;calizom o Oovel'n.J e cont.oJilmm l'iul' rlo pn.iz, nilo legi .h para :t Capital tla 
as malot•ias, .nã.o convüm, comtuuo, que o~s·.1.S Republica, nem p:tl'i.L as eapitacs J.os J~sta.do$, 
minoria._s S3jam do tal or·dem quo quasi so (Apoiados.) · . 
cquilibt·em com as JU:J.iorhs. E isto purquo as A preoccupaç:ã.o do que o eleitor daqui, 
ma.ior·ias., numor·i(~amn1ü::l l'l'a.c.ts, diz VWey, t.omanuo o bJnd, J:óuc ir :L pr·etoria alisliM· . 
tot'l1am-sc mais intranslg-ent:l;;, ma.i.;; dil)cipli· se, faz com q~líl se exij<t a. presença do 
nu.du.s,m:Lisotliont.a:l contl'n. :ts minoritLs, uo oloilm· do inbol'iof' m~ sédo do municipio, os..: 
quo tivernos oxornp!o um Ft•:tnç;t; q II:Uldo <~S qn<?.:idos <lo que muittts vem.:: clle tcr~l do 
mtüurla::; Ct•actts tivot'tWl •lo lutar c:otltr·;~ mi· Yiil.,ittt' 80, 9J, lOO lnguas, como so dú. no 
nol'ias 1'lJrli:!S. meu l•:st.itti•J orn Uiver·.-)os municipios,.o c::quu· 

Tivornos o exemplo tlossa inLr"a.nsigencia, cidos do quo es.;;a viagem du;·a, ill.a e volta, 
como tivurnos o ox:umplo opposto, c1uantlu ns ti'ÍIIta e mn.is dias! AHSirn, pal'a, qnu o ·ci· 
maiorias üxc •. ~ssiv;~mente fot'LilS üiiCunl.eiu·a,rn- (huh1o so n.líste, eocob·L sou diploma o exorça 
so com portuenas Tninol'ias, a quom e::c1rb.- o uit•eíto elo voto, se uxigo que o!lo t1•cs v~zcs 
V<Llll, cujos reclamos t)I}Vi:Lm, pot•quo nilo l'tLf,~ll. e:Jsa vittgom ! ! 
tinham os mc,:;rno::~ muti vos uu in l.t·ausigOJICia Domais, :mnltnt',JS, si o fim que teve em 
CttLC tenm tou<Js (li tO se stmt.mn t'l'i1~ s de:u1te vi:~t<~ i1 ClJmmis .n.o ~::;pecial, exigiutlo a l)re
clo inimigo. ~r·1H,:it du alísLan.lo n<~ sédo da ,jut1trl. do all::!-

Assim, puis, <3 lWecis() clritiar•, a.nte.~ do tamento, !'<Ji impl~üir· o:~ n.list.amontos })hu.n
turlo, da. Jibodado o dt\ vr~t·.l:ulo rllJ voto, pois tas~ico ', i~JLo podia. sor obtido peltt cxi.L(·cncia 
quo i.L i·opt·o.;;r~nL tr,:?i,o dn,s rni.nor•.as-p.n· cpul- do t•n.~onllt~dmc 1to da, finm~ put• dirocto co~ 
rruef' dus JH'uco su~ lcmrJL•:do~;-;:;(~ f'i~r·ú., do.~do nlineimonto <LI ofH~in, L pulJUcJ, fhcuiG··HHlo-so· 
q11o olla.s Sl} achem ul'i.t"::l.lliz.:.ila.!'J co: no f'ot'(,l:ts il, rpmlquor· cid I<IAü i1 denttlwia. <Ltt l'a.IBidado 
polltieas lllltnericu.rnuntu eaptws d.o :m ·'·e- d.o r:ceonhucimout'J. 
IJ~·e~onli<U'em no Pn.d;tmntHo e dodde quo o E' elitt'O u.indtt qtto, no (limin11to lH'a·w 
rusnltu.do das Hl'l1iti) IJ:ÍO p:Jssa, sor· brrl'l:td;> quo. o pt•ojiJcl.o da, Commi.;sU,o eoncellO pa.r:L a 
poln f'r·audo 011 pola violen c ia .. (/\ptdwlo.~ .) . 1\JO.liZ r.ç:t"tf) . dos <LI ista.mOJit0.'3 elOitOPU.0S, 

S1:; . P1"esiclen &c, dos .·.·tn•ojcctus a.pecscnl;ados systenn pl'O pos ~;o, du. PL'.J.;;on<.:a. . d.o u.lis&<:~ndo, 
:Lte <tgora""7acrcditoque o~ que mais de por~ é absoluta,monte~ inncceitavoL, dea.ntie das 
i;ú es1;ã.o pr?occupá,ndo i.~ :t~liliençüu da{.:u,rnttr:.t eondiçõos do nos~q me:o socittl? ondo tt f~ltl.\ 
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'de: .teàóspoi·te.3 e tlJ rapítle;~, de cJmmuni
. ?étções,_ e!1~ m_nn_lcipios de grande oxton;;ão, 

liDpOSSlb,lllGitl'lil O ·. GXOI'CÍCl() .~ O direito do 
voto, que devemos JacilW.tr e não difTicultar 
sob pretexto de a.~abar . com as fea.udos eloi
toraes. (Muito~ (!JlOÍ(ulos.) 

. ·. Quanto ao proces:;;o cl.tt eleição, divü~o 
pro_funda o rallca~me_ntc do peoJocl;o :mbsti
t~tlVO · da CommtS:3tW Espcchl: pl'imeiro, 
porque elle oxigo o voto a du.:lt:oherto · se
gundo, porqt~c exige ti in>cripção dos c~wdi
dato_s; _torccnro! porque ;vlmittc qu11 o juiz 
dfl dn·etto funccwno como presidente de me .. 
sas ou fu~ccione 1~o~neando mesas ; quarto, 
porque oxtge a. clmçao na s .;do da. coma.eca. 

.. O ponto quo tom servido a mais ar .. botn e 
brilhant~ de?ate ncst:1, Cn,m_ara, em rclttção 
ao substituf,1vo da Commti:lsiio, (\· precis;l,
mente o rela,tivo ao voto a de.:;cobcrtü obt•i
gator.io~ 

. ·Pretendem os seui3 dcfonso:ues sustcnl;al-o. 
reproduzin<~~ . os . i\rgumcntos, philosnphica~ 
111en~e i\?CLiltn.vots, mas prn.tiea.mente in
acceüaveis, rle Stun.et Mill. 

Sr. Pt•osidente, o voto a descoberto, dh;se 
elrhontem em aparte a um do.~ illustres ora
.dores, o voto <L descobei'to ser<t a OL'()'a.niza

·. ção. do eleitorado subservten1.e~ si é 
0

qU3 o 
: ,v:oto ~ecr~to é, como se disse tan1b:1111, a 
· orgamzaçao do voto covarde. 

O Su. .• LurEs DARCY- Nilo apoiado. 

_. O SR~ .ToÃoLurz ATN8S -O 1nesmo ill•B· 
tre publicista, cuja opinião li~ · pouco li ti. 
C~n~arad.o.s Deput:tdo,~, cujr~ aiJtoriLiade in

.voc~ deanto da. nuiJ.id<.tdo rln. minh[t (Hrio 
rtpMrulM), oserevo quo . St.na.1't; Mill pm'(len 
c?mplci;n.monte do vi:-d;n. :~~ nocessidnllcm pl'.~
T.lcas. 

Tlwói'icri.monto, o.~ sons: ra.ciocinin l RMi'í.o 
n.cceitavci~, mas V.',j:tmos a. l'e:tlida.do elo;.; 
fa.ctos: 

« l~' vorda.do q ·~c o potloP do eonsLI'i~llA'Ol' 
ou v_1_olcntar n. Ltbel'dadc (lo.s vot:t.ntos t m1 
declL_nado a pon w de pJdoe ox:igir-se o voto 
pubhco ~ A verdade ~~ que :1 ge:i.nd<~ maioeia 
d.os elmtoros acha-sn ern uma oa outri1 
9~~i;n,s dcpendcncia.s:;..... nma clcpen:loneia pn
httr.r~ ou nmu. deponilcncia, snt·ial. 

. <. ,A deponJoneia pDlitica 6 eno1:mn, soh~·o .. 
i;ndo om um pn.iz onde o t'11 ncci.onal.ismo (\ tão 

· desenvolvido cori1o em Fl':tn~a. » 
E. muito mais no nosso, ··SI'. PI·o;idonte. 

(Oon:ti-;dw a l er.) · ~· ·. : 

'> «O Governo pód.e iníluir não sô sobro· todo 
· ·.' O exercito dosí'nncciom.tl'iós, .· cómo · sobro a, 
·> grando mctssa. dos quo aspieam sot .. o. Ahis
:,,tqri~ -ü: instructiva: . to<las as yez \S • que o Go·· 

:.;~· - .v~l'nQ, q~li7. tm•na.r-so .senhor das e}oiçõos, 
!\; ~p~pe1m.m ou. a.ltorou ~ sogecdo do voto.,. » 

Eis . o _perigo quo $tu:t.rt Mill não pecvlu, 
comnienta · Villey, eis o perigo que Stn<ut 
Mill nã:J ptwceb:m ! (Apal'lc . .,.) 

«O pai'tido no pocler-p :.n-mitb-me o col
lega. (lUO llD éLpartOOU, que OU O uiga., CJl11 
Villoy-tem scmpt'0- meio pul'a. agir sobre as 
oloi(;Õc3, e :1 pu!Jlicidarlo do voto_ d:í.-111'~ 
maior faculda,rlo, estende os meio3 do flUO 
dispi'íc cllc parL1, influie sobre o resulta.•Io da. 
eleiç:ão.: » 

O Srt. gouAR.DO R.uros-E' a deva.ss::t na. 
consciencia do elnihr. 

O Sn.. JoÃo Lurr. ALVI~S (contin1uuulo o lc;·): 
-«Ao latlo da dependoncia polith1, tiio ele 
tcmBr-so em um paiz como o nosso, h:.~ a de· 
pend.mcia sociot, que não (I monor nos nos
sos tempos, com a, o1·ganiza<;:Tt.o modernu., sob 
o rcgimcn dn, gen.ncle i ndustl'ia.. » 

Appliquctnos a ob.servação ao nosso paiz. 
Pois o Vl)toobriga.torio a dcscobol'to nã.o 

(\ . a dcpenãcncb do pobre tra.balhador do 
ro(:a tla.s noss::ts lavouras do intcrio;· ~ Nii.o ll 
a. dependoncia .dos op:warios . da.s nos)as fa
bric:\,:.;, Sllbor,lina·'los ;1.s imposiçõeJ elos SJUS 
p:.ttrõos? O.:; meus illnstres collegas, os illus
tres prolat H'OS do substitutivo que e:dge o 
voto doscoiJcrto, poJerã.o ne.5m· qstn verdade 
proftLn1a.mcnt(} humana--,-,qlle tado se sabm·
dina ;i. defes:.t (l-> interesse inclividual? 

No nossJ p:tiz, a, depcndencb. socin.l é um 
fact,o · incontcstavel-o ta.n to m~t.iot' ~ eila. 
ctnanto mn.is gt•:we tt crise economica. emqLle 
vi vemos-; essa depondcncia. -lnstn. pa.ra ro
pelliJ'mo,;; o voto publico obrign,t.oelo. 

N;1 orclum polil;ícll,, os.::o voto ô a. nogaçã.o 
da. l.ih ,wJ·l.'lc, nü.o ;~ó do ftlnccionn.t•io publico 
e dos que a. oi I C} o.~tfi.o I igarlo~. como 
l.n.rnbnm .. 

Ah ! St·. Pro~irlentc, c.l.lcm.:>s SJiwe il. de
pnndonr.in. politicn. no nosso pai.z ... 

O Srt . . CAU.NF.Irto m~: IWzmNDE.- I~' isto 
mo.-:m.o. 

O Sa . .roXo Lurz ALVW:l-Dcmn.is, como, om 
um pn.i.?., ondo a ma.ioritt dos Estado3 o a 
proprin. União mr\.nteem o voto secreto no 
jnry; (:.Jmo, em uni. · -p:tir. em C]Ue o ,jnl· 
gamcn l,o dos ct'imc:·; ·do t•cwonsalJilirlade 
pctos tribun~ws tog::vLs so profere r.m 
sosifí.o.snCl.'Ota ; <~o mo, o:n um p:tir. em qne, 
no Scnfdo, qua.ndo se tt•n.trt. de íntormse in
d.i vid.ua.l, n. ro.h>ltlção ~o tom11 pJl' cscrntirüo 
secreto, :v~sim eorno em sc8sí'i.o snct'otn. so 
conhece das nomca.çõ?:: faii;n.s pelo Pt'üSidente 
J.a Rcpublic::.t pnm mombr·o,~;; do Corpo· Diplo
m·.ttico, PP . .'Jf'ei.l;o dos't::t Capital e Ministros do 
Supremo Tr<bUil'll.; emfim, cumo, em . nm 
p~iz .onde para. a cloiçã.o elo .. P 1~osidon Ge e dos 
dema,is mombt•os da,· Me.:;a. dn. Camu;i·ri.; :t 
oleiçi'i.o é ('oit,n. pr.to voto ~.cr:l•o1;f). ~. 
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O Sa. CARNJ~IRo D.E REzEi-mE- Bem como E' por isso que bem l':t,zãotioha Cormonin, 
a eleição da:LComrnissõcs. o pa,mphletn,rio Timon, quando escreveu : 

o SR. Lúiz Ar.vEs-•.. eomo, nesto pa.iz ::;c « !~u digo c repito que. som o segredo mais 
dcscj '·tornar ohl'ig:ttorio o voto "" dcs~ohet'i;o, i.tb:;o!ut;) rlo Yoto, não p!'> :.o ha.vor indcpendcn
toda a vez r1tw tiver elo vot~~,t· 0 up::.~t'<1 río, 0 ci:L nem p ;Lt'a o clcit.oe. nem para o eleito . . » .. 
fraco, o Pl'Olet t.rio, todos os que tem dq1on- E l3t•unialti, um dos mais notavcis publi
clencia política on S:Jcial? ! (Ap _i(ldos ; ?JW to cisb.s dn. lta.lia. contcmp)ranJa, ta.mbem a.tllr~ 

ma que « :.1. condição primeira da liberdade 
bern.) . do voto é o segreuo. » 

O Sa. JA"ms DARCY- Nós somos muito I 1\Lis, Sr. Presidente, pJ.ra que citar auto~ 
· cohorcnte3 no Rio Grand.e do SIJI com rela- re.-:;, apres9ntar <W;zumentos theol'icos. fati

ção ao voto closcoh:)PI;o. ('l'rnci!lJI-.~,· w~rios g-ando, C:)mo o estou 1'azenrlo. o o~piritó dos 
_ ~~ p1·oloilfJI.!dos Ojitu·tcg.) · qtw mn ouvcrn ('ru7o ltpnilf(/os). si posso o!Tc-

reccr <t liçil.o experimental dos piJVos-o mais 
O Sn. • .To\o Lutz ALVE:S-St'. Pt'C3itlento, util on~inamentop ~,r::~, os politic•JS qne nito 

desejo tGrminar 0 }):)r i~ to peço a V· l~x · que pr·etonrlom impot• innovaçõns contrJ.rias aos 
mo mantenha a p:l.ln.vt•éJ, • cosmmos c <1. cxl)eriencia l 

O SR. Pr:.E:SIDENTI~ (fanr;cndo a r~r1mpai- P ... rvontue~t. <:L In:.:·latcrr<:L, patria do toui1s 
11lu1)- Attonção! Quem tem a. p:tla.vr•a (~ o as libm'dados, dopoi.s do toea.doptado o voto 
81• • .João Luiz Ah-cs. n. descoberto, ntí.o o aboliu ·! 

· A Sllissa, o exemplo das dcmoerac.ias, 11ão 
O Sa .. loXo Lmz AINES- Mas, sonhare.;, '1,bandonou tambJm osso voto em muibs 

além do:~ argumentos que apresentei em reléL-
f:ão ao nosso paiz al(•m da. opioFí.o de Villoy ci1n.tõos ? . . _ 
quo citei. á Cam~ra, -lcmbl'arei ~s ph1'i1Scs d~ • Os l~st[l.di;~ Umdo~, .em su~ oegaOI7.J.ça.o ge~ 
um illustrc cJllahorad.or do Jo 1·na/. dos De-II~l. o,tn.tlual, muntctpal, ut~.o tem estabelc 
b t l F, ·t d , L D n· t ctdo o vof.o se.weto ·!-
a e~,. c e rn.nça, CL a. ·0 por .em 0 '~ •• A França, que procuramos sempre copiar, 

DIZia ollo : « Sem duvula., theortca- n:Io mantém o voto sncroto '? 
mont~ e moral me~ te. o escrutinio. puiJiieo é Nã.o é esse 0 voto a.cceitô em q llasi todos 
o m::t.t:S bcllo pO:iSL vel, porque obrtg~ .t·J.'!o o os pll.izes ? , 
mundo a to1· a cJl'<'tgon; do suas optDto9S. Demais, Sr. Presiclente, a.s trn.rliçõos con-
Mas n. nn.turc·a hmn:ma e fra.c:t » • ti nuas d0 nosso p1iz Eão pelo voto soe -'Oto. 

Eis, S1·. Presiuentc, a v·erdale, que p n·e- Paea que dar um salto para um systoma 
cem osquecel· o.:i que dcfenddm o voto a des- 1 dia.meiit'almon '.c opposto, cuj:1s C()nsequencias 
coberto, os quacs não podem ter a pt•ot.ençiio I nio podoL':i.o pl'OVOt' aqucllus m.osmos quo 
de mudifi~~a1· a. n:Ltneeza. tragi.l n og·oist1. do dclenJcm o voto n. descoueeto, porque o que _ 

· homem. ollos delbnrfem, n.lt:i~ com a. molhor das in· · ·_ 
· continl"1o a. lar: « Com•J oxigiP, já nií,o tcw.~i'íos. t! :t :·mppeossi'i,n ch libcwdrvln elo sul'_. · 
d-igo do funccionn.eio pn h! ic:o, e o mo exigir l't•agio t 
do 11m commorcin.nte em rolaQões continun.o;; Aecl'cscn, Sr. Pt'nsidc'n t;n, qne ~i. n vol;o IL · 
com o OovCI'IlO, que pr\clo ea.n::mt·-1 lle con l;t'a- d.escollot·t.o t! lliU:t. nueo:.,:üdadn inad i:wol, si 
riedad.es di<n·ias, soheefítHio nu.~ conLliÇH)cs cllo so impõe como meio •lc cohibit• :.ts frau- · 
n.ctuao.::;, como cxig-iL· dllllo quo nã.o HO d.oix(.l dos, ~i. coni'.H'lllCl :Ltrit'm :~eam honliem os -·· 
influnneia.r poe ~nus inl~ot•e.:;sr..-:; e vo~e :-;n- Rt·s. B:trbosi.l, Lima. e Aniúo J.ü Abreu, cllo 
gundo sua opin ,tio, nom sinc~ridade '? I•~tl ti.\'e ,j r ,cl:J.mét~lo PJl' uma. g-r·ando massa. d.n. opi-
a respeito a confissilo de nm negouianto de niü.o n:.t.ciooal, por· que motivo esse VQt.J não ;· 
Agl'am. Ello deplora. J'na.is que ningucm 0 é o.xercitlo, nio só om out.t•us Estados, como .' 
estado actual rias cousa,s e em p!tli.1vms da. no pt•opl'io ElStado do tJobro Deputado quo_,. : 
mn.is vi vn. opposiç~ãOi m··,s, como exporto, se c.li.gnou n.partcar·m~~ ·~ · 
muito, rocein. que a. a.dministrac,~ã,.) llle crê .l O Stt. JA?~ms 0,\RC\' - E' oxm•.-•.iclo nn. olei-
cml>al'aços. Demais, sf'.:t filho ti officia.l e (• (~'í. o o.~tn.dual. , -. 
. )H'eciso nfí.l) peojudi.n:u• n.~ f:llU,S rm.Hnoções. o Sá. JO.\!) LlJf:t, 1\r.n:s-A ICii fcdm•t:J.l por- ·~: : 
Assim, no dia. d•1 vot.o ost;c roeoz oppo::;icio · mato 0 voto a. do:>r.obedo c ~i . olle 1y 1.ií.ó :: 
nista O-'Clucco seu:": · son timcnl;os pe .~soaos e exigi<hl pela. conscicncb n:Mional, pela opk . 
vota no cn.ndic\a.i;o do G )VOl'no. >> nlão pnbli.ca, porqu3 o eleítior nüo o ex;. / 

Imagine-se que is :~o so d:í, com o voto se- orea ·~ .. .. 
ereto. O qne seria entã,o com o ·voto a de~- Croio quo n:1üt ma,is pl'dciso d.izer par:a ·:: 
coberto 't. justifictl.l' ó meu vo t.o contra o projocto, em ~·:;.: 
. Quantos' nu.IJOr.:il.!nles da Agi·cm1., Sl'. p ;•osi- relação ao voto a. descoberto. . ·. · · -J~: 
· dcnto, . fazem pa,ete do · nos.::o corpo · o lo i- O SR. B.tmNAtwo [-JottTA-Qucr fique con{:.:' 
torn.l 1 ?- 'signado m:n lei, quer não, oll0 existe de i'a.cto;· .;- ~ 

Vol. IV C . 
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O SR. JoÃo LllJZ ALvEs-I-Ia engano de 
V." Ex.; é úma. questão fle psychologi.1. . 

. :· . Na Capital do mou Estado .as chapas ofli
~iaes temu sido derrotadtLs,porque o f'unccio
nalismo e as pessotts que a elle se lig;w1 
se:ttom-se livres para vot::Le contm ell;~~; 
mas posso ga1·antir, dem ofl'cnsu., que si o 
voto fJsse a descobel'to, elle votada a. favor, 

· .· não pelo receio de p:;rseguiçõus e demissões, 
mas pa.ra não crear sit.uação difHcil para. si 
em faco do Governo, arbitro. nas promoções. 
nps accessos de emp1·ego, ·etc. __ 

Pa-sso a outro ponto-relativo ao prol;cs.so 
da eleição--a exigencia. da. insc1•ipçã:o do 
candidato; para ser elegi vol. 
~os paizes anele se manda imprimir e dis

tribuir as cedulas depois ela inscl'ipçã.o, pa.r<~ 
quo, em vez elo eleitor escrever o nome do 
éandidato, o indiqnc na co(l_ulu impressa, n. 
·inscripção se justifica. pola necessidade do 
· p1jévio preparo das coJulas. 

Penso que nos pé~izes onde hêL que tome1· 
do]Jo~tlr.m!;is?íta si devo exigir u inscripção 

. dos cand.id:~tos, impedindo it eloiçã.o por mh.i:3 
de um circulo, mas O!ttre nô:l ha esse l'C-

. ceio~ · 
Demais, nos paizes que exigem a inscripção 

·· . do candidato, como condição pt>oliminar para 
, que possa ser votado, dà-se a f<.~euld·tdc a 
__ ::: :um grupo d(\ cleitore.) do apresentar os ~,:eus 
:J::- ·éandida.to:-;. 
:,:,: . . Dous outros eloitor.\s podem in~crover o 
,:, ;_ sou cancli lato, dn sorte que tal inscl'ip:;ii.o 
~ ;póde ser até ridícula. Mas o pt•ojecto impoJ.e 
:: .a inscripção polos eleitores, isto é, impede 

q_uc o eleitorado voto em um cidadão, que 
-por suas qualidade~ elle onteodn · qllo está 

. Jio caso de sJr enviado ao Congt·esso Ní.~-
cional! -

Porque, qual a l'a.zão de oPdem mot•td, 
qual a vantagem d.oküxo do ponto de vi::;l,a 

. • oleitor<.Ll, quer eq1 relação ú. garuniitt do 
·voto, quer em J'ol!v.~ão ti. vo1•d ·,1Lo ~. la. uloir;.fla, 

omquanto porque nã.o accoito e::;sa inter~ 
vençã.o dos juizes, e é por que a funcc}ão é 
purarnuutc a.dministeativa, nào tom o mi~ 
nimo car:l..ctce judid:trio. 

Aqncllas funcçõos- nomcac;:"io n presi
doncb. üc müsfis elcitol'acs -Qnvul vem o juiz 
nas rna.lhas tüts paixões poli tic'l.!:l, visto como 
ellc tet·à de . o~collwr mesa.rio :~ nos g-rupos 
quosc dcgli.tr.lia.m e da.t· <1 Ulll delles :.i, prc
fürcnch., que í' ;.z des<tp}nrucer u. imparcia.
lidacle. 
T;~mbom si o projocto for convcrti,lo om 

lei nilo podorà sor neste ponto exocuhdo 
em Minas, pot·qne~ :;. Constituição <lo Minas 
pPescreve no art. Gi, n. t:J, que é vedado 
il. sua Jn.a.g-istr._~tur:l. oxm'cor qn:ws:1ur:r· 
outras runc :::õos, que nito ::;eja.rn :k~ do ordem 
puramente jud.ici:Jot·i:L 

A nossa. magistt•atul'il. Lem que obollcecw 
ao p~t · to quo orga,nit.:<.mos e o lcgi:-;hdof' l'n
dceal não póde,.revog.tt' a.s consl;ituiçücs os
t<:tduaes. 

O SrL EDUARDO RAl\IOS- Pil.l'n, a.s leis f'o
deme3 não exi.sto juiz nos Esta.dos. (lfa uulrus 
apw·tes .) 

0 SR. JoÃo LUJZ ALVES- A:.: leis rJ lernr;s 
srio ex;ccutadas peh nmgisf;I•::ttura local, ma::; 
na orbita put·<.unentejudici:n·la. TL·ansformaL' 
o rnagistraJo om C<LbJ elcitor·:tl, pela pr,·si
dC'ncia. das mcsa.s, é cousa qü !~ I'Opngn ~ria, 
a.os l~stll.do . .;, ctua.ndo não fu:.;se pr.-'ltibidopnlas 
stm~-l Constit.ui~~ões. 

Fin::Llrnento, discordo <1 J pT'ojecto, porqtw 
exige u. eleição nas sódesdo conuu·~~u.s, sob o 
p1·etoxto de evitar· a 1"1•aud;), .l(L dissC', Sr. 
Presidente, qtto lu m11i1.as vczo:' grandes 
distancias lt po:·cort·or dus diver~os ponl;os 
dos munidpius 1i.s st~dos o i::;l;o impossibili
taria, quasi S.lmprn o cxt.wcicio du vo1;o, SBt'Íi~ 
um novo moio d 1 impotl it• u olBi&or•tic.J vota.!' . 

~· mnlltut' q ua ~e 1liga. lu·~·o quo sú votitlll 
GH que l'OI?ÍUl311l·lltl. SlÍiill. ( AJ10iwlo.~.) 

D .lpois, si tomos s11 h-tlivisõcs juJ icial'i:Ls e 
'> OSn.. CA.r.omm.As-E' pnr-<L impoJ.ir rtuo a l.lllÍIIÍS~t·ativas dtJ mtlllicipio, [lt.H' •. JUO nfLo 
~( suijtu:n candidatur·i.t.S só conhecida:-) 011 Capi&u.~ pel'mit•;it• que i.~ !ti se üt.Çll a. eleição '(. Jü. um 
~ > Federal. colloga. dis:{e-mo,om convor-sa,quo essus sul)· 
~~r -O SR. JoÃo ·LUiz ALvms- Impea.it' eomo, si di visõt~s não cxL,tcJm em todos os J~stados; 
~(:.'as . eandidu.tm·[~S conhecidas aqui não podom mas na maioria. dollos em li ou 18, lm n. di
â: ~er .ignoTatlas nos E$tatlos?. Ontlo osr.í.i .. no visi"i.O das comi.l,l'C·~ts ou municípios em cUs
~/)l'ojecto, o prazo dontPo ·do qna.l so póde trictos do paz o, pot·tanto, n. estes apJ:ovoi'
~\.-·fazot· a inscripçào?. Pódo ella s8p foic-1 no ta.I'<i. a dosr,ontl'a.lizuç:ã.o, permilil.indo-sc que 
;(-.proprio dia fb oleiçiio ·t. o tlleitor· vot :~ . na sédo elo d istf'icto de paz. 

· da inscripção prévi:t do can,lülu.to ~ 

;:,. · O projecto o perr~itte: O quo nüoeonvorn é a clniçfio feita om 
:::.: · •. Não ttccoi to :1. lllSC!'lprJí.J pt'l~via. -- pol' fawndas, . e111 · o:::ti:tncia,~. fót·:_L dos centros 
~ y inuial, inofnca.z o dosnoco:·l·ml'ia., C!ltand.o nu.o ])0\'0tLdo.-::, onde '~ flsca.lizi.~çã.o sci'in., ni\.o Kr·, 
lS' seja inconveniente. . _ 1lifTicil, OtJ lllO a1.é l'idicu:a. 8Í se pt•ol;nnd.e.;:-:o . 
!.<> · Nãp ncecito tambem o peojec&o quando I fazcl~a. · .. . . · 
·.·~.· .. · ... :·.·.:·_·,····.·c. ···o·.··· ·n·:l···m .. et·t·o ... (.1.0-S .. .iuiz··.e::: .d.o d ... irei to das .. co. m:.l .. l'Ccts .. ·. l•~m rpn.si i;.odos o~ J•::-s .. ·&.·a. do.~. cxisr.o o di)· j~:~)JoJuncção da nomear a.s mes:ts eleitoraos o tuicto do · ·ptLz. Pr)t'que não permittir alli, · 
~)v;f_resid~r·: u;oleição. Lin~.lto-me a d.i.zor por nossos contt•os! ú::; vozod m:.t.is importantes 
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que as pro]H'Í<.Ls Slidcs de comarcas, o (~x
orcicio du cliectto <lo voto ( 

I.;" preciso evit,a.r ;1 f't·auclc. evitn.r q nc a:-:i 
eleif;ões seja.m foittLs em C<tzcndas onde a 
fiscalização se torn:t impossivnl, m;ts niiu ~~ 
precLio, pa.t·a. chega.e a <lSSC t·csuli,;tclo, irmos 
ao extremo opvosto, ao ponto de lmvcdir o 
oxm·ci eio do voto. 

Fim11mcntc, rojuito o projeclo em relação 
{t apuração, porcgw a. cotüraliza ntL ca.pital. 

do:~ l·:sbdos e, si isto for possi vel nos Esüt-:
clos peqnen JS, d.e dou~ ou tros districtos, 
ser <i impossi vol no I•:st·~d o de l'vilnas, ( Aprw
tes.) 

SJ'. Prc:úlonto, o::;tandu <t<liant .tda. a hora, 
JlO<~~u a. V. l•:x., vtsto que não pude concluir 
11s minhas considcraçõe:J, quo se digne de re
s:~nat·-mc a pu.la.vr.t }):tl'a. <tmtmhã. (Jftât• 
bem; milito bem. fJ Ol'ildOl' d ·ü·:·vttmr.ml;.! jdi
cilw/o.) 

lJISCU[tSO PRONU~C[t\DO NA SESSÃO DE a DE AGOSTO DE 1003 

O Sr-.Ga:..;tf'a.o <La. Cunha-Se. Pt·o
sidonte, ofl'erecendo iLO estudo de1 Ca.mam 
um prujecto do lei que op:O\r;L a rcf'tJrma fun 
damental do nos3a organisaQã.o do .lensino 
pola. implantacão Llo regimen nniversit:uio 
modelado em seu typo mais npm·foiçoa.do c 
librll'al, congra.tnlo-mo com o Congt'08SO p.>r 
essa bem inspirada iniciativa, corn á qna.l o 
Executivo lhe depara. o ensejo f,wora\ el de 
attender proficuamente aos reclamos de 

tcwto, tt enmpt•clwnsil.o cl:.Lt·a do que, delibc
r;wdo sobl'o o ensino, legisla sobee o mais 
rolova.nto do; intct•csscs publico; e partillü·t 
:.L 111i.Lis impoda.nte d;ts funcç~ões .1Jo Governo. 
(Jfuito bciu .. ) 

No plano peojecta.do, sonhares, intoenssam 
poP igmd ~L attençã.o (los ltomens publicas o 
seu alcance social o o sou VJdoe didn.ctico u11 

scion titico. 

<lesenvolvimonto intellectual e do futut·o Devo eonfcssa1· que a mim, qu~ jámais mo 
scientiflco llo p:Liz. occupei pt'ef'm·ootemento do questões tech-

ConvenciLlos os meus illustres eoll.egrLs de nicaíl tle ensino, o quo a.iitl'l1lliu primei1·o na. 
quo a elontção do nível da instruc<;ãu e a t'efoem:L Coi o son ttspccto potitico-social. 
extensa diffusão dolla peJo vovo, em mna pa- Depois é que a o~t 1 pons.~ment.o, mu.is !!Crid, 
lavra, a smt cultura mental, constituem a de !tomem publico, accedortt.rn a:-; l'Cfloxões 
por·ção melhor o a l'a,zão ossonciul da. gr-lln- nrw mono~ cJev:~dus, pot•(nn mais l't~strict~ts 
doza de uma ll'tcionalichcic, alon La-mo a es- o ospoeiaes do magi~torio, t•al'm·ontes ao ot•
peranç<t de que não fa.Lto, norn O:'rnul'ec,!a., u(HHtmorll.o !lidactico, ;~<lmiuisl,ra.tivo o !lisci
nr.sto a.lovantado dosignio do rmwguimento plinar do::\ in::~t.itutos dn ontlinn, do mud.o.tt. 
do;~ os tudo:; ontl'il nós, o eonclH'so de toJos pod.m·om cllo:~ s Ll.isi':L7.fJr <t aspir·:~<;Cto gur:d. 
os cspil'i't;os csclal'ccidos, sontinclo ca.da qual E, on1.ão, ues~o duplo o:-:l,utlo da. intonta.du. 
como impcl'ioso do ver s• .. m, não ~ó aqui, 111as I·cfol'rnu., nasccl'am um mmt ospil'ito as os-· 
na imprensa, na teibuna popular c :w:.t.do·· pet•anç~as qun nella depoSit<LrH muitos brazi~ 
mica, na osphora do actividado o nos limites loil'Ds cu,i<L compotcncia om mat3ria de 
d:.ts f'or·çtts de cada. um, c.Jntribuir dodieada.- instt·uc<,:ão publica ou devidamente acato. 
mente, sem oxcopçõos nem l'C:::alvas, com o St·. Prcsidouk.l, um d.JS pn.recm·es SIJIJrc o 
sot( esf'orço imp·.treial e isento tl.e prooccupa· plano üe organiztLção univordif.ariu,, o pit

çõos subultol'nas, pa1· '· a obra. que ~e f'uz no I'ecor do Gymn;t::do Nacional, documento ~~~
cossaritL e j;t se 'li:H'nuu lll'g<~nto-cl;L mconsLi- poJ:iurrncnte pensado o eseripto o do qual 
tuição do ensino publico no Br:.Lzll, roi rcltLGOl' o Dt·. Pinhui.ro Guim:uãns, umu 

Da Camtn':t 011 OS[Hll'n conliantomon l.o o das i.o l.ol!igoncias mais vigol'osu.·; e c11lt:ts dn 
mais vivu empenho pelo magno as.mmpl;o nov1: gct·aç;lo, viu om claro doseodino esse 
q tro o pro,jocto tl'rt7. ti. tlohat,o; o conl1nnte~w lwnofico rosuHado do ostabolcc1monto das 
mü.ni;c o csp.r.•.rn, por··quo clla sento e subo lun. ivurs'itlados o.n1 nossa f'e. clewç:1-t.u, o .o sulicn
(liJ:tnto se llgam á instrucç·üo pub:ica, em t<L nas S.1guintcs l.inltn.s; quo cnc ll'l'ttlll muita 
:;ous di.ll'erentes gráos, a força, o prestígio, vol'dade: . 
:~> g\.orll) ou. ~li~nid:.vto ~:~c~onaos~ o tom, ~)01'- <<A: ooui;.t•ali?:.tl(Iio <lo ensino rev·l:osc:mta<li~ 
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pela Universidade ajuntará um tonus neces- • instruídas, eolliga.cla.s talvez momentan!:la
sario ao m·ga,nismo enfraquecido. men t.c pelos intm'osscs, mas que não estarfi.o 

Quo mais qucromos,q~mndo sen~imo3que os r·cunidas pll' nenhum laç:o verdn.dei1·amente 
laços religiosos nã•) exisbm mai.~, quo Otl dul'adom:o o fecundo, pela communhão de 
vinculas de um dlt·eito commum se do::;aper uma fé, do uma aspiração saperior, de um 
t::~.ram de vez com a multiplicida.de de uma. ideal.Pol:iea de indiYiJu.~s destinados a serem 
legislação peculiar· a cada Estado; que a. submergidos pela torrente d<1 multidão tr:.~ns
lingua se barallm ao norte em contacto com bord<Ldi1 ou tyranizados por um punhado 
os americanos, no centro com os italian)s e de sectarios.» 
n.o sul com os allemães ~ Senhores, eu nã.o subscrevo, sem reser-

Talvez nessa ccntra.liza<}i'í.o univr.rsitar:iii v;;.s c hrgas rcsl;dcç~ões esto3 conceitos que 
resida o l'emedio qne dcvcr:í. impedir a d.Js- acabo de ler c nos qua.es vihram c.1111 igu:o..l 
n.ggregação dos elornentos c·)ll:5tituLh'os ele itrGen::::ida.de ·sinceros receios nascido:3 da 
nossa patria, cousa qne se nos antollta. como obsorvaçiio -do plwnomcnos socia.es coevos; 
uma ameaçn. e um castigo peta nossa imprc- mas não posso dissimular quanto impre5sio
videnda politica.» rnm aqucllios palavras sobre uma rmdidade 
• Coincidem com o pens1ment0 que inspira que todos pnrscruhm c que om todos susci
cstas palavrn.s do mais grn.tlua.do dos no3sos .i citr1 gt'J.ndos n.pprolwnsões. Eu não q nel'o 
institutos do ensino SJcunclar:o as reflexões Cl'Or-tã.o complexos e difficei.s ele decifrar 
de um tochnico em questões do ensino, pro- são os pl1~nomono:-.> sociaos-qne os fa.ctos 
fessor no collegio de S. Luiz, o qual exalça. que pel'ce1Pmos nos agourem t:.tnu.nhos 
nas linhas quo vou ler o systoma universita- perigos; lll>ill ouso ::.ffirma.r que ·na actuali
rio que propugna para a F''l'nnça. dade br:.tzileirn. as consequcncias pJr corto 

Note a Camara que o mesmo sentimento imprevistn." d:.~ nova fóema tnsGitucionâl dos 
impelle o oscriptor fNncoz e veja em que Est:tdos, por e1feito elas franquia.s outorgadas 
termos frisante mente analogos elle attribue ás antigas pruvindas, nos hajam creado uma 
mis~ão semelhante ao Pegimcn universita1•io situação poli tica e social que S3 equipare á. 
em sua patria: anarchia intellectual e moral que em sua 

«Tirante o exercito, eu só vejo uma insti- pa tria descreve Rocafort. · 
tu.ição capaz djj corresponder á obrigação, Entretanto, na. situaçã.o mental que elle 
entre todas delicada c nobt·o, de· manter a assignala., nã9 seri_a do todo desarrazoado a. 
noção iudispaiHavel da communidade fran·· nós outros entrever estreitos pontos de con
ceza e do lhe pre3ervat• a existcmcia:-a Uni- tacto, emb:rr·a os nomes divirjn.m. Si a so
versida.de .. As Universidu.des allomãs des- ciedade franceza se vê agitada pel<1 questão 
empenharam esse papel magnifico em rola- do proletariado o por outeo::; problemas que 
ção á nacionalidade germn.nica; ·si nós, con- abalam .os fundamentos da orgn.nização 
scientemente ou não, o abandonassemos, por n.cf;un.l, nã.o (\ pa.rn. clt;ixal'-no~:; em cornplot) 
amo1• de i;lleol'ia.s quo se nos n.fignl'am boas, SM~ogo o qne jií. v,~mos exporiment~tndo com 
earrega.l'i~tmos·ju::;t.amonte pomnto a hültoria n. concnrrr.ncia de novos ant.n.gonist.as, com 
com a responst~.bilidado dó ter accolerado a as protonçõcs crosecntc3 da corron&c immi
desaggrcgação <le nosso paiz. » . gl'a.tof'ia., o--o CJno so me angura nuis te-

Esta. form.uln., em quo Rocn:Col·t concentr<L. nuwoso - com n dnsOPganiza.~~ão que no~ 
no roconto livro que i;em o suggoii:,ivo titulo ame;1ça ltojn, provinutt dos desatino::; do um 
«A unidade moral na Universidade», sutLs fc1lcea.lismo compeehendido e pt>aticado om 
impressões sobt•o o fnturo de seu pn.iz, eUe excesso, quo leva us Estad .. s a agir indo
jc\, começara a deduzir linl1as antes, dizendJ: pendontementc sinão d.ivorgenternente do 

«Uma sociedade só póde dur..~.r emqun.nto poder crntetLl, ao ponto de já se nota.r · no 
possue sentimentos communs, um idOi1l grande todo nacional n.quol.le desgoverno, 
commum, capn.z de determinar em todos os aquelln. incongt'uencia c. incoordenaçã.o do 
seus membros, nas circumstanc.i?.s gr<wes da, movimentos, que no Ol'ga.nismo indfvidnal 
vid~t publicrr., roacçõe~ syncrgie:ts. ca.eacter:iza,m uma on rormjrlade fatn.l: :1. :t.trtxia. 

Si nós, francezes, sonhamos com a n.nar-. loeomotorn.. (Mttilo úciil.) 
·chia ou com a snn. natural conscquen6ia-o ~ Sr. Presid.en te, o m<~l estar n. que n.lludo 
despotismo, .bn.sh (ref'ere-s3 olle ao ensino Rocn.rort é, :.t.fllrmn.m os pensadores, em boa. 
em França) cruzar os braços o doixu.e agir p~!.rtc a cons:~quencia.. de um ensino de foi-
o tempo. · . tuuso e só o ensino sa,lJiamente diri.gido pódc 

Ainda algumas gerações, o a Franç:t não obvial·o. Em Fen.nça, cujn organização es
terá mais unidade mor:tl, nem cohc$ã.O, nem coia.r e pcdagogica no.~ SlWViu principa.lment,e 
homogeneidade. A um proleta.l'iado Jlt:.üs rlc modelo o cuja cultuPU: a.inda, é a mais 
conhecerlol' d.e seus üit·oitos quo dos seus de- abunr!anto rontc do nossn instil'UCç~ão e edtu;n.. 
veres o orgtLnizi.tdo om synd.íca.to, elia n:to ção, os professores, publícistas e homen:; de 
ter:1 pn.ra oppor sinã.o cla.sses int~lligentes o Estado, do~?il.lwli.dos elo exito do snu scculn.r 
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apparelho do ensin o, buscam eoerigü·-lltnos 
. def'eitos, pi'upugmwdo alli a atlop(~fl.o do ro
gimen univer:;ít;JI'io allcm;'ío, <:01.no senJo 
ellc o rcgimen id.•<tl do en.sino o tn,miJenl tlm 
instl'umento cllien.z da, unidade moral do 
paiz pela, solid.a1·iedade da scicncLL. 

Esse grande paliGl (ksempenhado pelas 
univGrsidadcs, como instrumento de govC'rno 
tanto como de 1wogrcssu scienti!lco, Jzoulot 
accentua, es!;udando~o na historia, tlo.:l povos 
europeus, nesta syn tlw.3e cloq uon to. 

encrgi;L:l que se dispCl':·>:Lm em no.-;::;o lungo 
tot•t·ito!'io: ollas l' <.'-cehm·ã.o em sou :-;eio o:-; 
Cil11o::i llos varios Estitcl.os, eom tcndcncüts 
pessoa es o orlcnt.t~!": fio tlissomclh:tn tus e os 
clcvol veriü>, JHH' meio do ensino. irmã.o :~ pelo 
p3DS<tmento e pell> cora.çi'i.o, pois todos clles 
üispor:To de lllll mesmo fundo do idé~ts mo
rn.es, philosophicr~s o scientificas. 

Quando <.t Inglatcl'J.'a quer asscgur<J,r o seu 
domínio na Norn1a.ndia, funda. :t UuiYersi
d;~dc de C<Wn ( l43ô). Quando :~ Hespa.oh3. 
quer consol id11r o seu po(lcr nos Paizcs 
Baixos, funda a tJniversiüadf! de Douai 
(t572). Quando <t Allcmanha resulvc gor ! :~L
nizm· <~ :\lsacia.-Lorcmt, dopois do 1~70. co
meça. peln. reconstituiçã.o completa o total 
da Universidade <:lo StraslJuego. 

<< Em 1882, escreve An11tolc F1'ance, u<tr
l'<.tndo :~un. p:ts::,~lgem pot' ~VJUOlla .~ provincias 
perdida.s, em lti82,. om SL1'<.1.sburgo, cu tive de 
improviso a. intuiç:ü.o do quo ·ha de forç<t c 
de magesta.de em uma. univel'sid<1de mo
dm·na,olhando ao longo ::t Univm· .. :;i<lado Gtü
Jhermo HI. • . 

Melhor do quo nunmt c mais cetwlmcute 
senti a força da conquista e o ::;igoal llo ven
cedor. Vi o sinete da Altcma.nl1a sobro a 
cidade.>> 

A infinencia prepondorttnt'3 dn.s Univcr.-:ü
dades t::tmlJem Izuulot ussignalt~. na vidit in
terna do. vttrias naçõos c lembra quo nt.l. In
g!a;terra, quando o pn.rtido /l)hi!J quer con
stitujr pu.ra suas opiniões um centro, nm 
foco, um org5.o, funda a Untvorsidn,de de 
Lon<lrc~, para. oppol-a :1 Oxford, centro do 
torysmo. Na Belgica, em 1834, quttnd.o o 
partido liberal r1ueP luh1· efncazrnentc con
tt·a a influencia catholica pr·opondm•;.tnto om 
Louvai.n, Lie.:.w e r ;and, funda unm Uni ver· 
sidado em Ht·uxella.s. _ 

Mt~s, ainda neste ponto, sor·ve de modelo a 
.Allema.ulm. Depois de l1~na., para. roorguer o 
seu prestigio militar e lJOliticu, n. P1•ussüt 
funda. a Universidade do Berlim (1810). 

« E' preciso, disso ontã.o Frederico Gui
lherme, que o EsGado suppr<t pelas f'orf;•as 
intollcc1;u:,,cs as f'o1•ç:as phy::~icas perdidas>.'. 

. .EiH o p:1pul socicd da,s Uni vm·iiitL1clr>s. Nilo 
pos.mindo c.~sc regimen d.c onsin.l, vamos 
estudal-o fô.-a de nós, inquiri.nélo sobre o qnc 
foram c fizeram ootrc os povuB mttis adc<.tn
tn,clos. A hbto1·ia da civilh;açã,o o it historiJ. 
politici1 assim dornonst.ram que o regimen 
univcrsitario é um podcro.~o elemento de 
cohcsão e homogeneidade nacional, bum 
corno um instrumento do supel'ioridado para, 
os povos que o possuem . 

Al:l universida.dcs, acredito que serão, ontrs 
no;;;, po1d,cm (to con vur•gcmet:t do todu.::; :.r,:; 

:\os espíritos e:\:a.ggoradamentc individua
listlts esta, n.spira,çi\o do o brigil.r 11 minorh 
pensante c diroctuet~ tlo uma, nctciona.lidttclo a 
pn.ssttr pelo mesmo crivo pa.t·oceria um l'e
trocosso, unn vlulcncia, uma quobr .. t do <B
pirito lle iniciativa, nm a.t.t0ntaJ9 ao quo de 
m:ds fecundo e :dsto n,) c ~pirito humano, a 
urip;i:Hli(la.de; l\lélS, a.lém do quo O:') factos 
estão crn frr.tncu .e::saccordo eom esse prccon
eeito tl10o l'ico, não é racion<d í.LCL'ecli ta. r-se 
que o rogimon urü,·crsita.rio, uniformizando 
as conc:opçõos gontc3, organizando sob o:'3 
mesmos preceitos o su.flslJ'c(clum das divet'sa.s 
tlisciplintts, imprimindo-lhes o cuulw do 1'0-
gimon, q llü aq uollét vis or!;r.wi.wtri:J; Lenha 
a í'urça nol'ast.a de tolher os beneficios da 
iuieiativa. individtutl, impodil' t~s nocos:::al'ias 
1lill'ot·encíaçiJes, supprimil' vocaçõ Js irredu
divoi:s ou tolltoL' <L cncegia ct'l'<.tdortt das 
intolligoncias... ; 
· Mas , ou disse que os factos iufil'mam 
aq uel!e p['cconcci to ; o, na vo1·dade, o paiz 
mais opulento do maniCcstttçõos novas na 
e:sphera (h iutuUigoncia, é iocontestavcl
tnentc a Atloritanha ; c ella inencontrou na 
discipliut.\ mentttl d J seu system<t unlvers.i
tttrio o scgrod.o de sua prosperidade actual. 
~o csp:tço de meio seculo, to·,·nou-se, diz 
Schut2omber·g, uma das primeiras nações -
sciontific~s do mundo ; em sua ot•ganização 
universitaria a sciencia tttlemí1 encontrou 
um instl'urncrJ to de pt•ogrcsso sem o qual 
Hão tol'ia p..;dido rca.lizctr om poucos aonos a, 
smL pl'odigios<t evolução. . 

I~ t?i.o prodigiosa evolução foi L'ealmente, 
Sr·. Pl'O:~idcnte, quo nu. proprü~ Franr.~n, hoJe, 
dosí'eita.s as ultirun.s illu :~õm; do um fa.lso 
patriotismo, busc:t-se acompanhar a, rival 
o os instttuto!~ (lo ensino vão-se remodo
lantbJ pelo r,. i tio :.Lllemi1o, depois da pl'Optt
ganda. esclar-ecida de l1omens superiot•es co
mo Didor1, La\'hr:e, G. Lo Bon c tt.Ln1;m; 
ontr.·os quo :1ssim jusLit1ca.m aquella oi'gu
lhosa proplwcin, de Schleimac1Hn', panegy
eizando, a pl'oposito da. Universidade de Bcr· 
Hm, o genio ttl!emão : «Qua.nllo estiver fun· 
dada, osta or·ga.niza.çtio scien1;ific:.t n:·w terá 
igual, e graças á sua forç:a interior exel'cerá,. 
seu impodo mrüto além. dos limites prus-
sianos~>. -

J;'t Savigny, cuJa forte mcntalülade deve 
pt•omuui:·lhe as p(tlavra.fJ contra. :1 possível 
suspeitíL de e~aggeros n.ati vtstas, pensaya 
(jlle SW.t, p:~tl'i:J, dCVi<~ orgullHI,J'•S8 ÜO J.laVOl' 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:24- Página 38 de 44 

46 · APPENDICE 

ericontratl.o a.fóema. especial do suas nnivcr-
Sidadcs, fól'lna que poemittc a. todo o ü
lcn to a sua li HC cxpandâ.o, que garanto aos 
estudantes a nnis plena libr.rdude o qno 
ia.cnlta a a.ssimilação de todo peog1•e.~so scien
tcfi.co. 
_ Nao ignoro, senhores, quo existe conLr;~ u 
crgimen uni vel'sitario ou, dizendo mollwt· 
ontra o sy:-ltema da intm·vcoçã.o do Estn.diJ, 
om matorii.~ llc onsiJJO, uma. opposi';~ã.o tenaz 
da parto de alguns c::ipiritos, qno, a fet·rados 
{~ rigidez de seus princípios ttb::;•.rcwtos es
quecem a. realidade, mais impee:osa que a 
theoria. . 

A sincerid ~de c0m que esses advcrsa1·ios 
do ensino officittl o combcttem, obri_!.;!·a. O:':> que 
so alistam par;1 a defesa. lle.sse ensino, o que 
são igua.lmente sincoros, a. examina.r o::; mo
tivos da divergoncia. 

Um grande pensador, cuja concepção phi· 
losophica logrou fundar e:~cola, q uol'ia em 
França a r.mppressão da Utü \rcr:Jidaue. E' 
certo; mas, si a autoridade müral U.o uma 
opiuião pr-ovém das razões orn que ella. se 
funda, incumb3 um homens de razão c do 
consciencia examina.L-a,s e pondoral-as, ant:.Js 
de as acceital' on l'Cpollir. 

Ora,, senhores, si bem on tendi as causas di.t 
systematica, opposição d:J eminonte -philo
sopho, ellus J.osapparecom em f'a.ce üas orga· 

. JÜZa(,:ões uni vcl.'sit.;~ria.s modernas, q uc em 
nadt\ ma;is podem lembrar ;:i.qnollcs insti r.ut.os 
modievaes. som duvida a.T·clta.icos o nocivO.:i 
ao dcsenv'olvimonto intollcctual de nosJa. 
<1poca, imHitul;os que nu. maior pu.rtc oen.m 
tranr::formaçõcb do cnnventos em eot·pot•açõos 
docentes, ao tempo nm 'lllC a. pltilosophia, el':.t. 
iJ, theolot;im ancillu c a. ~cienciu. humana, no 
que tocéL, por ex·_nnplo, ús dcnomina.Ja~ Fa
culuados do .Lettra·1, sa l'esumia ao triviun1. 
o ao quarl1'ivíwn. 

Tão ; pouco, senhores. merecem a.s mo
dernas universidades, abertas a toda.s as opi
niões, <1 i;odos os svstema.s, a t.orlos os metho
dos, a.quoUc opithcto qnn olle a1.iroi1 :i. Uni-' 
vorsi.da.<1e Fr:wcezí.L-balna.rLo da. meL;~phy
sica. E sem duvida qüo o não merecem hojo 
nom a Univor:;idade de França nem asunivor
~iila,dos aUcmãs o itu.lhmas, rr.,juvcne.3cida.s 
pelo met;hodo expcrimen t:t.l. 

Al(!ffi tln q11o, a.quello ::.t.n.qtw n.o onHino ofli
cinJ obmJ•~cn :í. ~ep:t,J'a,;:·in, f! li~ n : ~ duul;pina. pJ
sitivista 11 1'und:1menLa.l, t\ltl;rn r~ mi ·;~ii,o l.om
poi•al o a espil'itual clu ~üvm·on d:vl sociod:t. 
UCS. Ül'i1, j;a,J :-mtllll'iLI,~ào 1'1~ SUJ'íL pti~~j Vt! liJ lliUl1l0 
orga.nízadas as HOcioda.dos i lfJI'IIU,IIItllilft! .l(lfi.! I'O 

.- dizer nos moldo . .; d;t ));JJiLitl:t. OcllllLÍSLll, No 
est;L<lo acfua,l ~o r•rga.tllza.~:l.t.' H•Wi!t.l,_'/"andu 
aquc:Llas(uncf;ocs tempoml.o nsph•lr.ua. ltln(tu. 
estão eoui\uJdid.a,s,conduo quo tL a.IJ~ulutu, tthlil· 
tenç.ã.o do E:>tadu não é enu:•OIJ.IICiteL~ 'J tw ;-~iJ 

possn. dcduzie imperlosa.mentu de um:.~ a.p
plkaç?i.u erittwio~a tia. doutrina, posittvist:L 

E no pr·opeio seio do posil.ivi~rno encon
tl':t,mos defc11dido o reg imon uni.versiUtt'io, 
isto l! , tt interf'ercnci;t do Estado na. inst.l·u
cçü.n nacional pelo maior rlos discipulos de 
A. Com te, por um dos cspiritos m:üs sinceJ.•os 
ela noss;_t época. c cuj:t. superiorich~do mural 
SB IIOS impõe poi:L nobreza. com que con· 
fussou os seus desvios de raciocínio e erros 
de pt'eV i::;i}.:)_, 

Voltando <~ tratar d:L i ustrucçào publica 
em od Lto}io po~ t;orior do um li vl'o sou o em 
outl'a, publicêtção subsequonto, Littr<~ diz que a 
ox.per·iencia ulterior o convenceu «dt} que os 
pa1·ti.eulat·es que i.omi.LSsom a seu • c;ugo o 
ensino nil.o i.nnova.riam grande cousa no 
programmól. d.a Univcrsicbde, f<.~riam o que 
el.la faz, com a ,difl'ernnçn. :.tpcni.tS d.c que tal
ver. o 1izJsscm· mnnos bem. Com a sup- , 
pl'ossão di.t Un.tvcrsída.clc, queriam abt·ir ca
minho ao ensino positivista. Laboravamos, 
pol'ém, em engano, ~.mppondo osttLrmos na 
tmnsição,-divisoria. que julgavamos pouco 
espcss<.t- paro. um futuro decisivo. Mas, 
a. divisuria. 6 muito menos tenuc do quo 
imagínavamus; e o desbi.Lsta.mcni,o, que 
aliás OltncD. se pondo operar, teria sido muito 
ma.is dn.mnoso tL insteucç~ão em gom1. som 
:.tpeovciti1l' ern n:.tda t'L J.outl'ina quo tinlu~
mos em 111ente. » 

E condue Littr·é: - «[t opinião do Comto 
conseguiu a uuica ::;a1;;sfaç:ão razo ~tvel, con· 
sistentc na libel'llad,} de cJncut•r.;ncia e na 
suppr'.tssã.o do mooopnlio uoiver,-;;ita,rio'. » 

J>nr em· to quo a, i niei :L ti v a part.ic~ula.r, 
ind.ivi ltml 011. a.ssoeüLLla. nf.í.o porlet·;i, su!Jsti
f.llir pl·otlctnmnntc o J~stad•> n:t direcç:ão do 
on:;ino publico. 

Mcsrno ented oH novos. mais :vleit.nl;ado~, 
tem sírio impossível· tal substituiç:ão ; na.da 
snppre a. ac(~ilo ttmpliL, snpct·ior c sysf;oma.· 
tizada. do gst:Lelo. l'~xccp<;-ã > a.pnna.~ do ~n::;ino 
)lrimal'io, a in:;t.t•w:çiio exige uma org-a.niza.
~:íi.o tn.o com plcxa, ma.t.cr·ia.l tfi.o (:a.t·o n pc~
:lon.l. t,ào nLllllCL'OSO, que só o J•:starlo, quo (:a. 
f'urça co :locti Vit, d ispõc do :~ oi oi ltorüos c d.os 
meios doorganir.a.l-<~ c c:u:-;tcial-u .. 

E prova (l que entrn o~.; povm; IUt~is indí
vid ua.l istas, presentomen to, o Ji:s1;ad.o C<.L
mínlHl. pa.l'a onfoi.xa.r· a, <lírcc(;f.í,o suprema. <lo 
Pnsino, qnm· ala.r·ga.ndn o l'[tio de sna. in l.nt'· 
vonc;i'i.c), quoP l'nnda.ndo irF:i.Hutu··: llíH~itlllil•'i 
de cn:--;íno. · 

Assim n:1 :-:iuís~a. o na. Am01·iea do Nor1;c. 
O mosmo n:t lngla,tnrra, ba.st:LtHlo citar a, lei 
fo'ur•,.;tor, do O tle agoÍ)to de H:l70. 

01•a, l-icnhol'OS, di.!.dtt como i nTiispcnsa.vel a 
írwwli!t"oncia do J•:s1;a,d.o, o sendo sua. i.ntor·
VüiiiJfi,n uu1 ponto tt~snnlia<lo Clllt nossn J.egís· 
lu.•;iü), r~ó tuuw~ u, inquiL'Íl' <1u:~l cl:r.s <lua,fl 
.IÜJ'JJiiLJ 011 t.yptH tltJ 1}118Ílll) SU~Wl'ÍOl' ll.OVC SBL' 
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a,d 1pta(lo -- o regirnf'n d:ts llllivm·sirhilcs ou 
í1 <lr~'l fn(m!.d:uks ~~ol:ula.s, q 110 (-, o q 110 l;ornos 
~·ido ate~ hoje, cmiJnra. d1:sdu a. Consr.itaintl) 
1rnpel'lal o maL-; de nma. vez :1a, oxisteneia dn 
impm·io so t.·nl.asse o <H1,:t!Jolectrnonto tld 

systormt univor.~ita,L'iu no Ht'azil. 
·A primeira fLH'lllí.L ou o sy:'ltcm:1 de agrn

pn.mento (las faculd,vlns om nniversirladc é o 
mais profic11o, segundo :t lícçflo (b-3 n;~çõcs 
civilizadas. 

A C:tnMt':t hem eompL'Ohonllc que. fun(la
mcn Lan(lo nu um pt·ojocl;o ün ta.n ta irnpul'
tancüt,busque atnrmral-o com a antori,ladc tle 
gr<tndos nomes. pl'oí'urinilo mesmo, so1n pro 
que o possa, deix·1.r-liles a. p:davl'a. Argu
mentos c111e tdiiL~ poderi:l.lll t,o.· occorrid,J a. 
qu.aJqnm· ostuLlioso, ele mudía.no valor, ga.
nham, t'ttlwicados p.Jl' aq1IeUas notabilidades, 
um grandu peo.-;l,igio, ás vozes at1~ surpeullün
<lcn to ... 

A Cama.l'éL, entretan t,o, conhoee pnrf'eit.a
mcnto estes livt•os que tenho ;L mão e jul.
go·mo dispens<tt.lo llo us fol!Joar. 

Pelo rcgimon uuiversi!.a.t·io :'lO· pl'nnunciam 
pcns;1dores de vulto como Lavbsc, Lia,I'U, 
Poncho!., Barduux, Ferrado, Pa.uton o tantos 
outrus, cuj 1. leitur;~ me consumida a. ma.ior 
p;trto do l;empo q11o tenho, tão restl'ido; 
medido pulo eompa.s.:1o daque!les pontcil'Os 
que t,raneam <~ hum inexrJra.vol do cxpc
dienta. 

Por ::;o r o regimcn uni VCI'sital'io o m:l.is 
profícuo ttLmhem é olle o 1nais gono:·alizadn. 

Adoptam-n'o a Allemanha, que Lern 2t uni
vcr.-üd:~r.los ; <L Aus l.l'ia., (!UO tnm oito ; a 
llungl'i:~, quo tom l.t•es ; a Russh, que tem 
oil;o ; a, llclgica,, que l,ofll rpiid.ro ; iL !Jol
hn lrL, eom o nmsmo ntl.lllCl'O; :L Sueei:t., q110 
t;cm duas ; a Suissa, rpto tum dncu, etc., etc. 

Em tod:L ptLrl;e o o1u:'ÍIW suporiot• Lnm i,o· 
m:L lo a fút•m;t. llliÍVel'sít:~.l:i:t,. Univer.·::;idados 
existem 110S pa.izos de to,lu:; as l':v;.:Ls. nas 
gt'i.Lndcs c na:-; prJltU<;na.s lla,}(ío:;, no vnllw o 
nu novo JlllliHlo ; om Go ,:L p:tTto. ulJsut·v:l, 
l.i.<n-.l, r)OÜn ponot.l'ou :~ dvili:w.\~iio. 

As.-:üm sendo, Sr. PJ·usidcn to,pt•ot:l:Lln:vh pni:L 
razão c pela, expel'ioncia, a SU1WI'Í'orídadc do 
regimeu uolveJ·sil;nri.o, só nos !'esta, bal.an
ce:.wd.o t> que po:~suimos, vel'il'ic:tJ' si nos n 
pussi vol c . ..;pm·ae dit ot·g:.I,O izar;ilo v igen Ge :ts 
v:tntageus colldrl:t.r; no JlllllldO culto, o, no 
caso nngaLivo,·escolum· u typú 1111ivnrsif.nJ'ÍO 
lnnlllor. 

Pol' outr·;L, elov 1JrJOS ox:uni.na.J· :;i o CJIIO 
oxísl;e, mautirln, n fót•Jna ou a, ol'ganiza<;ãu 
vignn te, nos pôde :.Lugut•ar· os boneli.cíos do 
on::~íno prov:Ldos mn outros p:tiz(Js; si ó pos
sível. Impl;111ta.rmos :1qui o syslicm:t univol'si
ta.l'io, o llnalmenl,e, don1;ro o:·l va.J.•ios T'Ogi· 
rnons univeJ'FHtaeios, escolllet' a.quelle <lUO 
lnollloJ.' puSS<~ cot'LWJtWnder ::i. a,Kpir;v;IT.o do 
uwlhoJ.•c.unento d!J ensino úntJ'O JJó$ •. · 

Sr. Prositlonte, niiu t~ prociso mllíl.o eKf'Ol'ÇO 
p::l.l'.l, demun~ti·<:t.l' a, impec~Labilidu.Je tlo nosso 
rilgimun O:'lt.:O!a.t·. O inqucl.'lto soiJec cllc est;.L 
J'nito. 
. i\ Camllt':t eonhoco o~ dopoi:ne:1tos doi3 pt·o

tts,;tona,es, :L opinião de toilos us entend.id.os 
~ollt'l' <.t tt•i:;te situação do ensino no Bt•J,zil, 
;~qual tentlD ;1, ~Lggr<Lvar·se pol<.t a.narclli:~ quo 
:d;~,stJ·a vlwtiginusa.nwni.e poe c1foi to das re
gaLias o uquip<tt'a,çt'ios cunced.id.a,s lat·).Utmente 
<L inida.Liva. p:uiiicul:tr, f'ó1'a. d:L supnl'int;on
doncia, prndcn licmonto dil'igida. do E:'ll;a.do. 

Ningucm cuntost:t e mcn•J::> üusconlleco <.~ 
tlur:;vltmch dos e..;tmto.~ 011 Gt'O nós. 

Nu paeucm· da, Congt·ng;i,(,~;\o da. Fa.cul,.l<tlio 
de :\!fGtlidna do lUo elo .Janoít•o :-;obt·c o pro
jecto Aí'.cvedo Sodt·.;, <t:;sim so ex.pl'ime 
aq w~lla doul.:t col'por:J.~~[o eloceo to. l~ de 
prof'u:oncia flllüt'o invocar as opiniões m<.t
u il'oslí:ttlas nu l:leio do magisl.cr•io, porr1ue 
ella.~ nos l.t•í.tzem o testemunlw v:diuso U.u. 
oxpcl'iencüt adc1uirid:l, lltl exot·cicio do pro
fossur:;,do: 

«J\ppla.udc, portanto, i.t congrcgaçilo, em 
pl'ineipio, o projed.o do Dl'. Azeveuu Sodré, 
modelado no Pcgímen uas universidaücs al
lomães, pa.eeeendo-Jho inüiscu t:i vcJ a oppur
tunirla.tlc de swt aüupr;·:'í.o inuniJdiata, tão 
<!unvencitl:.~ csGá. de que ü inadi<tvel a, ro
Curm;t do ensino cnt;rc IJ(Js e no q1w só vasa
da nalttwtles Jlluldes tlaJ·á resultados sogm·os 
na. l'cgenni·<.~()ão d<t instnw:~ãu sceund.ar.ia o 
::;up:JI'ior orn plcn·•. doea.doncia. no Urazil. 
Nos moldes do flllü Lonws não ll;t rn:Lis ro
liJr•mtw ; ab~tndonernol:i osto systuma o reer
g:~lliVS o cn::;ino apoia.ndo·i.> om novas ba::;es, 
q u:w:-:~ as do PJ'(Jjnctu OI'iL ())'Oposto ao Govce
IIIJ, sullicieuf;ernonf;c uxpet'iJII(\III;a,das o prc
coniimd.as em g1·autlo DlllllOI.'t) de insLHuiçõos 
nuft:t,voil:i dt~ Em·uptL., 

Opinifi.o itlontic:~. nu ftiW se t•ef'el'u :.to e.~
tado peüe:LL'ÍO da 1nsr;rueç:1.o supol'iiJr 011 tro 
nós, OlliHI;o o I'ei:I.tOL' do p:troem· da Congre
g:.t,,iÜ.IJ da, F:w11lda.d.o de llit•oil.o do Reeire, o 
St·. Dt•. Clovis Bovíbqua., espil'il,o. tão ele
v;t,do quanto el.'iterioso, e cu,jo elogio, depois 
que l;ivemos u, fol'tuna, do ouvil.-o WIUÍ pola 
cJi.seussiio do Codigo Civil, eu.du, mornhr·o 
tlt!St:t, Cn.rnara., püclo J'a.~Ol' sinccm.unonl.e sc1u 
lisonja, e som ft~.VoL', (:!JJoiwlos fft!l'll/J.'I.) 

<< Ro.iul>ilal'iu,, sem duvid:~. o nosso p:Ltl'io
ti:mio flí a, crcal;fí.o <ln 11m:t. 11niv<:n•sida.dn 
vie~lHO rftt.r' lrnpulso au dosen vul virnou to dn, 
ínsl.t•ucçílo supef'iul' no H.·azíl, o os bom 111· 
toneiona.uos e);:fl)roços do G.ovorno FetLwal. 
IJcsso sontid.o 1íom rw.ra. w·,s urn :tlcu.nco ol.c
v:.ulu, pel:~ id!í:L quo t.r·a.d.uz elo d.ar umé.1 or· 
ganiz:J,c;TLu nov;L, mai~ etncnz, ma,is eom.pl.eta, 
n1.:1i.s s;ttisl':w1;pri:1 u. osso ensino supcriol' que 
(;:.~nta.s ro!ot•tnas j:í, tem soll'l'ido Hem Y:wt;;~ .. 
gens ;t,pJ·oci<l,veis.,, 
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Deixem-mo os illustecs collega.s, Jlor não O unico l'CC!lrso é rompm· com a. tL·adição 
voltar á leitma desGe P<U'Ocer, concluir com c cntea.r rcsotnhmcnto on1 outro caminho. 
a seguinte citação do um troclw uoll:> qnc !~ ' tomar- uma ül'.ien tadio l iOV::l. . O íusut:
dontro tic alguns instantes te (t ue ser ü1 vo ~~cssu du taut<.L~ toutativas paett, meUw r-ar· u:; 
cado por mim. nosscs c ,tu ilo~ cxplíca.-sc bem, adver-tindo 

«A acçfLomai:.; pouerosi1 que a univc-rsi- em que tantas ret'urmas 11ào passamm li<t ftt
da.de pode exercer ~~obre a moddado o, em cha.cla d.o odiiicio. Ta.l, COlHO d tzia. o deputado 
geral, sobre o nwio sochl, é a üe dal' ains- Massê, discu.tindo a l'efi)t·m~ da lnstrucção 
trucção puhlica. em :;;eu mais elevado gr;.to em Ff.>a.1tça : a medida proposta faz-me o 
a unidade do que clla noeo:~:üta, é do manter ciToi.to do uma destas fachadas custosas o de 

"uma larga ba:1e sobre a, qual :Je de::mnvolvam gTandc ostylo, quo uuica.men te s:~ desUnam a 
as especialbaçõPs :Je.n romper os laços do illudir quaJJto ás commodidétdcs de um im
interdependrmcia que exLltem entro o" lli- movel, uo qtnlnada on tlnasi 11ada se inuo
versos ramos dos conhecimentos huma.nos van. 
qu0 teem por ob,jecto-a nature)';ü,, o hvmcm Não . O C(IIC prceísamos e o '1lLC po!lemus 
e a, socieda.dD. ra.zer prestad iamontt~ é, e. Jmo j :l. (u~sc, cdili· 

Mas, p:lrll :.~skant.,:at· esse l"csuHado, tle car de novo. <tllandon~.ndo o velho model(_) c 
quanto:J nucleos uuivcr:~ita.l'ios tel'lamos no· ~ú í1lH'u.veitandn 03 bOil::llllíÜCr·iacg da, coll
.ce:;sidadc ·~ De qua:tl'o OLt cinco e concebidos ::;tnwçã/> demolida. 
de modo i1 erea.t·cm relações cstr'oita;, ont1·c Sim. Tí:LIIt<_IS remoJio:) nceíl;i.ldo::; c a.pplica~ 
as diífere'ntcJ fa.culcladcs. Difl1enlrhtdo::; de tlos :::<Jm rosnHt:~.tlo lJashm p i.n\t p:.ttouteat' 
toda, ordem ombal'ív;·ariam <.~ cxccuçft.o dos:.:c c1uo o mal nilo' roi eonllcddo ;.\inda ou quo 
l)lano, mas si conscguissmnos vencol-a,:.\, te- 11:'í.o lllC dcs c.:ulJi"ii·am o ospecJle.o. 
riamos, em cornpensaçflu, a vcnGUr't do co- 1~ qua11 tas vezes, scnllmes, o cm·;üivo tt•m 
lhe.~.· o mcihor 1i.'ucto que pocio produzir a :iiúo CüJitl''~ .. indicn.do ! Qu.J,uta,s. puder.~ tee 
organização univer,itar i<J .. ?> :-5 ido ru.tal! 

Não &eria preciso IU i d~, mcm; senhores l ·~· COIIlw<.!ida a llypotllCSü figur•<ttl•~ por E; . 
quanto ao ensino supcl'ior n.J:J moldes L-téuan : imagiuao urna lttraujeit•a a.trcctada 
existentes. Não quero, entec&an·to, deixar do do um m<1l que só poderia. se1• cm•ado _ im
. a.Uudir ao julga.ml)nto limpitlo de um dos podinêlo-a. de dar .laranjas... Valeria a, 
nosso;; mais estimados homens de lottea,s, peua.1 · 
o Sr. José Verbsimo, qu :~ foi reitor do Re:1lmente, sl as t ontativas partis melho
Gy mua;,io Nacional e que assigaaLa a de- rara situação pl'esonto, si o muío de con
cadencia do nosso en;Jino se~undario e supc- t :r a .aual'chia nos estudos, aca.Jmat· alum· 
ríor em um trabalho seu,puhlicado no Livro oos c mestres, é impedir os institutos de 
do Ce-ntenw·io, primeir·o volume, . sobre ::t ensino de ministt•a-.· o ensino, pergunt.o:
instrucção publica Da- colonia, no ímporio 1; valeria a pena a thera.peutica 1 (Pausa). 
na Republica. Em um curivso livro recente, «As coufis-

Tal <.lecadoncia, que ninguem, absolu· :sues de um medico» o Dl'. Vorasslef, (jtt CJ.U3 
tamente ninguem contesttt e menos de.sco- fu11ei em t.horapeutica ), referindo-se a 
nheco, é annuuJrnen te assignaladauas me- qne lhe en·jnaram, diz espirituosl1mente: 
morias historicas a ca1•g-odosestabelecímen- o que mais me ·surprchondiê.J, era. o C'!Ui
to:; de ensino no Brazil. . lihrío instavcl e a, indecisão da scioncia, a 

E quo p1•ov~1 melhor pa1•a attJshr a nossa, enorme rpnntidadc de remedios propostos 
mlseria em tão magno as:mmpto, do quo css<,t pn,ra cada molcstia o a pouca ou nenhumu, 
intermim~ fadiga nos.:;a o do govemo, qu.e vi- f'ó que lmvia em taes rcmodios. 
vemos a reformar iteratívamento o ensino. As conuí<;õcs uidacticas c pedagogícas da 

· _ Reformar· para logo em seguida rectificar, <tetwtlidado brazi!eira l.cva1•am·nw o ao 
retocat·, reparar, remodelar... p<mniiítam· paiz t:1mbo.m, em ma. teria do instrucção. a 
mo, senhores, romenua1· a reforma da ves- um sccptici~mo semelhante ao qne nutria 
pot>a. g isto não terá íim, como ,jú.maís toro Vm:assief' qnn.nto á t;llel'apeutícn, ; o lhe ·pa
varttar;ons '!JII'cciwl.7ais. g• mnn.dízirna pm.·io.Uca eapllP:tseando a. ob:;crrn.çãot pol.l.omos dizer 
<lo concerto :i o ... dosconccrt;os... quo em i;;d ac;sump1d cst.a.mos ·reduzidos . tt 

Esse incossanto trabalho esteríl crn !J.UO e11 ·tLiar a. emcacia desta. ou d.aquella medida,, 
mom•c,jam. closdc annos, o Govl.!rno e o Poclor ensaios, nada. mn.ls que onsaios o sem 
Loglsla.t.ivl), ostt1 a JPOSl,l'ai'·nos. esper·ança ao monos no ex i to delle.o;, quo 
··o SJt. Roon.wuRs DortL\ (JiL um aparte. ninguom J?óde garantir. 

Ol'~~,possuíndo nós profír3sionacs tão íllustros, 
O ~~~. GM;•J•7\.o lJA. CUNHA - Nfio, u que que os temos em gL'tmdn num.lro c alumJJos 

está, u. nos p1.'ovar• é u. ioofficacla das rcrvr- i ntelligootissimos, avjdos de saber, como são 
mas fc~ta;.; pt~ln, i.nsufflcicmdu, rlrJ molfJn ado- ell?- bo_~ pa1•te os nossos. ru.,pazes, qual a ex
pta.do. Jlhca,ça.o 1J.ossa. dot::.ttdcncw, mcura.'Vel, qtw os 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:24- Página 41 de 44 

APPENDlCE 

governos conhecem e toem quorirlo rcmo
<lial'? 

Este tactear nosso e do Executivo, ao qna.l 
a'ludiu o nobre Deputado por Sergipe, nos 
prova quo o mal não foi devidamente ata
cado. 

E o m<tl est<.i. no proprio organismo, tão 
consubsbncial que cxtirp:1l-o é ameaçar <t 
propria vidn. do organismo. 

0 SR. RoDRIGUES DüRIA dú um aparte. 

O SR. GASTÃO DA CuNHA - E.;,Sa. é uma 
quest,ão minuscu!a que des;wparece d.ea.nte 
do prolJlema geral. 

Ro::mmindo, Sr. Presidente: tüdu ê mão c 
pa.ra <l.certar, dentl'o da. org ·.niza~~ão aclual, 
.i<i se experimentou tudo. 

TivomoJ no rmpcrio o ensino ulJJ•ígatorio, 
a principio sem pl'ovas esel'iptas, c depois, 
provado o ert·o, ceeou-se tt prova esc1·ipb 
como medida. asseguratol'ia. ch, s·Jricdade do 
ensino. E o ensino a decahir. 

Veio dopais, em 1878, a apecndiz:t.gom 
livre com o nome dn ensino liv1·e. O ensino 
então decahiu a olhos vistos. Na Republica 
(e só depois da reforma. Benj<1min Consta.nt, 
começaram d.e facto, no Br·azil o.s estabele
cimentos de en::;ino ertuipa.I·adoJ, em ru.cc J.o 
cli.tmor cont.N os elcdrico.~ (1·iso), o Con
gresso Na.ciomtl, em boa hor<t, cn t.ro outt•[tS 
providencia.~ ~:tlut;tees, tornou obrigatorio o 
ensino nas F~tcaldu.des do Direito, mediria 
que o regulamento Epitttcio estoodou ás ou
tras fu.culJ.ades officictcs o livres, sem odque
cer o· Gymnasio Nacional. 

Entretanto, nota cudo.:m. o incide o to, r1 ue 
bem illust.1·a a balburJia actual. No Gymna
sio N<.~.cional bom como no antigo Collogio 
D. Pedro Il~ni1o havia f'roquenci<t li.vrc; não 
a consentiram, nem as reformas Leoncio do 
Ca1·valhõ c Benjamin Consi;ant. PoL:; bem ; 
depois desse Codigo do Ensino quo estendeu, 
que generalisou a obrigatol'iod<tdo d<t fre
quencia, é quo foram-peht pdmoira vez 
admittido;; allialumnos livt>os, isto (l-ouvin
tes, os quaos fizeram exame;; fimws. Alli, no 
bllual'te do Ensino obl'igatorio! 

E qtíc an:.brcllia por a,hi vae ..• 
Este anno, na ~~itola, Poly~echnica. ha trcs 

curdo::; para.llelo:-:, obodocendo cafla geupo de 
alumnos aum l'Ogulamooto o tudo isto dr.n
tJ.'O do Codigo de Ensino. 

O anno passado, ó sa.bi.do, pot• motivos no 
torios, não houve ponto na l<'aculdado 'lc 
Medicina. Nunc '• roi mu.ís livl'o n fl'o
quancia. 

I~to~ Sr. Prosidcmte, quanto ao ensino su• 
periol", a, rm;peit.o do qual poclm·i:t osl,on· 
d.er·me em fa.ctos signiftca.t;ivos. 

.Quanto ao ensino soenndu.rio, a situaçao 
prosente inua é poior gru,ças ás oq_uipu.ra
ções e aos exu.mes parcelhtdos, taes como se 

Vol. IV 

prttticam. Esse curso fundamental dos prc
paratorios, quo é 1wr si m,esmo um fim e de 
todos us estudos o méds iihportante, porque 
adtprirido elle o individuo ost;i. completo 
pat•.:t a vida; curso que, segundo Augusto 
Com te, é o ost·.1do integra.lquo todo o homem 
de cultura modiana. e geral devo possuir, 
que dos clasicos recebeu o nome que bem o 
dofino-tlo huma.nida.de,:;, estudo basico, após 
o qual se cspccialis<.~ a direc<,~ão mental de 
cad<.t um, esse estudo deixou do ser entre 
nó::; uma preoccupação do S[tber, um ele
mento do educação; nã.o é mais um fim 
é apenas um meio, - o tr<tmpolim de onde 
a, mocidade brazíreir-a tem de ::;altar para o 
en::dno supm·io.r. Ninguom e::;tuda, prepal'a
t.orios pat·a sa.bcr, mas p:tra obtor a, matri
culi.t nos Clli'SOs superiores. 

As línguas vivas o mortas, a geographia e 
a. historla,, a. ma.thomaticu, as sciencias natu
r·a~~s não são mais. estudadas no intuito de 
f(.n·ma.l'em ollas o ca.hedal in tcllectual do in
dividuD, mas pat'<L se alcançar o numero de 
n.ttestttdos, tantos quantos bast.'1m, que ha
bilitem a entrada n~t::3 !hculdades. · 

E cs .e gt·ande mal f'unostis~imo, vindo da 
poriphcria p:lr.t o centro, dos alumnos e paes 
ele alumno.::l pa1·<.t o pt'oprb Gove~:no, já. se fa.z 
sentir no ani1nu dos ministros, que crearam 
uma geometria p:Lr<.t as lhculdades de di
l'cito o outt·a. para. as escola.s de medicina e. 
engenharia., Ullli.L pltysica para a escola. po
lytccl1nictt c outc<.t para. as escolas de me
dicintt ou de diecito, oncudando ou ampli
;mdo 11 disciplina. confoemc o curso que ·o 
ox<tminando declara PI'OÜJriL'. 

Do i;udu se conclue que urge uma recon· 
stituiçã.o completa em nossa organização do 
ensino, inaugura,nuo-se <Lctui o regimen unj
versitario, exporlmcnta.do eom vantagens 
incontestadas em nações da mais elevada. 
cultura mcnta.L. 

Aquellos quo ai legam aind.<t sor- a univor
sid.adc uma instituição archaica da velha 
Europa., inacliffiiwcl. no novo mundo, que 
Lancem os olhos para a. pr·ospm•idade do sys
tema no Chile, na, Argentina c principal-__ 
monto na Amorica do Norte. 

Aos que pousam- irrenectida.mentc quo 
ollaB niio sn a,da.ptarão ao· nosso mt>io, de
mocra.i;ico, !Ja::Jt.a reeo1•d::u· o quo das uniYer• 
sidados nmm.'icanas diz Pim·rc Conbol'tin, 
commission::ulo pnlo Ministnrio da, Jnst.rncção 
Publica de FJ'anr.~a, pa.ra estudar o regimon 
univor·sitat•io nos Estados Unidos. 

EUo assim encort•a, o sou juizo sobro ollas 
no interessante liVJ'O intittt!a.do-«uni-ve,·· 
sitd..: l?'a11gat/anliques1> : 

«Poderia da,r-vos assim uma impressão 
mais nWu.a o mais viva dcsst1s univcrsi
uu.des tr•<tnsatlan tiettS pal'a u.s quu.os temos 
tão pouco volvido os nossos olhares, nós 

1 
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outros europeus; elJas são, entretanto, bom O Sena~1o nomeou uma comm1~~ao, quasi 
·dignas de reter nossa attnnção. gm torno toda composta do antigos ministl'os, c dclla 
dcll&s com seu proprio seio~~ que os ame- foi relator Bardoux. O inqu1lrito parla.
ricanos, não menos avidos de scicncia quo do montar a quo p 1·oced(~u aquclla commissão o 
.riqueza~ nos preparam rivaes temerosos que forma seis grossos volumes, diz Lo Bon, 
·para o futuro». qne constitue o documento. mais completo 
· Sr. Presidente, o typo universHario pro- qtre se possa consultar sobre o estado actua.l 
posto pelo projecto (~ o allemão. do ensino e seus defeitos. Ahi se apura a 
· «0 modelo não poderia ser melhor», diz o corrente do opinião favoravel ao regimen 
parecer a que já me referi da congregação aUcmão. · 
da Faculdade de Direito do Recife. Estudou-o Repan escrevia em 1867,- é a Univer
consoienciosamente o illnsJ;rc profcssoJ.· u:L sid:1dc qne faz a, escola. Tem se dito que foi 
Academia de Medicina desta capital, o il- o professor primal'io quo venceu em Sadowa. 
lustre Dr. Azevedo Sodré, vlsita,ndo v~Lrias Não ; quem venceu em S:.tdowa foi a scieocia. 

. universida,dos allemãs e colhendo de sua pro- germanica. Depois de Sedan, accresconta. 
·. veitosa viagem os elementos par . .J. a reforma Liard, Renan não foi o unico a pensar da

que o laborou c apresentou ao nosso Governo. quelle modo; foram estudadas com extrema 
Praz~me, de minha parte, consignar 0 ser- curiosidade a~ u~iversidades allcmãs e.adqui-

. viço que elle assim prestou á causa do enslno rm-s~ ~ conviCya_o de que por ellas se formou 
no Brazil,cabendo-lhe n;s honras do auspicioso o ~spirtto E-llemao e por esse espírito a pa· 
movimento a que dedicou e continúa. desin- tru.t allema. ·- . . . 
teressadamente a dedicar sw1 competencia. · Em conseqliCU~Ia daquelle I_nque~·Ito, pro-

Senhores, tal é a excellencia do regimen voca~o pelo proJecto Bourge?IS, fo1 logo ~e
. allemão que elle jà conseO'uiu penetrar i1 fundido completamente o ensmo secund?IIO, 

, · , . - . ..!'t · f· estabelecendo o decreto . de 2 de maw de 
propr1a oigamzaçao umver;-;l arm .u:tncezíl. 1.892 o reO'imen dos dons cjrclos . polo modelo 

A Italia tambem já vae reformando Slli.LS allemão. l:l ' 

univers~dades e de accordo com o typo ParalLelamente, naquello inquol'ito, no 
germamco. qual foram consultadas as nota,bilidades do 

Sabe a Camam que a mesma organização professorado, se propõe tambem a refor· 
. escolar vigm·tt, na Allemanha, na, Austrüt, na ·ma dos estudos superiores no sentido do 

Stiissa, -allemã c na Hollanda; c que as uni- systema dominante no mundo allomão. 
vorsidades belgas se approximam muito mais No regimen allemão existe ampla liber-

. elo modelo germanico do que do typo francez. dade para quem ensina o para quem apren· 
Em l<'rança, que poe muitos <mnos se man- de, juntamente a maior severidade na ave-

teve aferrada ao rogimom universitario riguação do apt•oveita.mento escolar. · 
: napoleonico, de excessiva contr::disaçfLo ad- gsse regimcn, concentrando nas univorsida-

ministrativa e didactica, obra sem duvida. dos o ensino das facul<la.:les e ao mesmo tempo 
grandiosa, mas na qual si ha. o cunho do doscentraJis::mdo o ensino pela creaçã.o de nu 
genio não ha o sopro da liberdade; om cleos univorsitarios distinctos e autonomos, 
França datam do segundo Imperio os traua- realiza a dupla condição do progresso scien-

. lhos parn. a roformu. d:~ ins!;t•ucção publica. tifico: a independencia das univet·sida.dos em 
· Em 1868, Duruy, ministro d<~ InstL·ucção Pu- t•clação- ao Govo1•no o a intordepqndencía 

blica, determinou uru vasto inquerito sob!'C u. dos estudos no gremio dolla.s. 
situação da instrucção superior• no ostt·an- As vantagens principaes do t•egimen o que 
.geiro. Jaccoud estudou o eosino na Allema- são novas para. nós consis&cm na autonomia 
nba. e na Revista dos Dous Jliundos Pouchet ampla das universidades, na autonomia dos , 
publicou notavol trabalho sobre a organiza- professores, na emulação constante que esta.~ 
ção <las Universidades allomã.s .. 9ontrt~st~- IJOlo~oentre os .professor•os e as proprias uni
l'am · elles o excesso de cen&rahsacao autor1- vers1dades. 
tu.ria em I•'ranç~a c o regimen de ampla u.uto- O pl.ano elaborado pelo Dr. Azevedo Sodré 
nomia administrativa e didacticu. dos insti- não copia servilmente a organização aUemã; 
tntos de ensino superior na Allemanha. antes a modifica em cm·tos pontos por consi-

Da,lli o movimento a q no a clal'Í vidonte deraç1ões oriunda.s do nosso regimen demo
energia de Jules Ferry, o maior estadista cratico, de modo que nossas universidades, 

. da terceira Republica, deu o decisivo impulso modeladas pelo typo a.Uemão, deUe .se aras
em 1883, depois de conhecer as infol'mac:.õe:-; tam sGm cahir, ent1·etanto, na exaggerada 
dos delega,dos francezes que foram estudar independencia da organizac;ão americana. 
~organização do ensino na Allom<l.nha. Pode-se dizer que o quo caracterisa mo~ 
~m 1891 Bourgeois, ministro da lnstrucção thor a concepção allomã é a maneira ,por que 

e BoHu.::; Artes, · submotteu n.o Senado um nas universidades se forma, distribue e ro-
projecto da lei sobre o ensino superior. munera o pessoal docente. 
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Ha tros classes de profe::;sores, orclinat'ios, 
cxtraordimtrios c docentes livros, todos ellos 
retribuidos pelos ;Llumnos. 

O alumno só nã.o tem <t liberdade de nã.o 
estuda.r; clle tem a libcetlado de cstudttr onde 
quer o com quom cpwt·. Dentro da propl'i~L 
universiclade, o alumno pódc Of:(colher o seu 
mestre. 

A roiiribniç~5.o do ensino pelo alumno ( a 
gratuirhLle do ensino não exisGc na Alle
ma.nhn., F'rançit, Inglaterra., Amol'ica 
do Norte, em paiz algnm ), todos o~ 
tratadista,s allemães MTinuam 1-:lcl' uma das 
caus<tS mais poderosas da. iocossa.n te :~r;ti v i
dade dos corpos üocontes e do incessante me
lhoramento dos methoJos· de tmsino. 

E' a mesma, lei de concm-rencü1. que opéra 
o progresso no muod') iudnstrial. Cnmpro 
a.pcrfoiçoar, molhorat• sompre. O ensino que 
temos, exclusivamente minísüado poe profes
sores ordinarios, saJat•ütdos sómcnte pelo Es
tado e l)()l'tanto unifo1·memonte, qtmlqu8r 
que soja o numero de seus alumnos o otnin
tes, que estimulo e que surto pôde ter '?. 

O rebi~te nas lições ou o barateamonto do 
ensino é impossível, porque lu1 um minimo 
fixado; m :1s m·,1Kimo nã.u ha.. O estnd<wb (~ 
obrigado a um dotel'mina<lo Clll'.)O osc: .,litl', 
porquc,si cllü apt•cncle com q ucm q ucr, nem 
por isso só ttpt•onrl~ o que quer. l[<L u1na. ri
gores:_~ escolaridade combinacl ·, com uma. 
larga. !ibm·tl.<tdo de--e~tudai·. 

As uni versida.des confol'cm ti tu los 1\ca.dc
micos, os 'lmLcs, cntrot<1nto, não porntittem 
o oxel'cieio de c::Jrtas JH'ofi.-;sõcs, nem o acecsso 
a. fúncçõos publicas ; pa.l'a ü1.nto cxi~o-sc o 
cx<Lmo de estado. 

As utlivct•sitlad(~s são pos:loa,s jm·idicas, com 
sua. ca,pa.cidu.de patrimoniaJ pletn, gusanclo 
ampla autonomia, soiJ a liscalização doEs
tado pelo roi tol'. 

SonhOJ'O.:i, prcscinrlo do euntínu:.u· tt expo
l':ll<}i\.o du l'egimeu ]H'ol1usto I \ SllilS v:w(.<Lgílll~ 
}) fH'(}IIIl a, C:l,l1lí.ll'lL va,e e~tnd:.Ll.' a,Lton l;a.mcnf.o 
o ai.!:->umpto, c em Lompo oppot"tuno se 
a bl'it·<i. lal'go debate. 

Ern. justo ter em !inlta tlc conta. t\S neces
siilades in tellcctuacs de nossa população dis
pel'Si~ por um paiz tã.o vasto e tambem at
tondoc ás rega.! ia~ j;t concedidas, som quebra. 
i1liás da neccss;tria concentração do ensino. 
JWc o outros com potentes ~_ambem ouvidos 
a respeito lcmbrt\ram a crnação de maior 
numm·o <lo universidades. Além da razão ex
postt~, militam considera(:ões de ordem theo
rü~[L em favur da existoncia do vttrios can
tros univeNütarios. E o exemplo do qlin.si 
tothts as naçõe;:; ouropéas, assim como dos Es· 
tados Unidos, bem most.ram as vantagens 
que apresenta um numero major do univer
sidades. Assim, o DL'. Azr~vedo Sodré mo
difieon o seu projecto pl'imitivo c creou 
mais tres un iver::~id.ados, Bahiu., Recifo e 
S. Pau!o, motivando taes crea,ções a exis
tencia. de antigos inst.il.utos fcderaos de en
sino superiol', nn.•tuellos Estados-Facultl.ades 
do DiL·cito em Pc!'nt\mhuco c S. Paulo c uma. 
Academia ele Medicina na Bahia. 

Ora., senhores, em Minas Geraes ha um 
i nstiJ.uto fec.ler;_tL de ensino superior, a Escola. 
de .Mina.s, inst,Llla,(la em Ouro Pr·et0 ha cerca 
de 30 a.nnos c que ~~.em sua espocia.liclade, 
unlct\ no 13r<J.zíl. . 

Eu · nio posclo explicar sinã.o 'por uma in· 
a.d veel.cncit~ a su : ~ omi:-sã.o no ph~no uni vcr:3i· 
ta,rio project:l,(lo. E creiam os meus illustres 
collogas que <Lquello insl;ituto de ensino hon
ra Utnto o meu Esta.do natal,como a todo 
paiz. ( tlpoúuln.-; f!emes.) 

Existinrlo,port:mtu,alli uma escola federal 
de ensino Sttpcriol', que sirm do centro â 
<H',;;:wizaçã.o dn um:.L univcrsLl:.~do pela 
juncção de outl·a~.; oseolas crcadas ou sub· 
vonciomulas polo g::)ta.do, tal como em 
S. Paulo, Bahia e Perna,mbuco, e:~tranhavel 
sol'Ía, sim. a situação singula1· e inexplica.
volmcnte desigual em qno :-.m dcix:w<~ o Es .. 
l.:.t.do qtLC l'OJH'<~sr.mt.o. · 

E nü.o é muitlJ,St~llhOl'OS, <111o pt·donda. uma. 
univorsi1latlo o Es1ia.J.o tlllO possuo sinão 
prccisamon te <L quarta parte, com cer·toza 
mais da. quinta P<Lrl;e da populaçü",o nacional. 

O SR. Mow;mA ALVI';s- JE que tem ac1ui 
37 rcprcsontan t,cs. 

0 SH,. GAS'l'Xo DA CUNHA- Consequéocia 
da. sua. população. 

O SR. MorumtA Ar.vr~s-E' provn, do seu 
valo!'. 

No pt·o,jeeto filiO eu vou doL'<M' sobt•c <L 
me~.m e que já foi divulgado pela irnprens<L, fiz 
algumas rnotli{icaç:ões, quo não posso cxpla
llar agora. Como, porém, urna dcllas intoL·us
sc particula.rmonto ao meu Estado, devo di
zor a.lgumw:; p:du.vras pelo roeoio de que at
tl•iiJnmn n. modificação <L pPooccup:tçõos o . .,. 
i;r·eit:ts c ogoist:.ts do t~:tmpa.na.rio. 

O p1·o,joctü pl'irnitivu cro;wt~. urna nnivel'- O Slt. liA~T :\o JJA CUNHA-Prova. do umél, 
sidade. Profissionaes úa o~.atura do Sr. Clo· população superior om numero a. dos outl·os 
vís Bcvil.aqua 11 otai·am i), inconveoteocia de Estados fedm·a.U.os. A roprosenta.ção no Con•. 
uma só universidtt.de no Benr.il, dada. 11 ex- grosso é determinada por· uma propor(;ão. • • 
ten,são do nosso territorio. l-Ia poueo li á O SR. Mortm.RA Ar,vEs-g foi nesse sen .. 
cn.mar'" o trecho respf\ctivo <l.o parr.cor dn. ti1lo quo eu doi o <.qJí1r·to, p11rn, mostrar· t\ 
.Pu.culdatlo uo I~ociío. razão que as~isto u. V. Ex, 
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.. o Sa. GAsTÃO nA CuNHA--Sr. Prc>sidonte, a informação que tive-o calculo feito é do 
)devo dizer ainda. que ha no projecto uma n.ccrescimo do 150:000:H; á despeza <~ctual. 

concepção sem dUvida e!ll desacc_ordo com n, O SR. ANGI~Lo NETO- Só~ 
harmonia dos estud0S um versltarws. Refiro-
me á admissão do ensino secundaria no gre- O SR. GASTÃo DA CUNIIA -Não ga
lllio da universid~~de. A Camat\1 vorá que o ranto, jil disse. O meu illustre col!egà 
Gymnasio Nacional passa, porlend~ o~ dous Gerá, como ou, seguros elementos pa1•a esse 
primeiros annos do curso, 11 constttmr na computo quando ilobre o projecto se pronun-

, Universidade a Faculdade de Lettms. ciar a Cornmissão de Orçamento. 
'. Bem sei que Faculdade de Lettras não ó Não me illudo, Sr. Presidente, quanto. ~i,s 
· onsino secundaria e sim ensil)o supsrior. Tal difficuldade-3 da implantação do regimen 
como existe na Allemanha, onde o ensino universitario em no.sso paiz. A idéa encon

, secundario é. mini:str:tdo nos gymnasios o trará fortes resistencias, lJem o avalio. Re
>realscltools ; tal como existe na F1·ança, ondo forma tão capital e tão profunda, que trans
,, abaixo hiet·archicamente das faculdades do forma o ensino supceior c como coasequen-

lettras, preparando alum~os :para ellas! fun- cia immediata o ensino secundario, chocando 
ôcionam os lyceus, etc., mstttutos hoJJ·re- habitos meotaos inveterados e affectando 
gidos pela. lei do 1892, que .iá. citei. . interesses radicados, a_lgnns delles, incon-

Não dissimulo,repito,quo ha nessa tn~ova-- fes~aveis; reforma radical quo, altern,ndo os 
'· ção do proje~to uma corkt _cacophoma, do methodos estabeLecidos, fa;·tL sahir o eu.:dno 

ordem theor1ca, mas determmada por mo- da, licença e da /fragmentação dispersiv(.l, 
Hvos plausiveis, oriundos ~a situação pr~- partt a centt•aliz-~.ç~ão universitarh- uma 
caria orn quo se acha o ensmo preparatorJO 1•cforma dcstn/ Ol'.lom, por i-:>so me~mo que 
entro nós.Razõesdoordemoconomica tambem traduz uma orientação nova, senhores, ha 

, jnfluiram para isso, sendo corto que presente- -dJ provucar opposição o encontra e obstn,culos. 
, mente a dcspcza com a Faculdade do Lottras Devo lealmente confessar,· senhores, que 
. não seda compensada por uma regular fre- não a.lludo siquer, porl'llle m m 0.3pirlto os 

· _. quencia de alumno;.Sã.o ostuclos cuja inau- não acJlheu, a certos co:::hichos da imprensa 
gura.ção o Estado pódJ.O deve adiar em seu attribuindo a demora na <tpre:lentação· desto 

;_plano do ensino. peojecto <w r..!ceio d~ que ello. ~cr·vi:~s«:. de 
· Não deixarei de notar, SL'. PrcsidLm to, qtlC pretexto :1 um t'ompimenb pohtiCo. Nao o 

~: u palavra -univm·sidado- stzggcru om aJ- ercio, Sr. Prc:~idcntc, o V. Ex. u sabo. EI·a 
~. g_uns espíritos um:1 idéa fi..~:hn. impossível no;ta. Casa dar-se urna batalha 
, · Aquclla designação na idadJ média, donuo p Jlitica em torno e com prejuízo de uma 

·a recebemos, traduzia, é certo, o CJnjnncto discussão desta ordem. 
dos estudos de então, mas seu alcance i~ ho.je Ma3, si assim não fos3o, si cu ac~so me 
menos·comprehensivo. A S'.!iencia era. muito en;;an:1::1se-qne rneUw·~· at·gumento em favor 
restricta,tanto como o rmappa-mundi daqueUa ua universidade~ 
época; O univm•sal daquelles tempos deixon Realmente, fazer-se da c1usa do ensino 
hoje de o ser.Foram-sc os genios universae3 publi~o uma questão polit~ca seria: ;t P.roeva 
em nossa idade, na qual uma especialidaue uecis1va do que é neccssarm a Umvors1dade, 

já comporta um genio. porque em todos os espíritos avultariam as 
" As universiu.tdes da Allemanha compre- vantagens dQ <Lfastar a instrucçã.o das ti.'Opi

Ií.endem apenas quatt•o faculdades : de phi- dações da política. Não creio na. atoarda. E' 
· losophia, de theologia, de direito n de medi- uma ba.lela que os factos hão de desmentir. 

·· cina;. Não ha na Allemanha uma só uni ver- Sr. Pr·osidente, o pi'O,jecto espora os molho· 
,; .. sidade onde, por exemplo, se estude a enge· ramentos quo lhe trat·ã.o a competencia e a 
· ., nharia, ensino esse ministrado em escolas sabodoria (lo Congresso. Ao envez de mal
;;:: teéhnica.s· espociaes; na Jtalia. ha universi· querer, antes solicito dos meus illuF~tres col~ 
,,. -da.dL'B maiores e menoms. lo"as rectitlcaçi;ci:l o t:~upplcmontos. O plano 
f.-~_? : Tão pouco re:],ucr a organização unive1•si- a0·esantado não é urn trabalho. uefinitivo. O 

t.a.l'ia· _ indispensavelmente uma. installação que nclle, porém, existe de fundamentai, o 
-- unica, na qual se agrupem as di.fforentes que constitue a essel)cía do 1•egimcn e o ca

faculdades. Não, a reunião dellas, que con· racteriza, - essa, parte, comprehonde ·a Ca
·'· · .stitue a .universidade, é ot•ganica o não ma- marn,, não pódo ser accoita sinão em 1Jloco, 

terial no mesmo predio. inte~ralmente; porquanto o contrat•io seria 
· · · frustl'ar a. reforma pelo falseamento do sys-~'.::: 6 Sa. Batcro FILHO- Estou vendo até tema univers:tario proposto. 
"'· que se vae fazer• economia. Es to pro.j 3cto oucontt·ará teuaz opposição. 
;ç;;' O Sa. GAS1'ÃO DE CUNHA- Nem ta.nto; Aqui eu estou, certo do que o deiJate será. 
f:~~, sem poder atflrma.r·, porituanto não verifiquei amplo, olevado e fecundo ; nelle entrarei 
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impellido só mente pelo <lesejo sincero o leal 
do ser esclarecido e convencido. 

O plano que tenho a honra do propor ao 
estudo do Podm· Legislativo offerece, quan
do menos, o merecimento de sm· uma con
cepção escola·e inteiriça. traduzindo um 
systcma homogeneo e visando cl:J,r~lluonto 
um ülcal. 

Bem sei que emprozas dessa ordem, refor
mas de tal magnitude não abrem facilmente 
o seu caminho ;· muitas vezes, no seio mes
mo d~s corpos legislativos, elln.s são apt•e
sentadas mais pam conquista.r a opinião do 
que a logalicic.tde. 

Nc caso da reforma de nos~a organiza.ção 
do ensino, entretanto, é tão unanimc a con
vicção do rebaixamonto continno o da cres-

conte anar•chia dos estudós cntl'o nôs, qnn, 
embora o espírito r·adicalmento innovador do 
projecto e apezar da. rea.cção que natural
mente vae pr•ovocar, não sm•<.t visionário· 
quem acredite, como eu creio, que a. idêa 
triumphará. 

Ella. est;t na. corrente mental contempo
r<-me:l., a voluma.da, h~je pela. confluencia. do 
pensamento latino o a.llcm;i.o; c este projcciO 
de lei •. como um tl•onco de ar•vot•e la.nçado no· 
delta fa.vo1•ecee accelera.o sedimento alluvial, 
ha de ganhar terreno, fot~ma.ndo o nucleo 
consistente onde se a.ggreguem o combinem 
as id~as e as opiniões que em torno fluctua.m 
dispersas, estereis, sem cvordenação, sem 
objectivo, sem rumo definido. ( 'Mnito bem ; 
muito bem ; n o1·ndor â 't'it,(cmente cmnprimen
tarlo.) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 6 DE AGOSTO DE 19p3 

( Yide pag. 10~ do presente volume) 

O Sr. João Luiz Alves- 81•. 
Presidente, quando hontem fui interrompido 
pela hora nn. serie de considerações que 
fazia sobre a momentosa que3tão da. reforma 
eleitoral, occupav,t a a.ttcrwão da Camara 
com a exposição das t•a:t.õcs pelas quaeB vou 
negar o meu voto ao p1•oject;o snbstitutivo 
da Commissão Especi·.d. 

Eu dizia então, S.'. Presiclcnte, que •'Jmbatia 
esse projecto quanto ao processo do u.Iista.
monto, quanto ao p1•occsso da eleiçã,o e 
quanto ao processo da. apurar.:ão das olei
ções. 

Combati-o (juanto ao proc:3sso do a.lista.-
·mento, por•que o confiava a uma Jnnt:.~. hetero
genea., tra.zendo ta.mbeni como conscqueneia. 
a menoe re;.;ponsu.bi lidado . dos f'unccionarios 
incumbidos da (!Ualificaçã'J eleitoral ; por
que, em segundo loga,t•, exigia. a pro~ença. do 
alistando na séde das comarcas ou muníci
píos, exigeneia que vinha dilflcmltu.r a cada 
cidadão os meios do se fazer qualificar 
eleit'Jr. 

Combatia o projecto, clísse, em relação ao 
processo. eleitoral, porque elle estabelece o 
voto a descoberto contra o qual me mani
festei, por pensar que elle set•á. _a organiza
ção_ completa em nosso paiz, <lados os· nossos 
Qostumes e attendendo á. no)sa psychologia, 

sel'á á ot•gaoização da Sltbserviencia política, 
será a suppressão da liberdade eleitoral. 

O SR. \VJ<:::NcESLÁO BRAZ- Muito bem. 
O SR. .Jo:\o Lurz Ar.vr.s - Combatia a 

insm·ipçã,o dos cJ.odid~ttos como oxigencia. 
pr6via pa.ra. rccebcl'Cm votos, porque o pro
jecto n~o compLJtou o p::ms11monto d:ts de
mais legislações que exigem eils::t inscr•ipção. 

E demais, crca.ndo essa. ínnova.ção no nosso 
direito olcitor·al, n?io obedeceu a, nenhuma 
razão do ordem 'Pratica., a nenhuma noco3-
sida.de de ordem pJlitica., C!UO determina ess.1. 
in.scl'ipção om outros paizes, como a França, 
inscrípção que foi eat:.Lbe!ocilla pJlo perigo 
do boulangismo, com a prohibição das cln· 
dida.tut•as por m·úJ de um circulo. 

I~·n outros p:tizes, HlJa existe por causa do 
systema eleitoral das cedulas impL·essas . e 
distribuídas em cada eleição, de mo:lo que é 
nc~cessar•io que os candidatos se inscrevam 
pr~viamen t(}~ 11fim de poderem ser incluídos. ' 
seus nomes na.::~ ccdula.s impressas. · 

Em todos esse:; pa.izes, porém, não só per· i 
niitte·so a.o candida.to a. sua propria apro- .: 
~entacã.o, como permitto·se que um grupo , 
de eleitores apresento um candidato; no em· ; 
tanto, pelo J>t•ojocto, ~<,) o candidato J>es· 
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,Joalmentc póde inscrevm•-se como tcd, p~ra, Conf'3sso que me ca,usou a, mais profunda. 
receber votos. extra.nheza semelhantoexigencia. Não dos-

< De .modo que, ponderei, um ciJ.adã.o quo cobri, visto quo não foeam publicados os 
'>por• qualquer motivo, por sua modostia, ou debates havidos no s:üo da Commlssão, as 

retrahimento, não queira solicitar os suf.: razões que a levaram a exigir semelhante 
fragios, fica1•á impossibilitado do s1r eleito, c<mçã.o, para o exercício do dieeito de con
ainda que o povo. o queira enviar ao seio testar o dipl.oma de qualquer candidato. 
da representação nacional. Não será isso Porque a Commissão rejeita o censo, 
uma restricção inconsUtucional do direito do como baso de uma reCorma eleitoml e, ao 
voto~ . • . mesmo tempo, exige deposito pécunia.rio 

. Combati ainda o processo dq eleição esta.- para o oxorcicio de um direito quo se reltt· 
belecido pelo projecto, porque confia aos cio na di.rectamente com o suffragio, com a 
jui?:eS de direi to das comarcas uma funcção eleição 1 
que não ê de ordem judiciaria, qual é a de Domais, Sr. Presidente, a pena imposta. 
.nomear as mesas eleitoraes e presidir a ao contestn.nte, no- caso de nã.o se1· roconho
mesa eleitoral da Ia secção. cida válida a sua contestação, da percla- da 

A affirmação do direito político que o caução, eu creio que é pena a que só os 
-projecto do Sr. Deputado Calogeras confii~ aos capitalistas se submetterão por prazer (1·iso), 
juizes de direito póde ser commetti.da a essa porque ninguem pólio confiar em um tribu
autoridade jud.iciaria local, porque não se na.l político. ,6nde <ts pa1xoe~ guiam o 

. trata ~mais do que entregar á autoridade reconhecimont<) (le poderes, t1·ilmnal onde 
judicia1·ia uma do suas funcções, mas é 

1 

nenhum candiüato pôde tot· a cm·teza üe 
,.claroque confiar ao juiz de direito a funcção que seu direito será· r:~conhocido. (.Múilo 
·administrativa de nomear mesas eleitoraes e bem.) 
presidir eleições é desvirtuar a sua mi:)são. Si o reconhecimen!o de pode1·es fosse 

Ponderei mais que, no meu .Estado, seme- confiado ao Poder Judiciario, aimla assim 
.. lhante funcção não poderia ser acceita paios não seria justo quc-1 o cidadã.o fosse obrigado 
- juizes, porque o art. 67, n. 113, da Const.i- á cauçã.o, não obstante n. confiança. em seus 

tuição de Min~ts determina expressamente dü·eitos e na rectidã.o do julgamento. 
?que é vedado aos magisteados o exercício do Mas, perante as camams: verifieadoras de 

, fm;lCções que não sejam de ordem 1mramente poderes, que representam verda .. oiros tri-
.,. judiciariu.. . bunaes politicos, t1·ibunaes que se não in· 

... ·._Combati tambem o projecto em relação ao tluenciarn sómente pelo dir.dto ---,.quem ó 
P!'Ocesso de apuração, em primeiro logar que se FJubmet!.el'ia a semelhant3 caução, 

'pm•qtie elle centraliza a apuraçã,o do todas que eu taxal'ia do ridicula, si não foss3 . n 
as eleições nas capitaes dos Estados, e :ii essa muito que me moreeem o::; membros du. 

> centralização é admissivel e possível em Es- honr-ada Commissão ctno 11Jrmulou o pro
tados pequenos, será pelo menos inconve- jodo '?(Apoiados e muito bem.) 
niente nos grandes Estados, onde o maior Estão u.s:-;im expostas, Sr. PL'osidcnto, as 
numerode districtos eleitora.As exig-irá mui to razões get•aos elo dl vol'g-oncia que mo levam r maior tempo para a apuração, como t~con- a votar contt•:t o pt•qjocto substitutivo da 
tece, por exemplo, no Estado de Minas, onde, Commissão J~spocial. Poço, po1•ém, liconç:1 

···~·· _ c~ncedendo um prazo mlnimo de cinco dias á Ca,Jnttl•a, dos Iloput~tdos par:t unal.vsat: aind.a 
.para·a apuração de cada. d.istricto, tol'ia.mos algumas questões de dot:Liho, que vêm co1·· L )lecessidade de dous mezes só pa,ra a apu- t•ubol'ttr' a minha convicc.:ão conl.l'al'ia á cou

t: . ráção da eleição de Deputados, ú, qual deve voniencia da. apprOVà!}àO do referido pt•o
:::.'- seguir-se a apuração da eleição senatorial o ,jecto., 
f,... depois. a da eleição presi .l.encial, em cada Entre os meios de prova de idade para o 
;' qua.triennio. alistamento oleitor•a,t, permitte a. Commis~ão 
1, · De modo· que este ~;orviço consumiria no seu projecto a. apresentação de documcn-
("· mais de tre 1 mezes, quan<lo u. eleição feita tos que provêm ter o alistando exorcitlo a,n· 

em ,janeiro· dove estar• c~Jmpletada antes de toriormente funeção politica. 
·:· · 17 de abril, dia. em quo começam as sessões O exercício do voto é ou nfí.o o exercício 

prepu.ratorias do Congr•esso Nacional. de umi.L funcção politica ~ 
1·: · · ·. Estava neste ponto de minha considera- O facto do cidadão ter exercido antc:wior~ 
j:: çõos quando fui int~Jrrompido pela hora. monto o direito dn voto, vi::;to estar alist:Ldo, 

Res.tavtlí·me dizer que impugno ainda o pro- prova, ou não tL ma.ioricla·.le pa1•a a. sna!n
jecto ~ubstitut,ivo da.. Commis~:~ão quando, clusão no novo alistamento, segundo os 

,.,: referindo-se ao processo da apm•aç·ão, exige terrnos elo projccto ~ 
a. caução de I :000$ para. que o int:r~·ossado Ora, si.· a. Com1:nissão rec~nhcce, com0 

:: · .Po,~;sa contostar o dlplomu, de quu.lqucl' can- P.rova de tdade, o tltu.lo ~o olml;or qu~ }lntc
~('. 1da.to. ·· l'JOrmoni;~ ·tornou efloctlVO o eJÇm.·cv~to 1lo 

1

···): .. 
:~~·~)~. 
1:;,,-
F 
t--i'---, 
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seu voto, a Commissão é illogicn. comsigo 
mesmo quando annulla. todos os alistamon
tos anterim·es. ·· 

0 . SR. CALOGERAS-E' uma. impropriedade 
de tet•mo. 

O SR. JoÃo L.m~ ALvEs-Accnito a expli-
cação, mas... ·· 

Ul\!1\ voz-Resta sabor si nos tc~rmos da 
Constituição esses alistamentos podem ser 
annullados. 

O SR. JoÃo Lmz ALVFS-E' uma. questão 
a discut.il'. si o eleitor qualifict~.do, em v1rtudo 
de lei, pótle ou não ser excluído do alista
mento. 

Penso que pôde. 
Volto, porém, á minha critica. 
Pelo projecto temos como que um circulo 

vicioso, devido ao fa.cto da Commiss5.o anllul
lar todos os a.lisr.a.mentos até <-lgol'a ell'ectua· 
dos o, ao mesmo tempo, reconhecer como 
v:Uidos, como moios de p~·ova, os diplomas 
expedidos om vit•tude dosso~ mesmos alista
mentos que elht condemna. 

De modo. cJurJ, Sr. Presidento, vamos ac:~
bar com a fraude accoi t.andu um documento 
que póde sm· a prova da ft•audc. 

A Commh:são no seu pt·ojoeto não reconhe
ceu unul difliculdade pratica quanto ao p·!·azo 
que estabeleceu pal'i.l. o cumpdmento de cer
tas formalida(les. 

E' assim que determina no § 8° do art. 8° 
quo no tlia seguinte (ao ultimo u.o alista." 
mento) « co11(el'ido o alistamento com os do
cumentos que lhe sorviram de base, se1·â lan
çado no U n•o propl'io, assignado pela com· 
missão ... , lavt>ando-se em seguida a acta 
final, na qual .~e mencionw·lio .o nttnWI'O totltl 
e . os nomes dos eleitores incluidos e rt(70 in
clttidos, etc.>} 

Tudo isto em um só db, pJl'gunto eu~ 
Lavrar actus, vel'iticar os alistamentos, 

consignar na. acta tolos os nomes (lus ciJa
dãos incltlidos ou oxcluido~ do alistamento, 
e Jança1• este em liVl'O propr·io é um serviço 
que potlorá. sor feito IJIU .um só dia? 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE- E' hum:.l.· 
namen te impossi vel. 

O SR. JoÃo Luiz ALvEs- Ha, tambem o 
art. . 14 § 2° : No ~.tltimo . dia do prazo 
fixado para os trabalhos da rcvisã(), depois 
de lavrada i.t acta pa.rcia.l, tt junta os oncee
rar{t. . . e no dia se,rp.tin' c .Jntbliccw'i JIOI' 

eclital o alistamento ·1·evisto rios munici.zJios, 
- istJ t~. dá-se it juntit revi:-;or'<t do c;:da. 
Es1iildo 24 hoea;; pal'<t lavrar edital, contonUo 
todo o elcitora(iO du E~La .lo ! 

Ainda mais:· exige-se no art. 15 o no § 6° 
do art. 14 c1ue o esel'ivão do juizo seccional, 
dentl'O do pen.zo imprm·ogavel. do . 30 <lias, 

faça ~ transcripçã.o do :tlista,mento do Estado 
o ('.Xtr:üa qua.tl'o cópias del-'se alistamento. 
Ora, Sr. Peesidento, si se admittil'. um elei~ 
torado do 100.000' eleitores no Estado, a. ex i• 
gcncia. dessas cópias no prazo do 30 dias é 
materialmente impossível. (Apoiados.) 

Estal1eleco tambem, Sr. Presidente, o pro
j\~ctu da Commbsão um prazo quo me pa
t•ece diminuto pal'a a entrega dos titnlos aos 
o!eit01·es, prazo quo ti de 30 dia.s. . 

Eu acharht sumcicntc c~to pt~azo, si so 
p:.lrii1ittis::;e ao eleitor que dentt·o dellc não 
p:.tdcsse reclamar o . seu titulo fazl:l·o mais . 
1.arde ; mas o proj9do não p1•ovê esta hypo- · 
thcsc. · . 

Quem niLo rccl<tmou o f.itulo porque não 
qlliz ou . nã.o pôde dentro do 3U dias fica 
pl'i vado do voto n.tti <t revisão do <llista
mcnto. 

A Commissão tamuem só proviu uous easos 
em que se torn;~ neccssaria a expedição do 
novo tHulu: o:> caso. <le 1 crda c de extmvio. 
E no caso tle appt·elionsã.o do titulo p:.>r du~ 
viuü, quanto á ülnntiuadc do eleitor'? E no ' 
ca::~o de sw iLpprehendido o titulo pelo factq · 
de vota.1·o clcitot• em secc~iio divoraa. 1 Isto é 
apentt!3 uma de!icioncia dtt disposição, pois, é 
p1·cciso vet'Inittir quo nesses casos tambom. 
se oxpeça novo titulo a.o oleito:i·. 

Onde, porém, St·. Pt·o::;idente, a. Commissã.o 
não ctdculuu bem os prazos foi no peoces;:;o 
eleitoral. 

A Commissão exige, note bein tL Camara, 
qüe, para o eleitor votar, apresente á mesá 
dua.s ceclulas, as:ügne as duas cedulas pm·ante 
ella e a mesa rub ·ique-as; exige que depois 
estnJ encha dous talões, conto11uu ca.dtL um os 
nomes d1>s cidn.Llftos em que o nleitor vota, 
assignando o.:; dou.-.1, onttegando um ao eloitol' 
e ficando com o outro ; exige mais que o 
oleitol', assignando o nome, doclaro adoante 
delle os noml's d.us c~~n<li,Jatos em quo vota ... 
Ora, a.dmittamos quo isto posso..sul' f'eito um 
cinco lllinut.os ; pat•rt :100 eleitores são 1.500 . 
minutos, não l'allaudo no3 incidentes que 
podem a.pparoccr, como pr·ol.c::;tos, discussões; 
etc., além da oxp:Jdição de boletins eleito
l'acs, acl,ps, el;c. Do 111aneira. quo vamos _ 
exigir 25 . a 30 horas, no 1nin imo, para uma 
eleição, ininterrupta.tnente. A Commissão 
não diz em que praw uevo terrninar a elei
ção, ma1 diz que deve começar ás ll horas~ 1 

Sorá nmtlt eleição penosa- de que ningnem r: 
quererá ser mesario ... · . . ·· 

No :u•t. 45 lm uma. di-.;posição que a.ttribuo 
a lapso da Com1nissü.o ; é a que diz o se• 
guint.c : .. . , · 

<< No caso do o leitor escrever mn sua chapa;:: 
um só nome; uma. só vez, r:;ó t.un voto será · 
eontado <to nume oscr•ipto ». .. 

Esta. disposição tinha ra.zõ.o do :ser 110 pl'()· '' 
,jocto ani;erioe, onde se esf;n,bolecia. o voto c1~~ · ~ 
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_J)n-tfi~tivo; ucsle, porém, que a, Commissão 
~;;.::st!.Pprirniu o voto cumultttivo, olla. nã.o })óJe 
, <pel'IÍlanecer no seu )Wojecto. 
·;>' :: Nã.ó me l'efei·ir•ei á. acumulação dos livl'os 
:< ~de todo o pl'OCe3:,:o eleitoral na.s capita.cs dqs 
. Estados, porque sobre isso f:l.llou briLhante
.' mente o illustre represent:l.nte de S. P.mlo. 
. · Lembrarei :finalment0 que houve outl'J 

·. lapso da Commissã.o na penalidade estabcle-
, .'>ei<a no art. 74, e é quando diz: «duixar o 

cidadão eleito pa1·a (a=er parte das cop1missf!es 
,fle alistamento, de satisfazer â.s determinações 
desta lei», etc. 

:·:;~ . Pergunto: Quem é o cidadão eleito, se
~-~,g~mdo o projecto, para fazer parto elas com
.. missões de aJishmcnto ? 

~ - O SR. CARNI1;IRO ng l~EZI~NDE-Ningucrn. 

O SR. JoÃo LUiz A[jVES- Logo. é urna 
··pena a~plicada <.L entidade que pelo peojecto 
· não existe. 

Terminadas, assim, Sl'. PI•esidcnte, as con-
siderações que tinh1. a fazer sobre o projecto 

·; _ substitutivo da Com missão, peç:J licença ao 
.. meu illustee collega de bancada, cujo e.;pi
:C-:rito culto tanto venero e admil'o, para dis
:r c01•dar profunda e radicalmente do sub.stitu
::: tivo'por elle submettido :i -consider·ação da 
.... ·;camara. 
·J;"> Devo, porém, preliminn.rrriente dizer~ devo 
'r<.:déela1'ar ante3 de crttrm· na exposição das 
;:/:razões que me levam a impugnar o sau pro
'::- :,j~cto, que ·rendo homenagem ás suas pa tl'io-
2: tióas intençõe-3, á sua elevada eompotencia e 
:~ , 8.::.bretudo ao seu espírito democrat,ico. 
~ · - ·_.Discordo r.1dicalmente do lJro,iecto formu
; .·.:Jado por S. Ex., pelos dous pontos funda· 
:_:, .mentaes em que elle innovou o systema vi
::;.::gente: pala instituição de unn magistratur·a 
.-:"meramente eleitoral e pelo estabelecimento 
i .. dos. alistamentos pet'manentes. 
·· .. · Creio, pelas manifestaç~ões que ouvi du· 
:r-:rante o debate antecedento, quo o ospirito 
;,;:da·camara já está ·convencido de que a ma,· 
';-f.gistratura que o meu illustro collega propõe 
?:Cnão é mais. do. que o estabeleci monto do 
Si~eíwrmes teritaculos de uma contt•:l.lização 
~-:~~eleit.oral no Poder. Executivo da União, quo 
;;;;:j.~á~bsorvo-:.• a autonomia e a liberdade elei
Qi:ttpraLdos E~ta.dos, entregan~o--as ?as mãos ele 
(f;:uiDa .~magtstratura · que e emmentemente 
t:~'J)olitica e ha de ser apaixon:.tda, e quJ tem 
;t;origem exclusivamente na vontalle de quem 
lt::!J.D.omeia-o Presidente da. Republica. 

o. SR. JoÃo Lt:1z ALVEil_;_ Vou t'cspondm' 
<.t V. Ex. 

O mcn illustee collega. quando apreson
tou o sou projecto combatem o }Jt'ojecto da 
c.m1missã:o e. consequcnt;cmcnto .. o que foi 
otrel'r.cido pelo Sl'. Calogeras, qnan1o attei
bue á.-> magistl'atm·as .locaes ou á. f'edePal, 
actnalmente cxiskento, f'uncções e.Leitoraes . 
Porque? Pol'quo, dis::lc S. Ex., essa magis
tratura vae ficar n<1tumlmente influenciada 
pPlas paixÕJ) p:>litica), va.e S3 transforma,r 
em uma magistl'atul'a pa1·tidaria, vae <lei
xri.r de ser tt g·arantia <lo direito, vae, em fim. 
perder a sua. magestaue, envolvendo-se nas 
luctas políticas locaes, nas luctas dos par
tidos . 

Mas, com que homens vao S. Ex. orga
nizai' a sua magistratm•a eleitoral e poli
tica?. Com homens diiferentes dos que oc
cupam Ioga r na,magistratlll'a existente e qua 
por isso nã J /serão partidarios e .apaixo
nados 1 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO-Mas exer
cem outras funcções os magistrados e dabi 
o· mal do confiar-lhes a funcção eleitoral. 

O SR. JoÃo LUIZ ALVES--Ah ! essas outras 
funcções é que vão garantie justamente a 
imparcialidade da magistratura, porque ella 
nã.o . vae ser exclusivamente um magistra·
tura politica, eleitoral;-o juiz ha de ter a 
sua attenção absorvida tambom pelo cumpri
mento dos seus outt•os deveres, pelo os~mlo 
do direito civil, penal e commerci;~I. etc. 

Demais, a magistratul'a proposta não tom 
estimulo algum; é um[L magistratura vita.li
cia, ma:-: sem ac-ccsso, ao passo que a actual. 
tem accesso, tem estimulo para bsm desem
penhar a snn, missão, pt•ocm•ando S!l.Uon
tar-so, pa1•a, f'itzee ,i11s a melhorar de po
sição pelo accosso. 

Assim, a ma,gist1•atm•n. actual, quando não 
tivessomos outros motivos, outras ra.zõos rlB 
ordem superior para a suppormos menof:l 
apaixonada, menos politica do quo a magis
tri.lotnra que o nobt•e Deputado institue, teria, 
ao monos, como estimulo para não ser apai
xonada e pat'tidaria, o desejo do accesso, o 
desejo. de melhorai' de posição, o desejo de 
fazer cal'l'eira na ordem judiciaria. 

0 Srt. FRANCISCO BERNARDINO - São ra
zões de dependencia. 

O SR. JoÃo Lmz ALv~~s-Si são razões de 
dependencia., devemos então supprimir . o 
acces::;o n L carreira judici~ria. · 

Ul\1 SR. DgPuTADO - São razões de esti
mulo, não d~ dependcncia. 

~t~;-·0 Sa. JEsurNo CARnoso- Ne~te po~to, não 
f,)':.me parace que, p0r essa razao, se.Ja pr•o
R~:p~~ente a argumentação, aliás habilíssima, 
t,··de-V. Ex. 

~r~;~ -~0. SR. FRANCISCO 
~~~~arte. 

0 SR. JESUINO CARDOSO-A questão prin
BERNARDINO dá um cipal que deve ser ventilada, rwssa parte da. 

$U:t critica ao projeéto suhstit-á'tivo, é a ro-
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ferente U. mnoterüt de ordem constitucional, 
aventada. pelo nosso digno collega, os·~. Depu
tado Francisco Beena.rJino. 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES-Lá chegarei; n[o 
nos precipitemos. Por omquant0, oston com
lJatendo o projecto apresentado por. S. Ex. ; 
quando cuidar dejustiiicar o apeesontado 
pelo Sr. Calogeras · e quo eu ti v e a ltonr·a 
de assigna1·, hei de defendot', o creio que 
com bons argum'.mtos,. a C.)nst.itucionalidaclo 
da medida qne entrega, á magistratur·a local 
os alistamentos eleitorae~. 

Senhores, o Pl'e.~idento da Ropublica no
. meia os commis:larios locaes para fazeeom o 

· alistamento, nomeia uma junt:~ para recnrs:) 
desses alistamentos ; o Presidente· da Repu
blica, po1· intermedio do Scceetario do In
terior e por decreto, designa as secções olei
toraes de cada município ; pJl' inl.ermeuio 
dos comm~ssarios que eUe nomci'.t, o ~i·nsi
dente da Republica nomeia as mesas eleito· 
raes e indica os ellificios em que devem flln
ccionar as secções, c, pur int.ermediu ainda 
des"'es commissai.•ios quo nomeia, o Presi
dente da Republica faz a apuração da eleição 
e expede diplomas aos eleitos. 

E' esta a. engrenagem do projecto. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO- Então, é 
o Presidente da Republica, qu•jm julga as 
causas no Supremo Tribunal Federal, pol'Ctuo 
é ello qumn nomei<L os mi.1isteos p:tt'a 
aquelle Tr•ibunal. Eis n, 11110 se reduz o argu
mollto de V. Ex. 

0 Sn. •. JoÃo LUIZ Ar..vr.;s- Niio, o Pro:li
donto da Republic;L nno julg:.t :iS causas do 
Supr•omo Tl'ibunal, podet• pJlitico indcpcn
d.onto, com f'uncçõas dnftni.ln.s pl:'la. Con:~ti
tuiçilo. 

A intm•vonc.•li.o do Pt•esitlontfl da RopuiJiica 
cos~u. no mosrno momcnb d:.1 nomeação, o 
cessa com 11 circumst.;tncia de quo se tl'ai;:t de 
um podm• colla,toral do seu, tio sob:tt•ano, 
dentro da Constituiç:'to, como <fpr·opl'lo Pl'O· 
sidento da Ropublica, ao passo que a magi~
tl•atura que o nobr.c Deputado institue~ umt1 
magistratura subordinada ao executivo, nãu 
é um poder divorsJ deste, como o judiciario. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINo-E' p.3rma
nente o inamovível, tio independente em 
relação ao Presidento da Republicél., como 
os ministros do Supremo Tt•ibunal Federal. 

0 SR. JOÃO LUIZ ALVES-DO mais, senhores, 
ha ainda uma pondm~acão: quaes são as con
dições de capacidade, us requhdtos quo 
V. Ex. exige pa.ra a nomeação doHta magis
tmtura? 

0 SR. FRANCISCO BERNAH.DINO-E' O cri· 
terio de quem nomoia,, 

Vol. IT 

O SR. JoÃo Lurz ALvEs-Bem; é o critm•io 
do Presidente da Rcpublica. Pod.emos então 
dizer, porque isso e:;tá mt eonsciencia de 
todo o. mundo, quo .v~tc sm· o cl'itnrio dos 
chctes politicJf.: locao~. (Ap'ôiw1o.~.) 

0 SR. FRANCISCO BEH.NARDINO-LOUVO·ll10 
tamb:.nn na indicação que os cllef\}s politicos 
locao~ fizot•cm ao Prosidonte da Republ ica. 

O Sn.. JoÃo LUiz ALVI;:s~Pois, si nfío t~ de 
r0cciar ou temm· o critorio dos chefes polí
ticos Iocaes para a uomoaçã.o dn commissa
rios do alistamento, quo não aprot:entem 
outras condições de idoncidàdo-si.nã.o aquello 
m8smo criterio de quem os indica, é claro 
que é muito menos de temor a m•tgistratura 
togada, vitalícia, cheia de ostimulos c do 
responsabilidMes. 

0 SR. FRANCrSco BE:RNARDINO-Não temo 
a oppt·os~ão da nmgistt•.Ltura: tomo a cor
rupção della. E' dilforento. 

O SR. JoÃo Lu1z ALVI~S- Além disso, 
Sr. Pt'C3idente, <L magi:3tL•atura especial pro
posta, só ii~m uma remuneração, e t} a quan
tia com quo ca1a alistand.o concorre para 
seu a.listamen to. 

O Sn.. Moru:au ALvEs-Do .modo que, 
qut~nto ma.ioe for o numero de elei1iores, 
t:l.nto melhor. 

O Sn.. JoÃo LUJ:t. AINI~s-Eis alli o perigo, 
cid ahi u quo receio ! .b;' a, íhcilidade com 
quo ossos commissm•ios,qu:J.'li irrosponsa.veis. 
hão do augmenta.t• os atista.mentos, porque só 
dahi til'<~,rão proventos, t<tnt.o mais quanto 
a m:tgistt•atm•a. cre:~da pelo p1•o,jecto do noln•e 
Doput:t(lo t} incomp:LI,i vol com o exercício de 
qu:dqum• ot~i;rd, funcçn,u publica. 

0, Sn .. MoRElRA ALYES-Então (~ quo il. 
phosphol'escenda sm•;í. enol'ffiO ! (Riso.) 

0 Sn. .. loÃo LUI:t. ALVES-Qu:tnb :1.0 a.lis
titffiOII to pcrmannni.e,cu o n.cho tle todo ponto 
inconvcnienl;o, porqne, pelo pr~jecto, S. Ex. 
permitto o al.istamonto dos oloitoros :i mo· 
didtL r1ue o rcquoil'am, aclmittc, porttl.nto, 
alist;amcnto em ma.ssa. de eloHores, som 
pt·ova, · do rosidenciil,, nas vosperas de uma. 
oleic;ão. 

Ot•a., Sr. Prosid.onto, V. l~x:. comprehendc 
hera quo não ser-ti, difficil ~;to;,,IBportttr do um 
districto pttl'a. outro, 20 ou 80 dhts antes da 
eleição, uma. m:1,sS:1, de eleitot•es quo pa.rtt 
alli vão a. listar-se, pwa. exercer o direito do 
vot; >-od-hoc. 

Demais, como provar a identidade do 
eloito1· '? . 

Ha um outro perigo, Sr. Presidente, e 6 
quo polo alistamento . permanente S. l~x. 
po1•rnitto que om qualquer tempo .qua.lqueL' 
cidadão possa roquere1' a exclusão do out.ro, 

8 
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·fixando o. prazo de 30 ··dias p<tra que o ex- I· ·Mas a questão de numero é minima ; sur
cluido reco1•ra. ge, entretanto, umn difflculdade de ordem 

O Sa .. FRANCISCO BERNARDINo dá um pratica, qu.e não sei como S; E~. ·resoJv_erá, 
a n,rte , e é a segumte : S. Ex. adm1tte o altsta-

P< • . monto pe1·manen i;o ; por conseguinte, admit-
O SR • .JoÃo Lmz. ALYES- Em qualquer te que todos os dias o alist:1mento eleitoral 

época do anno qualque1• eleitor pôde roque- so augmonte; entretanto S. Ex. manda fazer 
rer a exclusão do. outro ; o juiz exclue, pu- a designação de secções pelo numero de eléi
blica o seu desvacho ·em audienci:.t, e dessa tore-3 de l a 700 e de 700 a 1.400, e assim 
audiencia COl'l'e o prazo p:ua o.excluido l'Ll- pot• deante, com antocedencia natural do d~a 
correr: . . .. . . . da eleição, designando o Miuistro do Interioe 

Ora, supp 'nhamos que se trata deeleito- as secções. 
res q~e r~siden~ !ór..t da séde e q~e não vão Pergunto: esses eleitoees que se alista.rem 
a audwnc1_a do JUlZ. Como poderao saber da devois do decrel;o que crear as secções-como 
l!lla exdusao '? poderão votal' ~ Em que secção votarão 1 -

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO - Ha O Esta é a difficuldade pratica. 
chefe do partido que deve estar vigaantc. 

Q SR. JOÃO LUIZ ALVES- De sorte que, 
pelo projecto do illustt>:1do collega, os chefes 
de partido ficam constituiuos na obrigação 
de assistir semanalmente á-3 a.udlencias dos 
commissal'ios eleitoraes, e não poderão mais 
cuil.lar de ouka cousa se não de as:-.üstir 
audicncias e fazer recursos eleitoraes. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO - Basta 
quJ vão ao c;wtorio uma v,:z por mcz, e não 
ha chefe politico que não t:e entregue a esse 
trabalho. · 

0 SR. MORI~IRA ALVES- li: O eleitor que 
não tiver chefe ? (Riso.) 

O SR . .ToÃo LUiz ALvEs-Por essa razão, 
Sr. Prosiden to, é que nas suas linhas gerae3 
não J)OSSO, com pezttL' o digo, tn.ntos são os 
serit1montos do solidariedade e do. atl'eiçfio 
que me prendem ao seu digno autor, não 
posso da. r o meu voto ao projecto · aproaen
tado por um dos mais notaveis e. compoten
teH memhr•os du. bancada mineira. (Apoiados.) 

Descendo tu.mbom a detu.lhes e applica11do, 
na minha ar•gumonl.ttção, o mesmo processo 
quo. appliquoi em relação ao projecto da 
uommissão, preciso dizer que, quanto às sec
ções eleitora.es, o numero do eleitores quo 
S. Ex. a.dmitte p:tra c:Lda uma. é de tal or·· 
U.em que, pela ·contestara do seu projccto, a 
li:tebde não podePá vot~tr. 

Vou demonstrai-o. 
São 700eleitores em ca.da secção ; as elei

Ções . começa..Jtl ás 9. horas c encerram-se im
preterivelmente ás 4; não ha chmnada, e a 

··fui tn. do chamadt~ já esk1.belece confusão, co
meça a lilb. pelr.~ péoferencia, catla. um quer 
votat• em primeiro logar o tomo~ a pel'tur
b.:.yão ; depois ternos a demora na votação, 
etc., <.lo modo que não é possivol quo na:i 
secções eloitoraes, que toem 700 eleitcn·es, 
possa • encel'rtu•-se n oloição ás 4 horas J m• 
pt•oterivelmento, sal.vo si qnizer•mos ne~a1• 
o direito de voto ao. maior numoro dos 01ei· 

, tót•os. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO·-Mas V. Ex. 
sabe Ql!e, quando o numero de e1eitores for 
excedido, deve ser creada uma nova secção. 

O SR .. JoÃo L~rz ALVES -(Lendo) «As se
cções eleitoraca serão croadas pol' d.ecreto 
(ar-t. 29).» 

Isto quer dizer que não pode1·ão ser creadas, 
nas vespGras de uma eleição, sem tempo de 
chegar ao conhecimento dG eleitorado. 

De modo que as secções são fditas po1• de
creto do Poder Executivo e é o mesmo Poder 
Executivo quem deve designar os ·eleitores 
que deverão votae, conforme os seus nu
Ineroe~, nesta ou naqneUu. secção. 

E os eleitore' ·que se qualifica.l'em nas 
vesperas da eleição, clopois que h0uver essa 
designação, oncfc irão exel'cer· o seu dil'eito 
de voto? 

Esses eleitores não votam? 
Si não votam, para quo o alistamento per

manente? 

0 SR. FRANcrSco BERNARÚINO-E' uma. 
falha romeJiavol. 

O SR.. JoÃo LUiz ArJvEs-Ha para mim 
outrq ponto inconveniente no Pl'OjQcto: é 
aquelle em qna V. Ex., procurando garan
tir, com louva.bilissirno intuito. os dh1eitos 
da minoria, permitte quo um terço .do elei· 
t'>rado reclame contra a nomeação de dous 
mesarios. . . 

De modo que póde desapparecer complJ
tamente a fllncção que cabe ·ao oommi::~sario 
de nomear mesa rios. 

Basta que um terço do eleitorado reclàmc 
contr·a dou::J incsarios, orttr() terço contra 
outros dous e finalmente um outro terço 
contra um ..• 

O SR. l~RANCisco BI~RNARDIN()- Restàm 
Cinco mosu.rios a.indtL. ('l'·rocr.~tm-se 1w1'ios 
apm·te.~,) 

0 SR. JoÃ.O LUIZ AI,vEs-Não, pot•quo são 
einco, sognn<lo o a.t•t. at·, •• 
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ÀPPENDlCE 

o SR . . ·· FRANcrsco BERNARDINo- v. Ex. 
h<1 do fazer justiça. ao:)-meus iutuito.~. 

O SR. JoÃq Lurz ALvEs~Reconheço os lou
vavéis intuitos (lc V. ~-Ex., mas a. qaostão 
é praticamente ioaccelta.vcl. 

Finalmente, S1'. Pres:dento, r~ nnic<L sc
gUl'ança de impa1•ci:tlídade que o meu nobre 
a.m~go, o illustrc Deputado po1· Min.:Ls, at
tribue à magistratura. ct·e:Lda p:1lo seu PI'O· 
jecto é, S1•. ProsUente; a sua. vib.licieda.de 
e inamóvibilida.ue. Entl'oti1nto, si nós vu
tar11J,9S o smi pi'ojoeto como uma lei do 1'X· 
peeiencia. o si ella peovar mal, ostal'á o Con
gresso impossibilitadõ de vota.1' nma nov<t 
reforma ... 

0 Sn.. FRANCISCO BERNARDINO- Podorá, 
vot:tr. 

O St~. JoÃo Lurz ALvRs- Como podm•â 
si esses juizes sã.o vitalícios? · 

0 SR. FRANCISCO BERNARDJNO-Pódo per
feitamente. 

0 SR. JOÃOLUiz ALVES--Si v: Ex. SUS· 
tenta esta doutí·ina, fico de accordo na im
procedencia. dtt minha. ol•jcc<;ão. 

0 SR. FRANCISCO BI.:RNARDINO-A vitalicie
dade desappa.roce com a. funcção. (lia out1·os 
apartes,) 

o SR. JoÃo LUIZ ALYES- Entfio S. Ex. ar
firma ... 

0 SR. FRA.NCISCO BERNARDINO-Si amanhi'i, 
em uma rcvi::.ão de Constitutr:ã '• for suppt•i
mido o Supremo Triltuna.l FodoJ•<tl, acaba.-. .;c 
·a vitu.Licleda.de dos seus ministros. 

0 SR. ESl\mRALDINU BANDE!lH.A.- gnt:io á 
uma vitaliciorlu.de tempJJ•a.l'i~t, como 1nuito 
bom diz o nosso distincto co !lega. (!lá outros 
apm·tes.) 

O Slt. .JoXo Lmz Ar.v1~s-N:io qnm•o con
tinuar por muito tempo, sonhoro~. a abusa.r 
da generosa attenr:ã.o tlus rnen:l 11istinctos col
Icg:t~. Passo, porta.ntu, 1.1 fazel' uma rapida 
justificação do . meu vot:.:> em relação ao pro· 
jecto aprcsonta.do polo meu di::>tlncto com
panheiro do bancada, o Sr. Calogcl'as. 

fl~m peimciro logar dcyo ponderar que 
cllé exigQ como condição do q uallllcaçã.o 
a prova de rcsidencia do rorproPon te no 
logal' do :1listamento, condição combatida 
peLo illustre roproscnta.nto de Santa Ca ;lm
rina., o Sr. Ab(lon Baptista. 

Entt•etanto, a exlgoncia. de domicilio não 
só cstú. de :.Lccordo com a.s no3sas · tl'ad.ições o 
hü,bitos politicos, como S3 ,jusCit1ca pda nJ...;. 
eossid:~dc do . voriftcaP-Se a identidaLI.e uo clei
tot', assim como pola Jc iinpcdjr o alista
monto duplo, pt>incipu.lmente nu.s zonas lími-
1.r-ophos do~ ~~~stl\dos. 

A re:~peito, bem pondera Villey que a. rosi
dúnei<~ tom a v·mtagem de pol'nüttir que <.1 ... 
autoridade conheça o eleitor, saiba. si cUo 
reune to-da~~ as coodições e:dgid.ts pola Jei .o 
si .nã,o esttí. sujeito <t alguma incapacidade 
leg:ü. 

«0 interesse social, diz o citado auto1·, será 
menos compt·omcttido com a exclusão tompo
raria.de alguns cidadã.os capa.zos, do que com 
a tl.dmissão a.o direito do voto Jo pessoas ind.i· 
gnas ou inca,ptzes. 

Den:n,is, a exigcnch\ cLJ ro~Llcnci:t oll'ercce. 
a va,nta.gem de excluir do o:scrutinio elemen
tos nomades ou vagalmndos, dos m<:tis suspei
to::>, que ;,ão umt1 caus ~ pormttnente de por
turbação social. » 

Justificada, assim, i.t oxigoncía da re8iden
cia, como condição dtot alistamento, aliús 
cxigiua. em qtnsi tõdos os paizes- examine
mos o l)l'occs:;o dease alist:.tmont:J segundo o 
PL'djectu C<Liug(was. 

Confia o project,o ao Juiz do direito em 
cada comal'Ci.~ a competonci<1 para decreta.r 
o díeoíto político, fazur o alistamento elei
tortLl. 

Este, pl.roco-me, (lo ponto importante do 
deLa.te c acudo ag·oJ'U. ao a.pa.rte do nobre. 
Deput<~do por S. Paulo, o .Sl' •• Test~ino Cu.r
doso, cujo lucido espiri to tr111to atln:íiro. 

0 Srt. JE::iUINO CARDOSO - Muito mo des
vaneco o juiso do V. Ex:. 

Respondcntlo a.o seu a.pttrto, pretend.o de
monstrar·, Se. Prosiden&o, <1 constituciona
lidade da moditla cont,idi.L nu no))so projecto •. 

E::~tabolcçamos uma Jn·emissa: a atilL•ma: 
ci'io do diroi~o político, por• sentença do juiz, 
em <~cl,o conioocioso ou g1·acioso, ü ou não é 
uma thncçã.o judicia,ria ?-

0 SB.. FRA1'\0isco Bi·:R:'\ARniNo- O alista
mento cleib1•al niio ü f'lmc,,:ão ,iudiciaria. 

O SH ... roÃo Lu1z ALvt~s-'-A a.ífiL'IIIaçfio do 
direito politico, em :rcçã.o contenciosa ou 
gra.cio:sa, é uma funcçã.o jutliciaria. O unico 
poder in vostido pela lei 1la competoncia pa.ra 
recoulwcillll~llto in spede d.e direHos indivi· 
duu.es do qualc1uer nattu·ozt~ é o Poder .Judi
ciario. 

Portanto, nã.o repugna cJnfiai' ;1, mr.1gistra~ · 
tuea a competenciLt para de0reta.r quo cada 
um dod cichdã.ns que se pt•etendo aiistu.r tem 
ou nãu os requbitos constitucionaos p:.tra. 
exerce[• o direito de v.Jto. 

E' um decreto jUtlicb.rio, em virtude do . 
qun.l s~ re~onheee o direito de vol;o. O ttct.Q 
é grt1cioso, si não kt, cot11,estaçfi.o o conten
eio.:JO, quando eUí.L a.ppaeccc, isto é, qmwdo. 
tdguorn illlpugmL pcl'antc o jniz a exisr.encia. 
dtL:-:i con<liçõos pam quo o ciü·J.dão po~l:1~L oxer~ 
coL' o sou tlireit;o do voto. 

P~tl'tind.o dos ta pr·o1ni:Jsa quo é, pa.ra mim• '· 
incg,nliostn.vol, vô so que os quo :wguom der 

,...; .. ·· 
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'üiJ.constitU.ciônaes.ó projecto. da Commissãõ o 
.. 'o :Pi'ojectó Calogeras, quando confiam ao juiz 

localafaculdade de··alistamento, fundam-se 
exclusivamente no art. 60 § lo du," Consti'-
tuição Federal. · 
. Ora, que diz o § 1° do art. 60 da Consti· 
tuiçãoFederaH Diz : . . .-

«E' vedado ao Congresso commetter q ua.l
quer juri~dicção federal ás justiças dos Es

. tados.>> 
Cumpre, pois, antes. de tudo, para· firma e

mos • a jurídica interpretação do § 1 o do 
art. 60 cik;,do, definir o que seja jurisdicçiio 

. .{ede1·al • 
. ··. · Definida esta, · cumpre verificar si o alis

tamento eleitoral é acto de jurisdicção fe
deral. Só então poder-se-htt a1'g11Ü' de incon
stitucionaes, neste ponto, o projecto Caloge
ras e o substitutivo da Commissão. 

A questão é de interpretação do texto 
constitucional, de accordo com os mais co
nhecidos princípios de hermeneutica. 

No ·art. 59 se definem os actos de exclu
siva competencia do Supremo Trilmnal Fe
deral·· e no art. 60 se mencionam todas as 
causas que são de competencia da justiça fe

'deral. . 
Os casos taxativamente mencionados nos 

arts. 59 e 60 é que são actos de jurisdicçao 
federal que a União não póde dGlegar ás jus
tiças Iocaes. O § lo está. subordinado ao dis
posto no art. · 60. 

' 0 SR. JAMES DARCY-·A disposição é res· 
: ·trict:l.. 

; . ,~;-~ .. o·:·sR. JOÃo Lui·Z i\.L''ES:__AIJóiado. NãQ é 
·todo e qualquer acto, toda o. qualqum• ex.., 
ecucão judiciaria de ·lei federal que se púrJe 
.considerar acto de jurisdicção federal, por

. que, si assim fo1•a, não se poderia confiar ás 
justiças locaes. a execução de leis, como a de 
casamento civil, a de fallencias, todo ·o di
reito civil, commercial e penal. 

O SR .. JuLIO SANT08- A execução dl pl'o
pl•ia Constituição. 

O .SR.· JoÃo LUiz ALVEs-Sim, a execução 
da. propria Constituição. 

.•.• · Repito- jurisdicçã.o federal é a. quo se 
acha_ taxa,tiva. ·-e ··expressamente mencionadtL 
-nas dive1•sas lettras dos art. 59 o 60 da Con

~,'-stitliição, porque são esses os casos que com
·pete exclusivamente ájustiça>t'ederaldecidir 

,.. -,ejulgar .. Ora, entre elles. não está mencio
:nado ·o alistamento. eleitoral. 
· · ·LogO não ha inconstit~cionalidade em con · 

~: fiar-se o .. alistamento ás justiças dos •. Esta• 
dos, porque elle não é acto • de· jurisdicção 
fedei'al, nos<termos da Constituição. 

'· ,,N'ão colhe tambenfa argumentação, d.edu
zida da diversidade possivel das organizações 

'" ;ju<li~iaria,s dos Esta<J.os, porque todas as con. 

st;itulções estadoaos existentes manteem os 
jl.lzos de dieeito em. comarcas. Nós ostamos 
legislando para .a actua.lidade, e, si amanhã 
houver divorsi.dádo dc:tEJuellas organizações, 
modificar-se~lm a L·i eleit:Jral dg accordo 
com a organização de ca.da Estado,· como ·o 
fazemos pa.ra a diversidade de. organização 
judiciaria docDisteicto Federal. 

Portanto, não merepugna. acceitar o peo
jecto Ca.logeras, na, parte :relativa ao alista
mento, não só porque elle é perfeitamente 
constitacional, como porque,. facilitando· ao 
alistando o exercício do seu direito, ao 
mesmo tempo . impede a fraude na qualifi
cação, pela exigencia absoluta da prova de 
capacidade determinada na Constituição, per
mittindo a qualq uee cidadão. o direito de 
denunciar, sem mais provas, a falsidade do 
requerlrnento, isto é, denunciar quo· o alis
tando não ~be ler e esm•ever. 

Nesta hypothesJ, o alist:tndo só pôde ser 
incluido si;~comparecenlo á pre:mnça do juiz, 
demonstrar por. novo requerimento, então 
feito, que sabe ler e escrever. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO- Então O 
alistamento é funcç~ãõ da· jtJstiç:.t dos· Es~ 
tados? 

0 SR. JoÃo Lurr. ALVES- E' funcção fe-
deral, como é o casamento ciYil, etc., ma:J 
não éacto de ju1•isdicçao federal, nos termos 
da Constituição. · · 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO - Então 
V. Ex. commette á justiça dos Estados o 
alistamento ? 

0 SR. JuÃO LUIZ ALVES-Sim. 
0 SR. FRANCISCO BERNARDINO - E O re

CUl'SO dos alistandos? 
0 SR. JoÃo Lurr. ALVES-Commetto ájiiS

tiça local o alistamento, e dou rocurso pa.ra 
a justiça f'edoral. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO . .:_ E' extea
orclinario ! 

0 SR • .TuÃO LUIZ ALVES-E' systema que 
Já existe no nosso direitJ; V. Ex. não ignora 
quo existem o:J recursos extraordinarios, os 
de • r .>visão de peoces3os .. crimes, os de habeas
em-pus, etc., interpostos da justiça loc.:.tl para 
o Supremo Tribunal Federal. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO-,..ESSOS estão 
creados pela Constituição. 

O SR. ·.JoÃo LUiz ALvEs--E. o que nos im
pede •• de crear ·novos recursos si a Consti
tuição . não ··os prohibh• .-~ 

0 SR. FRANCISCO BEil.NARDINO-E' alterttr 
completamente o systema constitucional. 

OSa . .JoÃo Lmz Ar.vEs-,..0 recurso é jus
tificaJlo pela. conveniencia. de·· não ontrogM'· 
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mos sómente á justiça. local ~L- orgá.niZt\9ãO tlatos; nãopJU:ll~éL S~l' r~cionh~cidb; devendo 
donJistamentocni. cada. Estado~ a aflit•rn~ção s3l:..o oimme .. iu.to em votos. 
do direito politi.cJ eleitoraL . Ma~; o immediato pódc riã() alca.nça.r o 

Por isso <'l que cJmbin{unos as du1:Fm'tgis~ qu trto ele votos obtido pelo inelegíveL 
traturas, om orden1 a ClUC nen\mma doi La:; Neste ca8ó, far-sc-ha. noV<t eleição, na qual 
possa a.b::>orver a. outea. a.inda, não poderCt. ser voia.do o 1\ünistro~ O 

O Sit. FltANCISco BEr~~AH.tirNo-E' o nLl.ior ftm qtto tivemos em vist<t foi impedir quo 
dos tumultos. · - so bur·lasse o preceito da. inelegibilidade

n ~ hypothe:;e figut•ada. o suasu.nalogas. 
O SR. JoÃo Lmz: ALvEs-Nã-o lta tal, pois O pl'ojoctó, preoccupt\'los os seus u.utorc3 

qun o processo prüpostoo~isb a.ctua,lnion&o, com ;1ne0edsida.de de garautil' a. rcpL'esen· 
sendo o aii8t<tmcn o lo i to pelas cama. r as mu- t<~ção das minoria,s, estabelece um systema 
oicipaes quo são autol'idttdos loc:tes, cJm re- novo de vot<t.~,~"ío. Digo ·novo-por que não me 
cu1•.:,o para tt justiça feclet'al. consttt que tenha, sido cnsúu.do em paiz 

Quant;o . â _organização da::; mesas eleito- aJgum. 
ra,es, ma.ntúm o pro.jocto o systema vigente, O que conhecamos é o voto cumulativo em 
altera.ndc-o :.tpenas com a attribuição do pre- lista complet~l., cujos defeitos apontei e ou
sidir as junt'ts eleitoraes confuri:.ht aos sup- tros collega.s nwllw1• toom salientado. 
plentes dos • juizes federaes e fla.n(lO ao ad- O projJcto, porém, institue o ·voto cumula· 
junto do procurador secclonttl a_ ft~ncçtío de tivo om lista. incompleta, que ga.rante o terço 
::;ecret:trio. E' que-~tão de méro d0taJho que ás minorias nos districtos de tres Depu~ 
não precisa ~::el' defendida, porque tanto fttz tados, etc. 
que seja attt•ibuida essa funcção ao supplen- Essa. gamntia (<~ uma questão de calculo) 
te, comó que se mantenha o -peoccsso actual, é inilludi.vr-1 ; ao mesmo tompo, a lista in
desde que pensamos· que, pel;t ga.rantia dtt completa imp:~do o dofoHo quo <~pontei <to 
voedaéle d) a.listliilerito, temos iniciado a. voto cumulativo em lista. completa, lsto é, · 
repres::;ão dn. fraudo. a possibilüla,de do transformar a maioria. om 

Ha uma in novação do projecto . rehLUva <'~ minoria o vice-versa. . 
' irielegibilidad.e; O projecto o:,;hbalece o pl'in- Bét;e de Clstudo e discussã.o, o 'f;;y:stoma lem-
cipio geral--os _votos datlJ::i (~os inelegiveis brado é umtt tt'ans::tcçã.o entro QS systemas 
são nullos para · o , e1l'eito do so reconllecet· o p1·upos~os · nest.n..Carnara--o sobre elle o;:;poro 
seu immediato.. se pr'onuncia.r<i, com seu crit.cl'io o coepe-

Mas o immediato púde tcl' um numero (le tencia, a Commissão Especial. 
:votos tão insignificante quo o seu reconheci- Querendo obviar o inconveniente das con
mento posaa sor _verdadeiramente ridic~lo, testações infundatla-:;, e!n vez de adaptar
por não reprasentar ollc urrút lX.Lrcellu. apre- mos o systemn. proposto 110Ia Com missão, que 
cia.vct do eleiliora.do. e:xigo a caução do um conto du l'éis pttra que 

Assím, poder-se-hia. reconhect•r um imme· o cídarião possa r.on testu.r o diploma de Depu
diato com dons ou tres votos, c:n uma olei- ta.do ou Senador. est.a.bclocomos um processo 
ção em quo comparecessem Inilharos de que poderemos cha.mar, como o chamou o 
eleitores. illustro rcproscntante do Miou.-;, o Sr·. Fran-

Por essa. ra.zão, propomm3 que se esta.b 'J· cisco Hm·nardino, processo pt•oliminar da. 
leça uma restricção a.o principio gortd, isto vet•itica.ç1ão do poúeres. · 
é, que só se faça, o reconhecimento do im- Fixamos um prazo dentt•o do qua.l, finda. á 
medin.to, quu.ndo elle obtenha um 1/4 de vo- apui'ação, pôde qu:Llquor cült\dão ou candi
tos obtidos pelo-inelegível. dato conte;;tar o diploma. Abro-se uma. au-

Por esse modo ga.rant;e"'se a. l'ept•csenta- dioneia. publica. da junt:t apuradora par~ 
çã.o da minoria, mas evitam-se reconheci~ isso; dá-se vista ao contestante de todos os 
mentos r-idículos e concha vos poli ticqs. papeis e, denteo do um pr-azo fixa.do, ello 

Como, porém, na. hypothese d.c nã) se rc- a.presenta.I'éi. a sua. conteshção á ,junt:1, quo 
conhecer o immedi::tto, póde acontecer qne- a mandar<.t ao poder competentn. · 
para o prãzo da nova. eleição- tenha,cfJssado Si, no prazo marcado, o . ~ontostante não : 
a . c:tusa. . de inelogibilidade, propo1U0.3-- como apparecer ou não apresentar a ·. sua. contes
um principio de mo1•al politica., cujo alca.nce tação circumsta.nciada, não poderá mais ser: . 
não precisa ser defendido, que p:.tra no-va ella tomada em consideração. · . . . . :; 
eleição se considere pro_rogada a inelegibili~ O intuito do projecto é claro: impedir. as . 
dade. .._. . . surprezas de contestações, ·com document;os ·.c-~ 

Exemplifiquemos. Não pôde ser eleito um muitas vezes falsos. · contra os qúaes () con.; .··< 
Ministro .de Estado nos quatro mezes poste- testaclo, de::~precavido, não pódo se munir de :<:':;I 
riores á. cessação de :Suasfuncções. outros docuülentos, porque só terá. o pr·àzo ~·~2 

Supponhamos, pot•üm, que elle é votado, de de ,_tres ou quatro dias perante o -poder y~~i:;:}-, 
m.odo a, tet' ma.iol'ia. sobre os outros cari.di- rifica.dor -parv. responder ; ao -pass~ qu.~•: ··-:c: 

·-~~· . :: . 
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i: :~· .. ·· 
__ n;i)~·~s~-utafÍ~ a ·êÓ,1tcst~ç~o pm·à~te :a junta, · 

-. ' com :L declaração ,dos motivos om que se 
·. fundá ocoiltcstanto para.- pedir" a nullüladc 
. do. diploma, fica. desde Jogo o contestado · co

nhecendo os motivos de f'cLcto e do U.ireito 
por que se lho impugna o diploma, ficando 
assimappa.relha<lo pa,t·a. a 9-efcsa. E nem er<L 

. po~;,ivelquc se ma.ntivesse·, como no systoma 
.. vigente, um pr<tzo insignificantcl paru, o cnn
test<:Ldo se apparelhar para n. defesa, quando 
o contestante tem um prazo longo, desJe a. 
eleição até a voritiea.ção do podcras para 
dizet' as ruzões em quo f'un•la tL impu,snação 
(la eleição. 

. Finalmento, estabelece o projocto um c:tpi
tulo . especia.l, defini: :do a,s n ullid<~des do pro
cesso e!.citor<1l. 

E, Sr. Presidente, confesso a V. Ex. que não 
creio quo o fim que t'ivemos em vista. seja, 
collimado; ti vemos em vista, definindo as 
nullidadef:l do processo eleitoml, impedir, di
minuir essa instabilidade de jurisprudencia 
política. nt~. vorificaç:ão de poderes, que faz 
.com quo o que serve para d.et3rminada 
uleição, não sieva para outra, estabelecendo 
varios pesos e v<:~rias medidas dentro do 
Parlmnento Nacional-para o · I'econheci
mento de poderes dos sous wc:nbros. 
. Acredito que com a definiçã·) precLa da.s 
,nullidades do processo eleitoral pod.wemo.:; 

- ,conseguir que o podJr: vot'ificad.or, que ::;e in
titW:tt soberttno,sober:.:mia. que nio compre
hcnilo, porque se sobro põe . á do olcitor<Ldo, . 
.Qsta.beleça uma, jm·.isp1·udencit\ menos . ao 

. sabm' -dõs capr.icllo~; poliGicos c paeti~.lttl'ios 
· oudtts combi11açõJs do momento e1na.is con

sentanea corN. a, verdade eLeitora.!. 
E' àssim quo, ha, bmn pouco tempo, na 

outra Casa. do Congresso, vimo$ arvorar-se 
como motivo de nullidade eleitoral uma pre-

.tensa.lei d.) estatística que, como muito bem 
dis8~ q illl!strereprcsenl;n.ntc do Rio GrJ,ndo 
tlo Sul, o Sr. Ba.rhosa Liínu., llão fui formu
lada por nenhum autot•, nü.o se oncont1·a ont 

. compendio alg~uu; não 1oi aind ;, scienti

.1icamonte dotm•minttda. 
Refit·o-rno á celeberrima. lei elos coe(fidentes 

, eleilomes, das po1·cenla!Jens de compm·cci
?rumto de eleitores e da po1·centagem, do elei

. tqrado sob1·e ct populaÇi"Co. · 
· Essalei~ estel:relecilla ha, ponco como meio 

paea ªnnullar um~ m<\SSa. onot•me de votos, 
é um. dos ahusqs .cotÜl'a os qua.r.s prcten

·Aernos nos levantar, d.efinindo as n1tllülarles 
precisas elo pl'óccsso eleitoral. 

De . facto, Sr. Presidente, pormitta-me 
: .V:; J~x. que incidentemente toque nesse a.s-

··: . , sumpto, -porque elle ' afi'ectou as. Oleiçõe8 do 
,Jn~u l~str~do, tão injustamente e tão precon
' cebidamemte accusado. (Apoiados.) 
. Po1•que se estabelece como coefficiento ma-

- . :Kimo, como porcentagem max.ima para o 

-·- . .. _ .. -.- - - ·:'·: . . . ·;.: _. _ 

cl'eilior·ado com i·elação á. populaÇilo a ii ttxa 
de }()% ~ porqne não 5 ()/o, ]5°/o, 20 .0 / oOU 
3 'l/o ? ·Qual a · causa da relação que . • se. pre
tende creai' 1 

PorvcnLura,, o unico f<tctor para uma Jej 
de estatistic<t é o numero .1 

Não entra emJinha de coóta o maioe ci
vismo dos chefes politicos, promovendo os 

·alistamentos cleitorae::; ; a, arregimentaçü.o 
partidt~ria quo f'aça com que cad<t grnpo pro
cure alistar maior numero de eleitores nas 
condições da lei ~ 

Não entr<~ em linha de conta para o estLL
belecimen to . do uma lei desta ordem- a 
maior ou a menor diJfusü.o <la in:;trucção, 
desde que o alphab2tismo é uma. das condi
çõcs pttra. o e lei tora.do ~ 

Como, portan1.o, <teceiiar-se como lei do 
porcentagem môl.xima aquclla que foi Qsta
belecida n<t putra Ca.sa do Congrasso relati
vamente á eleição senn.torbl do Minas~ 

Da. mesm~ fó1•ma, qu~tnto ao compa,roci· 
mento de eleitores, como e:ltabelccer-se essa 
porcentilgem, como fix.akt, si tamb~ndevem 
entrar em linha de cont:.t as facilidades de 
cJmmunicação, o ma.ior ardor das luctas po
liti0a~. a maior ou menor libei·dade do voto, 
o maior interesse pelo candidato, e tantos 
I)Ui;f'os factoees, o que .tudo concorre pc.tra o 
maior ou o menor comparecimento de elei-
tores~ . 

E, de· pa.ssagem, Sr. Presidente. seja-me 
licito dizer . que um dos illustres membros 
d quella Casa Jo Pü.rlàmento, c.uja menta
ltdade é tã.o grande que me curvo reverente 
d.eante della, comreccio de contestai· qua.l
quer das snas ttsserções, apresentando uma. 
osta.tistica do maximo da porcen tagcm de 
comparecimento de eleitores em algnns pai
zes, esqueceu-se de quq essa porcentagem 
em Fra.nça, pelo menos, é mtüor que a que 
S. E:c e·sta.beloccu. 

Na eleição de · 1877 cin França., oss:.~. por· 
ccntagom Joi dc8L"/" sobre oeloHorado; na 
de 1881, foi do 69°/ .. ; na (te· 1893, fuidc 
70 °/o, pois soht•o 10.600.000 eleitores com
pareceram· 7 . 300 . 000. 

Porconsequoncia, adtnittindo a ttrgumcn
taçào doS. Ex, relativarp.ente á p1·esmnpçfi.o 
de fraude que resulta do .gra,nde compa.re
cimcnto de elo i tores, ainQ.a assim as esta
.tistica.s por S. Ex. apeosontaJas não teem 
ra.zão de see mn rolaçiío ao Es t;ado de Minas. 
Não t ~n·iam razão de ser em . relar:ã.o á. sua 
populttçã.o, porque é sabido que arú'telle Es· 
tado · possue, -segundo as . estatísticas e os 
cal~ulos ain_da do •témpo do Imperio, _.popu· 
laçao superwr a 4. 000~000 · de habit mtes. 
Ora,com uma popuLação desta. ordom, adlnit
tindoa porc.mtágem proposta •. pelos o-randes 
ün.pugnadores da . fra.u~e7fraudc .. 9_uo• • só 
~x1s·te ,quando convem que exista e que só 
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existe~ para os Estados <tlheios-:dcveria sei' 
de400.000 cidadãos o eleitorado 'do 1non Es
tado; ontrcta.n to, cl~c não oxccdc tle 3GO.OOO. 

Admil.tintlo ocoefficiento maximo de com
p·~recimento proposto para. Minas... só 
para ~i nas, o de 50 o /o, aiotla t:i.ssim não ha
vet•ia as presump:ões de feauJe tão alta.
mente e confiantemente prochma.das, por
que compttrecerttm 180.000 eleitores, UI)S 
quaes cerca de 50.000 votaram no Sr. Gon-: 
çalvos Cha.vo::: e out1·os 130.000 votaram no 
Sr. Vttz tle 1vlello. O c<>mparccimentó, poi:-;, 
foi do 50 °/o sobre o.3 ;)60.000 eleito ~· e:>, 
q uandiJ tt porcen ta.gem em Franctt, como 
acabei de dizer che,:.;a até 81 °/0 • • 

· E porque uão se admittir aquello compa
recimento t~m um pleito quo foi renhido e 
em quo o candidato da opposição ao partido 
dominante e politicamente urgnni:mdo che
gou a obter uma voh<~·ão que nos orgu
lha, a nós mineiros, porque é a demonstra
ção mais viv<t da vcrJn.de o liberda,de das 
urnas no nosso Esta.do e do ci-vismo do elei
'tol•ado de Minas, onde-em uma eleição por 
Estado-ha r~andidatos estranhos ás chapa.s 
chamadas officiaes o candidatos que obteem 
50.000 votos, qmtsi o terço do eleitorado 
comparecido! (Muito bem.) . 

Todos os factortJ::; da . grande concurrencia 
ás urnas- inclusive o da !ib01•dade do voto 
e da. verdade da.s apurações, - sem os quaes 
não obteria o Sr. Gonça.Ives Chaves tão 
grande votação, foram <iesprezados, esql.le
cidos e cah1(los, . porq 110 era preciso firmar 

'· .. ,_ .. ,· .. :..·: '.· .... _.·.'.'·_ '.'•· ;··'6'"3 ' ·-·-"'.:>·"' '"'' - ~ 
~--, _ ·::Jt ':?"'· .. : . . . :.:_ ·:_ -- --

paraMina.s, poL; só . pará ella ~e ·lnvocou a 
novaJei, Jnna porcentagem maxim<t dç com:
pareeimon to do eleitores ! (Muito uein.) 

Eis, porqne, pa.rece · indispensu.vcl ·· que · a . 
lei defina o q no se deve en tcnuer por nulli- · 
d.a.de ·da cleiç~ào ... 

Prucm·<.tmo:-~ tam bom ol1via.r o inconve
niente da::; üuplic:~l.a.:o; nlcito1·aos. Bem seiqúe 
seY<i cousa i11tpossi vel iL suppt•essão absoluta 
das duplicatt~s; cntl'otanto, indica.mo::~, dada 
a Üllplicata, qual deva. ser o procedimento 
dos j11ntas a1mradoras, afastando mt~les não 
provistos pel;t lei n. 35. 

Feita::> estas considerações, certo do que 
fatiguei por t.iemais a a,ttençiio dos meus H
lustrados collegas (nao ctpo.:aclos geraes) e 
achando-mo tambem fatigado, vou sentar
mo, espertmdo que a Ca.m~tra., desculpando
me, aJoptará nas :::uas linhas gorae:> o pro
jecto quo parece melhor satisfazer no mo
moa to <ís aspiru.çõo:'3 nacion<to.; ou, pelo me
nos, que clla- o nosl,o ponto não sou tão 
sceptico como meu iHustrado colloga, repre
sentante de Sant<t C11tlli1rína.-voto realmente 
uma reforma oloitot•ttl, qmdque1' que seja, 
porque é noco;:,sa.l'io sahil•rnos do regimen 
actual, quando mnis não so,in, pr11'a dar uma 
sati .fação á opinião n~wional, p•Jrque ü iu.,is
pensavel, repetindo t~ ·ph1•asn tTo illustrado 
estadista norto amel'il:ano, quo não se con
tiQue a, imputar às instituições republicanas: 
os vicias e ctereitos quo provêm de uma m<"-.· 
legiilação eleitoral l ( Jlttito bem; mttito bem. 
o orador e comprimentado por todos os .cotle- . ' 
go.s p1·esentes.) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO Dl~ 7 DE AGOSTO Dli: 1903 

(Vide pag. 121 do pt•esonte volume) 

o Sr. Julio Santo~- Esper~, \In~ inf'orma\;ão por mais modesta. que 
meus senho1•es, que me desculpal'eiS ::t ousadia SOJa . 

. de pretender [Linita dizer algum~ cou.'m do Assim conw 1nuitas vezes o testemunho 
·novo, depois dos bt•ilhantissimos o oloqucntes de um rust~co; de uma criança., vem t~rnar 
. discur·sos p_roferidos pelos disti.nctos oradores claro . e patente um facto my..:;torioso, 01Jl . '; 
··que me pr.ecederamua tribuna. _ ·. .redor do qual so a.gita.va.rn niio só os h011,W!J.S · ;':· ~. 

Justiticar-me-he~, _S1•. · Presülcnte, dizendo tpga_dos cóm9--~s Javerts •. assim tambem ~u, .... ·:;,: ~ 
que, em uma questa? a,bert.a_ppmoesta, qm SI nao descoonr f! Cl;J.lmnho .largoque · ~os. ·~~t 
qlJO os fac~os sobrepuJa!~ o ~n'mto e o . racl:_o- devo levar · ao O~JCC~Ivo deseJa~ o, · podorOl--:- :,'~t; 
cinio; em qu~ a experiencia e a observMaO quem sabe~-em mew do labyrwtho en1 qu~ ;:~~~ 

. sobrelevam a sciencia c a )ogica, l}ão se nos encontramo~ sem dirçcção, . talvez dq~co-:- c ''-~ 
deve despt•ez8.1.' nenbum (lepoirii~nito, p.enl:m- cobrir• ·tu11 ca.ntoJinexplo~·~clo~ cujo ca.rciinho ·,\0 
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t~~:.w~l:,~,,~-:!~i;;;~âk~ 
_, .. 

~ª~J~I~ií~~k~J~o~t~~~f~~l~~;:;;gJfii ~·~1~~\~~~%-~~~~~PJ~~b~~~~:.PiJ~d~&~~.~ 
'{'."-_ iú9 parece, sem-uma ::ori~ntação •definida .. · aos :nobres iJutores .dos projectos,de ta.mbem 
:';'?\ ;:: '.&proyeita.reio ensejr:í·, .• - _. sr· ~ _P1·esidcnté;para; fa.zor a minha critlca. 
(y · deixar consignado nos ilnnaes · de,:;ta. Cama.ra Começarei .. pelo projocto substitutivo · da 

·o pu~Jlieo testemunho de minha -admiraçã.o e Commi.ssão. 
:de meu respeito pelo.constr.uctor da lei (le Por úiuitoque se tcn_ha,ditode:~te p~ojecto, 
26 "de 'jari~iro de lt)92. E' uma lei ele bJa fé, aind:t não se disse tudo quanto suggerem ás 

-· com muita obs~rvação el)1Uih expar'ionci11. o suas ionova.ções . 
. ;~!> que·, ·si tivesse sido retoca.da. ou · refoi·mada O iUUstre auto"r do substitutivo, ora emen-. 
j:_;>,pos se_us pontos ft·a~os; DOS podéria ter .o<lado -dado jJela, Com missão .· E:;pecial. ta,lentó da 
~ ::? ~ti ma· boa lei eleitoral, capaz de ter feito do mais crystallina pureza, suggestionado, como 

nós não só rapre1entantes da Na(·ão, de que absorvido na praoccupação de cpmbater 
"":· façto;como somos, mas tambem-dediraito. a fraude, que via proliferar em toda a pa,rte, 
'-''' ·, ,,_. Este meu modo de ver não é actmtl: desde pcrdeu-::;o na faina imposüvel ue prevenil~a, 
· ', :.o annopa,ssado tive occasião de offerecor i inventando artifici.os inuteis qmt;nto ao modo 

consiJoraçfio da. Camara dos Pepuhdos um pratico de seu exercicio. · 
.. ·, p·i·ojecto,rotocando a lei n. 35 nos pontos em O projecto, quando fosse sa.bia.mente dis-

. ·que ella me parecia ftwilitar as conh:lcida.s posto em seu,s artigos, seria inexcquivel pelo 
ma,nobras dos pol.i.tieos corruptos e corru- amontoado cle diligencia,s, <lespeoporcionadas 
ptóres. com os prf.~;ZO.S que o projecto estipula e 

Infelizmente, estava. assentado que nada se po~soal que cr3a. 
· .. hayia do fazer, como nada se fez. Por isso .· Seria. inexequivcl pelo movimenb de en~ 

·· · · Jnesmo acho injusto que hoje _os nobres trada e sabida da immensa. livraria nece.s
. . ':'Deputados levantem celeumas · c clamores saria para o lançamenb <e cópi::1. da oscri-

- ~ contra a. veritica,ção de poderes nesta Camara pturação dos alist:.~.ndos.- .. · ___ _ · 
> o no Senado. Não irei fazer, pois, esta analyse, que já. 
:'.~ - ·: ·N'enhum .de nós ignorao quo se fez e o fui feita com muito criterio pelos collegas 
}Y-;.'. q:Ue sé,faz em ~o'd_o () paiz: po_demos_a.mrmar que me precederam. _ . 
~~·~" ' :~quo, sa.Jvo ra.rtsslm<ts excepç~oos,_ . nao houve . Deixaroi.de parte, logo, o c;.tpitulo 1° para 
~='i.f :~lêh;ões .·verdadeira;menJe dignas cle.:;tc} nome, _pas3âr ao c~tpituto 2", 'que se intitula,-_(Ló 

~{iiF~~~~fJt6_()0.~iNâr~~~~Ó -d~dlei ·~·~n3~~~~o~_ -por 111~~a:?i~~~~hento, :·segrindo.·• e; te proje~to; .ê • .·: 
~::~F·> sr·a·::cama.ra e o Sena.do, na. verificaçao de feito pelo ·juiz de direito . da comarca,, pelo . 
~~:Y;i)PP4~r~s. ,. ~~us~i'(1rn•a.Jgmua.vez, desu~ir-; pref:1iclente do Conselho Municip::tl, .opelo 
:f.:é> , r•~spons:.tbl1Idi1a.e. de . sua alta soberama, e prirnairo i:iupplente do substitltto do juiz fe-
!1s~i;', po~·qtí~ . teem a conscie~çia · dp qpe .a. el~ição dera I. . . _ _ .. .. 
2·:: :::': ~PPil.r~nternente a: ma,ts - s~L'Iauao e mais do E' urll.à. uniiio hybri4a.; ü uma união im.:. 
_:·y· <que uma buda; nmgueillignora que as actas possivel, nos termos da Constituição, .porque 
j,'~:.· · · .as mais· verdadeiràs na apparencia, as mais a . Consti tui~{ão yeda · completarnent.e . que as. 
l'ti::_- completa~ em . WU COU~exto, são por VeZO::l attribui.;ÕeS dadas aos juizes esta.duaes possam 
;;~ '[ actàs falsas, ottpelomenos ·representam uma. ser .cumulativam:nte exercidas pelos juizos 
;.~/ ': : simulação dn.s .formalidades de que dão no- seceionaos. _ _ . . . . 
~>:;: : . :ticia"~' - · __ .. -. ·-•- -•-. __ -... -·-· .. · .. : . . . . Si' p::~.ra. o caso'=:éeompetente o juiz terri- · 

~;t[i;,Bd~~~~~~ou~t.corrf~iro ~,~~so é e~ te mesmo, _é ~~r~~~· e~1~e~~:~rga~/ui~2dg~s0~~~~it~'çfg~te __ .. 
~fê;\: ·. : Es~artpalavrás servem · .. para •. justifica,r .a De . modo· quo por este lado são, logo, in-
0~\1"-::~qs~o~ proprios -oll!os as injustiças que, .por- constitúcionaes o project~ e ·o substitutivo. 
~;~~s:;:v-entui·a; :tivermôs commettido, e de que ora São funccionarios incorripativ~is qui hw·lent 

f~:~. ;'!:j}~Óte~?cJ&a~ri~~a·r n:t anàlysc e. ·. demons- de si.~~ _- ':j~~r~~~1• t{t~~e?~bl~bn s ti. tlli ção procuro ti 
$x,z:;<.,: ~~étÇãoj:la pt'ÍJC'.edenciadas emendas c1ue·apre- separàr :por todos os moUos ern· nuinerosas 
~~;~ ,<~13-9to 'á. : apre_ci~çãp .da Cama;ra~ eu prest,arei disposiçõas e que .por isso não podem con
ffi(::_-'â :' de;yida 'hQmepagem ao tllustro . au~ol·do' jugar.:.se .. para -o exer~i_cio .de qualque1~ fun" 
B{; .. ·_~ :p~oje~to · .priricipat.: ~ .d()S .substitl1tiyos até cç'ií.o, s!:'jrt .·.para um _trabalho conjuncto seja. 
~t;;,:: :ago,ra·, em - disc\lss~o, .. tODiando"os.em considé~ para superintender, :reformar ou resolver 
§~;,~.~:z.; i;~çãó' eana.l~sanQ.<>:; M~~dâ : ·gue : rapidam,ente, sób1·~ actos ou . d.eliberaç~e·s de outro. 
fi~0i;':·:;-ó8)oiitqs:fracos··que ·os ' inesriios.· _o1ferecem, () · .. ·. o ·, projecto r13une-os . em um · conjúngo 
~:,(::·;:q~_e; juJgo ,e.u, tia,() ' te~:~ ri(:: sid():La~nda deyid a;.;· <t~~tn'do , e i m possiyel, ·· com.o se _ quise3ss·e crea.r 

if;tnente·c.onsiderad()s, : < ·. > .: . __ • . .• •--- _ · .- -.. • . uma. nova especie de jltdieatura. O. terceiro, 
· .i~t::§:u1:>~9reyq!_ªes4e_já; ,.~n;t .~ua .. ·J)laxirnapar~e, que éc o ~ pre~idente ·do, Conselho.-- Municipal, 
;·j;tt:~ · O.P~ê.ryaiçey~~,\ e .. ao c~1trç~ que .lhes forfelta não ·_ ·tem -mesmo .. · fun~çã() uniforme ém to~o 
;y~··rJ:::;';> -- --- -.. .. -·. , .. 
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o paü, pois, por vozes,(! sin1pl8s lll'C~identt~ I vcriicntes do. voto a descobc[·to, masahun
d:J ~~r_n_ c.:onsq.).ll •. J dclibul'·~~Tii'·.·o, ·()n.L.L:;_t.s vc_. zy.-; .é t.hl.n.u.o ti .: l.~ .. ; l .. ·az·õ·. o·'·>S .co. ~ .. n.· qu.c·.-... o.·. ír~IJ· )· tJgn .;l. r·· .. ·.·.-t.u · .. i .. ··.L 
t!Lmuom ehofc do oxecut;tvo lUUntetpll: butL- OlHt'oS ortutoro:::, lantta,r-rno-ltOL a tl'aí:nJ' r ~ s 
dach pulil;ica, sm·:.i. oito , rnnib::\ • ve;:,1~s o te:::tomunltus de Ht·ico, \Vilson e Viltey· sobr<~ 
r~.t·bitt·o du .;cm}ia.t:ulu~· .. un t,I'l~ .. · dous juizes. os tle):l:tsí.l'c>sOH con.'>cCGa.t•im; du Yutu . a eles ~o-· 
Pot' cs~a. í'ür·ma pJ:3s<.wá nm leig,>, po1· vezes lJot•tu, Qtt<l.LqHCJ' QtiO scj ;t ;t Tórma 11110 ;:;o 
i ~nor;1ntc o q lti:t:;i sempre <tpaixonado llomurn 1!10 q nelt'a. cLtr. • .. . ·. · 
de . p;tl'tido, a, ÜJCitlit', de i.lirocito, eoiür·a a No capituh> CiG de sua. ohe:t ~oln·e :\ . ac
opini~i.o t1c Uttl ,iulz tog:Ldo. Sct'Ü mnsmt> ziUblica AliiiTicc.uw. solJ o l.itnlu .:ls cteiçries c 
diliicil oncnutral' um juiz fornndo f!IW :~o seu m··crm·ismo, Hekc diz-nos qu:_, a~ eloi
Siljcitc ú situaç.'iü • de ::i<!I' VL~ac i do por dou8 ç0J:S alli s:; J;~zia.r,t, voi; :tntl,) o> cl,~ít,.rl'ü:-3 Clll 
c:om.p:tnheiros do· commissfí.o smn tt comlJO- envolucru!j ('.~clw.do':l, em codlllas (slip-tichcts) 
wnci:t o a imp;u·ei<tlida.du neeesi:inr·ia.~. coincndo o; nom ·s <lus ea,ndiuatos d.c et.tü:.~ 

OtLLro defeito, o esse ca.pitat dc . .;~a. com- p<trtido c ilílpt·nss:t,s peln8 c.nJnuis.:;õcs di· 
mi::;são ti o d.e pôe complet·J.mcntu uo pn,l'tn t'CcGOl'a..~ dos_ llWSJJtos ; explic<L que t.tpor;::,r 
o::; p:nlld ,)s, pú:o:>U<tOS uu p liticu .. ~, quu poi3 de t:lilo o voto uüo era. SOCL'CI,o, purquc o 
sam e:.;isr,it, pois são dles os li::;ca.es n<üttt':1o.;; eleitor Ct'iL scg,Ji lo Llos~Ie o Htonwnt·) crn que 
n(Lo s:) Ju :_di;-Jr. :tlnanco comu.:.le to.lo;; o~ pr . .J- 1 reccbi<_L ;.1, cedu~a. atr:~ _ pol-::t n<L u:·rHJ, pelo 
cc.o::sm:l eloLoraes. A gcan1to :;-J,hJ;Jut't<t do quú. <l1z ellc,;tbt.'J:I,-S l~ iL':i::lun •<~I nm rut't.a. I : u·g:~ 
logisla.dol' da. lei 11. ::5 eunsi,; ,o cx:tt;t,;LJnctüu tt C:üt'l'upç:'w o ;i, illl;iJnida<,'<tO . . » (Conlintw 
noSScL pl'O•Jc:,~npa. çtlo, <i \lQ. ,;in~V) \k,ll e0ncr·e· a ler.) 
timdrt pcrl'eHa.monte em seus (li•positi.vos, 
sophismu.cl;Jl:J n;J lJl':t.l·ÍC<L, flc.Ju, en tl'etanLu, ü.:l
boçM~L pa,ra quo a~or:L :.Lpor,.tbi(:oasscrn os 
seus li nca.men tus. 

Aecresce ctue a Commissão não se pcduJ'Ü1 
organizar em gTiltdc nurnm·o d.o rnunicipLo . .;;, 1 

onde fa.lbm us juize~ do diectt~) ou rncs no 
quaesqucr uuÜ'<JS m:_tgisGen.dos,c,Jrno :mcce.l.c, 
por exmupl,>, em :;litúL'l~ 

Si pelo !alo ele ::;tn org'auizaçãó.a. comrnis
são do pr•ujecto é iuconstit•,ciunal e iiltpossi
veL pül' vozes, :Linda mais ditricil sor<L o seu 
l'unccion;nnento, polu tnrnntto ~"que scl'ão 
cunctemm~das t.~s diligencias a ::;e fazerem 
por i'unccionarios com ou Gl't.LS occupa!;:õcs, 
quo o pr•ojccto ob:igél. a. aba.nllonae dueanto 
quatro mezes. · . 

Accl'oscc r.inda a impoS$Ülil.Uadc Jnateei:tl 
tle virem todos os ali::;t_~nclos peaso:dmcuto a 
presença; · da, commbsã.o, como exige o pl'o
jccto. 

«0 srmttrtlento :>üilljll'ü c:re.;;t::~ntc tlos.:os 
1nalu:;; c:xci~uu UJltlli n o zulo dos rni\H·
Ill:tclot'-::JL l•:m I S;i i, 1) CungTüs:;;o tlo i\Ii
c!ügan, vu !.Otl urn pt ·tJ.iect;) elo !ui tDn
dentc i.~ l;ot· . <LI' o v.:t.o r•u;lllllt)ill.c sc•ct·Ld;J; 
e orn 18~;3 o ~!a::;:-; . ~ t: h,L:-:sci:..' vut .~u u1rH1. 

. lei. desse gonot•o, quo :n assomei h LVt.L, 
em suas llnhn,-:\ g~~~· . :.e:'l. ;.l.; lJis da. Ans
tealüt o üs do l{etil!)~Unidó sobre o voto 
em Oil"l'ULlllÍO • . As ÜO$pOZ!lS ill06i.t~il11tLS 
CX:GI',t :JL'tlillt.tt·ia:S.' '!liU SO liZOl'J,m pa.m <.~ 
cleiç;'io pt\.Jsidondal de 1888, pt•ovoc,t.ea.m· 
o alarma gcl'a.l o tlet·arntanta. forç~n <WS 
rofoi·In<tclorcs (!llC a::; Iuís sóbt•e o voto 
SOC.l'of;o, UU l'l.il !cL; <tuSLt'iÚl<l.Ui1S COII\0 Se 
as cha.ntam, ac!Ja.m-sa desJD 180,! em vi
gor em todos os l~:-5ta<los, sal v o nos sete 
seguintes: Caroliua. do Norr:c. naroHna. 
do Sul, Goorgi.a, Luiziania, Florül:t,Toxas 
cüla.ho ... Entr·ctanw, o;:;~od sotc 1~stado~ 
seguiram crn pouct) tmnpo o exemplo 
dos outl'oS c adopt:waflt o escl'lltinio se-
creto.» · 

Nesse ponto, bem como nos que diz0m 
respeito t~ pouctt PL'tl.ti~abilidti.Lle do peojcctu, 
::;ub3crovo. as criticas dos ol'Ld.orcs que mo 
precodet'<1tn c (Jnc as :r:n-ov'aram oxtdje.. ·' • · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · • · · · • · · · • · · · • · · · · · · 
I'Ü,n tomento. • · · «As !ois dos' :37 ~~~ttdos nã:o t~Jem to· . 

NfwpodéndJtom<il' em ccmsillerv.çã.o touo;;; d;.L:s o mesmo met·üo ... » 
os pontos do l_)l'ojecto da Comm;ssão, <Llitl;:; J:L «Quasi tud·.~s. entit•et.a.nto, or·denttm a 
ana.lizadó por outr·os ot·u.-lure~, ~~ter~Jile-hei inloJn~ essc'"io · officü~t das listas eleitoraes,·. a 
uaicamento ao ntJdo do votir q110 é i.\CCito íns(.T.iJJÇ,;;o dos nouws cle lodos os canclicl(~-
netle c quo é o voto <.L ilcscobol'to em cednit~ los soln·e (~ :nws11Ut lista, para qtte o vo-
:tssigriada,.. · .· ... · ·. .. . - . . . . . . .. · .. ·. .• . lante sr;ja obr·i[pdo a as::(r;natar rJ.r]~teltes 

Ü pi'OCCS:30 a.dopGéLUO llO art. 43 do projocto nos ljWWS dest;ja volw·, O Í1 olJt•igtÇÜ.O 
1la. Gomrnissã.ona. pute em quo exige quo o pu.t•a_o votante do'depOi' elle tnesrno a. 
f'Lcitot', alôrn . de assignu,r dmLs cetlu:as do ·· li.'3t:J, n;,~ · ui.'mt, de .•. rnütlo i1 fiCill' pro te-
voto,. assigne bmborn ó Iivt•p de prnsonçJ~. gi(lo coui,r:t a vigilaocia.» 
('SCl'cvcnd.o os nonio :~ üos ca.nLlirlatõs, ctcrni.·· «Assirn, ,JltHI::;i qu:}. poe toil.a. a pal'to 
z:.tri(t o~ pl'oeusso (ht oleiç5.o, nenrltt~voriu. · obteve·:sc uvotu se :l'.Jf; .1 e ao mosmo .tcm-
éleitoL' que sli resigna:-3.:Hl '" e::;pet'at· p~la sua . po qn:J <h canJ.i tatus i. H lppendoiÚÜ:~ u.rJ.-
vez.· w ~~se , tlrú ponto vencido e sob1·e. o qu ~tl (!Uirimtnnia.i.o.r·e~ pl-_;lJ:~bilida;dos<lo ex i· 
não mo ·doruora.riJL Queró t1·ataí· elos incori· to, ti. ~.~oJ·nipç,Xó, <t iJll.imida~~~~u r~cuboPam. 

Vo!. IV p 
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.. um ge.l.Õ·legolpo. O costumo que tinlum sJhre as elei6ões ~ u.ptlblicida,<Io do vot·) 
osagento; dod pa.r·tidos (lo d tstf·ibui ,·o:n · é <~ libe;·du.lJ u.rJ·ancldi1 a,u;na, fr;:tcçfto 
dinltcit'J com os bolct,in:':i, costume> que inc.dcul<1VC'l du co1·po · clcitot'i.tl . é uin · 
ha.vb 11tt,ingilio proporçõcJ onu1·mcs orn Jnoio,infLLllivel . de ÜJÍpl'C3sio ~ 
Nov~~ Yol'l\., d J:~•pp:tt·ecou nn, m::ti\JP :\.o li>,Jo d::t dopond :meia, po li ~ :c:~.,tã.J 
p::n~tc du::;. logJ,t'C~ ... ,\::;, otoiç0c:;; s~ . Ct- tomivel em um paiz corno o nossJ, lJ(.t . 
zom cJ nlmui&·J mai:3 ordem, po:r1uc sã.u a depcn.lcncia, social, qac ni'lo o é me~ 
mais scct'etas; .pur·quo a :.ult[clã•J do :; no~ hoju, com t~ ol'g\>,nização modoi'na, 
closoccnp:.vlus qucostaciona, em torno rlcts ;-:;~b o e.·gim . ~n du. gr·cwLlc inJustria. » 
ill'llê.l.'l, SC!l1Pl'<.l dl~pJ:'t ' L apruvu~:tt' t.L~s - · · · 
or.:tcns c p ·omp :;a, a intimLLii', tem di- 1\ n lS3;1 sítu;tçã.o é es~a .. mc~ma.; o:·; go-
minuillo ... >> · voPno; impõ.)m a su.::t yont·.vle. · não só ;~ Ld·J 

« A clci<.;i'i.o p;·c.;;idJncht 110 l·~!B, fdt.:J, o fun- ~dorl ;dL~mo, CJilW <1t toclJS aq:1cUe;, 
<lo conCurrnitL.dc com uss:t-1 leis, orn :!.inda em H1<tiJr nurnol'.l, quo; q ·IC " d l ll sur.· 
tJ-inta, 0 c~n.·o l•::st <.du;, most:o:l que <) f:tnc:ion·_ti'io:;; o:; n•J:iSOS inlu.:;t i J •• . !.-3 :to.3 .SCII$ 

· nnmc:'J30'.l opei'.t :·iu.'l ou empee;a·lu:) .o os 
11IJVü sy.'3GOn1á. VJ!i ~~ lll ~i::l (1U3 O a,n r, igv C :JCllh H' ,)B ri.JS· [ u í i(t~wNos <lO:; :seIS ngg i'O· 
animou a. il'~mmo.is longe o~ rcfut·ma.- gulvs o colonos .. Juntus t·Jdus c·,:-;c; depe:l· 
dores, SUL'prclwntli-Jo: J.c ve.· CJrn quo dentes <.t-;ccn ICI' il.'J a centenas de mi: lla.t·r.s 
ra.pidJZ O SUCCC:SSO Cül'Oa Vil OS í,;CUS 83-
l'uL'Ç.JS. · de cLhdiius que .unc;t pJ.lOL'ia.m LCl' libüL'-

dLtde de Y .J~?· 
Dcs',as pJ,Lwea.s é-nos, p:.>i~, licito concluit· Villoy tcr·mi:m a. · su l.S considcncõ~s sobre 

quJ, . si n:i.o tcmJS til'.:td<J 1\.' sult ·.t~.los co:n o ost.o u.s~um 1~~~o dizendo: 
voto suci'eLo na.s c!Ji~:õe> PL'l)CC.li i::t~ de acCOl' · 
d.o com o noss.t. lei n . . :{), rj an ;0::; pJrq ;10 0 «L'" t·~nda.ncc univül·.:;cllc ost d'aillon 1'S 
f'Y ,tema. ;td•Jpl; tdu n5. > g Lra.n c o segrodv nn.nll'>.!:l~o:ncnt CJiltl'aito a, l'opinion tl0 
tlo vvi.o o qnc é css.~ o oJcOj)J qtu nos cu1n- St,ua.rt MJ!. P,trt"Ju~. i~ momt·e quo lo 
prJ pl'OClli'U.I'' :m[fmgc . s'o;t úln;qfi, un :1 scnLi Lu. ne· 

Pur· otitl'd lido fil~•Jtt cviden,:iado quo a CJS>it6 de ronlrc lo votê ::;ecrilt: 
co1·rnpr;;'i.o, a pci.t:1. o sul.JoJ'no, a pcr·.,;oguiçlo N ., p t~ill'.l. 2 U diz alnJ·.t, mais pJsi ti va,-
e. intimidação, qun vlc;iam tl. lib;/dtt<le do mOlHo: 
voto ~ó podem 1net.lr·ar C:Jm o vuh a <lt.lSCD-
_berto;·B y.;o : Lp:>n~t e~ns•.guhh innunnt'.JS «On p"ur.direquc la. q11e,>bJn 03~ au-
.c<.tsos ele d:.lspc:zus ·tlLJgir.tru: · ~8 c cxt,·a.ot·.!in 1,- j.nH•J'hlli tr·J.ncllúu . p ~r l'expc;·ion•!c: i.L 

1'iàs com o. CJin,,ra. de voto~. o quo :~Óm-.!ntJ mcstu·c qn .J t'uspcit tlómocL.'J.ti'(iÚ J a 
sJ conseguiu roduzi1· coma J,.tsobl'O o esci'U' gJ.gnc~ du t<Jr'l'ain, on a. ::;cn~i p . .Lt't,OU~li.L 
tini o :::ccectJ c com pcuttiS3VCL'i.LS euntr<L os n.~eosúr.ó d'assut•nt· 11) ptus l'Il plus Je 
corruptores üu yoto. · SilCl'C~ Llu vuto ct l\n pcut rlit·c qucLt 

E' cort.>quJ não b<t :~hl'Jo o êscrutioio s ~- mo lloit.·c · lt\5bt~tíün cst c ! ll .~ <lUC 'ré . .t-
croto e nsjoi.-> doreprcs:sã•J p:l.I'aac,1baeem li:m lo ruieux cJt itlúu.L · · 
do uma vez com os vicio.;; lia COl'J'Il pçào o d:t Lri :;ysthJm./3 ~clu vote sous envel!>pp ; 
J'ru.udc, 'mas eumu uh3cr·v:t . Hr·yc.J scrhpe.J IH1 offidelte dans tm C1'llipal't-imenl · sep~mJ, 
umu. t.al ou qn;d lll'opOi\:f.l.•> do h.)mons qt.t~ tend r.i se gdnd,·af.iscl·, naus parailntit 
hone.~l.ú/3 para - co 1 ponsa1·em os màos c /e ml)i/./eu?·. » 

umtt ela~s~ en tl'O esses cxtremo:J; é ceL'Lo quo N5.Q nos dcvoú1os csqnctlJJ' rlo i:tuo Villcy 
· estes uHimos fitl·?.to }JCntlel~ <L balanç~tt p u·;t o 

_ ma:s hone.; tos.~ a. if::;o os compcllie u 111<.L b;;t · tS um pt•.Jf-Jssm· do lJgi:-.da:;?1o eonst.it.ucional 
: loi. · .. . . · eomp_LI'a.·ln., o q no dá um:1. i.npod,;tneia, nx-

0 q 11 o diz. HJ',\'CO suJ.1pe as v;\nl;n,g ·m~ elo f.r•aot\ILnar·i:J, :1. f:iii.L:3 p.~.J:tvr , .s ü upi'niõrs ::;obr·,~ 
vot;o sc..:r>,Jt:J e.s tf'l, ·coT'l'oiJorn.rlo com o t.ost.e- 0 •v~snmpt.o. .· ·•. · .•.. · .·.·· .·· ·· . 
munho de KJn1undo Vi:loy 110 seu otc.;JLmt.c Si . ~.L • nossa. lei n. 3s·· üvc.! s~ .conscJnirlo o 
livro sol:li'C Jogi>laç·l'to ctdrtot·:d cunlp<.tl'.lcla. \'Ot:) scct·c:.u, l:igoroEmmonw Otlbndv, ·cor·Ga.-

T!'a.t~ndo do . vot.o, diz Villey, pag .. 23z IIH~nto nt\.) tol'iam•>8 n:~sis~idt.J a tuUoes:~n 
desse hvro ~ cortojJ dssimutaçõeso frJ.utlcs q_u:ruosacr·c-

dit:n·u.m o s.m s.y.slenJa.. , ·. · · .•... · . 
« A .. hi~tol'iu. ·. é instnictCvr.~ : t·xla<:! . a; N s 'd ~ · · · h ~· . . . I unca, r• .. Pl'J~L OLhe, na n11n a. secQJO 

ve~es ' qlic o Póderqüiztornat·;;:.so sonho!' ignorei qua,t· 0 oloitor(lU:} m!'\ dava ou no-
da;; . ol·içõos, supp1·~miu ou ui Lcrou o g.a. .. y.a. 0 v ... o. to .. c ... i'3sop. ~l .a 1-t.t._z .. . '\o ... ::;.·i .. mP .. b .s (lo qtll l 
dir· t:l ilo clu voto.>> .... · .. · · · · . ~ · M ,azotnol-o::rvotal' nu. bucca ila. ul'mt.• . · 

·di~ /tis adonnio, combat~ndo Stuart l\Iill Smnellli.\ntn eloiç:lo . ·<i :pó;ith'<imonto 1l!l 

-. · · "-· · · · ·· · ··· · · · ·· · VOt•J do3COIJe<;tq i .pt\1'~\ . tJdos, .. mcn.iS ~ lJU."iV·u 
••. :- :. \<rQ : P'i'riJ~? (tliO .(!St(Í .. :fl.p.roJ~r , .d:spõo eléiJot; · · ··Ô~(tCt.:.irp~nt.o, .... JliJO'' PPr"\rózo:J, .·- J1CIIl 
,: .~Olllpec de ; .I.UJUitlel'OSlU(;)IU::; do \tCLllül' 'Swb(J~Ill qu.··In OSCí.~Y?tandq·, . 
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APPENDICE 

Deixando do pal'to ios dclliais pontos ,to 
]_)mjccto, atiús irnpol'ta,ntos, mas pa,t\L cuja. 
a.nalyso nào mo suhr·<t.l'i:t tomp<; .... passat·oi <L 
fazer ligeira,; cunsidcn'\tç·õcs subri3 u pt'ujecto 
ju:-st,iflc:<tdü corn tn.n tu talt~n tu quan tu brilh Lll
tisrnu peb illnstro Dcpm,1do pur Minas, lll' 
Ft·ancisco. l-:lnrn:n•dino. 

.ApoZc.l,t' de bem ~ysLon1atlzarlu e dentro das 
nut·m:.Ls collsi,it ucion<L'3S, não posso accoiktt; u 
pt·ojoc',u porque ftH'C pencoitos que Jnm 
mim sã.o b:.tsico,;; do qw:dqtrm· raf'.mun, otei
tor<ü, como Sl~j:tm a. gt'MIJida.do, ·~ sirn plici
cbulc, a fiscaliz ~çã.us elos parti.clus o o ma i~ ;LJJSO
luto rigoe n.> s~geedo do votu. 

O pruJodo oncl'a. o clcitul' c.;m (]!'\·c:pozrts 
pesb(Jns dn emolumentos os 'llus, para. pudot· 
Ina.nl;ot' funcciuna.eios e~pJcia.es a cs~e ser
viço, o quo é um vexamo o um imposto 
injusto pat·a o exot·cicio de nm direito quo é, 
m:üs du quo issu, uma fuueç:ão puiJllca, :.t:l 
mais das vezes exercida com sacrllidos pu.':l· 
sua.os do t:xht a. sut'to. 

O p1·ojccr.o ó. além disso, complexo, por 
i:;;so mestno que faz irHel·vü· urn,;J. mngistt'<L
tuen. c~pocial, do nomeação do Govm·no, vitn.
licia, com Goda eugecnagom apropl'ia·la. o 
um p~·ocosso complicadJ para. o alista.monto, 
on~t·oga. dotir.ulu, eGc. 

F'inalm'~nte, o pevjedo conserva o mesmo 
sysr.erna. de vo1.o que· l.umos o quo uorn é 
f:>CCL'OI.O,. porque tudo o mu1trlu s ,,l.JJ com, 
vuh o ulcttot·. nem é a tl..~;;cobort.o p:.>rquo :.~ 
eedula. é en r.reguo fecluula .. 

Não ~~ :oind(. monot' tlofllito d·) Jll'ojocto, 
cs.:::<.l creaçào de mais nLim mtLg·istmtnl'i.~ vi
talicia; 1•:~.-:dl()la. éls duas quo jtí. wmo.~, l'o
deral e o::;!;:vlual, <~ q11c tt~mu::; do n.cei·oscontt~t· 
nesta. Capir.al a. espe.~ittl do:; Feito::; da Fa
zend<~o a d.o::: Foic.os dé~ Saudo Public<~ em 
ela bor·<.Lçho nosí,a Cama r a. 

Outl'o def'oito, o e~sc, ca,p:tal, du pt•ojnclo, 
re.mlUL d:.~ cornpl.utn. lh~pi'C\•II~êupac;itu dus 
pat'lii,LJ~; pollGieo.; c ele su:1. bunuvoJa, inr.ot·
t'm'dllCÍ<:t uo.) alis~:tmont.os de eldGut•c;;, na.~ 

.. oleiç:õcB, suas <qlllrilções, ebc., p.Jis OH ~:'i.u 
unicus o mais compctonl.es Ji,.,.-;ae.-; dí!i:)ü sct.·· 
viço. 

O dcroito u t·nti;o mais.s~n~ivel quanto o 
projocr,o cunsignu. todo' l). serviço ao oxc.lu
sivo MlJiLrlo ue. propus tos do Ch.)Vot·no, quo,· 
na.&urttl.ti1en Go, mai:.; syrnp_Lthico <1'UI1'U1 pat·· 
9~a.lidado, ontrogar-llw·lta, rnt~niat,alos, o.s 
domais p'n·tidos. . . · 

Na feliz compa.rttção do illnst.rc Deputado 
Sr . .Toão Luiz, o novo funcciona.lismo <lo pro
jacto será um grande polvo quB, com os seus 
tonta.eu!os cstonclidus por . todo o paiz, llw 
h:t de· <Lspllixitl.e to(bs a.s liber•dadcs. 

Deixo de. parto outea~ c:.,nsidol'ações que 
me. despertam diversos dispositivos do pro
jucto, aJgu11S aUüs u.Igtws dt~ nossa attenç"fio. 
ppr .temer qu!jJUO ftdte o tempo. . •... > . , . 

Pa~stn•ei a. mnn. ligeira a.p1•Gciaçã.o sobre o 
pi'ojocto ·n. pro:"ontlttlo pelo • nosso l<tborio.)o o 
tllusm1.do collf·ga. l>r. Callogoras c que teve: 
u. assignat.ut'LL de oatros ni1.o monos illtlsti'OS 
collngas dtt bancü.d<t mineira .. 

Esse .Projecto, depois do dcchrar quacs os 
eidad'i.ío::; que poclem st~r cleilioros, trat;~ do 
alistamento no ca.p. 2", c eonsigntt: 

«Art.. 5.n O a.listn.mtmto ÜJS eleitot'C3 
set·ü. Ol'ganizado no Dbtricto Fede1·al, 
por pt·ntui'Üts o nos Estado:-; poe coma.P
cas, e pt·np<1r<t:lo pelos pi'ctnrc3- c jui:~,cs 
do llil'oito, auxiliados pelos rospt~cLi \'OS 
escrivães do ci\"eh>. 

O art. 8'2 dCt dil'ei l;o a reem•so da. clocis:-í.o 
elo jaiz do llireit.o on pretol' pa.ra, utn<1 junt~L 
com série na capital. elos Estados o lli1 C<Lpitttl 
Fcdel':d, composta do juiz fudm·a.l d;~ socção 1 

de um substi.tuto o do pr'ocni·n,diH' seccional. 
Sã.o csws os t'tt;Jcciolnl'ios onca.rt·cga.do~ 1ht 

conft~cção do a.lista.mento em l" e :2a ins
tanr.;ia. 

Bom Ol'ÍüJrt·,Ldo (jll~Lnto <i U.éa. do ter pro
curallo na. nmgi~l.t·n.tur<L do Est:vlu a f'nntc 
primordial elo onde duvo sue.2·it' o dirüilio 
cloil;urn.l, o pr·oj1~cto, cntt·et(..l.n\;o, pocca. por
quo di~põe sobr·e ol'cicm do juizo o pt·occs~o 
do alistamento. o 1p10 excerle da o\Hnpcr.eocitL 
do Oongt·e~so. que só pódo lngi::d.at' subl'D di
reito 8ubst<,~'utivu e sobt'C u, sua, pt'.JV<t. 

N;\o podemos cutl'oga.r o processo llo <tlis· 
ta.mento nem das -cldções ;:;inã.o ~~ anlioei
cltttlo~ feLlUl'aos c ism em vid,ltdc tlo dL:;posi · 
tivo chr·o, tax;ttivo, do art. 7" ~:;o da, Con
stHuiçiio, que diz: 

«As lnis ela Uniiü>, os acto::l e as sen
tenças lle SIU\S a.ut. l!'i.d.wlu.;; sot'ilo exe· 
Cllta.Llos em toJ.o ó pdz poe l'unccio· 
l1iH'Í08 l'tlflüt'<LCS, j)Ollei.ldO, l:oJavi:t,, <~. 0'\.0· 
cuçfi.o (1!1,'3 primei:·tt::l ;-:;m' con:itd:.L aos 
Guvo1·no.; dos l<:~tadu:.;, nwttiantn annnon
cia.llcst.es. )) 

Cornp;wado o di:4posit.ivo deste arti,,\'J. com 
!)S dos . l" L}ttra.s a o b no n, l[[ J.o al't.59, 
quo IWi<lontcrnoillir.r'ül~unllecmn compcr,oneia. 
<is justiças dns E)!f.,ados p:t.l'<l, applieai'OI1l as 
Inis li~dol'ao.':i, p:JrCJnr·à quo ~ü.o cunl,t'<l.di· 
ctorl.os. 

Ell'octivamcnte o i1l't. G:J, nos eLadus .nn· 
mero e p:trctgl'ttpho, diz: 

«Dus sentenças das j nstiçn.s tlos Estados 
em ultima insGttneia. hlWel•á recnrs)S 
}1íll'a. o Supt'emo Tl'ibunn.l Federal: 

a) quando se questionar .-,o!)r·o :.~ vali· 
duelo o a.pplicaç~o de trabrlos o /.eis (a~ 
dm·w~s c :.L decisão dn tJ.•ibunaL do Es
tadó J'ol' contr':.~ c!la.; 

b) qua,ndo se contesLa.l' a va.lid<t(le do 
lois ou (LJ a.cto::; dos Uoveruos . tlos Es·· 
tados UTnfh.ce das .leis (;;dc1·aes . .. » 
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··•· J)e~;~esdous tmti;(;,-3 so.dóJuz qno o:~ i;t·~b:t·fm:-t x 1il1G ,Jer.ei~rnin:vlamontc _ · ao jnizde tli. -· 
naus dus . I~st:vlus, . nu o. ü~w :::~i.·J _í;trlc•l; .,,u,_i·-:o s!I'Oit.o __ .';! s_ c~}! n t.l·ea.~, . n. t~O.IICocçfí.o. dos alis kt~ 
f iJ rl(~;:rw8, no.; _ k:l'JÜU•> _dl: ~;.n. 7·• ~ ::;,, , :~ppl.L lmenl;·;:) du oto:tor·,·s,. d:tndo_-111 ~s :_t üei lmir;,ões 
e;Llll c, vut· cous::gutrtl;C, --Gxe:;tlté~m le·ts J-r:.- · <;;-;r.ranltn,-:; a> :<.Jil nunt::->tOL'l ·! e (~l'ü:tn :l:J-!tl(l ;~ 
d cTGcs , Ob1· .ig:u;õ .~ .-:; lYJI' vez ·:~s inenJnpativoL: · eom a 

Qu~ulii s'ii.u, pois, as ld:; d:~ Uni·Tu !JU : ::·r) n l.tut· ,~ z:t d 1S 1\t!ICqõc\:i judiebt'Üid (lLLO lllU:l 
l)udem .:íur· ex;.1etlL:Ld.as p _,_l' l'urwcionD.l'i ):j ('t~- d:\n N.: !•;sLJ.rlos. · . · 
(iu.-;\e:~ l Pot· OXi3lnplo, no men Esta.do, o~ . juizos de 

Qu;.tc:s s?i,o as lei :; fi,!clcraes no.;; termos \.lo r1 ir;;ito n_{Lo ~ão peep:traJoros, sin5.o eri.1 l'<U'OS 
art. 7J'' c:iL:i.mus'{ · e.~sos no ei'lnv.; nn mett Estado o:;; jui1.us du 

i )_: is Unifw ::;?lu r.od:ts ;:s Jnis qnn se ;·o--I p 1·qx.tr :J dos f'eito:; são us jaizo.:; ntullÍCi}:JaO.), 
f, ~rmn í"L U:liã. ·.~ , C.Oi hi.l!'.!';t<!::t. cpmo n;n1.u,_b;,..te3con hf}C itlo ::; no E%adu de tllinas. . 
si:í,<) a;-; qtL~: dizem r • ·~pGi ',<) au e.> :' ! ;J da :-.;·;L- · L' .; rler-i:lmos cni.J:rg;:u· ni'í.o sü o :ecconltc<"!t· 
çào, cunw socio L1.1iu .: .. JJ1D nadJ-1 mont.() cLt C<LlJ::t.ei<i:ult) e:üitoral, co1no o pr·o-
H<didi.L:!e Ull C<Jlrlll C·lr•'':.{OL'i~t~pl'ÍO <clt.S'.ilillGIHU !l at(~ O pl'OCC::lSO da,s eiPi-

üStilu _:_t·S !ois_· cl_c ui'."_·: •. ~;li·z_a'J_i'i,. c J l~'l':•·; pa- çõcs ~~n ; lll~tgi;-;lr.ld : h do;:; Eotados, annuintlo 
blie:us da, Uniúo, as que .:. vw l' .t· o~>.it~ .r o:~ cilldôs. r.;r'll\0 ('XJII'f'\;;;a,J,lellte o autul'tz:.~ o 
111<tdlllm wwlomü, o o\c,· :. ii.O u a::; qw ; d.J .. I (1.!'1.. ";'", ~ :.l'• eiL:ttln, i., fine,• mas p:n':t is::-:u 

t~l'tnÍ. l .. l. ~Llll. ~l::i ·C.'01HliÇ0 US U _u p:.·,;;;_: '. ' .:::-iU, : l <L dt_.:Í·. :•.:.lr.i .. t -. !:i'í.·<.·i .).O _<P_W .p i' I: Cüd.t S.:~O .. iÍ3 110;>; .~-';t.':i ·.L.lt;.'lJ· 
~.:au pat'íL o ~: e·trg,Js tedct':t.u.; t:tll tudo o l-Li IZ ÜL'J ';t<· : ):' .'· n~sc <,u·e :t·do _pt'GIIrnina.I'. . 
(<LI·L ::H n. ~2): . l)ar-:t. <·C;::c'dtll' <l~ innnlTJel':ts ilypotlln3os ' 

A loi oluitur,d qtiO del;m'nlilw, a rrnc::·is c!:.~~ qn ::\ curnu ess:-:. IJO.ln:n Ci.trce<~J' (lD um nc
rcpr-escntaç:ã.u n~wiona.l .. o stti'f.te el rw1ú, ~!a ,_ ;o eoi'_!~O n~rtt·e ns _.l_<:s !.;vl.i :.: ot~ <li_~si: r !:: ~ !)lll n 
Congresso Nac.tonaJ., e 11u1' :-:.u;I, n ,,ttH'i..lZ:J, Un: ;o, t1 n; cce '·~·~<Lu t~ t.CJmOt [1. lliiCl:tti v:L do 
uma. te-i da Unirro c quo, lJ<H' comoguinto, sü ofl'erecm· n1n pr·oj; ct·J d.'l l!~Í que n 2.'11I'a, sob 
póüe set· oxectlti:t. . lt~ pJt' ftmcGioii:trlu~ fe· o 11. ün WUI3, n ltllü c:L' ,:-.:.Lv:~ tllll orgtw tLL 
ücm.tcs. . Uni{i,o o conCr,i tei'l!iz ;ç·ii.n do;:; E."!tado~ p.1.r·il, 

Leisfcdm·aos, nn. tcchni(~~~ con-:;titucion<.d todos o~ c.;,;o;~ que puüe;";:;e!!l inf.L~t·oss:ü·o~) t!!Tl 
são todas <LS leis de dil·oito peiv~~clo ou pu- suas J'elr;.<,~õus r:ommcm~iaes. civis ·uu outL·:.~::;, 
ülieo que dizernro~peito aos cidudãus 01Ül'0 OL'igine.tri<kl rl<L coruntunidaclo do int::n':Jssos. 
si, ou na.s suas rc.laçõos cun1 oBstuuo uu u.us Jo;;:;tc org::í.o quo <ltl ct·o~tvu. pulu meu pro
Esti.ldos entro si, como si'i.o : o direito civü, jecto so tlenoininat'lu.- O Con.;olllO dos l!:sta
cornmcrcial, erin:lin;.ü, .... <LS ClUC 1·<:gu Iam u dos....., que i:'U pódu ür:finil.'- CongJ·es:so dD r <J
commorcio o a,.vida in ter-est<~du:_~,l, lei.;; c.•sa:; prcs<~IItan f.c:; tl!IS govoi·nos elos g::;t, ~dos; uma 
quo s:'í.or.to intero:~so rnai:) imrnodi<tLo do ci- o.:;pecio tlo corpo eonsuh~r onde cnnbt~i.xa<loro'S 
d.t~dfto ou do E~tc~do. dus E~;Unlus. 

A Consti.tulç:ãoemprc:ga, por Ycze~ a. ex~ A itl(í;~t f'oi accr.iliLeom· ~;ympatltüt polu. CtL-
Jn·ess:lo lois, som rostric(ão ou CJa:dificaçào ·ma!':f, quo vvtou a cr·cwçào dü consclllo, pu!.' 
algumtt. ·. . ··. occ<.L::;irtu da Yot;g·ã.u <h!- uma das . ~:uas Jch 

Nosso ct~tso se l'oferc ella tl,l;o<ltts as lcit> da 11Illluam;, dii. qual foi dodtu.eaü:L a (blibo;·a.~_:ã.o 
Rcpubli.c:L. pa l'<L cunstitllit· pt·ujedo à pu.t·tu. 

Côncluü;nos, p:ds, leis da . . União ::li.o ns quo . E.:~sf-1 prujoctu J;(·ndo do [Hn·rccrdtt Commis
;-;;o roror..eúlti. Uniria como um Loclo-tanr!''l.tni sÜ/J dt~ Con:~liit.ui<:iLJ, Legi~:Jaçi'i.o c Jnstiçu.. 
'l.mttn/ .. corpo:~; leis fl!derae;;, r:ã.otoua.s as lub . W cltLl'O fltiC n:"vi 6 nem po .ia, :soL' Ulil C)ll
quo afl'ocl,arn o:3 cid.:•.dita:::i como indivíduos; sclhu Iogislativu, nws <tpcna~ co~ultívo,cnjas .. 
sujeitos act.i vos ou pas:-.;i vos do dit•tlito; os ei dclibei·u.~:õe::l o ;wcot·tlu fical'i<Hil do])cntlot'rtes 
datlã.os nas.rJUa.i:l r.<! la. ,õcs com o:; · E:;;t<t<los ou dt~ app1·uvac;-i.io das logil)lutut·;~ts dos l!;::;r.a!los ott 
os E:4ados ontr-o.si; finalmente, . a cxpl'e~:;iio du::;t•cspceti.vos go\'et'nos, ma~ ,j<L ct·~" muUo, 
leis, isola.uamontc; significa. o c9njuncto das poi.-; JHra aud.icneitL destes tudo :;o (',~cili&avu. 
leis tla Ropublícn. . . . . . . iwr intcr·rg.edw dos sous J'<llJ.'c~cnGantc ' ·no 

Quo sfio n.)ÜLS, mn r•cgra., :Ls u.cccllç·'üus cnn consol h o. . . ·· ·. 
qno - tacs exprE-::uúcs <lovom SJl' tomada~;, NtL Camara t•eproe~_;entarnos o povo ; () Se
cvidoncüt"f;edos u1·L 7'', § 3°, citado; <trt. 5!'J, natlo ropecsen ta. us Eshclos _·c o Cun~elho dós 
n. lll, § ;·2n, · que u;:;am d:.Ls oxpros~õo:.,;-lei:; J•::;ta.d.o.s I'Opro.sentar.iu; os governos dosliosc o 
daUniao; doa.rt . .. 5U,.n.lll,1crttr-asc!Of,, da Uni:lo . . · .. . _. . _ ·· 
(JUC empregam- as . . Q}{PrOS$ÕCS lüi:5. ledcr-no.;; . Voltan.do -ao ponto em quo cstlva, l'epe· 
<.Lo úrt. 3t), § 1°, ·tf\ig ' empyog;_~ · a OXJH'C,B~r~o hil'oiquo o projoeli·J substiliutivo do Sr·. Cedo·· 
lpis, cvtdontcment().,?tJp.sonl,idu _lato . du, P<L· ger'ét8 e otrtr·os ni'i,opóch~ f:!ot' 11Im i l;tilto, quo r 

. Iayra., , ~orqprólwn<.ioilUo us Je1s d<L nupu .. 

1

.n:L p:LJ.'to om. que eornrnol;te ;1qribuiç:õcs do 
hlrca.-, <'. ~ .. ... ,.. · - < :.::/, __ ... ·. -•· . ._.· .. . . · JH'Ot:,o~sode u.llstu.rnenCo :Lo.jukdodigei~p,quél' 

· Senllo :assirn,. o1l'ec.tiyan~pnte . _ não •P(Jd.eo_ Jta •. parte om . qLLC dá compJGCIJÓLtilidicü~rit~ a 
Ptlng-t·os~o e~rti'(lg;.ü· tt <ly~ti~<~ do;:1 _Es_b.[l;dós, e osst~ au~v1·ltlatlc sout ut.l;cnclór. qLuL cHn :.dguns 
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E,;t~;dos ~~ 'ou'a .i necmipar.ivol eom :v n:tidtr'ü/\<t 
dt\ SllilS fu ncções. 

Mü.s o p:·ojocto poce;-~ aind;l, St•, Pensidt•ni.~~. 
o ::;talH3I,~cendo o !'ei:ll!' :o\o d;v; duú::;iíe:; do ju lz 
de cliroito. jui;, loe:d. par:L nmtt'ibuna.l. eon1-
post:>do jtil" fod.or ;tl, d.c um súb,~~ltuto c.H1o 
proctteé!_.llUI' süccional. 

Somelha.ntc d ispusiti vo conka;l'Í;1 disposi
Ções oxpl'cssas o il'i'CÜnctivois ela Cunsl.i
tlliçã.o. 

Si o juiz do clil'eito, .iniz locaL {\ o eLnnp ~ 
tente pura o serYi.c;.o do ;t,llsta:11011to. c~omo St~ 
1ta. do rueo1't'GP í}e ,;u:ts decisões p:u·a. '!'ril.~nn:_d 
qno ni'io sc•ja o ~:cn ::>ttpcl'inl' llicll'<trr:!lico? 
Cumo pó:le o Co11grf\::lSO êtl tet·ar utt reL,rm:u• 
o organí;t,<t(ã.o jtHliein.L'h dos l·:,;;l,a.dos, mo~l ifi
cfl..ndo competencias esl;:tbuluci,Ja;;; pc~h lei Llu:; 
E~t:1do:; 't 

.E' cot·l;~) qur3 o Cl)ngt'n:-.so Legisl ;!,tivu t,,_\m, 
pelo ;;,J't. :H. ns. :H 0. :3G, § l" Ü;L Cnn.-;i,il;lli
l.•ã.o. conqwtencin, JMt' !, tH'OVOL' ns nt~en:-: ;:-: id:t
tlm~ de C: ;!,L'<!.düt' f'c•tltH'itl, o t:iacl\st•Jil:l snn
tencin.vn. : ~~quo as lni.s stH'Íatn \tis n tllu~:·J
rL,~. :-;em a colll pUt.(lll te iLII l:cn·.rhdo p ll\t, 
1lüp01lt10l' ;1, ::\11.1, G.1WCUI,:iin cb:i dl:Sobuditlll(.:ÍiL :~; 
o do tiosr·! ~ iipei !,u. >> \lii.S bl eo:ll~t!i:;o ii(l ill 11 rn 
limit!: na [H'Opt·i !, ConsLitulr/i,,.l, qtw n:'io pú•lLl 
r;m· v.il)la. r.h nom nte:-nllil em norüu 1la sal v :i,
r/to publ iea, si não pue Ui!l g·c!lpo de K;ta.du. 

DD<LIHO 11n a1·t. (H da Cnnsl.itniç<:Lu. ~i :!, 

ju::;l;iça IÚc;:,l ü co1npotr.ni.e, st'J oll :1. pó lo p:!i · 
lr! i'ír/0 _aos process:;:: e qw:slDes que lhe - .'it1o af 
f'ectos, nfi.o c:LlJOIJdo l'UC:Itr'S J de l-3LU, dodsT:io 
p:Jl'iL.ct jusl.it~·u. forlot·tt.l (stnguht•, colle,d;iv;:, 011 

como qucl' que i'Wj.1.), p.H'IJILO o n.r·t. G2 do
toelnin:~. : <<a justiça fi~de;-at ntTo J1th!c in
Lcrvi1· mn r;ucstties sulmw/.l ·idus aos lJ'ilmnae .~ 
r.lo.c; F:sl.wfo.-;, nem. annu/.tw·, oller·u1· ou ::us?JrJn
rlrw as rlecisti,;s ou ontens desle.~. e:,;cexJtwulos 
n.c; {'(t.·:ns c.?:Jwessa;,/.enlc rlt:clw·rtr.los nesla Con
stiluiçt7o. >) 

Ai nd:L· mais, si ctmcndnssemns q un plldt·\ ~-:'\o 
sm· r·•d',Jl'lll<~tla a doci-ii.o l'Oeorr·ida. pu:u Tei 
bnn~ü Fmlol'aL q1u1 é a. jll!lfi'l, d.e L'I'C\lli'HO:-<, 

não podtwia. VIJ!tm· p:u·a StH' Clllll[Jl'itlo o 
accoPdão peLJ ,juiz du dil'oil,o, 0111 vh!i,!, doA 
LOJ'lllOS_OXj)!'('S~:H.li) do al't. no.§ :~o d:l, GUI1i;l,i
í;ui<;ão. qt:w diz: «As sentont_{.•,:os e Ol'tlOtli" tL~ 
ma.gi8t1'<1Llll'.t, f,·dor:t.I s5.uuxeent.ada·~p_,r ofli
ches juiÜ!Í<tl'io~ dn. Uni:'w.» 

O l'!~cur-11o cr·eado lH!lo peojnc:l;o t\ pol·úrn, 
mn.i:-3 do qun incoJJst,itur:lorml, 11m eemu1lio de 
resultados pt·oülcltlltticoR poi.~ pôde ac:otti;O'..:Or 
quo em da.das , clt·cums ~<tncias nrí.o cheg-Ho ~~ 
seu termo. 

Supp1111hamo;-j quo 1Jj11i~ de dir·oit.o,niio ~o 
Jntguu eornpotont.e no sou 1~::-31.a.do pnt·r.t dit·igir· 
o _pPoePS8o dü alisi.:tmunl.o, orec11J'Su snl'ia o 
1lr, nggru.vt.i P<l.ran. Hol;u,!hO do Estado o não 
p;n·tt tL.Junl;tt !Gloitoru.l d.o)'Hthut·uyosupp.~
n)pmos cuw o Tr·íbuqn.l. d.a 1{1\l:t.(Jí.o · ,iul~tno 

inr: :;IL3i.i!;t~t~iun:d a :tí.!..t•ilmi('i'"to d:lti:L n.os .iniw~ 
tle dii·dtu, eulJIO J';~zf\r·- :~ou ;i.li:>L:J,lltento t 

Cnn-;!( lt\1' .·lHOS o eas:J í'r1nsmu nul~st.adtJ do 
t\lina:; e snr•punh<uHos .o quo!'~ nwiLo l)O~sivol, 
q11o u j: tiz rlo :lireito n;Toquujr·a ;itlrniüirro
eul'.;o pal'i.t .juiz que niío sc~jc~ o do sem supc
riol' !liet•;u·(;hieu porquanto Llocidinclo sobro 
Plnmunto:-; üa. c:qJ:~, ·~ i XtLdo cleitorúl, eomu se
,hm <L m:dorid<tdo 1le .~ l anno~. a n:tcion:tli
I.Lule, o clumicilio c l't'Spoct.iva~ peov:.l.S, o 
juiz re,;o!vu subr·o matet·i;L quo(\ \lc sw1. r:om
potonda. ,jlu'is_ileci<J!1al como tnagistt·ado do 
E:~t.ado () put· iSSO O.S I'('CUI'SOS ~t:I'fi.O p:tri10 SüU 
supm•lur !ticwarclliéo; c.)mO S !-l L' {~.-wlvm·ü. u 
conflieto '? l1 . .>dm·;~ u Supct·orno Tt.·ibllli:tl di:::
CuL'Ll~v· clt) lllOUt) de llOCitlil' do juiz llü dii'CÍto ~ 
Aeeoita.ndu iL COíllp .;G'.\ llCÍit }Ji1l'iL O }_ll'Oe \:lSO 
c•kHut•;\.l 011 pat·;L o ali;ta.moni;o, pullcd:~ o 
jtliz ~~.c~(~eit:l. l' a . .íunt;l. Eloi.tural cl:!. Ca.pil;al do 
l·:~l:cvJ_u (:ulliO S:lll Sll tJ!) I'iUl', p.Jl'ílllO O~::l;l, COIU
p0Ltmei;t n:\.o lho vc~m ttc sn;" jm·i;:;([i ~çfí.o pl'o
pt·ia.: m:ts (~m l'dil.t,::1.u cL ca.p:wida.do olóitor;tl 
llUil!~iL 

S;'to hyputiH•süs I'(\<Lliz~~.vcis o sobro a.s 
qLuo :: <lUV tl!Jl i J~ pcn.-;n.r madu!'amout~ parrt 
l1 illl ('.Ol'l'ü !'nlUd 1) L'Í.~I~J tlü nuS V(~i'fi10S (\ 'Jl'l'L
g'Í.lOS,P de !i e:t.L'IllOS nm. d :.ull~s cir·cum~i;anebs 
;:,;nm po1k: f<~züt' o ;d i::;brnun !;u u!(:.i tot'a.L 

Esbs eonsidm·;~,r:l)es p :.1•neDm· mo _ de al~~urn 
valoL' o :-:int,o quo n ~w e.':t; :•jn, pt· .. ;~on!;n algum 
mernllt'iJ ele !•!ltt•o us ot·ga.níz:vlUI'Os do pro

. i~~c: G·J , poi:-: (;sr.ima.ri:L :~01' c:::ch~l'Oi.:ÍÜO. 

O Sn.. EN1::AS MAP.TINS -- Estott ehog::tntlo 
nns!;o motllOi!t;o, -

0 Srt. Jur.Tn 8ANTUS- V. Ex a.ssignou O 
p1·o,jedo m i nuit·o t 

O SR. J·~N,::As .M:\ lt1'rNs---'- Afl ! o rninclt.' o, 
n;-io. 

O Sr~ . .fur.ru SA:'\'I'OS--Pui~ édDllo q11ü ostou 
Lt:·;,,l,;l.ll ·lo ~~ j;í, d.nmon .-;tr·,li a, int:onvorliour:i:l. o 
inc:onstif.ltdurmlidado tlu pr11jf\e!iu, na. pa.ef;n 
tllll q 110 r:un f'tlt'e attl'i l11 1 ir.~i'in.;; do p:ocn ;;so elo 
:tli>!til.lll<ltll;•) iL'> j11iz dnl~:::;l;;tdo o na. pil.!'l;c om 
q 11c~ d;í, r•ucm·~o •Ln. thlei~fÍ.•I do jui'l.: local. pa.I·;L 
lllll Tl'ib1111:.d l•'odm·:d. ;dnd<~ quo do na,I.III'Ot:::.~ 
' 'spoeial, o pr·.Jvd !{ll!l t::u•s di~;po:-;itivos podn· 
J'Í<LIIl dar· logat· "· eunflíd·J::; do jtn•b(licf.~:'i.o 
CiUO ÍITlpJ:.iSiiJiliti.t.~Hlllll u it.lisf;;I.IIW11Lu. 

O Sr~. I•:.'\1::As MAil'rrNs- No Ci.L'.lo, o peo
eosso Cl os (,ad ULL l • 

O SIL .Juuo SAi:'\TOS- Deixo do acomp:l,
nh:H'O pr·oj1~cl;o c1_n Slt<LS dispo~if,:,jos entro iLS 
ILWU'S muitu, joia lm a.pt'Jvoi.l;;t.l'-HO, u,s .. ;im 
eomo ha dt:::positivos q un pudii!.ril tnr (~:I,IJi
mnn !;o sub u l'ogi.rnen diL !oi. n. :15, rnas não 
cnm o nuvo lll'ul!O.'\HJ que dc\Vt1ll11)~: e.~t:l,bn-
le r~ee. ·- · . 

Po'' • oxornplo, n;"iu In J';lz;T.o nonltunw, pa.r iL 
n di>pusiL~~'~.o do~ N••, do i.ll'L. Ol, quo ved:~1 
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.. (.iu~ tereêii-6 po§s::t a~sign<tr. porquo ·. nã.o o ·~· .·. Nom .. dn . out~o n1odo posw cxpl.ic(~r taidcs~ 
p·ó·f.Lo·.·-·.-·.··1····,_.1·z_e_ .1.· . . n . . o····· ·. ~.r ... tun·l ·<_)._I··· lt<.) l.J·o·r··_ i.rnp<. ~di·.·I· l· 1o.n to . . r.alioei.mcnto d.o. seu J'. CC· (· )nh~c. i. cl.c.> pl.i;t·.iut.·ism·o .. pi'ovacl_o. ·· Sob a loi n. 3:=; em que se a.li:;ta- f;tzmdo-se echo de um snobismo, de . um 
''nm· a:nnlph::-thcf.(js a ·aisposiçã.o tcri:tca:bic 

1
. indigenismo quoassim divido a fu.rnilia br;:t,

mon 'jo pol'<JUC evit~tva <~ tl'amoia. dos ana.l- zileii'~L. 

pl···l·ahc.,to_s, nns d·.csdo r .. ·.l ··l·lG·>· · .. ·~ no.· vo <.L.l i~tado de-.1· O pe .. n~. :.arr~CI'.· J.j·O·.· cpw d .. i.t.ou scmt·J·ll·l··. ;li1t. e. ' · e. Jll~J~-. ve sabm· ler c esci·ovor·, nao lm 1·azao p:LI'u. a d:1 eontr<u·n de frent.B o a1·t. 7.) dn, Con :n-
Iir·ollibit)ió. · · ·. · - I t 11Í'Ç:àu, que t 'H'llD. accessiveis a todos os lm.t-

A. organização das rnnsa,·; olt~itoraes não zihir·os os cat·gos pnblicos,c:ivis ou milit ··.l·c.). 
g:.tmni.e a I'CPl'rsentaçã.u das rn<tiorias n mi- E üopo.Jis, Se. Pt',\:-;idente, que . E::>~u.do, q11C 
JlUl'ias oJl'orc·cendu o mesmo defeito dn. lei I b 1,ncatln. !:ie não hco ra,ri;:l. rio t('l' - cntt' fl os 
n. ~5, o, o quué m:tis, cum scrfo P"rigo de scu :; · ruprcsen i;a ntr~ ::; ou seu:> n1cmbros, U!ll 
annullür l)Or completo :.L t1sc<dizn(~~i'io pm·- 'Cot.egipc, um Zn.c·wi:~s, um Souza, FJ'anco 
qunntoiuhnitt.e dou . .;nwlnbt'o.~ c)str·anlJOs ao.;; ou .Jo . .;<~ Bonif:ICio on l~io Ht•anco? 
conselho::; mnrdcipao::; c_ cuja pt ·csen~~:.t pt)üc Qua nto mais patdotic.:> não (·~ acolbel' om 
eoncorl'cr pat ·<t Pliminar o valot· <la mi ': Ol' ia. s:; u seio as ~ummidades on.le qtwi' qu J se 

O projccr.o consorva, o mosmo procos~o du achom? Com quo legitimo orgu!ho não os· 
vol;ar,ào qt1e nos deu a. lei n. :~5 e cujos rosul- tc11t:.t em seu seio a bancada do RioGrn. 11. ~e 
tad os deploramos porque não g;~1't.t.nte o se- do Sul a monl;;didano du lhrbosa. Lima.? 
gr·<·du do voto. i.-:;to <\ a libm·dado do eleitor C!'ejo qu~ o nosso op<wuso cnllega l1ricio 
e não tom di~positivo algnm quo evite a Filhu, dign,~o rcprescnt;tnte de Pcrnan-Jlmco, 
fl·; .u:'.c on a. corrupção. ü natural do Pará, nuncn. tendo residido 
. Não qHcro, porém, t'atigal' por muito tem- na.quello Esta.do . 

. lf.o os cullcgas que me llomam cum sua. ~Lt- Enteot'tt1to, quantos c in ~tpreciavci::l scrvi-
tcnção, tanto ma.iH quanto vej:J... <.~os tem a sua, Ja.bol'iosn. collab.Jl'a çno tenzitlo 

O SR. Es,::As MARTii\'S -Não . apui<ttlo; a ;.L politica. e a.os in f.oresso~ tlaqtwl~c K~üttlu '? 
pu lavra. tlo V. Ex. é sempre ouvida aqui com Por . esstt emcnc~ ; ~, set'l": exclmclo <

1.té .o 
acatamonGo. chefe do meu part1do, no h.stu.:lo, o De. Mt-

O SH. .lur.w SANTOS _ E' lJonJado de guel llc Cn,rval I lO •. cpre~ te1~1, ~11.ais·~. elo ~ue .n:J· 
V~ EX: .. ;. rtuamto vejo que a Camara.vaG s8 nhu.1.n routL_o flum1~1en,e,, 't. sua~~~ de u,HI(lW 
dcsintcre8sando do a sumpto. . .. c~1~1<~.~~ ~~:nnn~er~~ ~~rv1ços P~l.jsta.do~ com 
.. Nãopodcria, por outro ]Ddo, tomal' em aJJeoa•'1?:.~Lo.sr~toic::sso . . ~. ~ cr· 
con~ideração omras muitas emendas oJI'ero- O~s~J ospm a~ .. qtle. 0 ~e~~- e~~· 1.mavel coUeba., 
cidns ror distinctos collogas, m·uit.as. dtts me,dtt,m.d~ 0 c .. ~.~o. leh~.~I,l. e,s,~ c.mon!.ln.. 
quttcs accoito; IirnHa.l'.;.me-hei, pois, por ~tnto .tmda_nao podo •. coi:C?ldctr ~:~.~11 tlma. 
agom a cons·!dcral' particularmente as emon- ~l!,Imn. cmen.Ll,~ ~o .meu 0~.11~1~ 1·~ 0 eolltl.,·~· ,1:In.~l. 
das orreréCídas pelo meu digno c ta.lentoso c d, q~I~ 1t.?0 i.cl.rcL c~, ~ncle:"tlJll!~lc~dc i.cmp.H,~rl~ 
coJloO'a do bancada Dr. Boro-es Monteiro não dos. Cl~.tdn.os qn~ l.Ivorem deix.tdo de rxCJ co1 
só pela materjn. que as Eut-bsi.ancia, c ~1 no é ~) dit·~J.t~~ d~ vof,., ~d~E1: 1.1te o e;;paç~o de nove 
ímpor·tante, como pelo qúo particuJa.J·montc ann?s, s,~l: .> ex.cepç.ucs; . . . . . 
s . . Ex. me merece. _ .· . . . S1 pono.nlura.. u pto.wct.o vzcs.~ca const-

A p1•imoira .emenda visa exigir pt~r~ a. g~~-~ <: ~lH'lga.i:u~l~d ;.ule t!o vo~·~· comp.l'~lwn~ 
prova, de cn.pa.cidudo oleiLoral o excrctciO o d ' 1. 80, l~ta .a pc.'~:ü~d:~~o ll~po):;~a. ,no :aso t~e 
pl'Ova de uma profissf.i.o. . . ~~mlL I~~nc!~~nct •. ~ as::;lm 1 epc.l.tcla,_.n~ls. n~~~l 

Semelhante oxiaoncia. ccnst.itue uma ro- ,L pon:stt~.111 ••1!J ctouu •. uez~ po1 cun~eo 1 l!nt.c a 
sti·icç:i'to quo não existo no § 1 o do art. 70!dí1 ~c~ P?del;! 111~11- ~l' .no C~UU~<W . ~ ~ ?brtgaçap 1 (l ~) 
CunstHuiç-ão. lLitst..tr-.o elm fm, quanto 1~1u.1:s a de ~()t:.n_ . 

. · -, . · ·. . · , . ·-· No sou nt·t, 70, s l", tltz a, ConsLd;u:ea.o : 
O Sn · ENJ·:.o\s MAn'J'J!"s.- f1ve oc~as~ao qc «Ninguem póde :::ct· ob:·ig-<.ulo [L fu.zer; .otl'doi

Cún~ba.t<n· se.mcllwnto tdea nn. Commt~;sa.o Es- xai' de f'azeralguma consa, sinão ern vie-
}:erml. l.udo r!a lei. >> 

O sn. J Liuo 8_Al\'Ic~:- Semelhante exigen- .. g poi'tiue assim coagir o cidaJão, si até 
ci:t 1'<::-:oiYC'l'-~E'·hitl. em um C('l1So, ou 1wuva pód0 SCl' p:.Lt'l'iütica a smtab.;tonçã.o, d~ls.Jc 
d13 rnnda qnc l'Ü.:J }:(:de ser exigida. que não pôde fazer vah·r· tt. candiúatura que 

PdoJllCll. J rojecLu é corto que o alistando julga <.t mai:-:; vantajosa? 
ou .ui isi.nl:o dor o dcC"l:n ar a. profis,ã,o, mns Nem o f.. elo rnaterin.! r/e vatm· sianifica 
js~o . é antes C< mo 1m meio ele identificação sonwre o exercício d<1 r·uneção, con1o si o 
de qUe nãó w o:dgo pl'üVíL . . . .. voto ê nulloou nenhum. Nestes casos mo-
.Uma oiJtr·i1 rmcndi1.do J11Cu disiinct0 patl'i· lhol' é a.té qlle o oleito1• ~ 11?.t() vote ; porque, 

CIO é a. sPguintc: ·.. . . pois, c0agil-o ?. . · .. · . . · .· > . · 
fnroJ:tstn.velrh<~nyeJevo aqui S. Ex. o seu OSn. .. El'\t:;A.s .1JAH.'l'INS7- g isso é<. t_i1nto 

somnuüoJ-l,moro:: ·.';~:g~~ npis pa1•u, repa..t'<H· qmi11to ci .illustl'e De~1u-.. . . ·.· ·. >;)~~:: . .. . . ·.· . 
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tál~o t_ltmlil~r.n;e su~i;n!li<~ athel:l'ia. _do_q~w a
1

·• Si, poi-l, oj,liztcrn c:llllpd~~.nd:~ pnt·a. diznP 
V~t,On U U!)OÜU llllt_du·o!f.o, 1[110 O l!1UIVlli!IO 8111H'e OS OICII1llltu3 CUJO eO:lJllllCI/J tt•a,dtlZ a, 
l)Odo exe1·ccr uu 1lo1x·tr de ox:et·eo,·. eap:tci l:l\lo eloilot•nl, ücvo tul-;v p<tt':t tlizm· 

O Sn .. JuLIO SA:"\TOS- E' um di1'oi.to, um :-3ubt·o 0.'5t<t. CtllllO nm eon:;f~dario do eeco
dcvor.quasi s~nn_rc., nn'5 ú peincip.dmontc nilo~immlt') daquollos. 
nrna fllne:,,àu. · • . . N:w SJ mo pod_;t·á oppot• D .. ldt'a do 

E' p:H' ca.··s:t dNJ-lC cal':tct.ol'istico qnu o voto a.t·l.: GO § 1", que vL·da ;~u. Cong1·e:::su cJnl
n?Lo }l( .. dD sot• CJIJSi lomrio como um dil'cito IflOGtcH' qu:-llqur.r jtu•j:-;,[icç?Lo f'odcJ•;tl aos 1~:~
p::tLl'im·.;n ia!, o que n.li:i,s a pt·opti:l, lei ~'<}CO- tadus, 1:o~·q uo a cap 1.dd:u\c r~hd:J'(':l,l 011 ;1.nt ·s 
nlt .. ~c~,impondo von:ts ~L quclll vorl<lo 0 voto. 'J.:i iC(jurw.os pal'i.t e~h n{ío sãn_ jtlt·isdiet,.:;\t) 

l•'ütt.as ~-;t~t; c;nsitln:·;tÇÕ'l~ s,bn 0 p1·,1jncto l·(t~d~I'al.~ ta._n~o ~1110 nao sn lllOlleL!Il:l.~t cn~t·~ 
ela CuinrnJssn.o o oute·s. 0 suh 1o,~ n.s omondas .vs ,tLtl thuH,:oo: dt3C!;J.t•:ul:ts IW-3 n.l't. ;)Ü n (,tJ. 
r1 o meu pl':•stimoso cblloga d,; b ,,ncarla, a Nã,,~ s ·r:<í. assnmplo cx•~lusi vn rl:t r:ompt;Lcnl:i<L 
qnem entGndi dnVCl' dat• ox:pl.c ~r.ü ·s ~·ohL'O a Üi~ .J:lSÍlÇ·:t fl~tler-al OU c:;t:vlwd, l_llitS :~ntcs 
rccl_JS~t cL> meu ,·oto, pu.s:'3<lrei a ju~'.Uica.r o p()dc c:.tbc~· _em um:t o ontl'.t Ill_liH_i.-> ~-o~o.s, 
]WG.] ~_cto o cmend .s qt1o o!l't:L·oci. d.Jixu.nJo cJmo con<ltçuc~s _eLc~entai·os de JUI'EdJcç:.w. 
do par·to onti':t.s, eorn l'Cc:Jio dG J';Lt,i!!'ar-mc o Nu;tas condJÇOl~.: .. Ju:go CJlldL:tJ' co:n n mou 
de llii.O pe>dol' dar c·jnl;a. do mo11 rcc~do. pt·ojce!;ct us nxemplus cunstitucio:1:1e:-3 do il

O SR. El'\IÜs \L\RTL'\::l - Devo a_nteciptn 
qttc ha muiLas idt~:Ls q·1e \oro llOS o p:•a;.-;:w 
elo vee aecGiLas 11<) ~uhstitutivu qu:; apt'eson
tâmos. 

0 SR • .JlJLIO SANTOS - T'~l'Oi occasi;1o do 
ap;·osrni;ai· 11111 requerimento p.na. que os 
sub~tituti vos 8cjam consitloJ·<ulrs 0111 sua;; 
pcLl' .OS, C•JlllO O!llO::cl:IS, O q l!O llHl pal'O•~O ::'C!'él 

o unico meio de sulvet• a sil;uaçã.u em oue 
no.:; acln.mo~. ::;a! v ando-se o que Cor apro
voita.Yel om todos os [H'ojectos. 

(Em scgu·iua o 81·. ])eJitdad,) .Ju/J:o Santos dli 
eo;pf.icações ·ao 81·. !Jqn>laria Enêus Mw·tins, 
cU.,pcnsando de se1·em a~ 11JeSiiWS tm:hygra
fJhadas.) 

O meu pruj ~cto su~x:;litllti,~o ú nm r·otoquo 
d .. t lt>i n. :-l5, d..; 26 do j~tneit'J do 1.~02. tLin b 
qu l rcf'.•l'lnalldo-a orn pontos o ;peciéte.:; sm·ú 
poi~ cllít sn'Jcntendirlct em Mlus us ponto~ 
omi::;:::os o snnt supi'ido pel:ts Lui: nr,t~r·ior•o:,; 
c po:H.;wi ores que nã.o t\.n·em CXiJl'l'S:-3i1 nem 
irn plici tamcnto ·• rovog:das. 

Pelo ; .. l't. l" onucg.J á.~ ma.gistl·a.tln'a.s do.3 
Estatlcs a. uocisãJ ~ Jbr·o a c~tpaeidMlc l'loil,o
r· d, n nã·J vuo ni.,to contl'itclicç~fí.o c,Jm a im· 
pug taç:;o qtD fiz ao p:ojecto (';dogeJ·a..:, pur·
Cjlte r·stc ia além ontt'oganuo a .J ,j1ti1. locaL o 
ali~titnwn'.c, cnLI'otanto quo llJI·I muu pr·o· 
joúto ou o Mtts•;o corhpLota.mnn·.c dv u cilot• o 
do pi'.,ccsso eleitoral. 

Pelo rrwu pr·oj !CGo, o jni:r, ~ó cntt· '·em J'Cla 
çõos corn o cidu.d:'to seu ,jlll'isdicei ,:tatlo ai/• 
l'Cr~onlwccl·o com a cup_widatlo doitoral, 
tl·thi om rle:tr1tc ni'í.o rnttis so t~cotorol!a. co:n 
cllo tEJm p1l'tt alistai-o, tomar-lh1 o ·voto 
ou pot' qna lclucr. f'ül'llltL. 

Não invento jtn·islicçã.o novil p:tea. o .i•dz 
local, poi:5 j:.L <~ üo srm cvmpotencí:L .Í'llg:L'l' 
S9bl'O .darlo~o m:Lioridade, :;; .. !Ji'C n:tcio:·mli, 
<.lade, dumicili:J o r·o .i<l :ncia., lm;ll eot~-:.o sob:o 
quamqunr rpnlir.lados ou a.ttr·í baGos [w .. ;sou.cs. 
poi:.; todos se provt~.!'àO poe. mer·.t ,justitl..luçã.u 
com documentos on tcstcmunlms. 

ltt;tJ·o rcpeo.~c:ltanto üc ~finas G~Jt•ac~, D1•. 
Frand::co Liel'nardino qnc rodel'icL aCCtlital-o. 

O Srt. Fn_.\Ncrsco Br;:n,:·HH.Dl:\0 - AcllJ 
111 uH o im p:n· tr.n t J a 1li 8 ti ncç~I'i.J. 

O Sn .. JuLIO SAi'\'l'OS- S. Ex. di~s·J qttJ 
ab._:olntamr·n r.e nüo con t,a::;sem c:Jnt o ::;nu 
concm'AJ violando tt Cons!.i 1.uir;ii.o, nns ac:ccita 
a. e monda fJllO p:opon !10 a:) p1·o.iccto u:n di::~ 
eus:;ãn, toremo:3 a.clmdo a sol~Iç~Tt 1 qu(~ <hve 
satisfazer a t_;ttus u nwlllüL' üu'qu} o projcct-J 
do ltoiELt.lo Ucpnt·nln pue :\finas St·. Dl'. Fr.tll· 
cis~o U.ml:.u•,lino, pot· quo 0 menos OIW~\J;o 
paL'<t o cloitoe. 

A Joclar~u~~ã,o rl<L t~Ot.pa.c:iJad') cxiginll 1 ex
amo. üo provas o so:l !,··nça. 1n a pplic:.u;:~LO d:.L 
loi i!llpJ~·ta o e:ur~ie;o !Ll! uma, jlL''s'l ie ;ho, 
4ue nJ eu!:lJ :;CL'<i. mor·a.mo-11/J .'"'l'~~ci:x;a, p:.ll'· 
cpu:urtJ não suppõe e.:n tcstaç,"io. 

De f'iwt.o, jlll'i::.rlicçfto ú o pu Ü!t' dacl!J nu 
m:t.gistt·ado <h su p:._nunc~iat• oa de tlt.~ei,ltt', 
em t<d U'.t t.,~l c<.t:':Vl o:t :-:impk'31l1ütHe o d(} 

pliln.J, pel:.L vot·dadc :·miJida o pL·uv<d.:L ott d:l· 
p.;is do t:ont.c::;~a.ç:\.0. 

I·~· cl;u·o quo, l,l'.Llitndo ~e de. um n<LsO do 
Ol'tiem pttlJliCt., po,J l UCL:Ol'L'Ul' li!JI;L :.tlll!g"il(;ÍÍ.ü 
dn qual'iller· cid<t !ií.u conr.r·:L u:n:L l'al,;:1, pt•.Jvn 
dnd:t, calJCthlO êJ.O juiz. :L"iHII,OLtl' a S!la du· 
ds;i..J 

O Stt. E.-.:1:;As 1VlAil'l'iNS -- V. l•:x. n.dmit.l.o 
essa í11 teevonçií.o d.e l.ut'Ct~Íl'O f!Oiu ini,Jt'('S.:l:.J 
na caus · •. ~ 

0 Sn.. JULIO SA!'\TOS- }.!a'S ~j CSSL) tOI'eQÍI'O 
nü.o vem oppôÍ' contcsktç?w ü nPm fui e i rwlo 
par . .~. isso. g' un1mcr·o incith·n~c,quc nilo aJ
,,ct·a a na.'.u;·eza tlêL Jtil'ÍSIIicr;i'í.o. 

Si V. Ex. c·nGcnJ.: filiO o p1·occs:-:o devo coe
J'CP ent:·o o l'CCJU"ll'<!llt:l o o jui:t. Gãu :;timoute. 
nn) serei cu quem o confit'ítdiga., m~L-: (l eo1·.to 
o liqtiitlu qne, !-iÍ, n 1 llt>:t·et· 1l:t ,jtHtilic:vFJ.O, 
app:u·ücee 'tt"tLr!tlüi' (lüilllnei:L eon,.t·~ a. logi
tírniduclt dtL pr·uva d:.1.dtL n:.t Sltpplle'l, p·t,l':t 
recunhoc;mcmto de capacidtt~o eleHot·<d,dcvo 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:27- Página 25 de 34 

APPENDICE 

o juiz ton1tLl'tonilneimento dclla, aind:.L que· Os l'ortuot·in1cnt!JS sãJ npl'c:~êub•ulos :w 
não dô L·:i!;U' a dt.l!n:u1d:ts ou <~ontcnda.. seel'otari . do Cun~ellto ~lunieipal durante o 
(Apa;·tes.) ·,- pOl'ioJ o de sessen t.:1, tli<ts.; es~·'s req ucr·i.nHm-

Tal jul'isdlcc;ão ·é incontost:wolmento da tos ~no classilica·los po · secçôe~ ondistt'ictos 
compct;oncia judiciaeia lor:al, o que não :-;e e, flnrlo o p;.·a.zo. siio on i.r·c-nH\S ;i, commiss\o 
Mt r:orn o · pl'ojocLo do nobr·o Dop1rl;a,Jo por qnc se r.~ uno p:tl'i1 orga.niz n· o a.l istrtrnento.
Mimts Sr'. C:tLoger<ts. que import.:t n:t ct·eaçào A eorrHnbs:1J nü.o pódn roeuc;a.P 1'0-lUOl't
cln unn 110\'it j11ri.sdicçi'í,o p:u·.t. a jnstir~a local. mcn to a]O'um o é oldu-;t.Jo a m·tnrlal-os in-

O Sr:.. I~NI::,\.s rvLu~.TJ;\is-Eshbelccc o poder sb·uil· dc~irla.monto. n.~~ctHicatlos c i.nskni-; 
de julgar em ma.tol'ia poli r.ier~. d.;s ilrwiclamen tc,o.~: l'Cil tH\I'iment.o:J o PI'on'tpto 

o a.listamf>n·.o .SL'l'ã. i r.i,·adas du:~.s cóphs, 
O Sn. .. Touo SAN'I'03- O quo não faz o s nrlo lllll::l. pa.ra. a,· imiWons;to onLl':l. p:~ea ;~ 

meu pe.1j Jct·J, qtto ni'i'l vae a.ttí hí.. Rcp:u·tíçã.o th IGo;;t.atist.ir~:L nesta. ca.pital, que 
O S1L ~~~~1hs .l\L\RTINS-Noto quo c• SLa·nos f'J.t'<'L imprimi e o::; c·xemp'a1·os pl'ecisos p:~ra 

de acCOl'.io. toths [L'i l'epat·tir.~3o J cfuo us solici Garom, uon1 
O Sn.. .Jur,ro SANT.is--Obtida it sentença, cumn p ~l'i.L a Camara u Senado. 

dccl:t.ra.ndo a cu.p .cilla.rlo oloitol'ai o o domi- A imp:·ensa. lr1crd ful'nec:Jrà ct'S ctlpirts p<trn. 
ci.lio no rnunieipio, o cidadão se alit~ta1•á. o:'j oclit:w'J pl' ci::;o.;. Snppl'im> <~s'lim o i,;
quando lhe convim'. monsu tralylJlto q uG :tt(\ a.gor<l. pos1. S')bro i-ts 

o S!L Ei':IbAs lVL\H.TINS _Fica. deeiar·ado Sü~l'L1tMias <.h.s Ca:naeas ~lunicipaes sem ro-
q un as eon.ltçõcs do C<tlHCÍ(bdo exisLum, i;l'ib:li~~~o :t.l'<t,tllU. . 

Não PettR0i osso soPviço !la.s Ctm:t.l'::tS Mnnt-
0 Sn. . .Tur.ro SAN'ros-Scm dttviila. cipacs, poeqttn Oitão até agol'a. a. olto ltr.thlttta,-
Si a scntDnç<L ilr·sc.onhoco a pl'ova ou não da.s o !'iLZ·~m·no ~Cil11JI'd a. su:1s expon3tS ... ·c 11 

a considera, devidi.~mmrcc, seg1te·sc o rocnr.):J Poclanueõ:}s,om torlos us Est:~o.lu~ em quo só lt:.t 
volnnta.l'io ou outr·o, no; te1·mos dos rccurso:1 um alis·r.u.mento, o qn_c} mo p:tre·e .cvo·i:t 
cro:Mlos palas ju~:tiças dus Est<:dos. soe um:~ mcli.ln. g .. wal, quo sirnplific ~1·ia. o 

P<l.l'<L <lct.ormiluu· as <1lÇi1das nos casos de ti·<tb:dlto. Nem h~t I'<L'dío ÜB ot'rlom pnbl1c:1 
recursos, detor·mino quo as qncstõe::~ o doei- pelas qna.0s os g~tados qnoira.m &.n' i.Liish
sõe~:: sobt•o capac~dad.o eloit;oru.l se entendem menb diverso du d:.L Uniã.o, maxime si fot• 
ser do V<dor inesl,ima.vel. j adopGu.do o mou pr,Jjocto nesta. pat·i;e. As 

Como se vê, n2LO · aLtr~ro nem modifico os. V<Lnt<l.p;tJns que resultam do sw1 a.:lupçílo siio 
t't'<Lnütes judieit.Ll'ios, nem. cur,abeloço :.L com-j ntiillüi;,J'as, nílo se HlJ de dcsprcs ·,r-:~e a quo 
potcnci.t~ de dotel"dlinn.do juiz, como fu.z o auwriz:L u alis1,a,mon ·.o por· pr•oeur·~~(·ilo, li
projocto do Sl'. o~~logeras e O!Üt·os. I bt;I'Cêl.flO o nloit;or· do COli1p:11\}C~imenliO pcs-

Nelll} se dá. iL Cülllpetenci<t pata opropa.1·o soai exigido pelo p1·ojnr~to \l;l, Commissit:J. 
do alistamento aos juir.os de dit•oir.o dn.s co- Dc.~do que a commi.,::;:Yo níln pü 1L3 ro_;usaJ• rn
ma,rcu.s, o qun não p.Jdcei:L ser· oxccut.u.do no quci·imet1tos, num i1npugrme <1 decla.l'a.ção ele 
meu l~::;tado, poe exomplo, p.JJ.'flllC\ ahi só p:JI' ca,paeida.do on dumü;ilio, j(L rwovtuüt e olJ
excepçãu toem u::~ j11iw.~ de dit·~,;ito compc- tida, om St!llton~~:.t fliHl IHLssou om julgi1Clo, não 
toncüL de prepamrlo1:os. lla.vortí. lu..;a,' a. t·cem·so;;. si não CJtlt ·a ·~ vio-

thr Sn.. o r~ PUTA Do-Qual é 0 jniz uJ m·o- leucia ou <L~:.~~o tlí~ P.oder o u.m simplo3 pt•o-
rJ'l.l')'l. · · Lest.o g•l':l.tJGlf':L o dtt'OitJ uu <tllsr.:wLI.o. . 

' 

1 

• • Ern seguida tL'a.to da J'cvisã,rJ do [Üisl;<~-
0 Sn. . .f!Jf.IO S.\.NTos ··-O:; l'.~ito:; são pr·o= I rncnl,•), C]tW !:IC l';tz :Lnnu;tlmenl;·) em lisl;iLS 

v:n·ados pnlo juiz municipal, fJ!HliJJLWI' que ~·<Ll'CÍrLo< l'nzonclu-:n novo Lwç:t,mnnl;o s(J. 
seja. u valoi' ntrliot· do .:!OU$ n slí.o julgt~dos menl;o <hcptt.l;t• 1 nm <lll ~teo annos pa.r-a. o 1im 
pelos juizos do dir·oitu, qu:.~ndo dr.., SU<L al1)i1<h, 1 dy se ineLu~t'dlll iLS m•Jilifl·~t.ljr'Je? obtldu.q ll'l.s 
com recm·so parn. :L Helu.çao elo b-;r,;L•lo. ltsl;a,-;; pal'CJ:.i.C.:! U.o n.Jvos 111d1uJos o ue ex-· 

Si qtmn to <1. fl Jci:;~o s•JlJJ'O (::tpaciü:Ldc oloi- cluídos. 
toeal julgo ha.ver l'uSlL>IHlido üs divcl'Sils No§ to o:-:;t.ipulo qui:l nenhuma. exclu~ão elo· 
oh,joc(:õns, qua.nLo ;Lo 111~1J.~) <lo n,llsl;-1rncnGo u.li:st;uÍ1nnto pude sot• f't~ita se111 rorlUOl'i:uont,o 
ous:J e:)pOl'a.r G1.rn1Jnm o a.potu do nobr•e !Joptt- o pl'ov;.Ljutlíci<d elo mol'lje, uturl,wc,:_t de d.o-· 
tudo. (Ueje!'indo-seao 81·. l'h;.ncisco Be1·nw·- micilio 0:1 p.3J'di.1d.t c~pa.cid.u.tlo ol0ii;ora.L por 
dino.) . . . .sentença.. . . 

Em prl.mciL\) J.og.J.r,a. r:>mn:ris~ü.o d.:~ à.listn.- !Dm l'ulaçilt> a.os tHulos do~ olcitores o meu. 
mc.nto n:ula tom. a. dtZ(H' so,'>L'e •~ ca.pacidu.de projn:;·I;J c(Jmdgn:t, dí.':lpo,i1;í.vo; quo. Ju.lgo.ll!~
c~oLtol'al d J . :~_f.!;tLLntlo •. ji,J.f;e obtem. O :-;nu Cü S1Ll'LOS p~.tl'a. :J, [',~cilidado do !>JUIL ÜL:;t~'LbiJH}aO 
tltulu do C;Ltncr•htd.u em 'L mt.iq 11er· pet·wdo do e on ~r·ogu,, idon I; i fica11do-o eorn o et.·üue por 
a.nno e, das.~.e CJLid s.~ il11íalleo snt·viç<> do moio da-a.ssirrnatura.dc mo lo tal quo nenlwrn 
a·!.ist.arnouto •. se;Lpt•osei.JI,a, eo.m o sem .'·oque- o.utt·o, ~~l)fí.() o p1.'0JlL'f9 oi.nitOJ.', o púlio u.l;í· 
1'Irnonl.o.dov!.cln.rnonto uwtl'UJdo o é ;IJJsli<vJo. !tínr·~ · · , 
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P;t~S:i.L'el <t. tl'<:V~e da. (~omrng~;l •. ) e!:;i\,O l'ill d.f'~ig· n:t)•;í, lltJll :) cidatFi o!'! va,l'a. n,eommi:-:sTt.o, 
(lo mun:cipiu, SllJ. o1·g Lni·l.aç:;'to o runcl::!··s. t:d e qtJa.l eumo o l'aJ·iaJll os ::LLU eomp<~-

0 Sn. 1·>\!::.\S \[\1-:.T[:\'S _-,-- Su\iJ·O i:) iÜ c~ quo nlleii'c>:,) d :t li ! ()i~~-,,~ Üll'llla .. 
mUito de;-;t~j o ou1 ir ;,~ v. 1-:x. A ::> 1n1 p ds . lhJ'a, q1 10 :1 rnin oria. ncloscja 

1 ·epn~sen u1da .. é pl'(~dso qrh'. n.b::>oln ta.menl;ü 
O Sn ... Tuuo S.\NTOS - l•;ni l~nti , •ndo qnc o el !a. n:'in exíst;:L A tisen.lizac;'io ficn, assim g-~~-

lc.:.dsl;,d:n• dl\ 189?, 1n•Jito s:d>i;uncnlc lnvh t·ant.irh. · 
p'1•ocuf':uh Int"l'o~su· o,; p;tl'tidos pul1tieos O p:tHi.lun r,e cli.t_ commissi'i,o mrJnicipnX(\ 
em i,o,l :t" <1-l pltn.sc~ dos proJet•fHdS do a.List<L- St~ITI]li'O um do::; nwmbr·os tlos dous V1eços ,los 
ment,u nl ·it,:J I'<LI. J11' •JClli'<!Í s •g11il-o de pol't,f) , \'l~I'CldúPes m<1is voL~tdus (purtnncc pois ú 
cot· to de qnc ~ e ria o ;::;o o unic,J meit> dn rna.ior·ia.) o com esta n1;üul'li:t. tem. dou~ re
:t/~ :\,r-tar. . .. ,- 1 tn·c·~ [\llt~Lntm; na, coinrni s :>ri~> rnun'icipal, esta 

C:.111l~ a. lm ,),). o:1. d ·J mes~n~> morlo q11e tcwa :dlt um<L r<•pr·es,mta.ça.o :tnaloga dt> pa.e
oll:t, f'u1 pr·uctlf'.;ll' ns p:u·:.idos n ~ ur•g;wiza•;io tiJo d:1, maiOI'Íit. 
elos consolllOs muni~ip:t.8.~ . . 

De facbo, Sr . Peesi1lcnte, o cidadiio : ~ !oi !.'11' 
ou niio. pód.; dmlni; H'n . .:; .-l :tt'-::l\3 r1<tS ~;I niqõo.-:l f,J
ÜCI'i\CS 011 tl1J ~~~tarlo. pMI'J.tlC 111'SS : L~ c(l,, 5:1bn 
(JUC <1 v ido. h :;r; ol'gan lZiL f'ÜI'i.t do rtlllnieipio, 
com clumcntos ostr·;tnlws, :-;l!bt•c O-' f[!lit.e~ po
dom nã.o iufluie os snus nni .; o-:f.JI'(·tdos em
penhos ; nu ~ lc~t. pol'Gm, :;o tl\s inter·o~s;t rl.> 
:::en ntttnieipi .J, po·rJllO t; ::to mais ill):}JOdl:l.t11-
m(;nt!~ S0 PI'Ondo a. :·)(;ll l<.ll',_ ú. :ma r.~rnlil •, e iL 

tAua viola. 
ltci'p ::ük\,llllo n, or·:entaç'5.o d:t. lui n. :~:-;, m CJ 

dirlqu li-:L no :-;ont.Uo do t.or·na.t• ofl\ ~ ctivu, o 
i nsopllisma. vol a, l' i)pt·e;0n !;:tç:ii-'J tlt>') p •.l'ti lo:-; 
na o!'gan iz·_t('flo da Cuilllt1i::>sà.o nlei L 11';d do~ 
rv'Ittnieipiu~. o rpw não const)glliu, a lei n. :\5. 

O Sr~. I~NI~ A S l\1ARTIN ~>-IÇ o i'ystoma. por
tngucz 1n :.ti~ 0~1 nwno:. · 

O SR. ,ftJLIO SAN'I'us-0 ppcsid~)nto da com
nti:->-<Tu eloit.uJ·al do munil'ipiu (~ i11diea.Llo dcn
Ll'O os vore : t..lot·o.:~ gnl'<.te; Jl1;liS vut;;!,•los em 
to.io o rnuukipio. pólo jt1iz I:Uccioual do ~~~
l,;vlo, porl "1do s ~i' •> p1'1\SÍ ·.Iontu •h C•Jil::>úlho. 

N;'to in,lÍI'Jlld q 110 f,;s:::o ello o pro.')i tlon te d.o 
Commll1o i\luni,~íp·d. n;'lo sú par.1. IUt:.l se nã:; 
.i 11Lgass l que s\l os !/t, vam clandu a Ltr·i IJu ic;õos 
<t cs::;c CiH'gt), rp1n na.d<L to 11 cun1 ~L cunlmissi:io 
ul rlituJ'.Jl, como pot'fJIIO nu·n t>etnpr·o é o sJu 
titulat· u nni:-l iüo ·!ll:J paL·a o _.lowu·. 

A' Cc11111lli::ls~.u n.~sim consti 'i;uida C:í.~ho or·ga,
niz;w o ali;r,'J.tniHJliu. 

O JH'0.3idn :Jtn ch commis::l'i.o murlicipal, 0 Srt. E:--.J;As MAH.'t'INS _ Pa.e11 :uroln.r 
p:lla. lei n _ :~5, et·a o )n·eaiücmtt~ d) Co!lS í..\lllO olül~nees. 
Mnnicip<tl c os dcma.is muntb :·os era:n os 
pt·c ::,;idcnt.e :~: de todas ns cornrnís:~\íe :·J de <.L :i;
tamonto, o c1ue constituin, UITHt aggr·omi Lç:iio 
do indiviJuo.; toJ.os rl.o urnn, sr) pa.t·c:ia,litl<Ldo, 
banida dclla a físc:'.liz:L(,'iio J>or· p :l(JlWili.l. quo 
fosso, 1lo pi.tl'tidu r:ont;ral'i J, D .. Ldt, me::;mo que 
iLS eonJtniS :.ÕCH rlu alistarnenl;o no~ clisti'ictus 
tivessnm l'éPI'O:·wnhr,:iío d;t rninot·i ;L, qtw ;~s 
fiscn.li%·tvn., t.odo o tl'.l.b:tlho fcit:J ::;ob cs.4<t lis· 
c;Liir.:tc31o dt;.nppai'J!:i:t. n:t cbi'ttki.L 1li1 Cn:n
-mi-sfw M11uidpalquo l'l~fazüt IJ ;)fJI'Viqo ::o ~Jlll 
rc:;poHo ;i, loí 110111 :í.:.: dilt:.(un :ia.~ ;~nl;oi'Ír.H·.·~. 

'l'udos Si.LIJ :):lli)S ((110 as f'l'iltldO::! do n,liHi;·l, -
rncn to sílo In i t.:t: p~da.-; eorn 111 i~;sÕi'S lllllll idpan:; 
quo opor .. un son1 coJJI,t·~t~l;o, 111io pu!Jlie;.un 
Cdii.:WS OU 0:! f,íZ -'llll i'c•a.ll(!U(OJ'l tos f) Ollg'itll:J:-i ' IS 
pal'iL illudii'Oill O~ T'0GlH':30$, 

.Julgo tor· e;'J l'l'Ígi(l,.! cs:>e:.; J.rd0it')s drlllrlo :.1. 

c:.uht uma. da.s p~ti'CÍ(I. I id:tdo.:; : uma.. I'.JJH'C ;on 
t:~rlu, p·~lcJs tlous ter·ços do~ vei'ütL•l'll'OS o 011 ti' a 
p;JJ' 80ll:3 immndiCLG!.IS 0111 flllllJfll'O Íg'lli1l, O di
I'Oito de clogm·otrl a eo1nrnis:-Jfi.J c.doli;or:.d,n;1o 
l>OL' ma ior·i:t .. os voto.:.; d.o ·t.otlos os PJ'oson te8, 
rrHJ.i po1· nw,íol'ia do;vuto.-; [JI''OSUJitc;;; do c:vla. 
tut'l'lli.L. 

Assim.tlolt~ tor>t;us elos vm·o;vlo1·ns mais vo .. 
taclos ( llliLÍ.tJI'Í:l) CJlegmn dous Tnombro::l _ d:t 
comrnis.úio: os _ inllltcdial;os (qtw são a mi
not·ía), pot· :;na, vez olngcm OlltJ·os 11011 :~ morn .. 
lm.Js. Si :)ú compat'OCQL' nm lrn1n~di.:~,Lo, esto 

Vol, p · · 

O Sn. . .Tuuo SAN'l'tH-Uolla, lmvol'(~ rocurw 
ptil'<L a •. Ju'lf. 'L l~ldl;ol'Ol do E~t.<Lrl.u, que n:Io 
iu!JIJVCi e ü '-~ mcsnm d<\ ·t('.i n. 35. 

O S1~. J•;N(:As i\fARTlNS-V gx. nilo admil.to 
o hybr·irli:-;~i,iw rh. c·euniiio do ju .z d.o dit·cit:.>, 
d:> s11pplentt~ do~ juizes sl:C~i_ona.es, dm:i prcsi
uont; ~~ das C;Ltnti,l'tl, ivlr1111Gl1JiWS, porquo a 
opi11iiío rl ·l jlli:t, pô.lt! ser· ü.·:;;pt·<~si.I.!.dado o 
V, !<~:c não n.rl mi ti.n (J uc <L jnnl;a, doelare 
irnpl·ocuthn &e,;; os doeu meu tos eompl·olJittol'ios 
cln, capacirl;Lt.b t:lei.lol'itl. 

O SJt .. JULJU SAN'l'os-E~sos documentos ní'i.o 
~C COIJI,e:-Jij<LJn, 

O SH .. 1·:~1::AS MA JÚ'JNS- EnUíu p~U'í1 cpw it 
juni,•,? 

O Srt. .JULio SANTos-Consoevci o que está 
na l.:i 11. :J5. 

O Sn.. AS'l' ,.Jr.r-no Dm·n.A-0 <Llistamcnto c3 
consncta.l'iu lugícu du jtliz. 

O SR .. JuLro S.\NTos- Nii.o pos'lr> onl;t.•CJgi1r 
;w juir. o p1·o .:.).;;su tlo aLstrunBn.to~ mas .é 
eo1·t;o quo p ~ Jl' ()Uti'O lado n. cumnll::ba.o cl ~~
l;or:ü não pôtin ann11llar· a,; dc.~isüo:~ jurlici;~
r·ias sobrr, il. c:.Lpacid :.tlo o lei for·al. 

n Srt. J•:N,:;As 1vJAJ~'J'INS.,-'l',,,nl,o póílo <'Lnnul· 
~t~r· quov. E.x:. esl'.u.l~olot:e o roc1~'·so-: 
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· O SrL JuLIO S.\~Tos-Nfio fiz ern;mtl::~. ao gn:tLrr o nome daquenc · em quem qtüw 
úl.ie existe n;JJcin. :~5, e _ :.LC~Oif;l) O l'êClH'W} vohr. 
P?l:CJl~nr"Lie,nt:m~~to P,o.ln.m. ~)~' co..mmüt.ti· O SR; E?\J;~As i\LUlTINs-RcpnJ'o só qué a. 
dasrw.açt!o:-; d~. LI .. a.r.tll,tt;;t.~l~d.:de:-; ~. VJO· cen:3ur';l. a.o p~-. jccto <b CtJmJnis~i'w <1 por· 
lon,C.,lS,t~· é dp .boa, pLGVldCtLU <l.C,l.lltGl<tlillO- J.irfiCt.Ühl' O voto, l1lii.S pelo pl'ojoc.to do 
no:~ conur,t elLts. . y E. t- r b·· 1 , 0 difJicuth 

Dir-eiag.Jl'~t sollre :lS;l,ltei'í1Ç<:it~i5 que p:·opuz · 'x. .1. 
11 ·· 11 .::;e . . . ' · 

})ilrt~ t01·n .. ~_ ~_, rig-o·.·l.'·J.:Ja. .. n. wntc sneP.eto-.<.) v_·:Ji_ •. o ... · .. I O. Sn.. _.r_c_'..LJO. S. '.\NT0:3-.. ·.Ni.to J_w. (.l.·im.·cnl,_lad.o Dc\·o ubscrvae quG entendo. como 1gual- d.o especw algumu. o vou fazcl-o pJ.tonto tws 
mente O entendem ontt·os ccllcga.s, (!IIe o 81':3. D~l pu~ad<:>;. ·· 
segeor!o du vo1.o ou.r. ~nLo.:> _ que o re.'·im .J n do I In::;tall::td.as ~~s. mnms ~leitOl'iWS. na.s qun.c. ~::; 
votu scct•cb 6 o untco quo gil.I'auto a. com- t·>nHtm a. ~sonto rcpr·csent<.Lntos do c1ous pal'
})leta. ind :')pondoncia e liiJJr·~.LuiJ do voto, tidos, ao mcno.s, SGndo teo~ do pai·tid.o da 
com ·~ üiffu,·onç ~. poi'I~m. quo t1Dnhnm oui;ro mahei<l. do cons.:Jho municipal c d.ou:·Jda 
do.~ nobt.'OS Dcput,a.d.os quo as::>im. pens<tn1 f'o.i I nitnoel,, pr·oc. eclo. se, á oL.·içiio. em .. um recinto 
lo,\! i C 1, p.,rq 11e não bu;;c . .~u o principio, comu se; u,r·ad·J, eorno .o temos pelu. L}i 35, ílccros-
doverí;l f<,zol-o, [Ltt~ a. sua. re:.t!id.do pl'u.- cen,lo pül'l~m. (!\.LC nos::;:; rccin to devo 
i.ica~ llU.\'Cl' um qu:trto, o:1 Hlt)Snw um cum-

~I<ti1i.ivcl'í1ll1 o actun.ll)roccsso lht lei n. :35, pa.t·tiJncnto f'ot•madO por um rupo3tcteo c 
que não tr·a,Iuz o votu :;ect·oto, eo1no üei"Gi i.->ola.do ou occulto do publico o dos me-
evilll~nciíldo no começo du rncu di:;cur.3o. sario.). / . · 

O peocci5S) do voto, corno o c.o;t;d;oleei, é o Nesso comp_a,rtim~ntJ Sct';i c;lloca.<la uma 
nnico·qtu ~OI'n:t o voto, pôJ.o-so dizer, ubsolu· mc ;:L sobr·e a. ·qn:tlo tar·ã.o h~pís ele cúr uni
ta.rnentn se ·roto. l'urme, aznl ou vc;·mol!to, como CSl:iC::l que 

E' o pt·ocesso Bolga quo o copion d 1 cha- conhocl~ mos c ::-ã,) mnit,o communs. 
lTií.l.t:ir) sysicnm AllS'.Utliano e quo (~ hoje Crnn ant.ccedencLt dn '2é) ui LS da. elciçã,o, o 
adopt1do · na Ingla.rerra, na !Iolla.nda. c orn pre~iclentn da cummi~são Bll'itoml do mu-
32 Esr.ttdos da Amuricn. rlu N1' r~e,sa.lvo vu.ri:w- n.cipi.> duvn tm· Ol'ga,niza.do umalidt!t gez'<tl 
t::s. de t,o,Jos os c:wdiéhto-; qu"J tiveram s.do 
. Cumpre dizer que dos Ecte Eshdos Ameri- a.p ·esont::do:~ rolo,.; paetídos uu pJr· 20 cloi

caoos quo u.inda. niio 1m viam auopt:td:J o tuL'O:J · do município. 
S.Y~toma. llo votv sccl'e l.o, a.l : un:::> o toem con- Obtí la e~:n list 1, scm1 cll ·. impr.-;ssn. em 
signado nas suas Cons ituic,:üo :, ~ ó fi.dtanJo i~ papel. de qualiJa.1le o f•JrmatJ u:Jil'ormc. e.:;
SIIl.~ consa:,rraç:;'"~.J em l::i o~· . ,in<.tJ'i.:L, como s.) tan1lo os nomes impeessus em c-.>lumna. o 
ML ern rebçã.u aoK::-.tado rh TEX .\S. di -: 1;an ·iu.d.os uns dos ontros. 

0 S,. FN :'AS M RTINS-Devo d iz;ei· CJIIC Clll t:;-:~ . .;ítS llsta. i d.~V0!1l :;er n~tm·wad :1.S, C C.)D-
j h ,"L. L. . A · • ' .. ,.., . ' . . . I;CL'Jm a UOClaea,çaiJ !a. elO.ÇJ.O O ::llli1 lhta.. 

No_vn. Yol1\.,. onde o ,v(lLO é s..,Cl'uto, vota.·S~ Nn. mesma, occasião srúfw impresso.~ os 
ar.o por muw de rnn.chwu. I'ot.nlos distí~ctivos u s envolur:r·os para c.~d.[t 

·O SR.. .Jur,w SAN'1'0S - Puln proce.s;;w do oluiç:1u. 
voto qrw ot·a tomos, em qun se bato :.L cloie,lü.o Com a pt·ecisa. anteceJencia. fai·il o p?osi
:1.bot~c:t.,la. ul'n;v(e sito ,,smclhoresque tomo.-;, Jen r, ;~ da. commis;;ã.o c!citot•a.l de ca<ltt mani· 
porque voluntas coactr.t svmp1·e t:st votuntas), o cipio a romoss.1 dossas C-!duhts pelo Cor·rciu <L 
o:oltOJ' em t•cgN niio subo om quem vo&:t. to la.s :1g mesas oleitot'iLO:l. 
Ainda. no ult.imo pleito qu) tivelllos om 18 do Nó morn:wto dt~. ch:a.rnad:1, c:t '.tL eleito!' de
f'oveL'ÓÍr.> ulr.irno, os meus J.dver;:;í.lr:o.; ba.- pois de a.pt•J:sont:n· o seu tit11lo r~c clcitot•, 
tcram um<L chu.pa n;.t quul ora vot:.llfo um, t'ecc!,o do prc.;id:mte um·L ce:!u!a, ou list:.~. 
c·a.ndida.to e~Hnplel;amcnt.e ign<H'a.do, T1ã.o : t'l de can,Jid;.tt.o c um onvoluet•o; rct.ir.~ .. so 
do.l meus :unlg-o;; como do::! seus JH'Cip!'Í.JS COl'· p:l.'l'tl. o recint~} fec.had.o o !ti as;igna.la, cum 
l;olgiun:.Ll'i.J~. um signal eadu um U.od C<lil:lídi~tos crn quem 

O ~ .·· I',·· . M ., . . I-I· -1 . 1 .. 1 1.; (JIIHI' votut·; rocha a sua, c•J:!uln no envólll-
. •- !L •,N~>AS AHI~NS - '1' Ul <L< 101 • ll ('l'O o llcpo>:ih-·t com SIIU.!:! JJrO!H'Í't.l ffi7tO~ na, 

fJIJn .na.o é um b)Jin lwHbmcnl.o ptU't1 o voto '1 , 1. · · ·- · · ' · ' ' 
i:!OCl'PtO I li •1. 
· · • Quo dilr!culdnde ha no proccdso ~- como 

O .Sn. Jur.to S,\N'l'wS-Sim, p:mt o roto ;;,c· s:~.IJeL' em quem vol;ou o elnitor· :~ 
ct•cto . como .existe . hojo o quo 1 ot• · bso ou 
comhu.to. . . . 

. P<llo mo .lo por quo ou o <JSti\boluç,rJ Jll1 mi~ 
nha. c~ménd<t, .não se p(Hicnla,,. lr):;o, poJ:s ;;I lo1· 
01noa pt•oj~·~cto VCI'á qiJrJ o . vof.o 11 ~ d43 lMl' 
SOn_·IJH'Cf .CtlflSCÍOI1te enCIH po:Jcn•;l, ~t>J•PlJO OJ!• 
t~o rnouo, c:'lorJ•lü. (tU.J . 'lj olnitm! l.om da 14<:1Ü...-

O Sn .. gNl!:.\S MAn.TINs-g;;to systema, não 
t'l tanto pa..ra. g;.~P.tJHír· "o s:•gt•od.o do voto; é 
ma.i11 pai'IL dü•ígit• bJm i1 rop:·oson t·.rçã.o pr~o
puJ'(!lOit!.l. 

. () Srt. ,,JUT,IO Si\N'l'03-l•: oll;l. so obtom por
filiO U VltLU (j u.h IOliiLanwnto St3ct•o1.o. 
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E' ~l\Rct:~rn-:nto pm'<t tW é :-=:_eci·eto que. não I p:tthl:t c:tp:tzu~ de l'tn·ar· a chapa. dos eodi-
o rlÓ.l(~ pl'í'J i lllt~al' > a, CO:'l'l1lV,:;tO, l.ll)l\1 a lllti- 1 Zlü'l. . . . .. .. 
mírla.<;flu,norn ;t amcn.·a 011 a. ViõJlO:ld:t. . . Em yj:;t:l, da.:-:: duvld ;v,; qno ::;;'lo incvita.voi::;, 

E dl~f.t<·.to. em L:tc~~ tOll!li l~<"ít: s d1> vu\o, qu:tl pnr nnis el;u'o.; rp10 scj uno:; textus , don por 
o indtr:-;tt·ial. o ost·tneL3it·u 011 l'Lzcn.lei:o qtw ntn di::;p~sil;ivu Cülll!).ll.C~Iv : i <t :t.o tvlinis!;t•o da, 
il'i;.L an ise 1 e <Lu:<illos de '!inheit·u on o·.ttt'dS .lttsl;iç t p<wa. interpt·et<tl-1·::> o esdaroc.el.-o:>. 
ao~ ol1~.ito:·ru sr.u'l dep : ltlflcruc.~~ . 0 St{., E:\'t~,\s ~L\RTii'\.'s -!~' u.ill pct'igo. 

As ;i.pllt'a.r;Õ<~S da'l idei<;Õ[\.'l n'i' municipius 
si'í.u f'1:it.;1s pc!<t colllnli ~: ::;:"io üle.to ·;ll dos IIHL- O Sn .. . lui.ro S":-.;·t· •s- Co 110 nn u e.~i.:tbc-
nte ipios eom O CO!ICUl'~O do.;; qnar.l't) Sill_)ploll- IC.ÇO nJ.u li!\. pCL'ÍQ;O. }1cJI'fliU~ llt'n10 <LS I'Og'l'().S 
bs. l'Ul'llli.L ilÚI) <L :1.::i:-5C.tlblé,L Gl.ü it.ll' . d Jo lllllllÍ· doni;t•IJ cl ~; qu;tQS .[ ()V i ~ p ô'OIHIIICÍ:tt' ~e; l'ügt':l.S 
eipLJ. Cs:;: ts '1110, si fuS')C\ ll1 a<l .p·,;uh ; O i\. V~t·ificH}i.o 

l''ie:.tli1 ne.~s : t. :,; e')lllrnissii ·J:o~ J' OPI't\~t\!lf;tdu .-:: tk pu lf~f'n . .,.nU.o pvdneiiun ti:L ,· l :Jg:u ú.s ccn~n
o . .; p:trtidfls, o que in . ..;t,itlle um:.t i)(l !'htf,;J, li.;· t'a::l qtL: O•l::l t . n!~lll si 1l1) l'u.t:ts. 
c:t.lizaf,~U.o do tudo o i,i'êl,b:: llto dtl iLpll:<.u;:::i. '· l~<'~ l llnind '· St·. Prosidr\111/', p ·nso quo po5SJ 

Qua 11tu à fi:-:lc:diz ;,ç;l.o, i nsl,itt ro 11, inqH·ens:L o:-~per·:u· :1. a<1;pc,::1.o riu lUCtt phl.inct >, vi.~to 'tue 
corn u clit·,~itu pcr·m:tnor1t'l do ins!.[i.uil- ;, ~~rn 1·cunu e!IJ <L'> se:.;nin.e.:; v:wt.:tgon.): 
tud:.s ;.t''· plnsc.-:l do pt'ocesso ~~leit;m•;tl dos•ln 1.1 • :lJLst·~ p~t· eornpld•J os e ct·upuL>s 
o ali..:t·i,tne:tto a.t; <L ;.put·aç:·i.il. cunsl.ít. 11 cionacs dos q111~ r"1dtttfw1 e1n en;o~·eg<tl' 

Soní. ca:::S<t'lo esse dit'Pi !.O , pol'(llll, :L im- :tus rh:~\.{istt•atl >S e::;r,a.t!o<t~::; :t d.nc:Lt-'<LI:ão ela 
preiJStt quu n r,tic i:u· j'aclos o?.t nclo . .; c:ntucnci- eapa.eirL.lod~ 1: <Í.S eam:u•as ll11ll1icipaes o pt'O
dos dr: mrmlirosos, on calt~mninso.'; cmtlra ~~~ ce~::;u do ;di.stn.mentt>; 
mesas, cOíllra t.iS com.to. is .~ões ou t.ls::em.l1ll;,ts 2.,, g;u·ct :·J1;e um;_~ pet·C ·ib c j 1ts!;:t fi sc<dizn. -
cl e:'loro.es, ou jat.ws n;: vltwlos das e!eiçrie.o;. (:ã.o dll:~ pat• i. illus nos lH'-JCe::;..;sos elo i tot'aos ; 

O Sn .. · Gimi\1ANn l·IASSL•JCIIEit · ·-Paea is:,;u :3n, gar•;\ntc a mpt'l•s :' llt:L(:f~,J das rninorias 
dovia. h•tVt' r pOFJi1 do 1:<.td.uh. :>s.~ 1..('\Ir·;w<l\) a. colltplll'.:t Libül'Jilde .lu voto e 

O Srt. .Juuo SAN'l'OS-MJili tPato ll<L qae·tão a in l :•. pen .lonc;u. du eluíwr·; 
sobre utHt•o <1::lpecto qw,j nã.o o pt•opl'Í:~Lrrwnte !I". g;u•;tnLe os dil·cito:) do nleitot• quer 
pon:ü. · ;dist·,dó i[IIUl' ali1ta.nrln, tornando p:H'mn.nen-

Ia.-rne pn.stlando, Se. Peoslllcnte, un:m ou ti':~ t.e o nli~t .: tnwn .o o g;1rantintlu am;to a. suL 
pt'ovido ;c i•L que me pa.r·Bceu irnport,anto: ió:;;c:ip,;;lu sornpt·o qnu a ella. l;ivcr· dir.;ito. 
refir·o-rno <tO livl'o de pt·ll:->nnç{:.t t:.os oloitor~.;, l~is, Sr. Pt'O:)iuenl,e, om mpida. exposição 
quo en subsí.it.1.1o JH)l' si1nples Ci.Vlm·no de rpnl o ;LJ'C<tbon~!O do _pt·ojüeJ,o q_11c a.pt·c.;;eut~ 
p;1pol dovidu.rm~nto rnheic<ulos JHll<l, eomrnís- u enjas omi~sõüs set·a:.~ pl'o :; lldUt~a:> polu. lm 
süo cleit;ut·a. 1

, e 110 qmd devem S:.Jr ln.nc;arlas 3;) 0 outr<LS a.ntcriul'<!s e postor•toJ·es a ell<L, 
as assignar.ura.s dus el··it,·,)L'es. n;.t aqui! lo que lhe poli :m set· a'ppllca.vol. 

lLta~ a:-Jsign;d:uJ:a;oJ devem ::;JP rccuniJocidas AGtondondo ás cundiçüo~ l'-)}Jueicws em que 
como dos ol'eiLoecs quo votu.r·a.m, pclit mo.~:~ so enc:Jntea. iL uisc1.ssã.o, com <L ap 1·esentaç:ào 
o csct·ivi1~l ou Gi1b[~ilião qúe devn ün,nscrcvcr· de lliVt:l·~ns pPd,joctos 0 ~nlJ~J,ituJ;,vus, urg,L
a acta da olei(:ão. niz ':i omeucomo ::;ubstiLtüiv,J, rnas tambem 

Essit Jis :u. dovo ser .cnvi.n.d.u. em original., c:orno u1n cunjnncto tlu emendas ~ltW podei·ã.o 
ao podet· vel'ifiea.rlut• c dovo SCL' t•ogi.,tt'iJ,d:l sOl' apt'ovcit;das 110 quo of1'cJ•ecessem .üo 
no CJr,·oio no rno .. nnu dia ela. cloit;::'i.o. util iL qwdquor ]H'ojccr,u ou ,-; ub.-; t,tlit~t.I ~o 

As petJítS eont1·a . os ci·imcs oloit;o,·:ws sfí.o a.ccoil;o 0 o.:;peeiu.lrnentl~ ao tlu. cornnlls ;ao 
imposta::; p1·lo [H'O}H·io. pocler· Y!H'itieatloL·, fi- l•;sp tcial. 
cnndu uo::; i :dieütllos o diJ'i!Íto do t•ocol'rcr u,u Penso que :1~sim llovcm L.1r .cntenJido os 
Podct· .JuJ.iciaf'io quo lhos l'at'<1 justiça,. dDm:ds collo.~·as arrtuNJ::l 1lc !H'o.)eei.JS e para 

Pelo rnou ptlujc:cl,o ~;m·;i <JUtJ•osirn g;tJ'iW- bem {ir·al~ll' tJ ca.::~o ma,ttdo ;i, Mes<.~ um l'OLlUG
titJ:t. · :~ r•opr•e:-i't·nta.r;iio das mirwt·i;.l,:->, sc~rn rimentu quo sor(L l.onmrll) n~L considor•a.t,:ã.u 
mesrno s:ütit·Inus d,.j syst~lrn:t, de vol;o <Hlltnt- qun mm·ccct•, pois nCí.o ~ci si 1\;-,1,;1 olln dcn~t'd 
tillu pnln lni n. :35 · d.o RoginwnJ;o, uu :-:;i (!.~Li!.ndo, sor·:í uma sup .. lL'· 

() S1t.. EN1::AH MA!t'I'INS-PI'Oeur·ei eorn cui· (luidtv.lo. 
cLado no pro,jt~cl;o do V. Ex. lllliLlrp.we ari;igo 'l'onlto concluid.t>. (M~t-ito !Jm;1. ; ;,,,uilo lwm! 
sobro o iLSsumptu c não Olle) J1Gl'Ci. o 01 ·ct,.l0 ,. J com.prim::n.lwto 7dns seus cof.. 

O 8n. .. Jur.Io SAN1'os-N:tiJ consignei dispo• ter;a.L) 
siç;i,r) ilr rc .. ;peil;o, mnntondo ;r.s quo ternos, 
noto nfio iWlJa.l' eousa nwlhot· ; dosdo quu os- RI::CJUJ·:H.JMI·:i'\TO 
t:tbclc.H,:Ó a. vot•.i;vlo do vot·>, :t in .lopondonei;.iJ 
do clci1ior, ctdl.ltJlei quo:.~ Jll.llOl',:t <!on,~uist,:~· Iloqti('ÍJ.'O quo o pl'o,jecto n. 107, do Iü08, 
1•h., rdt'•nl r.! os vuto11 tlo pu r1•itll),on1iros do f::ym- com tr.>tlo~ os fi PUS. i:lu hs1i tu tiv()s, mH:Pl'J'U.lh 
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a.. dis~ussão, volto ;1, Cornmiss1.uEspecLa.l, alint 
do scL·<l:ulo pétrocm·sob:eus mesrno: contc~n
das offl~rccida<s, deveudo ser consid.t~t·ados 
como emenda,,; todos :v.tnelles al'tigus dos di
versos projeclio::; que pos.~n.m ser adoptêtdos <t 

r.•ror·nw., tot'lta.ndo-a um tutlo lw.Pmonil~o o 
C\Jl Lfl'i ll~lll,(l, 

Sala. da .. ~ 8c.~r;5o:-~, 7 dü agosto do l90'L
Julio dos 8unl.o:;. 

IHSCUl~SO r~JtONU0iClAll0 NA SESSAO DE 7 IJE AGOSTO DE lDfl:: 

(Vide png. 12G tlo pt•c:;rlnto volmni') 

o Sr. ri"':H/:-'ll"es de Ly••n- N:to 1 t:w:~m jll'.}iC\:it li ou tinh·Lill üo~isU.tlo lb p't
SÓ pcl:is míolm~ l'PSpons:tlJilitl::dcs tl l hom:lml b.vPa., n.p '.):~sei-me (\;n t Jmat· (t ~sl;:t p:u· 1~ 
político. Sr. Presidente, como pe!o l'~c.to 1le q1tO :t 1Lls~~ns:3:~1r"> :r-to Ctl~m ont~C:L'J'.Ld'.L O m::ll 
f;~zm· pa.i'te.ha mttitos ann:H,da Co:nnli:4-::},o Ütl iim, poi~, n:1~U munF\OI.O é ovit 1.r qno o 
Potiç~õo.,; o r:.odoeos, <L quo, eülllO v. l~:c IÚO tb'LLG3 so OtJl:.ll'l't}; () ap.\'l:I.S g.~nlt;u· tom ,o 
ignot·a., incumbo, do sc~··tnof•l :wno de log<.;L L- p~l.t',l, •JlU 0\llc p1s~ t, s H' c ml;inn:l.lo rn sus~üo. 
ttE:L em dcmnto. o est;udo dn t Hlos us p L\YiiS .te: i\.ll1::l.lllt;i. n :-::c p:ol,Jngno i1L'~ qtn ~; ;ja eom
reCerontes a,os pleit:Js rllcito>t':tt\S t•.nti;r:.L h:~ p\ur.a, e a.mp!:trn•J 1 t 1 oltvi,la, lo o itSSltmptJ. 
na, Republi~Ja,, bnllo :-;ido obL'ig:do :t e:1 tr<Ll' S ~·. Pcesicl ::1 t;t~. si •J lo.~·i'<li1dOi' 1l:lvo tt:r em 
no cstndo do todos os vicios, l't'LLtd :s o vio vi~:;·. n n:-,t;-dJ 1ta opint~L> no momento om 
lcneüts commot1;iU.os, a.lgtún ,::; v,:zcJ::> eum im quo te:n d:: c·mt·,~:,:iMtn,r· a !oi,. rL~nllunn 
pmlcncil.L, pot· canJicbi;os poueu e.;et•ttpu· o~(:a.si:\o (l nHi·; op;w:mn·t pitl':L n. vor.;~çü.o do 
loso3, tnu'<.L appa.l'euta.t· vicoi'ia~; q:u nfí.o u11n l.>Jn, rof'!ít·m~ ol!Jitot'id. 
poderiam logltinH~rnont J :dcn.nç;1t'. l~ll;L 1·om s:Ltisf'a,w,· 11nn llt)co;;si.da.d<J init-

Apezétt'. port~m. Se. PL'cSiilurHo, !la ex.p ;- di:vvol. 
ricnci[L dulot·os<t qtt:} i;onho no a.s::;umpto, nií.o Pudom·mt os porlcr>os publicos; exigo-;t a. 
íntervirí.:1 ni1 U.isctzssã.o do proj:~cL·) Ol'i:L em o;riniào nacional, doit!1f.G do ft'é.Lwlos qtw tumn 
dchntc, si a, nimia gcnoi:JSi . .J.:d.~ d,o V. 1~'(. in;[IIiJtiLdo.o 11'J.3::D r·cgim 111 1'üpl'escnt:.~l.ivo. 
não mo tivcs3o U.isl;inguido com um lo.:.ra.l' 110 (ATJ'Jiculn:i.) 
seio da Commissã.o g-lpJcial, cnc;~Pt':tg .. L'la de !·:·um f..Lct•) ·--c ningt.tem un·:m. cont.e::>tal-o 
l'eVCl' 't.OdO.S OS pt'O.ÍflCtO~ CICitOI'aCS (\ apt'C- -tllotfU le(je:: si11t 1rtúl'ifJII:;, CJUO Sfl~() inulliea,· 
sontae um :~mbstitnr,ivo no qnc füi fut'mnl1.Jn; ZIJ::l i1':l lei:; S!~lll um:t e(luc~açii•) cJmpl.eta, do 
pelo mou illust;t•c a.mig·o o St•. Anizi.ll tlc povo om ~~njo rnoio S:Jci:d ou puHticu e!las 
Abrrm, nomo (l'W declino corn it ivlmiroa .. ;:-i.o a tenm de SCL' applicwlas. ?vias (l l;a,mbem f'ót'il. 
quo S. f~!(. fa.z,jtr.~. pBlo so11 gPa.nle l;donto .to <lttvi.l:L q11n ollas poÜOill nwrli.ficaP o cor
o indiscutível C!>mpetcneiu.. A h:.>nt•a 'FIO dgiJ.· os eusr.unws, o é i:;to quo nú.'5 dcvorno:; 
V.l~x. me eonfet•in, creoll p.u•1 mim rlül'l.ll'i.H Gtlntar·. · 
n que não poS:o:JJ nem JH'dCill'<LI'Oi t'tlgiP. D.LILi No irnpm•io, logo dopois da. votaoã.o dn 
a minlm predonq:~, ne.,!;;.t tr·ilnna, qu.:m.lo o qwdquor J'cl'urrna, eloiLontl, rona.seia.m as 
debate já v:.le tão adua,nt<VLI> o, o que m:üs a::l;1ir<L'{üo l pol' nuva . ..,; refvl'ma.s Os tnalos 
é, quando nolle jú. culmin;11•:un as p.tl.i1VL'i1S íiOl'IUWu.m-se cHia. voz mais itHensos ; o nem 
dc3 alguns do.~ no:::;(ls IUiú:; noi;a.vcis OL'iLtl.Jt',lS. llOl' isto os estn.d.ist.Ls du.cuw~lo ternpf.)_ doi
Sei que o mou discnr·so v;w fic:t.l', po!tL f'a,lli<1 xnn.m de tce scmpl'O, como JH'ooccupa.~~ão 
do el.oquencia, om 11m dor:Lqn ~ si ngula.e, no :.;út'LL o gru.vu, en ~ontl'itP a solw.~ã.o l1<Hêt o 
mnio da ptuia.do bl'illtrtnr.i::;'üJU::l. do oradoe.~s prubl<l111tl. que nós pt·ocm·u.mo.~ rosolvur hoJo 
quo rno lH'dcnlot•;tm (wio UJiniw{:):;); lll'LS norn tacteanllo ttindtt nas i;revas. 
pol' iSGJ v.willo no cumiH'itneUGo do lL)VCt' Sun, sonhor•es, fol'am mornor;weis os de-
flUO rnu eorl'o ímpot•io:;u, . b:t.tie:-3 o as eampu.nbn.s trolwr.t.das no pa,l'liL· 

Nfw pt'í.ll;on U1t. l';LIIrLt' hoju, Sr·. Pt'•1SidtH1to. mcniío bl'azilcil'o ~1 respeito closl;n quost.üo, 
Nfi,o trouxt) l!H3:Sillu a~ nutll') qne i\.!Wi:un dosdo <L oxpQdi~ã.o ela ulLirn~t logi::;ln.ç?i.o cio 
or•iont:.t..t'·lll .. \ no lll•m tli':UILL'.':I.J, n.m~igrn11du 1\,dol' 11:xeeut,ivu(irH.l 1.t'UC!!;Õ·>.s dD ·1 do rnMu do 
l'l~:m•ieçu:Js ruw rn·wiro'll;oi no s 'ÍO d 1, i :1Jill· 181·~, ~i nü.ó e~ toa nnga.nn.d.o), CJIIO eonsi.~·non 
mís~fí,!), Vondo1 pJ!.'ém, qno tJJ.los os ot'íL- uma, ntcHlidn. Llc gr•nndf~ ale:wco, qual da 
rloros quo so lmyi~rq tnsceip!;u 1 uu. nií,"> 03- pr•o\libix;fto !.113 voto ~we procnrn.çTI.o, n,l;t\ (,~ 
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lei S1 ;·:.tiva. ;i lei do ccn:so, p:t~-:a.mlo pel:H tk I f'ni ex [l':t·inwut:trlu nô C~alJo da, Bo;L E~pn· 
l8,JG. J8:);s, li'GO c a:s ![ltnsu llt !; ~c·gui1·:;.m. L'ill.lt,'a, om 183:;, p:~1·a a) elciçõu.;; da C:tmara 

f':u·:~ u.~ h : Jll\'.'.118 d i) entü.o, <tS dilliettldaill'S i\l1.n .. 
o!':vn,as nu?smí:L~. quo ~n !losd:•p:tt': l.J_ll ; o .it~s· !:~r .ü con-:;i_:.:·n~ulo, ~i n:t.u mü engauu, na. lei 
ttt~~ iL ttl\\' C ~;e t· {l~IG ~I,, SL üS ~Y~ I!$ U':ii<Jl'(_':J:) n ~W el:l:t•na tlí.• l~UU. 
f'or:u11 etn·o:Hlt:-;s de uxito, furam lit.•lu lllOitos Tnn1u~ :ünl:t o vutu plm·<tl, 11 l[!ttwicni;u 
St11CC1'0:-i. 'l as VOÍ.:l.t;Üt!S, Cl~~:' :lLÜllldl'll'~O, Ol'lt ;i. l~l~tiOL' 

Qt!;LC'S : fí.o, Sr. Pt·estclonto, os pl'incirl<U~S ou lll!.'lluL' e:IIJ:lt!L.,allO do t)lült'J't', u l'cL iL llJ(\-

ponLos :.t ilhcntir _? IItH' g<Lt':t,Jiti<l. Lhs mi11or·ia~. o t' <~ ;t maii3 
Pa.t'it lllim , silo() ::;y~t, : ! tn i t do Yoto, o alis- c;x .ic:üt rop t·csc nt·,ç·iJ.·J d: t:-s opiniLic:-:;. 

bnw nr.o. o pr·oc:'s:w ;·leic · w. Lll ~ :t <t]Jln·açã.o. (.}ualqnet· dPil·::; t!\tll d:L lo b!) ll:> ou m:í.os 
Ut•gan iz:tdtJ o pla.liO do pt·ojPdo dt.; Jtttlrlo J'0Sttl r.at!us, om ;;mas ,.,1.rL·~s cxper·i(~nci:ts, em 

q11o essas quatl'J fh1~cs do pl'O!;I(!llLL sf•j:un paizos Llil1'et·f.!I1C s; 111 s, ;\, p.opor't/lü ([IIL: os 
cnc.n·<Ld ~v:; ~~tJmo d(\\ ·e. m. !'luppunltu !Jlli~, <Lilll.;s se ll it ' :~::.nL 111W as t;l'iL!<1.~ ,·{Lo :ion..lo 
qn;wtu lJ ,1 S~i ~·td, tt'.l·o;no ·: cun:-:e.:,:uido di nJinnit· de.~cubet·l:t s, :-sfto <tb:wüun:i.dus pot' imprcstLt
a.- Ct' .I,Hdn, p:.l 1·qnc n:·1.n Smt du:-3 q11n <.tCTD.!i~:un v:d:-; _ 
rtttL; <.L si :11pk~f:i r·uf'o ;·m:.L C'luilur :t l :iL~j;L c:Lpa. ;. Tt·at.a-í'ü. S!'. Pt·c\SÍ lL•nto, c.)mu di.~sr), de 
tle ac LiJ <d-·a •ld vc:z. nm:1, q :to-.;r,;:i,,) mais ·(;]1(\l.!t'iC<L ;lo q 11') pt·a.t;ie:l, 

.\ nu.~õu. Curhi;itttir:~Tí.o g;t,ran',f) a, r.:p;·ni:'üll· c (1110 j:i f'11i u:~pl;untla p•JI' :t.lgun.:; do.:; ur·;ulo
Ga.t:.fto tlil.s min H'ÍitS. fJ!tet• L:.;tu di!.l'l' q1tr: r.~ ~ ~l:t 1\~ :; quu mo pl'ucerLJr.:. tll, q i l:t.j S <' ll1Pl'iJ com 
upini:\1. <llli.Lnr1 ;: clu\g:1, : ~ domiJHi' ll !i ta. Cl'l'l;:t utn lril!lanl.i:.;mo nutavnl, um qu:• niu.> po lle~ 
COlTOtlG!', t,em rtircit.o a sr:r· ropt·cwnt.ad:t , l'ia ae:.>mp:l.nh:tJ .. os. (Nr7" r!jJnúu/t;s.) 
pol'quu jnlg-o q11o o ux;tggot'o polrl lilJen- Con!'r~ :.; :;o ;;. V_ Ex. qtw, ornbot·:~ rrsofYido 
lismo nã.u Ü(WO a;l,ingir· :w punt.rJ ele) l,t'<tllS- :t l;um;H· p.ll'Lc uppor·t11n;urJ01Ite n : lst.L~ rlnlu.to, 
l'or·m~n· o::; pm·lu.rnc ·1 Gr.JS cn1 lltn t!spullt•J do 111111en. p:.~sso11 pelo mou po!IS<LtnOIHO ;~ idé;L 
todLJ::l as opiniõus do p::tiz. rlc CJltl':u· na apJ'Ol:i~u.~~ o do quosr.i.ícs dour,l'i-

E ' prt!Ci~o flllC as id.é<~s. livremcni.n p ~ ·o pa - n:u·i;ts, pel'ti11entes <L ellc. AcceiGO r1:t:~lqunr 
ga.da,s, formem llll1<L cor1·cni;:~ basl;<~.nt.f~ volu· ·.y .~ l,l~l11<L: o quo üe::;e.jo () que ollu scj <t pra.-
nws:.L, rmra. <lU O 011tfí.o os S~Jus pt•opugn .dures ~icadu c.Jm l.u<Lidadn. ; 
tonll<111l o dir"cito de dcf'endul-as n<ts assem
lJlé<~s poliGicns. 

Os paradoxos ex.ét·a.vc.tg<~nte::; llos sunh:~
dores ni'i.o mer-ecem as honms ele gar~tntuts 
exccpeíoo:~os. 

A p1'itncil't:L tlmse, pol't.auto,· é uma. q1wstfi.o 
quasi exclu::dnt,mento t.ioati·lmn·i;.t, tlwol'ica. 

Q11al n pal'Cell<:t de opiniiio euj<t J'üpl·c:-:on
taçã.o <luve sm· ga1·an1;i.d<v'? Qn<d o Jnclhul' 
meio de to1·na1· elluc!.iv;~ essa ga1:;.Ln r. h 't 

Aqui surgem os :-:y:-:teltlas. 
Temns o du votu uoinomina,l, nos di:-:

t"t·i.ctos do val'los c:wdidatus, o dit lisL:t 
incompleta, o do voiio eumul:.Ltil·o. Sio os 
pl'incipitos. 

Todos nós co11hocemos c:-: .. :;cs :-:yi;tcmas, 
l'ol·rnulaclos as rnais dils vozes ]J01' Uwn1·ko.~ 
quo nunca. <tconrpa,nltéU'am, pl'aticanwntL~, o 
pl'ocossu clcitomL · 

O pl'imeil·o cun:-:i,t t: em :-:ó p9dot· d:tl' o 
clcito1· um votu, n~~s cit·cnmsct·lpç:õcs d<~ dí
YCl'dOS l'CPl'Csnnta.n te::;. 

Foi cxpcl'imentado em PorGJtg:.tl, na. rru:s 
panlm, nu. Cal'olimt üo Norte. el,c. Nüs tive .. 
mul-a n:L 11ltillm olei(;:ão munir•.iptLl üo~Lu 
Disll·icto Follo1·al. 

() sysl;omtL rlu, li~li:L ineornploli:l, !'oi o cli1 
Inglal.t!:n·a em l8fi7. E' o 1in Husp:t,nlla.; ('ui. 
em algum r.ornpo, o <ÜL l.ttt!if.L o l'uL·I;ugal.. 
Foi. n no::;so e ;.Linda. é ac~lmlmentc. 

O do voto cumulttl,h'iJ, qtto ü;i n.o eleito'l' 
<L fiwuldaJ.u du c.~úm1llm· no mosrno candi
ÜtLGfJ todos ou :.Ll.~· uns vUtr;s de. !Jt.li.l c.li~puzor, 

O Sn .. TA \'AlU~s LJt~ LY!'t ,\-lV:spJnÜr\t'ei ao 
<tpai'Le de V·. Ex. 

lJc:eLaci n:t Cornrnissã.o que, ospil'itu tolc
r:wtc o euncilil~doe, c1uelr-a.ritt a Slla. nni
d:.tdc do v istll.S em rulu.çiio <t cst.c ponto. 
Cunc:Ol'iLtl'i;~ com a a.dop~~;ÜJ do sy.:lLOnl:t que 
l'oB;)C pr·el'lll'iclo pelo:s rncu:; collegi.I,S. Quur'ia. 
ist(J Ll.izot· quo, i·opltÜlfltlo <L (li vurgoneht nos to 
parl;if!ulJ.t' ele poue;t irnport,;tncia, d. e:~de quo 
qnalrJt.u!l.' sys~crruL de votu pód(~ d:.tr magni
lieos on pc::;:;irnos resultados, r.onf'ol'lne so.i 1, 

on 11ão 11ratic<klo lnalmo11r.e, entonrli<~ quo o • 
uus~o o~Ludo mai:-:; cuidt~d.os 'J dcvr.a·la SOL' nas 
qtw::;tões uo cic.Hcdlw. 

Em '.uJo o e:tsn, St·. P~·esitlontn, dcclat·o :1 
V. gx, com ij maxilli<.L n·anquo7:a.. quo, em~ 
bot·;t ~em pr·ol'crencias :tbsoluta.:;, propündo 
muit,õ pa.m o sy::;·.e m;.~ de ,voto cumuhi.tivo 
c.om :t, lista eurnplctt~. 

RclaLiví:l.nwlltn a.o :; .. Ii~Lu.menb, não soi si 
l:ccn1 L'<tzã.o ttC!liOIIcs qno I.Jitorom entl'og:.~l-o 
exdusi v a, monto a umi.L a.11 torida.do. gst;udci 
o l'oflcct;i soiJl'O u as.3Uillpto o, dopuis d1~ posa.t• 
os p1·ús o os c .mtl'iL~, 1110 convnncí do qno 1! 
rttars c ~nvonioJJl,o um sy11toma Olll quo 11rnas 
;wt,tn·id.u.dc~~ . corw·;dm·liincn:ll n:-; ojJilliÕrlS da.s 
uuLt•a::;. do tnuün qunnonlruJna i11flúa, dLWisi
V<Ul1f'IÜO llí.LS de! Í bi ~ L'í.l(,:ÜOS ll GüHlíLI'. 

Da.lü o manilt3:~l;u.t·-nw [H!Ill,jlllll,<~ do Lt·es 
eonsigua.d<.~ no projecto Úit Conuni.:; ào l~spc~ 
cii.d. gtr&t·etttnto, quauuo vi depois (lllO o::;ta, 
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queria da,r ü tu,l junta att:·j}JIIi~·iJcs de e!eget' I como havia n:l, lei do H94, CJlW eomplcL•m a 
<t,S rno.sas cbitoen.cs, reconlteci que o nume- or•ga.nização da, just.ic:-'~ fodem!, urna in.]i,_;;:L-
ro de seus Inembrus er;t. reduzidu. ç:1o pL'l}Viil, dos juiz\'s soccion;tes. 

Pan mirn, a questào do a.listi:1mm1to não é Soj:t.mus f'r;wc:os. senhores; ess;~s nomou;õ.~s 
tão ::~él'ia eo:no a. do pt'oces~o oloitoral em ~i. são f'l~ie;ts po'· i ndic:t.ç:rlu tLl chefes polLtieos. 

Si nós p11Jessomo:.' attingir- na pllrase do e os indivüluos em quern ülb.s rectllwm ~ào, 
il!ustl'o cltronista da, 1Volú:iu, o 81·. l'vlerleirus em r.~gTa, gora,!, cabo:-; cleit:Jl'iLOS, mais uu 
e Albuquerque, um dos rn .is bellus tdontl>S rmmu::i gl'aduado_:~, (lUC se pt'C~Htm com a 
flllC pa,s;:;at·atn por ost.a Casa- o id.é<.d ,-;nn- nn,ior ducilid~~d,~ aos capr·icllos dus mcsnw::; 
cre!.izado nest:t expt•es.:iã.o volo (lwlo, voln clwt'u~. E 11ão serh. tn qncm, prvClll"LL!Hlo 
c!pur(ulo, cm·1;:J.meu!;o a quest,i},t) do a.lbta.-- ttllll'O tte,Uu p<Ll'cL a tio d c<.~iltMla Ct·.wdc 
ment/J pa::s:tria, pMa. um phnu infbdor-, pJr- cldtm·a.!, fus:>c corcJt' u pt·nco:J'O d~:Ls olc[,_:()es 
qtte enc:lo a, unic:t ft·aude que se podel'ia dar de g<Lr·a.nLia.s oll'el'cecd:..Ls p;Jl' po>sua.s nomca.
GL'a, a de um oleitol' votar· c ;In üiplo'na de da,':l IJíl:SG:.ts conJí<;ões. 
ou i.ro, uu, ant.ls, a, ele e.)mp:u·ccm· um cida O Src BAJZDOSA LnrA -Passar ns eleições 
dão qual<lllül' com diploma 1hl:-io c cLu· o seu p:tL'<t é), Snel'oG<tl'l<l, t~O Irnedor da, Uoiiio. 
voto. 

EetL incontcs:.;welm~:nt.e um meio d; fl'a.u- O Sn.. TAVARES TlE LYRA-Sei, St·. Pre· 
d<:LI' ~.~ clci<;iio, m<.L::l <lUO pod:Jria L<~ e um runw- i:li lcn:.c, q no, em alguns p:tizus da Eueup:L, 
di o ou d:Lndu-so ás nH~sa::> cloitor·a.es ,,-t;J,ri- <L:l mesas u:oi t.ot'MJ::i são ot·ganií";:t.d<tS de moclo 
buiç:õcs mais o:t tiH:uus hLi. ·.s, ou di::>pondo :1e que olfot·eclH~l m ~n-n·es ;.;·<.tl'i1llt.i<~s tlo qtte 
qnu, quando ella5 tiVCi3i:!Gill duvld<..L:-.· sobl'J a como so u,cluu11 con::lt,itui.Las noH va.l'ios pro
ülentidaue LLO cloitot·, turnassom o sou vo!;o j ·cl;os ; c pol'.)s.:~o Jnt]S,tto não pórlo •~ su<.t or· 
em sep<L'·;_Mlo. gu.nizar;(i.u sef' <L .optoJ.a com Jlroveito, por 

Como quer que seja., Si'. Pr~tsiLlnnto, no ttó.s. 
d:.:L om que o vufo dcLdo foe o vul.o apumdo, \'a Ft•anr,~a, JJO.' cxnmplo, o mo.tre, o ad
uesso d ta teremos dwlo o pl'im.eil·o p<L.,so. si· jnnt.J uu um ct,n::-:clltuieo .1nuniei pato qwüt·o 
não o decidivo, pai'<~ a I'oCur'llta. do 1·cgim0n e!dtu:e::; uscolltidus na, occ;tsü1u, us dous (LUC 
repl'OSiHlt:~tivu em bases sflgur-as. p:.tt•ecmn dt<.Li8 ttwçu.:i u os Llou:~ que par"ecom 

g' pnl' L;t;), é pot' c ~n.:JdeL';Ll' as;:;irn quo 111i1Í:-i vullws, consLituem a mesa,. pel'anto <L 
nada me pl'eoccup:1 tanto eumo as diSj)-.Jsi- qual ,:;e fu;.t, <L ole}çã.o. 
ções r .. d'oren Los ao pl'ocesso e:eH~t'<.d. UigtLill-:-tno os nobeds Depu !;ado~, este H\'S· 

Cunfe:-sa, Se: Pr.Jsi<luiHO, quo Lenlu pro- r,emtL g'id'<.llll,e entre nós os dil'eiws üus G<tll
climd.o, 1m lcgisla~·ilu dr•s povo:3 culto::; l) no cl.lda,Gu;o; ~ 0J;\o, üe cor·t>J. 
estudo rLt org<Lniz:u,·ão Ju:; poLlm·eii pt~bli•.:o., NtL Ut~lg·icu. o :;?SLOIJJtL ú qu:1:3Í o mo~nw. 
<ÜL n.•:publiC~L, Utrl ll16U) do g<tl'il.l11;it• e1Jic.~;~-· Q; pt'CSÜdfli1Íic'S Ü<tS 11108<-LSSiiU OS d.os tl•iJJIHii\,l;S 

rn:mto que o vur.o l'cceiJiJn nas UL'lla:s soja ou us juizt:s mais gnuiua,dus. que esco:!IOlll 
realmontu aput·ado e l';wec.J-mu quo. si o 0 , (lt.~m:ti.':l mostu·los arbitr.~.riaJJteu~o l'·n :.ro 
substituttvo da, l'onun.is.~fw l~;:;pl!C.ial nf.i.o OBt,<L- 0,; cl ~itut'es, especialrnonLO os que t1:0m üuus 
l~cL.:ccu .lll:Jd.dê1 aecott;wol. Jlltmo muno;:; o uu tt·cs vol;us (hL cxbtc o voto plurttl) o 4U 
llZCl'aJ11 OB apl'CSl\lBi1dO.~ pt~la, ILOIIl'ilLl<L btttl- iLIIIIU::; do idade. 
e<MhL J1duuica, c velo St·.Fr:utL:i eo lht·nu.r.t.n~, K:t Husptwlw, onde o:~ peu:'ic]cntt;s das 

• que c revoluLt nm oradul' ílucn~o e lJt'l-~ i11i\SiLS ~ã.u 0 , ;1k:ti\Lil:':i ou conlleliH~it'<J:) lllltJÜ· 
ll.lanto lltL magnífica e;:;tl'ó:.L a quo a.s:;;i::;- l:tp;~e~;, us cMt-.i:üat,o_~:-3 P"Llc~m nomear tll1.'8 ;,

tttuos. . . . . _ _. . rius ; n 1n ltali;L In~ mes:.ts pl·uviSOJ'Í'l, ;, con-
~O,Pl'JJ'nOI~O dell.es üera,m-s~l u.~ _Sttppl1:nr.o ~t;il.rt!d:1.:-:; put· um juiz, dou:-:; uloitu es ti.t·.;du:-; 

dO,}JJIZ ~~~~~~&_!HIIO 1~J.Jf31'iil <Ü!,l'lb~lll_:IJI.),..; 1!11C, iL ;J.:->ut·!,e O d.utL:> 111:J,IS 11101,~0:;, p:l'.I,IHO H,S IJUil,t~.'i 
111L\1l.v~~f', 11<1o pudt:wt :;et· cnnltH'Ulas IIC!ll. :.L ~~n p1·,,eedu ;i, eleiç,\o elas Jlll'·t>:L.-; dl~!inilinnl. 
um ·JUIZ 

1;ogado. . N:_t miJilln. upinifto, com o conltecimonto 
O SR. BAH.BOSA LJMA-Basta.-nos o caso da que tenho destas cuusas, qua,Lqucr ües::;os 

Pa.ra.hyba. mudo.~ do organizu<,:ão de. me~as dtu·ia. peio-
0 SR. ELoY DE SouzA-E outros. l'GS rosultn,dos do que aclillalmontG. 
0 Sr-t. TAVARl~S DE LYRA-No projecto do 0 SR. BARBOSA Lll\IA- Essns mesas, 

Sr. Franci~co Bernardil]o creou-se urna 111~1.- nesses pn.izr.~s, quando prev~~1·ict~m, o quo c~ 
gistruLuru. eLeitoral, do livr·e n.JJueaç;lo. e do- que llios acontoco '~ .. 
mbsão d.o Governo.·· O Sit. TAVARI•;s Dm LYRA-Teem n t·nspon-

0 SR. FitANcn;co BimNAJWINo-Dcmissão, sa.b'ilidt~de, quo so ·toPn:L oll'octi V<L. 

nõ.o. 0 SR. BARBOSA LL\L\ -Pois, si aqui ella, 
O Sit.TAVARgs DB LvrtA-Tem V.Ex.1·uzf:i.o; ~e turn:.ts~u t;arnlnm cfl'cctivtt, qualquer 

de livro nome IÇfi.o, sem XH'ücodor· ao rnenuS1 d<!SSes ~y~!itHlW,I) nos tlonviritL. 
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O Sn .. LIKDOLPIIO CAI.~TA?\0--Scm duvi :.a·j.llc_l ?c~~.n~~o <l~~o q~.l ;W< l l 1 :pp::l·c~~:·:.::;'~Ye~·;u~:·.l 
() Sn. 1'Av.\Iu:s IH: LYit.:\-Sl'. PI'iLidnnt· .. ~Jun_G.t ,,pnt.td_ot.t IJII:~·'~uct tc .) .IIt.,ulu • .. :1: 

cito um racto, qne nfto (~ i~ l<Ldo, c1uu ,j;L roi ~-l; l'g'I:ld '.t~o~. I~ n_u .~ u~-~~_Ina<~>-.:.:~nl_~1 ;_ 11.'.1} ' '8 

l'Cgt·é~ gt~l'il l. n:t c!eiçào Üe [1-)!)g. ?0 dC\? f,Lf-1,1 ,L ,Lpi!I .• ç,w, ,u;:,. U I CIJll_C, IdO 

As <.ltlpl ic.ttas. q ur. 80 cs ~c tU er·am do no r t,e ~ Illlll ~J ·::':~ t;.UI\~)ll te. , 1_>,1 do ~~~1·~_r:I.It'a'l.~ J'. ~n,·;·: .?nal, 
a ~111 d<t ftCj) llblic<t. fcnam f'ui t; IS Ci! lll tant.o () ll~ ~-- ~;:,:-.ll. tli, IIH!l.lil.'t.o p.!l.L,l!)lll·l.l ,L lc;:,púi1-
U0Sp[;l ntc q 110 :::e ralsific:;H:I rn a~ rii'mas ,: 0 sa.bt_ll/adtl i. tl::' 1al:>lllc:tdot•,:s e sot'OJIL ellus 
ITIG <l.l'Íu:;: C t; ·.l.H!IIi~LC.':i, d UlllU-l'C i\,S dt~- iÇÕCS L)Ulll( :>:,;. . . . . . 
colllo urrecr.uadas no3 lug.LL' ,'S Jli'évürn ~~nk , ' :s:-::l 1!• _ <·or~~e.7t~~~:r:~m?:~ ~~.0 11101: ':~ 111.1 ~. lr_:.l:: 
de;iun;,rlos. · o,< ... tn:!Id.u.o ., Llut . ~ f1 ,,.L\•JIII de ~olnc..t\· l!:iJ 

lt~sp HHl:t-rno v. Ex., qual 0 C'.!' i tol'iJ J'<Ll'a pil.t' .. l, ,[C::lill · . .-:; ~~:.t'<ll' ;1. { I'IWLI<!. po_.lf\llWJ wt·m.d -t~ 
düCL•IÜ Ctl'iÇ'ÕJ.-:i OC:-)I;;l:) CrHH!iç 1~,l~S '? p:tt :11t0 pül' \i,il .O O po.IOl' \'0.-!IIL:cL•.lUl'. 

Mui i.as vo;.cs, Sr·. l1 1'ü dthll te. os f.LI.~ifka. O Sr{.. Ih ruwsA LDrA- Cumta.n t.o q 110 o 
duJ'C::l :.v~on~elll:un aJ,.;t.en<;<\u; o :·an i1tl ,,t; . .J utt pt·u c: m·.~.f.lor- da. Rt;publh-<t iiãu Cl'UZ IS:'U o .~ 
can Lirl;i.l; JS IÜI) app i.i'<3::r~·IL pal'a, n:.L ig-nu- IJI'<~ço: ~~ n;\u ,·io.s>c quui.\<H' se da f<tl!;<L tle 
l'an ia Üf):j homcn$ do l.wa. l't!, <)xecula.I'Crn p t·ovidend 'l.:> tla pul ci<1. 
cuidadosarnont.e o sou phtnu. o SJt. T .\Y:\lti~S IH Ln~.\ _ F.- 1z·'l' ~~<j -

Voz~<~s-E' um f'a.ct 1. nhoc do do rn-.·jtJ.:I.ic;tdo 1) t·o:'lll'S; plall .!· 

O S1t. TAVAln;s DE !;rnA-Tenn:; v;,u·io:-; 
oxomplu3 dos tos. 

n Srt. I)AIWA;:\ LI:i:IIA-E o que suce ;~d e a 
o..:;tcs i11divUuo~ '?-

0 SR. TAVAH.E3 DE LYRA-Até hoje, narJ:t 
alJsol ut.amcn t:. 

Ainda na. ultirna cleic):lo f11i no meu l~s· 
tudo, cumv em our,ro:J, ensai:ldv o ~y.~te:n:t. 
(i li C, soj , di to de passagem, j;í, não il.tude a. 
ningnem, üo Llosmura.lizdo est<í .. 

A nos-sa 'Jlutc:~f~u nib foi conwshd., aqui; 
m<~s. apr·za.t• dLt;, :::ol'ia, p;va dcsc·.}.~ot· l[UC\ <~S 
cotnmissõcs de Inquu itJ p;·opuz~ . ., orn tlllli.l. 

pruvidencitL }HLl'i.L pôt· col.IL·o a <J:S:;c u.lwsu, 
digo mal, n, e.sse Cl'itHc. 

Gel' .Jmentc. ()Ol'l!lll, ou~~s cnl;en le:n rpr••, 
tonrlo-so torrmdu impt'.J·t·.vel o Ill•h.lcOI'O:So 

expediente, pot' rnuir.o rcper.i(!n, l.tittlta para 
co11dornnal·u <.lcspl'OZi.LL' e cun ;iJuea.t· cumu 
i suiJsisL0;1t\! a Üllplie;.~t,.t. 

O Sn.. IL\n.BO-:iA LDIA- Ta.ml>cm llão vab 
a. pena lc:nbPar nunhumn. pl'vvid.··neia, pul' 
que o flliO lc~nbr•timos pa.r•a punir .os lH'cv:ti'Í
c:~tlur·o j no easv d <.t Cttpi 1. d Fedu1-.d de li 0111 
co11sn n:gnma .. 

O Sr:. TA vAnEs nE Lrn .\-l~~tJClll de arr:m··· 
do cum V. Ex. l~11t.r•} nó.-> itS IH'It:tl hla.do' orn 
rnn.tcc·i•L elci turn.l mui to pouca:·> vr.z::>s sr,rã.o 
applic:~das, sinã.o nuncu. •.• 

0 SR. BARBOSA LlillA-E, 80111 isl;o, não ba 
lei que sil•va.. 

0 SR. TAVARI·:S rm LYn.A- .•• O f . .>Í por 
i:;Go, p.tréL ovit.·l,l' ([tiO, tLtdtL a llyputlrn.·m ei· 
tada, u can . ~hlato lcgiLtlllamonLe eloito f'o.~so 
espoliado de seu dil·oito, eaiJindo ingonUiL 
mont.c em uma. eihtda o ücix<~ndo J.e IniHlÍl'· 
se dC' documentos o elementos do PI'OViL de 
SIHL el.c!i(;àl), quo obdg~LlllOS os })l'ullssíonans 
dt~ fr<LtH.l.e a dos·~obr·i.r·em u sou pl.urtO, e.~f;t~-

j ;LÜJ p :~n tt;)lit'j)M O :::>Cil dil'eiL·l é~ ÍJ1<~üllt;l'S
tavolmonL:l, l.llll iL gl'<liHiu YiLJ1litg'UIII pat·,~ 
mo,·a.l iz.al' u pluite~ ; o nó::; cu1npluL~mos a 
dis pu~i(;fiO, l'o r·çand:) a quo elli! l'u::;se do ~~o
IJl'l'to de t >'lu o n:'1o t~m p:t ri.e, a.ei'T(:scen 
r.arHlu q11 J nenllttm p .,pcl :t·orm·. :JHO ;i eloi
c,·àu ~orh t,ullla.tu ern <.'on.siiL\t'ac_;ãi) pelo 
L~till !!L',;SSJ, S!llll . ..;o ;• IJl'(!VÍi:t.tlltllltO ü:dtd.>idJ 
pt~t·anle ;t jun:. ·1, apltL'it(lOI'<.L (\ rerw:r.r, ido por 
:ht ollidalJnontc, depoh :du ultirnada <L 

lLpUl'itÇ."l.O. 
llavcJ·:í, om qualquer üos suh:-;titut.h"os 

ufl'cr·ec·ido:;; :w th Cu1n:ni~.:;:iu jt;...;p::e í;d, mci•:S 
llllU üVi(,.:!l1 'llU lL~ duplic;dO: LS ;:iiJ ~UjiWl t;O
nltecitltt:J, qtnndo I'UI'Gill iLl)l'J::iL)Jll,;.ula.s ;L Corn
nli.-s.:;flo do l loJure.:> l Ni'J. u que lta é a vi~l;tt 
c J!lC.Jdith pu·a eo:tte::;G;tr- u d.1pl • ma l1í!f'i.tllte 
:.tjtrnla apur;l,dul'<t. 

o Srt. 1\IA;\' IIE L F'UU:E:'\CIO- Ttrtlo l! roitrJ 
PBJ'a.lltll il, jltiHlt ll[llll'ttdO!':.J,. 

O Sn .. T.\\. AH.ES DI-: I.YRA-0 cont.csí;étnl;e 
não t! ul~t·igado ;~ r·evl'la r· desde logu o phno 
quu p:m.i e!n pt'a.l.iea. 1 ill'iL di;:;pur,;u· o l.t·ium .. 
pito llgí Li:11anwn';tJ ale:t.n<_,~;Jdu put· uut.rern. 

u Sn. i\fANOI·:L FüL<:I·:l'\ciO-Si ollo n;J,o :;o 
ajJt'O:;entuu l;i, t.a rniJ.qn nã. pr)dn :-i<!!' atlmir;
t.ido II.I(IIÍ. E' mais 1111 rnt•nus i.~l/1. 

O Sn. T ,\ \' .\ 1:1-:s I li·: LYHA-0 r~irla. diT.o q ne 
ni'io Jisp11ton o p 'ci :o, ou qne, tli o disp11tuu, 
fui <lcn·r·otadu, nho tlcvc I.Cl' o dit•oitu-d.oi
x Lntio COI'I'!!l' êÍ r!JVüliil, ~L :J j)IH'LlÇfiO Cll n\0 
cxbihindo pcra.nto a junta os ducumcnl;us em 
quo basei:L a sua. pr·wenc;ii.o- do compa.rcccr· 
J)[n·arüo um:1, Commissü.ode Podol'os p:1,r'a cun-
1,0.)t<1t' diplullia.S .•• 

O Srt. MANogr. Fül.t:r·;~cJ/IJ d:i. 11111 :.tp:ub. 

OSit. '1'.\. VAn.r·~s JJI·: LYH.A.-... pot·quo oht•ig.t. 
ost:~ a ;dH'ÍJ' um iiHJ.tlcriLo, em 1!fiB a a.put·a
~·ão da vcmlad.e ~~ nwi r;as veze.; tli llicil, JH'Í n
eip~tlm•Jnf;rJ qn;tnrl'J o.~ diplorn:t.d<J'.l F:5.o pog:.~-
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80 APPENDICE 

1los ele snrpl'üZ''.. :\k·.m de SGt' mn,is razoa.v~;l "N.t l'(!:did:L lu, a 1rws:.L eon:-JtiGnill.-so com 
que osso i.Dilll :eito :~oja :tJJertu no pPop 'to ci11eo elui'.u:·u.~ nunlutln dos qn ,(~s ('.I'a, llil~· 
Est:Ldu ou dütL·icl;u em ftlU tnvc log:,,,. :Lotei- s:tf'i'l o como peUt lei n. :!5, :ts mn.-:as ~ó 
eào, :tecresc:t\ que cllo cxigu, 'J'tasi sempt'd, :ó.o :t 1n<111(b~· ct'lph d<t, :LCt'l, da. 
IH':Lzos mais uu JIJOnos lungos ; o ·v. Ex .. tduü,: ·10. (J d:i.'l as.~igna.tu1·n:s ~Jos oleii;.~ru~, nào 
sabe:_, ~;y. Prosidt•.ntt:, q:Jt~, lklo l.ü!!:[llllOn~ol S!J p irllfl, s~·:n wna eut•I,Idau d:t .oh.çao das 
(e nrw f:dlo no) n.busos1 as Comnussu.·~s nao l!IIJS.,s, Ynnlwa!' qui.d da-J dii<1S S<'l'Ies do :Lül,as 
toem o ;q·!Ji tl'io t1e dumc.J·;,ti' i nd cdinirhmcn t1: lWJ. ;,, vnd .•lei t'<L. 
o.'; :;e11S p:.tt'GCl'J'U.'cl, o qtw a~ eolloea. n:t t~on- 11;SJ/) f'ae1u, eoJJIU outl'i1S filiO su h:~viarn 
tingcmc:ia. <le t'ustl'ingi t' us di n~i :;u.;,; da.,; Jnt'- !la. lu <t,l!llH ~~ q I te sn !bl'a.n~ dupois, tlu:t_lng.ar ;t 

te.c;. su :tnl!uil:.u· Gü la. :1 cluit::w uu quu tlí:W lus~:e 
Oul.t·a c~onsid<Jr':tf)1Q : a th~JtJOt',L üo l'CCO· t·:~nw .titht n. ecípiu. ri<L :Lctct tia ur:'{•LiliZétt)ão th 

n!Iecim{)ntu pl'iv:t o canüidavo logit.imcLP1nntt~ uwsJ,. 

n~eito _tio c~cl'cieiu du :.:~Ht mandatu, 0 11110 o S1~. CALo,:lmAs -- Esh aintb IJ:i.u co-
na.u é JUStlfiCa.vcl, lnlud:t .. 

() ~[{ .• GI~lU\L\i'í() U.\S';LO.Clii·:R d;i, nm ar).l,l'l.e., q Sn .. :rA\'.\IU:S DI~ i.YttA .:_\.Ia~, um. nJ:~.-

·

o.s_·r.{.. U.\l_·.UW. :.; .. '_, l.-.l.i\1.\. J.;_'.· ~ .. 'm. a..pcL.l'tG. I t:;L'l.i~ tJII'.i1.ut.·:ü du·.· l.l<.vla rn~\ ;'.·. ·.·lll!l'O: ;!, l!Jl'LI-
n " - , ,, · j t ltd;L.i•\ (\ il:'-l~\llllUL'USit. .)a, VI S'Ut.ülli.<1L' qllt) 

. SR: I,\.\' \RI·:,; IH: LYIU~-St:- 1 l'n·' 1' Oil t.\, Jtlll'l. ::J!~StL <ult·;; de uloiG t tinii:.t pre .. ;i-
Sl.(!u.n:l.u :3ite!'ifiCtJ u SlliJ;:;I;IId!I.JVo <h.C:_~m- dl'llt'\. ' / ' 

mrs~:.~?: no~. po~~:J~ a .. (ltlo •. ll1ll., 1.'t;fe~·~: !'::,,::; Urn p.Jnto tl.!l pt•oj eto om rlebd.o quo tem 
ct:-~Jtu,:~.~~~~J,;I.Itd,Lid~.u;-• ta.t:tb:·' 1.~ P1 di,: o·:·:: 1 ~''':- .~ido Ílllptigitii.du (~o da unidi.lle da .. iun!;:J, a.pu
dJ .. po.,u,ocs d, otil,r • .t::; .11 1 ~L ford,/ll l .. llll ~,,,d<t.-s. r~dol'.L Ut).~dc qw: a maiul'Í:t. da. Coinrni~s5.o 
rel<~,t._v:tmr~nt:: a n.,e:·tvac.s nrl.ftur::. l'llt!tln . .JHs as::;cnl;.~u que <L iipunu·.;\o f'ussu fnih pdu:.; 
muii,n,s vezo.; :d!.%I'act.as, (ltl,:l;t!'ar:ur)S d'.: YuJ,o li vt·os em ut•i:.dmtl... ' 
pl'.t':w ~c autoi'l1la.rles ~~ ll11~3ilS u:·galllZ<Ul;~,., · 
por um só mc~sa.rio ou suppliJJite. O Sn. Fn,A::-;cisco llimNl.I~DJ:\u-E d1JYO sür 

Citarei UIJl fiLcto sobr·c tl con::;tituid.u de •~ssim. 
mes<ts, quando cotnprtreco ap:·na.-s u1'n mo- o Sr: .. T,\. ,-.\ 1u:s ·ng LYitA-- •.. cnl,rmdett 
sarlo ou snpplentc. (jltt: e:·a. um cJrulla.rio logico dQ.:.ta didposiç-üo 

!Cm um~t ece!a eléir)io, ih tL11e tivo tlo :;ú Ju~vcr um<t junGa .. 
toma.t· eonhecirncnto n<L Commhsftu <lo l'o- Mnu illti;SI,rt} colleg.t e distincto amigo, o 
dm·os, f'or<.Hn pl'osonte.~ duas sol'iü.:i do acta.s, s1•. carug;H'as. cujo n(•mc declino com u <lo
versando todas solJre o:-J mcsnv;;~ munici- viJ:t vcn1a.. vl.,jeetou qtw l;u.l uisposição ot•tt 
pios. . !nexo p1ivol no r:s~i:Ld.o iJilO _roprcsent.<t; m;Ls, 

Nas duas sm·ies, em desae•Jilr,1o eom o ap<:zar di:·.to. l'ui ma,ntida. P.Jl'fjllC a di\·el'si
systcm:t j;L muit;o dcsmor·:~liza.rlo lia. l'a.L-üfi- dw.Le do juntas <ltlClmu·ia u unil'ol'lllÍ(li.Lde 
caç:i'io elas finnoo d.os IllOS l,t·to.-; legitimo J, Llo pmjcdo. 
figur<wu.m ciJadàos tlifl'et'üntc•s assignu.nd.J as PitP<.L u n1ctl l~sl.:ulo, osh quu3t:i.o não tnrn 
n.ct:Ls, m:t:> d.izemlo-so mornbt·os llr~s mcs;v:, valor·. v.JI'qtw l:'t up·m·~s existe urn disti·ieto; 
na. conf'urmid:t,lu das lei:~. n1as nà.o voj.J qtiC elln t1·aga grande~ diflicul-

0 f;.cto causon-rno oxt.l'::t.lllu•r.'~; c sú um Üi.~ !e.s mnsmu vae;t Minas, undi~ lmdoze. 
csl.u.Lo aprol'un(ltttLo d.o todus o:~ duet-nnontos A ;q,ura.çrí,u üa. elejt,~ão p:.tl'LI. Senador uOVil 

explicou-mo corno '.•lle se tinlm da.do. Slll' frlir,:~ nccess:,,r·ianwnto pola, ju11ta da ca-
A lui ele 7 der.cmlJJ•o do lSOG pc\l'mitte 'JUC, pita! ; o ni:í.Li njo, dt~::;Lic· flllC as actas são n.s 

qu:~nd.o, attí lO ho1·as, apo11u.s t.onlr~L cornp:L- me:::uv~·::. porqun ni'lo He podercL 1'i.tZ01' conjun· 
I-ectd.u um Jncrnb•·o tbt_ rnosa, Cl:!ttL se or~·a. ctamuntc a. do Deputa.J.os. 
nizo do seguint.c mudo: o mcrnln·o pt•o::cnl;e 
convi.J.u. c.luus elcil.oros o ()S trD:-3 elegem cJ:J 
ou·teos dous. , 

O Sn.. UAr.oGERAS - g o 1;crnpo que se. lo· 
vart'L para. tudo ist) '? 

(l Srt. TAVARES lll~ LYH.A-Nào SGÍ como é 
f'cir.o c::;l;c i'Eor·vic;1o de :t.pu.t·ac.~ão orn n1uitos 
l•:sta.(lo;:;. No rnnu, por·êrn. lliHl so colllpõc J.e 
(tu:u;i cenl;o o vinco sucç1Õi.\l:l deit.Jr:ul::i ... 

O Srt. CALOGJ~ItAs-S<J no me11 di:.,triel.o ll:t 

Pois bem, Sl'. Pl'Csidon l;u, figul'iU.'U.lll t:.n.· 
eomp<weciJ.o Pedr·o ou Paul J, quo er'<t rnom
bt'O da. mesu., c.5te clmm:wu. dons eloitUL'r)S u 
os u·cs clogia.rn o-J otüeos. Fica.va, a, llliJ:O:íl. 
Jog;ürnent.n eonsl,i l;uid:L, M:t.:'l eumo nfí.o rp1o .. 
l'iam l'a.lslfieaJ· a fii·Irw. do PedJ'u ou P:tulo, 
()llo, du f;tcl,o, nftn conlp:rí~·cco:m, <1CeL·o:-;e!:J1- esse nw.rier·o. 
·t;u.v:.ml qull ello lu..t.vit1 dado l)tu~Ce J.o dr'e11tu O Stt. TAVAtn:::; DI~ L'~H.A- •.• nunca ::;e 
an tos üe Lm•mini1Ui.l. tt oL·gu.llizaçú.o Ui L nw.·i:J, o levou, mc~rnu q tmnllo lm eleições de Pr·csi· 
sido sulJs!iítuiútJ po1· Sancho, um eloilíur sídon f;e d11 ltopu l.1líctt c Vice-Pr·psfdonto, mais 
(ltli.ÜilllUl', · d.e d.ous llia,::\, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11 :27- Página 34 de 34 

O Sn. 1·::"-ÊAS :\L\t{'l'INS (\;i, u:n :qnrt.c. 
O Sr<. TAYAJtES vE L;YR\-1·:' intoil';.unontc 

pt•oeotlcnle o apétt·te de V. Ex. O Pl'v.]cctu. 
crcando obsta.culos :w :~liskunon tn, rOdllz o 
eleitora,do, o que tambom se Mt. em relaç?~o 
ao n1nnct'<J de seeçõc:3 clcit.ol'tt ''S. 

Conw quel' que seja,, 81'. P!'esiden te, o meu 
illustrc n.migo podor·•i apt•o::;cnT.U.t' emendas, 
nã.o . ô neste pcnto do p1·oj:\cto, cnmo crn 
outr.;:;; em quo divcl'giu ; n eu \:ota t·ei jJJI' 
c.\lgunn~; porque S. Ex. ni\o ig·not·a. que ou 
t ·.m hem ti v e tli vergenci:J.s. 

Sou tão transigcntu o coneili;tdor em eeht,
çào a est<L ror.~rnia que não ll11vi•.la1·ia a.lll mn 
i.tcceiLttr que um titulo eleitot·al ~m·vi~~c 
pa,nt c:ultt oleic:·ão c que na-; eo ... t\Js deite o 
el.Jitor CSCL'CVGS::lC O ::iüU YOtO, :_t~~ignaS::iC, 
mandasse l'Cconllecm· sua fil'm:~ c o t•cmcttes~c 
dit•cctamcnte <.L junt<t aput·;v1ora. ()que :;ol'ia 
pt'eci~o cl'a q110 esse ti tu lu tive::;~o uma im
pt•e . .,;sã.o c:;;pccia.l Cttw náo so lH'C~tasse a r .lsi · 
ticaçõos. 

Q1u.dqncr• rcf'ut•m:J, s~t·\ · c·., t 1.ü:~du lJlW :~c:1,be 
C0111 o sysGCI11l.L das 1l11plicaL<.tS, tias ec'1pia:,;, 
das ccrtidõr..s. 

Disto é qno é indispen:ja.vcl sa.llit·. O l'Bilnl
ta.do da eleí ~·ão devo ser a,pnt'ado pelos ori
gina.cs; üu contr:nio, l!ada. tcrOin .;s fuil.o. 

A par&e do substitutivo da Commissão Es
pecial mais viva o calorosamen-te combatida 
nJ:>ta easa, Sr. Pre;:;identc, foi <L quo i.ncon
s:.itucionalment3, segundo so dis·m, c:Hnmct
tcu attrib11ições a a.ntorirlados c~Staduaes. 

.lá ú tm·d..:l, c cu não quero alongar muito o 
debate, o que é muito pt•ovavel, é quasi 
ccrb quo volte ain<l:.t. I~m todo caso, direi 
que essa, arguic,,ão de inc.Jn:-;titucionalidado 
nfLo data de h!)jc. Nu tempo do Impcwio, 
q mmdo Stl procurava l'é.Lzct• 11111a r.:~ rurma, quü 
gat'tl.nti::;l';:e o m:ds appl'oximu.rlamento possi
veL a J.ivt•o manifostac;iio !las Ul'Jlit3, olla ora 
u argumento Acllil!us d.o todu-; ctuo a, im
pugn ~vam. 

O Slt. l~n.ANC1i4Co lh:n.NAIWINo-lí~ntflo n:\o 
lnvi •, pm·igo. 

O Sn.. TAVArtE-5 DE Ln:A--IWa nã.o tmn. on
tl'ota.n:.o,o valrn• que se lhe quer daP. E, si nó~ 
pr·ecisassomos do uma, interpl'otaçi'i.o <wt.hen
iictt, dada pelo Congl'essu quo votou a Consii· 
tnic;.ão, tct-a.·hiamos na lei n. 35, du :~fidcj:~
noieo de lli!J~, qno deu :1, nutorida I c~ osl;adu;ws 
a.mpl<t jurblicç'1o em m:ti,ori:~ eluitora.L 

E:;to p.mto, cumo outl'os, scr:l .iscrüido, 
como outros, si não pnr mim, pot> nut.l'uS 
mcmbt•o:'l da. Commissã.o; e oston convencido 
de quo a. Camn.t•a, oscl:1Pecidn. a rospoi ~o. 
Ol'iontar:t o sou voto no sontitlo de mn.ntt>l' 
as di~.po::içõcs c:~pitacs drt roformn, r1nc, 
como j:l di:;:;.;o, sfLo snpm'ÍOl'OS ~1s con:;ignada::l 
JlJS sub3titutivus apresont<tdos. 

Yol. IV 

81 

Não cl'eio que s<~ rci:lol va 1L) voz o pro
bl ~ma, clcitontl ; :t lei quo vamos lazer SCl'i't 
ncc ~.~ss:td :tmoni,r· uma lei ele tr.LllS.(,·[o; mas 
pec1>. isamos vuktkt quanto ante.~, em sa.tis
faç~·,o aos rc,:larnos ut·gnntcs cl<t opiniiio na
cional. ( fl1;oi(u/r•s.) 

Em !SôO, o en ào Doput:tdo Lanclulplw 
dizia.. :t proposito do 11111<\ r•cfoema eleitcmtl, 
quo olla vinha roconhcct~r por:tnl c o parla
mento quo este ni\.o era. :t cxpl'Ossão ch YO!l· 
hde do p<tiz. Huj' se diz. a.qui o l"ót•a daqui. 
a mcsm<t cousa. rvhLs sct'<L Lto razão para 
quo va.dllomos no enrnprilllcnto do nus:;u 
devc1• '~ Não ; a' f"ramlos, os vieios IJ.UC dc
tunmm o rogimen t·eprc.;eni.a,tivo n:io são 
llHtior0s hr.1j:.J tl.1 quo antig<unen·c. 

Ou<.~o tliz .·t•, :~ c~tdi.t ptt:-)so, <lllC ;~ ll•.gisl;u;.ãu 
do .impcrlu Ct'<.t mais ga t·;.m titlol'a. Não h:t 
tn.l. A nos.:;:l, histol'ia polit.ica. ,·. um desnwn
tido a. SOilWihante ::JTirmação. 

I I SR. i:A HHOSA Lli\IA.-Apoiado. 
O SJt. TAV ,\IU~ s IJ!·: LYI~A-Naquullc tempo 

SÜ llOU\'0 UIH<L ('iGir;fio liVl'ü; J'ui :.t olcit;i.tu 
S:.tl'<dva. Tud<L~ as uutl'as l"o<·am mais ou 
rnenoa viciadas. 

Em li'U7, o ministl'o !lo Ilnpct'io aflir·mav~L 
em l'Olatorio, quo sô no <listricto de Lagar·to, 
c :n Scl'gipe, composl;o do cin~o fr·eguezias, 
ltaviam votado :~.()27 clcitor•e:::; o que a vo
tação dos distL·ict•)S Llc Pi:.Lncó c Souz<.o. sup
pla,ntou pelo numero to . ~o o resto tht pl'O· 
vincia d<t ParahyiJa .. 

l~rn l8tK, o gt·LtoLlc V<tsconcellos, dizia, em 
sessão do Seaado, q nc no lCiillJO das rcrJencias 
nao lwvio, :wbur·nos cnmo 1111 k111po r/1; /t(dc. 

P<tra (jiiC, poT'érn, cita.t· l'ac~o.~ pat'ticularcs, 
qurtndo ternos, em uma, monogr·apltin. notavol 
elo ~,randsco Belis<u·io, a hi:-nori:t triste das 
eloiçôos do lmpe ·iu ·~ 

Não sabemos nós quo, a.ntot·iol·munte á lei 
Sara i v~t, j:1 os partidos. q uc os La v:1.m em 
opposiçKo, poucas vezes llisputavam cloi~!ÕCs, 
CC1'tos como estavam, dr: quo or;~ inutil. 

Sievn, i~l.o elo resposta. a.os qun appclla.m 
p:tt'iL os tempos pa:.;sados, eomo os da aul'!l;e
l'irlado dos nosso~ CO:'ltume~ polit.ic~os, n q nn 
não se canç;un ele l'CJ)CfÜ' que tudo nestu Rr~
puMica csL;í desmOI'a.l izado 

Dentro de nossas instiU.Iii)Ões, de accordo 
com :1s franquia.s que. clla,s nos as:~cguraram, 
podemos fu.ze1· nma bm1. reforma .. 

A questão (1 doix:trmo~ de l;tuo <liscn<:;E('ios 
t.heoricas e doutt"inal"ias para, esl;ud;1ndo os 
casos occorrent.os, as ltypothcsuí; já Yeriti
e;ulns, dar-lhes o romod.io que oxige111. 

Encn,t·nmo)o; o problema pelo lado pt·a ticn. 
Ahi. ú qno ol:e deve S' H' atacado o rosolvirl.o. 

Tenho r..oncluirl.o. ( VHito liem ; 11mito bem. 
O nrtu/(1)' cJ vi·vrtmr~Jde (dici(rrrln Jl01' 'tiliiÍ{us rios 
Deputados J11'cscnlt3S.) 

ll 
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DISCURSO PRONUNCIADO NA Sl·:SS7\0 DE 8 Dl:~ AUOSTO 1 lE 1\J:l~l 

(Vide pag. H•i d•l J>l'e::;cuto vulunw) 

o Sr. Bulcão Vianna-Sr. Pro- ria <i. integ-ridade moraJ o <to patriol;ismo 
::;idente, rele\re esG<.t illustrada a~smnbl~a a reconhecido de tào cmorit.o::;lidadoros. 
minha temeridade, empenlmndo-rnc 110 im- ~~Ia.s pot' q I[(~ razão, Se. i>resid.lnte, vacil
:portanto debate, ora objcct:> de .:3!H1 prccio:n hm os cspieLtos, duas opiniõos nãu so lutrmo
attenção, depoi::; dos lumino:-Jos dLseursos niza,rn, duas vuntades nào tcum o mos1t10 éd
com que a -palavra eloqucnl;e do almt:zados vitl'c. 
oradores tom i!lustr11do os Annaes da actmtl ~· po1·que, Sr. P1'esidontc, o assumpto é rlo 
sessão legislativa. tamanlm geavitlade, se apresen :,a c.nn tan-

Não me domina a pretenc,:i'io <le Ü'11zer b.s dHiicuLlado:;, de ordem moral o aM con
uma solução para o momentoso assumpi.o stitttciomd, t.em r.Ue um cunho t?to pessoal, 
(lUO se agita. Tão complie<ulo é o prublom<t qne é bom dilliciL se eneornmr na lei u. so
oleitoral, tão complexo é cllo em sen r.on- luçào por que tudus ancciam. 
juncto o om seus det:Lllles, são ta.nU~s as Affecta .. o c,amo se <Lclm o nosso Ol'!.;''l,

condições de or<lem moral quo u, elle se .nismo social por vic.bs ar·rai.~adus, corrom
prendem, é tão difficil acertar com o reme- 'pidos co1no .,0;;tU.u os no.-:sos costumes poli
dio cfficar., dt~das as cireumst.anc1as actllaes, tir.~iJS, poe mcdlwt· elaboradas quo sej<Wl a:-l 
qnc, apezae das pro.jecçõc::s fulgurantes de !ois, po1· mnis bem 1'oi·mula,tlos que ~~ossa.m 
notaveis discursos, mais obscuro olle se~ sar os e;;gulamcntos, 6 muito di!Ticil quo 
se no;:; apresenta, mais insoluvol se nos elles pussam c.msoguir ímphLnt.a.r entre nós 
oíierece. a, ver·da.de do voto, som \tnl<L ref<Jrmll. radi-

Es ta situação exq nisit<.L em q 110 se :tclul, cü.l ele nossos custumcs poli ti c os. ( lpoiados.) 
mergulhacto o nosso cspir·ito, cad11 vez O mal, Sr. Prc>siJente, é tão proi'unJo, que 
mctis na obscurid::~otle, a, tacteae em busca de 1.1 therap !Utica das leí::l scr:i impotente, si 
uma, solução que nã.o encontr-;1mos, não fo.-:;se e:)t~U. a.spil'at;ã.o ele modificar nus;-Jos lmbi+.os, 
devida 11 circumstancio.s osp Jciacs, pa.l'oce- si este rlcsejo de rcgcner.~ção do vutu figa
ria que a. intensidtde d:..L ,luz que tem jor- r<tt' slmplesmenGe na. rhet:Jricl1 dus progntm
rado da discussão con -::eguo a penas deslum- ma.s poli ticos. 
lJrar-nus, produzindo impres,;ão igual á quo Esta tecunuidallO e~pa:1tosa <lo projcctos. 
sentimos q u<tndo, ao penetrar em um rico es·l;e pi'Ul'ido do Lnnovações, o;-; te act·um1llo ele 
salão bellamente pt·opar:1do, luxuosrmtente ill1~.ts hem rcflectcm as diflicuhhtdcs da. nossn. 
tlocorado, fero-nos a visb, pul't.urlmndo-nos sitnaçiw. 
o espi.rito, a. profm;ã.o das luzes quu o illu- Estamos a.nte o Ci1':lO, St•. Pt'osidonte, de 
minam. um doente g'l'avis::dmo, á c;~beceira do q1ta.l 

Por que raz:1.o, Sr. Prc;:;ideri to, apczar du so mul1.iplicu.rn os osfurços, incos~a.ntos do 
lwilho da, discussão continun.ru as perploxi- modicos nut<wois. de profissiona.os üistincLi.-'
dacles ~ si111os, pr.;Cllt'<LtHlo ea.dn. um com vaJ'i:~da c 

Por quo motivo, não obstante <1 eleva(;ão inctJIIscquonto applictt(:ã.o rle lllU(liçnrnentos 
do doba.te, surgem expedion&es os rna.is um r·omedio etncaz para. dobellar o mr~l nu
desencontrados p:Lra remediar esse ma.L, pla.cavcl. 
que aífiigo o nosso organismo poliLico, satu- E' a:-;sim c1ue os projectos se succcdem, 
rado pela fl>ande c anc.müza,do pela. corru- aventam-se icll}t~s, lliv-et•gom os c.spil'ir.u~, 
pçã.o elcilioTal. sem q no estcju, eun vencido Citt.b um do;:; 

Carcceru ,purventnra,dc eomp:.Jtcncia os no- pi'Oopinantes de ter eocontr<u.lo a soluçào 
tttveis oradcn·es que se te;}m occupt~d.u üo a::;- p;wa. cornb:Ltet• n::;ta. cdse politica em que 
sumpto 1 Não, Sr. Pl'esidente, soho.iits sã.o tts nos :d'11nd;unos com o ch~SIH'C3i;igio das insGi-
manifes&ações supel'iore.~ ele sons &alentos. &uiqões vigentes. 

Fnltn, .. Jhns, porvonturtt, a. o:·q'lol·ir.ncin. de I·~ ont:'í.o, Se. Pt•csid.onte, cada o:-.>pirito 
nossos [Jegocios politico~1 '? Ningnmn o ::l.fTie- lornbr'n. 11m~t idéa, c:vla orador lem1mt um 
mar<t :todos elles, habeis J10liti.cus, tcern J'e- alvitr·e, ninguorn so enLende, não h:t peus<1-
-velado que bem cunliecem as conuições do mentos llannonicos, não ha. id.1í11::.l mliformes, 
nosso meio socittl. pWi.t chega.rnws tt um resultado pratico e 

H.esentem-se, po!·ventura, do fu.lt.a. de sin- evidente. 
ceridttde. ou do in~pit•t.t~~Õt3S pa.l;rioticas a Ao proprio trnbLtlho da. Com missão IDspo
cmrF:s:-,o dos conceil,p!',J o :L lemb1·a.IH};t dus ill- eial nomea .. d..~ por osta Cimara para rcv~;r o 
vitl'(jl:i ·~ Aííi1•ma.l·o SLH'ia, il·rogar um:_t. inju- projecto o!rtJi'Ceidu -pelo illu::;tr·e DcJput;1,rlo 
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l!i'. _\nizL, d:; Al.H·ou, enndons;:,ndo as idt'~:ts 
domin<•n L('S um um :m1_ditt~tivo, n:lo atn-
pttl'n.rn dua.:; opiniUcs n.:~cordcs. · 

utu,;tJ·e Deputado fot. esta, doclLtl'<u:ao pe
rante n. Cama ·a. sum coi1tt·a.dicta .. aeeres~ 
(~ent:wdo quo os mornbeos dn. Commü;si'w 
as.;ign:Lt'<Wl o :~tlbstitutivo :_tpen:.l,:! como base 
á (liscus·;ão, I'eservanuo cada um do.> signa
tarios o direito du em tltir Ct·ancn.mcnGc n. 
su:1. opiniã.•J pol' occa:;;ifio dD. discnssã'L 

A i !lustrada. ba11cacla mineü·a, q uc se ro
eommcuda pelo \'alut' intollecr.u:ü do seus 
ropresentn.11tes ainrla m:tis do q110 polo nu
murl), entendou, collondo n. ostn. corrente 
rorormadora que domina. os espit·i !,os, :t.pec
f'en tn.r um nuvo :--:nbstitutivo. Pois bem, St•. 
Prcsidon te, nesta propr·ja, b~tnc<uh, sc1n pt•c 
eolwsa. em suas do!ibo.·ações. reina ~L maior 
d ive1•gcncia. ... 

O SR . .Jil7\o Lürz Ar.n:s - O substitutivo 
nflo 6 cltt bél.ncad;l, n1l1H'.ira.. 

O Sit. Hm.c.\o VJAN:\':\ - ••• ~ubro o <\S
Slliltidü. t:wt.o quo um dus ::;eu:~ illus!.ees 
1l10llllJl'::;s apl·o::;ontou untl'o suTJstituttYo, que 
ú ktndJ2-lll objoeto de discuss:io no;::l;;t, Ca.
m;_u·a ... 

O ~R. ANJZIO T>E ABREU -E um outro 
discutin, rlivcrgin(lo l':vlic:dmonto de um c 
outt·o pl'ojocr,o, de ambo:~ o.-; sub;:;t,ltntivos. 

0 Sr-t. llULCÃO VIANNA.- •.. além do ou
tl'<.LS opiniõe:.;; discoL'dautes. como bom lembra 
o nob:·e Dcpn:.a.J.o ClUO mo honr·a. eom o seu 
ap u·tc. 

Tollos 03 projcdos co11.~ignam id11:.:ts dia
mcLralmonr;c oppl!sta:::, o que pa.eccc indicar 
QIJC o J.'Cmodiu n:1u cst<í. IH J'of'ornw. das leis, 
ma.s :--;im om ama rofoi'm•.~ mais dtflicil, que 
~~a dos custumos pulitico:-:. 

Si ó verdade, Sr. Prosiclente, quo clto
garnus ao ultimo gt·;io üc cot'l'Upçào eleito· 
ri.Ll, 8i é um f'acto affirrnadn pelos inco.;santos 
roecltunu::~ d<L opuli.5.:J quo a. inYc~tium'<L 
dos cal'gos eleetivus ó :L mais f't·audulenLtL, 
si os puliLieu:; In ais urninontcs não vaeiJ larn 
om confcss<H' som rcbuços o vicit.mlCnto do 
ruvimcn ropl'esonta.ti v o poln. def'raud<tçJ.o 
das mnas, si ostu. situa1,:'ã.o ;:dllic~tiva, do
pl'irnonto tlos nossos credito:..; do povu Uvrc 
está a, dosa.liu.r pr·ovi,.tencias onm·gicas o 
írnmodiat<LS, nã.o (~monos ver(bde, Sr. Pt·e
si.![on I. e, qrro o mal q llf) nos ::~lfect;l, nfí.o (~ 
devillu á lrli eleHoral vigente. 

!DI Ln so pi'nndn a ctt.usa.s do oi·dr.m mor·al, 
que com f:·an(tlll.'7.a dovcmus conressat·, e com 
curagen1 cornbatcP, si. nos anim~L, eornu estou 
certo, o pen,amcnto patrlvtico do rog.:mc
l'a.ção do v o to. 

Ni'Lo quoeo, _pul'(!rn, dizer, St•. P!'esidentc•, 
qun a, Ir.i ol.eit.oral vígenl;o srja uma. lei 
pel'foita, odcoiumtla tlo vieios u defeito::; ; 

quo e !I :1 fl[l.tiilfaz as nossa.s aspirações c que 
á sernbt·a de su t,s disp:;siqües podemos entre
gar tr'anq nUlo.-; a. g<trantia. do OIJSSos direit.o.':!. 

Nfw, Sr. I:Jt'esiden te, ella neces:;i ta. de l'O

pm·os, d0\'0 sorn·ol' os eetoqnos dictados pela 
cxporiuncia. 

Enti·otanto, rn:l.is do que de:--:sas modifica.
ções ell:l, Ci\l'OCc de quo os incumbitlos do o~e· 
ctHal-a. :;o componctr2m dus sons deveres. 

0 SIL ANIZIO DE ABREU-- Corn esta pl'O~ 
oecupa.çã.o n[lo llevemos fa.zer lei nem cousa. 
alguma. 

0 SR. BULCÃO VIANNA-~ M.as é a, pl'e
uccupa.çãu que devemos ter, desde quo os 
fttct.os nos demonstram -que sti.bin.s dispo
sic:õcs eonsagr:.t a. !oL em vigor c, no em
t:tnto, ellas uã.o são ohscrvaflas. 

Bem venl:\,;,le (•, Sr. Pt·es~dontc, quo nos 
momen i. os éLg'ltdus de crise, quando não co~ 
nllecomos o mal, ou n:to n.certamos com ore· 
mediu, h:t, mnn. especie d~1 stttisfação na rc· 
fbrrn<L üas leis. 

K)üm convoncido, 11orém, Sr. Pt'esidonte, 
de qne ;•. reforma não será mais do que uma 
sar,i:-!ütç::1.o <í. nos:m conscirmcin. de legisla-. 
dot'üs, um<~ homenagem pt'estatla ti.s justas 
cxigoncias da opiniã.o e jttrnais 1.1m 1·emedio 
eílicaz. ' 

O Sr:,. ANIZ.IO DE Anrum -E' a. nega1;ii.o do 
p:·imeit·o uo nossos devel'es constitucionaes, 
11uu é :wlma de tudo I'azot• n.s leis. 

O Sn .. BuLcÃo VlANr,;;A- Será uma conso
lação ... 

0 SR. ANIZIO DE Amwu-A lei t} um freio, 
um coeroctivo, é <~ coaeção para a imposição 
do uma ulJl'igaç:ão. (lia out1·os aJilwles.) 

O S1t. Hur,c:\o VIA:'\:.'>IA- M<ts, si clla não 
for cxecu 1;a.d:t, como podor:t oJfcrecor cstt~ 
cottc1~ão 't. 

Como dizia., Sr. P1·osident.o, ser<i· uma es
pccio de consol<tção somo! hn.n te (t· do doont.o 
que mud<~ de tt·uvcssciro, esporando mo
LlWl'a 1' d.os soJl'rirnen tos. 

O Sn. J\NTZIO DE AmtEU - A's vozes mo
IhoL'<I, rne:srno. 

0 Sn. BLif.CAO VIANNA- 0 l'a.cto que YOU 
apontar vem demonstrar oxulweantmnonto 
qnn :1 e:ws<.1 elos nossos m:tll'ls, :1. doturpaçã.o 
do rcgimon l'OPI'esent:.tl.ivo, os vícios d.as 
oloiç;õcs, os esca.n<ln.los que 1\·ortuentemente 
sr. (lã.o em totlofl os vinitos não dovom sr.r 
Levados á conta.llr~ toi eleitoral vigcnt;e. 

Ninguem p.J(l:Jr<í. aillt•m:.tr que já houvesse 
lei que mai:; pf'opictassc tt f'ea.udc U.o que o 
p1•imeiro rcguhrnento t·epnblie:~no. 

En l;rew.nto. eotno ainda. Pcsta.vn. om nossos 
habit.os nm pouco de l'espeit.o pela maniies· 
tt~ç:ü.o do.) cülu.dãos nr;s comi cios olei toraci) •• • 
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O SR. EDUARDO RAl\10:3- Resta, V<~ ? V .Ex. 
é muito uonevolo, porque as eleições foram 
acoimadas dos maiores dereitos. 

O SR. BuLc:\o VtANl\A- .•. nas primcü•;~.s 
eleições republicn.nas, reaLizada:; em um pc
l'iodo de dictadura, apezar da. pecssão gover
namental, talvez devido ás incoetezus do 
mom~nto, muitos cidadãos pudet'<Lm rurat• 
as chapas officia.cs, obtendo ,,,ccesso no seio 
da rept•escntação naciorml, cort·cndo as elei
ções ao menos com apparencia.s de lega
lidade. 

Como era. m~tural, osso regulamento; tão 
mal concebido e peior executado, não podia. 
deixar de despertar os mais justos clamores. 
Forte~ coreontcs na -l:Jpin.ão c no Con .. 

gt•esso se ostahelecer<.Lm l'Oelamanclo <L rc-
1orma immcdíata desse reguhmOIJto :.L que 
so attribuiam :.1,s granJ.es f1•audos,pelo quo Tui 
nomeada mna Commis~ã.o Mixta pttra elabo
rar o pro,jecto. 

exccut<trht, nü,o clteg<.Ll'Ü.Llllüd a C':;> to <l v i! ta
monto dos Slt n·rvgios contra o (gml t:Ln to 
so clam<t. 

E' put· is-;o, ~~·. Pr:~sitlunte, que cntt·o 
neste dcba,r. ~\ dL~S<.donLa.d.o, sem ns i li u:sõo.:; 
r1ue admil'o orn (1Ut.ro:5 cnllegas qne com Lal 
elovn.(:ilo si te ·m empenlndo na discu::::·úo. 

O SI~. A:\IZro llE Arm.t·:u-ELt cntJ 'o com a 
convicção t~e q uc tuna. boa lei, si 1úo <.u:u.kt 
uma, vez com a l'f':.wd l . elimina-a em par :, e. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS ·- E-:;sa, eonví.
cçã.o tinh:.t-a. V. l•;x. qmuHLo votou :.t lu i do 
1895. 

O Sn.. "\NJZlO DI~ .\mu:u-Nfto votei p·w
que não l]l'<L Dopuli<•,d.u; ::;i ou tive . .;so i'c.eo
nllCeid.o ilS. SOlB lllilO:~ l'OSttll;arJo;:; , IÜ[ .. n .. lti:L 
f'l'anca.mun to como faç:o agol'a. 

O SR. AuousTo JJt:: FI~I-Tl'AS-- Ess<.L cull\ i
l~~Jio tinlttân todo::; o:-:: que votamm t.t, ki. 
em v igot•. (l'rocam-su out;·us uparlcs.) 

O SR. BuLc.\o VIA:'\NA---· N::i.o CSL'JLL sus .. 
tenl,ando a ineflicaeh tiad leis, ~~oi quo as lei~ 
podem mol.lificttl' os cosLnmc~, m<.L~ ~_ ·. preciso 
que ellil.::; sejam excctLt<'Lrla:-;. 

O que nilo pt'>tL) o!l'Cl'CCCl'·llO:·; o nobec 
Doput,a.do é a, gat•ant.i<L da o.\: ~cLtçào <b let 
por aqueLes qu: Leom <L~3 respóihli1bilidalltJ::I 
do poder, on tlas siLnações poliJ.icns. 

Com e8crllpuloso cuid<.Mlo J.'uram escolhido$ 
p:.tra. estudar este importantissirno assumpt.o 
:.M Deputados que mais se recummondavam 
peLos seus talentos e estudos ospeciacs. O 
Sent1,1lo pi·ocerJ.,m díl, mP-:::ma, maneira c fui 
collocado ;,L frente desta, Comnüssão, como 
seu p1•esidentc, o venel'avel conselhciPo Sa
raiva., que julgo nã.o ser preciso declarar que 
f'oi o pJlitico no Imperio que mab se in te
ressou poli.\ verdade nas urnas. O SR. ANlZJO DI:: Awum-V. Ex .. onde v<.~tl 

O SR. ANIZIO DE AnREu-Dcpois do mar- buscar homens 1 al':t osses c;n·gost 
qtLcz tio Pa.rrmá. O ~n.. Bur,cÃo VIANN.\-A lei putlm·;.í. mn·-

0 S~t. BuLcA.o \'I ANNA-O tllal'quoz de Pa- dHic:.tt' os costumo::;, ningucm con to:\Lit tt :,ta 
ra.nâ, pelo menos, não tove a opporr.unillado in!lu~nd<~ sob1:e os de~.Lino::; de. um rovo, 
ou f'elici<lado de oxecutn.t· uma lei que produ- ma,~ e ne.cc.~s~rw. que se,)~ cumprltla.. -· 
zisse_os eff'oitos qne ros•Jltara.m da primeil•<t i St, pois, n<~o hn· <tvplw~uht pulos ot•gr.w:-; 
eleiça.o dircct,t. compctcntoil, e imo JWdom alia, OXC'l'Cüt' !L 

Pois bem, Sr. Presidon te, po.;;ta. om ex- sua.. aeçã.u honoliea subt·o a ma:J:-3a gut•a.l da. 
ccução a lei vigente, logo n:ts primuirus elei- suclc<.hdc 't 
çõcs que S3 succcderam, roquiutwa.m.:;e do Eis, St•. PJ•csidonLo, a quo:-~f.ão <tlle su 
ta.Lmu.neil•11 as f1·u.udes, cumulal'am-sc du impõe o quo não uO\'O ~m· i Iludida. 
ta.l modo os escn.ntlalos, ClllO muito di:-5tan- O nobt·e Duput.:ulo, qno mo <li:;l;inguc eotn 
ciadas iicaJ·a.m os tas eleições das real izadn..;; os ~cus apal'l,cs, U.lJOz:u• dos sc11S Juu v a \'o:s 
sob o regimon llo regulamento Alvim. Ora., osful'<;O$, dus suus b!cnr.o::;, por mai::~ üllg"•l
si a. simples modificação das leis, a mudu.n<;:a. nhosa.s quo :::cjam a.;; eumbinaçõu::J q((osuggilo,~ 
tle regulamentos pudesse jusLiflc:.Lr :.ts o::;po- pai'c.t uvi tu. r os artilido .-~ da, t'I'i.t.udc, não lo
l'ttnças do nobre Dcptltado, opel'ando a. revo- gr>:.H'á os s:nts p;ttrioLicus intuitos, si os exu
lução bemfazcja. do anoiquilar as fe.mdes, cutores viohtrcrn as dispostções rega.es, 
assegurando o exe1•cício do vo:o, como ex- corno tem acontecido corn a lei om vigoP. 
p!icar-so que logo ú. primeil'a 1wova dtt loi o SR. AumJsTo m~ Fm~ITAS·-Nã.o so con
n. :{5 as eleições tivessem ma.iot>es vícios ou tosta a hon1lade 1ltt lei Sa.mint, entretanto, 
mais generalizados do que as que foram os seus offcitos v:.trittran1 cnm os e.xe
leihs no per iodo da dlctadura vigente, no ro- cntorcs. 
gulamcnto Alvim '?- Seria porq11c o lcgishtdor com este esLa:l.istn cll<L dou oxcellonte r·:)· 
de enlião não se compenetru.sso di\S rcsponsa- sultado, com 0 viscondo de ouro Preto tL
hili<lados da situt~ção, votando umtt loi. que vemos camaJ'<t lllmnimo. 
não oJfel'ocia. garautias ao exercício do voto '? A olllcaeit.t. dét lei ,lop<mde, poid,d;J, :~m·iodu.-

Nào, St·. Presidmite, a. St~bodoriét, !lu suas de d.i1 oxocw)u.o dos q no ost5.o ;i, !'t'Uill,u do 
üi~po8i•;oos e~:~t<.i, a d~:Jt:ui.IH.":ola·;.u· quu, .. )i fu:;:.>u Govor1.W tt~ Uni<iu o tlú.:: l~:;l;,~·.lu. ;; . 
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o ;:.:1 :. 
vida .. 

ln rln-

O ~1:. At ·l:rSTil n; : F'ttEIT _,, -- Lll :::·o .1üo (• 
da ki. 

prnhilli\ nxpJ'OS~:l.lili!ill.n a. CMts l.itlli.;:~o n.1 
:u·t. (J(J, ::::: I " . cu.i:1. lni l.no~.>:l. pa.ss:) :t. pl'0!2ütlf't' : 

«E' Yn.la.do a.o Co11gPe~,;;o comnwi.Lm• qwd
quer jm·isdieç·ã.o fedcl' :tl :ig justiças dos Es
tado:J . >> 

() S1: . Jo ).\ 0 L U IZ A L\TS - :\ ld sr) \·:de 
p.1h ex ecu,:i\o, <~ cn· i,lf · nu~. (.iJWrtes.) 

o S it . nn.c .\o VL\i\:'\A- ?\fnii.!)S :-JÜ,i) os 
}WI)jocL .-> o !l'e •'l~eidos :i. eon .~idei':'l. <:ã.o ch Ca
rrnt·:.t para t'e.;;ulver·om a c·.t·iso puliLica, rp10 
no~ :i,Vfl.s·:>all:.t. 

!·:ntt· nt.<tn tu , elo cstnd.o, ombo•·a li !.!·c it·o. pois 
nào nw f,ú pos::: ÍI'•:l apt•nCnn,l;d-:, , pnt'ípto ns 
}H'o.indls se teenr snc·.cmlblo q 11:tsi q ll!) di;~•·ia
liHmLc, i tnpbn!;,lii-so r.m meti espi •·ir'' ::1. run
'Úcl;;'tu dn irnpr·atieabilidatlc da s moíli t1a.s 
sngg1q•i ,la.s, já, pm· sm·cm rtn !<t. ~ visivelmente 
hrcun . ..;titnciunn.c·s t! uutt·a~ ma.nit'osf.:unont.c 
incxequi.vois. 

Quasi todo~ os projectus pt'OCIU'a,rn entreg-;u 
:í, justiça. bcn. l, sup:n·i ntondi1b. pela .iu·d,iç[t 
f'.:üm-al, u procoss,) elr.i tot·a,l, dosde o ttli:'3t,l,· 
mon!;o :1, t;1~ <t :1.pul':1.çã.:J. 

N;\o me l'OJ.)Ilgnn, a. idéll. ch eonnar cxclm::i
vnmonto ;_i, m:bgistl'a.ttLJ'n, o :LIL3tl.mento. 

Conflo ma.is n:t in tng-eidade tlo juiz Lottt•[vlo, 
}H'ovi.lo Yir.u.liei:.tlllOIHC o eom :1. responsa.l.JtU · 
Ll:L<lc ducul't' i:n t;o d.t: ::;ua,.; el cJ v,ulns fuu,~<.:ucs 
du quo no CI·ito.•b, d:t.s tnutlicipt.lirl;tLlP·i, <JIW 
Hií.o CUl'pUl'il.<~!iiJS pul.ti ... :ii.S. 

O S1 ~ .. Jo:\ o l.t · tz Ar.v1·::-:-E~tc (~um tlr.f'oif.o 
rla.loi n. :::5, q11r~ V. l~x .. i:i eonolemn:~. 

0 StL llur.c:\n VtA:'\l:\'A--Ptl:IOPi:t antneipa.e 
n. t·o~pJ-ll.:t. ma.:i p:tt'.t, n.'í.o ini.r!t'l'ompm· 
o r~tu·su dí' mi111la i obSül".·:t.(:Ür!s, pnnniti.a. o 
IIOht.·r. I'Jr.ptlb.dll f(ll :l O t':t<.'it oppot•tun:.t,lllOiltO, 
IIIJ tlb:n.niln 1'11 '\ ~i. p ,ll'VC\:Jt.tli'H., P~ :lUCIC\Cll'-rn .~. 

Sl'.I 11'0sidl'.!ll: \, li <Jil oud.si n:i.o lllfl l';dha, n. 
JtH'Illlll'ia, q til \ q tt:wdr' u 1:oii:O::Ollleit·o S:u•ai •.r:.t 
apt'n:o~nn !; 111 1L'' l 1il.l'lanwnLo a. idria dt~ confiai' 
o pt•, lr :Ps . ..;o fllni tol'a.l :i. llli.tgi~tt•a. tnl'a.. llo11 y,, 
q lltllll, t'.Oill jllsl;,l..; f'IIIHI:tnwnl .o.~, p :JtHIOt'U.SSO 
a. inel)nvrmi.nnt·i:L dtl. mnditln., q11o p .. Hlor•ia. YÍI' 
pl'O,itulic:a,l' as <:Lnvada...; l'Hne<:i:ios do j11ir., nx
pondo -o :í.s p:tí.xüns (JIU resu!L .. r.m da,s lntas 
pulitiicas, e.Jtn dot,dment.o dos inliorns-:r.s con-
11 :tdus ;í, ;.;na gTLiH'.i:t. · 

O .illustt·o c:-; ta.üi ·,: t 1. noh ·omcmto conroilS•lll 
que llto domlnc~vam este . ., recoios; que olle 
iiornia. q11o '-\ rnu.gisl;r·a.trH\1, s ~-~ dnix·\s:;;c influen
ciar pela.tl pai:<õ !:-: com pt•ejll[;t;•J (l;.t ju:.;tic,:a.. 
ma.s ctuo si :vlopta.vu. : ~ modida. ora porque, 
n.pez:r.t· dos i neo11 von hntos a.pon btios, nã.tJ 
nnt~untl·n.va, outl'a. ela~s\ qun oll'et'iiCOS')O me· 
Jhnl' !') ~ vrurt::Lgcn~ pa.J'< .~ ga.1•antit· o voto, o quo 
Ol'a. u CS!\Opu ria. Sll .l. pJIHi eí~. 

Dis tinch s como :são a;; a.Ut·ibuieões do 
Est·tdo c da t:nFto, :~olx;t·arw como ·ü o Es
tado tt ~t oL·bit.a que 1110 foi tl'a.çatla pelo 
nosso p:wto f'unüamnntal, nã.o pódo a União 
invadir.· a osphCt'<"l. de :ter,:ã.o dos J~stados para 
eonf'orir attt'ilJuiçõc:) a nm cios org·ã.os (lc sua 
sol.Jera.nia. 

O SR . .ro.\o Lm:r. ALVI·:s- E nós eonfel'l
mus fnncções ao.-: jttizcs de dirr,lto loca.cs p:u•a 
nxneu!.n.rcm a lei d.o fallencias da. llniio em 
Ol'ÜOI11 pl'oi CO~S ilt\1-. 

() Sll. Bur.cÃo VIANNA. -A difficulda.do de 
sopat'li.I'-sc o d.iroito substantivo do <tdjcdivo 
ern certos e determinados casos tem dado 
logar ao fa.cto quo ;"tssigualt"t o nobl'e Dopu
!;a.do, o que ttliás nã.o pl'otendo jiiStificar, 
mas cst:t eircums!.aneia. não pód.c favo1•ecer 
a al'gnmenta.ção de S . Ex. 
P ; Ll' ~t melhor ücmonstt'ar a. inconstitucio

ml.litl<Lde do eonforü· jm•isdic<:·ã.o fodet·a.L ::'1. 
justiça. luCCI.[. mo SOCCOI'CCI'OÍ, S L'. Presidente, 
rla.s p.:t.ln.Vl'tts do ominont,e com'(llcntadoe do 
no.-; . .,i1 Co11st;itui•Ji.o. o Dr . .João Barb:.dho ile 
UehU<L Cav;_t.letLtd;i, que em tormos clat•os n 
p .. ecisos as .. üm so pl'onuncia.: «Commettm• 
rp1;1lqtwr· jul'isdicçã.o f'odol'a.l. .. » 

O Sn. . .JuXo Lurr. ALn:s- .Jurisdic~~rr.o f(l
dcrn.l! 

O Sn. Hur.cX.o VIANNA - O n.lisbmont.o 
do nloi toros pn.t>.l. elt:içiT.o fed.ct>al n?.í.o (i jn
l'i~dicd'í.o l'odm•al '! 

Jll'tl~ng-nintlu nr~. loitut•a, do (1110 fui intm·
t'o>mpido pelo a. p~t·l,n dn no!Jrc floputa.do, 
as~:im s·~ ITI 'tnifest·1, o notavol publieisl;a, 
cuja. opinião apa.drinba.r:l as minhas dosprc
tollciosa.s pon<Ler:tçiios. « Commnttc~r ;itU'is
dier,\rw ;í, ju:~t.içrt dos gstados ser"irt violar o 
principio a.dmitfiido como essencial <i m•ga
n iz:J.t:ii<J L'udeL'<Üi vá con.:~ tHuciona.l da. duali
datle .iu1Liciu.ria. com f'uncçõcs pa.rallohs c 
disl:ind<ts pa.ea. r,ad.a. uma. dn.s dt•dons do no
~ucius quo llte3 Kio rc.-:pocti va.mon to a,1;t,ri
huitliLS. 

Separa.damcnto constituidas, como é in
d.isp :msnvel quo soja.m, teem ellas para seu 
mDvimonto apparclhos e orgãos distinctos. 
1~, i~t:> posto, seria. contl'adicçã.o incumbir 
:tsSLtmptos felora.eil ií. deci-,ão do funcaion:t· 
l'ios lo caos.» 

P.w estét~ cnnsidm·a.ções ni'to ::::ou infonso a, 
sr. Plltl'e~a . t· i't. ll1<Lgi.-;t,['a.tul'<l. o a.list;u.mcnt.o, 
mas o q11c nn.o pot!Mnu~ fa.z w r'~. cont'\!l'ÍL' jn
t·i :~<lienil.o l'r~rltwal :í. jn~d'.i,;n. l"nii.l, pol'fJII!' o 

Dca.u l;e da clar·eza. do tox to constitucional, 
cmjm; intuitos bt•il.ha.ntamorüo dosenvolve o 
íliH:;t.:arlo comrnent.·.1,dor da. nos·m Con.-ltitui· 
çã.o, Mdio quo nenhuma. dnvida p<Jdo sullsistir 
da. incJns: •. itnci . Jn:~l hla.dr. do so conforit• ,in· 
risrl icr.~n.o fn1lnra.l ;í, ju~f;k·n, Joc:t.l. 
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Si é parmitti<lo su.-)tentn.r~se que a, União 
pódc conferir attribui~:õos ~~ um dos poderes 
do Estado, qu: no circulo de sua acção consti
tucional é tão 1nllepen[icnto quanto n.quelb, 
par-ece q 11e a. reei p1•oca. t.:nnbon1 elo ve se1· 
admittid.a. 

E, neste caso, i.orr.mos a. anarch L;., o (JUO 
Jll'oeurou cvita.r o log is': L<lur eon:.,;ti·ltintc;, 
delinüta,ndo <.t esphm'<L de a1 :ç:ão da;.; d11:t ~ C:II

tüla.(lC~ po ·i tica.s. 
Penso, poi.~, Si'. Prü!11 dente, que ~~ s t :_L me 

dida, . all!m de SOL' uma ..-iol ,ç;·i.n do nos;:;o 
pa.c~o funda. menta.!, ~.: o nstít:H J lllli~L nmeuç;<L 
para o regimen fodot·a ti v o, com as tcm,ion
cius coptralizadoras quC' so v?Lu ::~ .ccontni.Lndo. 

0 SH.. ;\NJZlO Dl~ Amu:u-V. Ex. n,t'.ha, que 
(~constituciOnal uma. lei il:.t Uni:\o. di.LIHlo com
petenci:1 aos municipiQs ·r. · 

0 Sn.. BULCÃO VIANNA- A Cunstüuic,:ã.o 
não veda exprossa.rnen tc, como conl'orir·-so 
jurisdição fe,.lera.l [L just.i ç <.~ local, pelo q 110 
si os 111110 ·cipios, q11e · sã.o COl'poraçõss poli
tiC<LS c antonoma,s. acccita.re1n, não vej ' in
rouvenieocia em serem investidos do taes 
. funcções. 

0 SR.. ANIZIO m: ABIWU - l·~ si O Fsl;n,(Jo 
a~:ce~ta,1· ~ 

O SR • .JoÃo Lm;~, At.v~-:s- Então não é 
obrigatorht. 

O Sn.. BuLcÃo VIANNA- Si é f'acultatlvll. 
esl,a. attl-ibuicã.o, acrcJ it:Lm os nolH'CS Dnpn 
tados que a, ju;:;ti1::L luc -.l, j<i sobrcca.rrc.L:;.Ltl:l 
(le trab;:dhus, Íl';i ~lecc:lit:Lr· mail:l C'::d.a l·esp .. m
salJilirlarle, sujeitando-se ai nüa, <.iS penalitlades 
ostu.uelocidas, at(l <h pc\l'(la do logt~r ?. 

AipiliL 'fl1U.ÍS VÍl'Ú. CUI1COI'I'el' para, c-;Ü1 re
})UI:it1 da magi~ti'<LtuJ·;~ local '~ s.tn:l.<,~ü.o e:-;
quordiL Cl"!l quo vêm cnllo r:ii.l - é~ o suiJ$I;itul.ivo 
du. Commtss:w e os outros pt'u.JCctos que com
mut~om a, Oiit'L justiç<.\ f•JilC:ÇÜUS oloitül'<LO::l, 

De fucto nã.u me parcco regulitl' qnc o:~ 
actos do j11iz local tle ca.togoria. igu·ü tw 
juiz f'edceul sej:tm l'OVistos por e~fi<t tLntu .. 
l'ida.flo. 

l\·Ienos proced cn te é ainda, St·. Pt·csi. 
· dente, o dísposiJ,ivo U.o p :·ojecl.o U.a Cornmis
sã.o, que, creand.o a. jun1.;1 revisora o a 

. apura.doré1 composta do ,iniz secdonal. d.o 
pl~esidente do Tnibun;11 de Just,i~m du Estad.n 
e do procurador, conl'eee a prcsi,lcncia u<L 
.junta ao ,juiz s:.cciomLI. 

Não me parece cut•iwl q no o presidente do 
primoíro tribunaL do E:·i/,a,do v;l :-::nt· morniJro 
de mna junta sob a. presideuci:.t do juiz tle 
categut'iiL in f'el'ior. 

Sonrlo facuHtttiva o:-Ji.:.~ oi.iir•ilJuiçii.o, d1tvido 
muito fjllO O fH'O~idoJitC~ do J;t•ihlltlill :-lli}Jü· 
riol' do l~:~t:tdo vd, aecelLiw csLo fJU!•OI. so
cuncla.r.'i.o. 

O Sn.. ANizro n~-: Aura :u -- Nào t~ lMpel 
sccuncl;_Ll'io, Citi todo Ci.t'õo ac: !;eil.a JJlOS cm olil.l a 
a. e:--::::o rc :'.: p ..:~ i Lo . 

O Sn .. Hr.:Lc.:\o \'L\\' ,"A - E por mai;:; rn.J
tle.-;t a. quo po:--::--:a se1· a ,ju ,-.: ti ça local. dovomn:--: 
acat l' as ]Jl'orog:ttlYiL:--: e o::: pl'l vihgio:-:; tks 
:::OIH mern:ll·o:--:, r·e :--: )KM.at' a lliorare!Iia do;:; 
st•ns l't\]H'c :--: on i an i. ( ' ~, nà:) :--;;Jn do li c ito qlle a 
Uni :'to te nl1a. o ,;_ it·r·if;,) do í:ollne;l :' us ::n s 
f'llll CciOil ;l,:· io:: de in !'UJ'i t) l' 0 11 Í {{ tl :d c.::, tl'._!.!'OfÍ :L, 
1'.011 10 :-: :1 e i'Í ul'c.-: a•;~ nrncc íormrios tlü f)
tcLdO. 

Por <'~t : t ~: con:--:! rln:tt,!í'íc·s V<;··::iG q11e c} impr:L
ti ea.vo! es te sys t,o:n i ~ de :::o cu nft~I·ir· .im· i~ 
tlleçi'í.o ü. ju~tü: a. Juea l, ctmnnuL.tivamonto 
com a Uniiio, nJ<''ri.l rio fc l'i1' manif'e:--:L;tmento 
a nos;t Con~nituic,~:-io. Assim, p: •is. 11enso quil 
s~ üi;;;posiçõe~ do p>:;j : ~c to tl:t Carnn,J•a, do 
Sllb:-l:. itiiti vo d;t, rnaitn·i a da. h 1.rwad<L minnii':l, 
o tio tllnstt•o,: repl'o:--:Dnl.:tnte do Rio d! ~ .Ja.
llOiro, qno ·confut·em jm·i f-alicç-il.o ;L jn.--d; i<;~:t 
loc<tl. nU. > l~·)clem ~cr tLcccil:t:-: pe la, Ca.rnn.l':l. 

Paroco-m c, Sr . PI·csidente, qu·~ os an tu: ·( ;s 
do pr,)_jocto quo ncporli kLm to P acertado com 
o rcme:lio par:.t a verdade do et lista men to e n
t.roga.ntlo a, dltl1 con r~~ e t:?: o <i jn =- tiça local, nx · 
clusivn.Inonl;n ou, cnm ontrns o!emcuiiL)~, S!lb

orrlinad<L ~i jusLiÇ~t í'er.liwa.l,sn o.-;r1w~eon1 d:J 'lne 
j rt no 1·ngi men d .> lo i a e f.t! :.d a. esta cabo du
cidir u ~; roem•::\! ' ~ eleiLoL·a n:-;. 

Si; poi::;, t Jm ri just.i r:< t f'Gcloe:tl a, ult.irnJ. 
pa.lu.vr·;;, sohr~ o alist.a.mentn, il l tt :3~; i :- te ao 
cid ;.uiàU O tlil'Oit:J dü iiJf,el' IJOl' t);) T'üCili'SUS 
cont l' a. as incllhÕo.~ n ex l:l usõc.s ind ebHi.tS, si 
ain .la p.:1•nli Je al ui actu :tl que se possa. l'ü
eor-r·m em glniH) do ~:tlist : urun to rmudttlonto, 
c si e::\Ül. jus1.i1;~a olft~l' é J (! e t:1.ntas ga,r.~ntias, 
pOl' (l\10 l'i1ZàO eont.i Oti<LIH i ~ :-l f'L'iLUJe:-; ÜOS <.Li is
bmcntDS, CcJmo explic:u·-:-;e itil in:·v~r·ipçôns 
el~i1;oraes rl'nÜtlttlcn t.as ~ 

Não é a just.çu. f'edoecd a me::;rn;L f~ntL!adc 
i.L quem a lei ttctu:Ll conf'd'C ;L u!tim:t d •d .. 
são sobre os <tlistamen&t, ~ ? Por (jll(,) nwf.ivo 
se vel'ifieam t; ·1.nto ~ a.husos t I~' pui'f}llC, SI' . 
Pl'esidentc, n cidaílii.o n<1o se inw1·cs::L 
m ais pulo pleitJ c nào ~c intorcssn, pút'cpw 
ni1Hla. nwsmo que con!)ign. vot;n·, sem,-; vuto5> 
nilo siio r .!conlwciilos. dusclo quo au Pudut• 
Lcgi:lhti\ro c:~bc :t ;~,bnJ'i.LilÍ:L, f]_ll :l tem. oll

tend ido de f<tzer Dnplte:Lrlus. ( 1'1·or:mn-sr! 
apar/rJ.~.) 

O ma.!, Sl'. Pt•csitlonto, ni'í.o (• da. ol'ga.ni
zn.r;fio do alistamen~o pela:: eoPpor·a.çõ.~s lllii
nic ' p;tel:l, corno disp:io tL ael;u:tl lei, d 1sdn 
que a ,justü} '• f'edoral pod íH'ia. eorl'igie o.-: 
v i cios q 110 pr·oju<licnm a t·, ;:.!.l i dado tlP:-lojad:L ; 
ollo (Í dovido :L ull~J·ns <: :Lusa~, que n~1.up . tdo
lltus infiJliznwnto l'clltiO\'n t· eo rn p1·ovid.mwi :t .-; 
lr \gi :·d:tli. as. 

1\tl'i;ant.o. di·-HJo IJIIO o pt'<J.Í :ef •. J d;~ noJH
m i~. Xio, o da, b:LIJ<mdn. rnin r·i l'í l,. • , 
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r:-.r SR. DsPCTAno-Da. haneat1:t. n!innir .. t. di ·o!lo não lho assi . ._;to com rf'LaC'Tio :tiB fun-
não. - · -cc.!on:ITius du l·:st:vll} q IIC n:·~<) ostci ob1<ga1lo 

O Sn .. i1uLcÃo YrA0:i\'.\- .. _ 011 rb ;·.lg:ms nn .. .;to:tt' enc<.Lt·~o:-; tJII(~ 11ãu llw um·tonceni. 
membros du, IJ:Jne:u_h mind~·a e o t/•) nolwo Em OIItL'•'S poní;o:;;, ali:ío; (•.:r[Jitrt.CS, de uma. 
Dnpll'<t.do pulo Rio du .í:uH·ii·o ~~urHi:zn:~ 111 a ~·el'ol'nl:L ~;lt~Hm:al.: n:-to. me prtr·<co quo o pro
d!:>posit;àJ do 'lu·.~ <'L ,iustiç:J, !'udo:<~.l t::LbfJ ele- JI'Ct•) da. Com.rm~::>a.o :iuJ_ L oxurtt.til·t:l, num quo 
r:u.lie t\iil llHiiJJ:l. in .. ;Lanei:J, o~ L'ec:ursus uini- tdfnrr,::L m:us ga.l'~I.nttas do llUO o I'eo·imcn 
,,,n·.•c~:, di:-iposit;,;"liJ q11ej;i :~e : 1.:~ll:1, n;1, lei eki- olc•itli::tl d~~unt<~. .., 
L~í·:tL ~,·jg,;ntn. niw veju not:t\.s.:;id<ldt} du sü I( a.ssirn.q1to, n:t t1l'ganiza,:~ão das mesas 
vJOli1l' ~1. noss;~ Cuilst.ituit'i'io, um ponto cu,pi hl ol:!ilo~·aes,. a.ll··m do pro,jocto incidir· na incon
do 1'8i!llllon 1t'dOI'::ti.tvo. p .t•:t ,,;r\ c,_mrodt·0 w ~ntumcn:dtdadu fJilO .i<L üemonstl'ei do com
a!.1;t•ihuiçõo;, C[IIe ttilu pod<•tnos conf'8I'Íl'. mottm· Cuncçõos ú .iustiç.:L local o processo 

o SR .. Jo:\o Lrn Ar.v 1:s-IJ:)humcs c 11 r,;·u1 r:sLt.bllll~cido nilo íl illieullilt o abp~o d:.ts dup1i-
viul:.t<i:~s. :ÜGI'i!mintlO dlmp,}tUlWlll, :'ts ltl!I!IÍ- UiLLi,lS. . . , _ . . 
cip.didatlo::;. ( Tn!C(fi/l-.''U vw·io,, rmt,·os UJ!I(i'/e;; l: lllil. . (?:u <tllü.-)l.l )f~S maiS S<~l'ias em nw .. -
~i:l.lrt: o.;' Srs. Al~,q~!;lo.de- }o';·u·:lus, j,coru:;ilrlo J tc:l~~\,oie:.t;u,t·:Ll, St·:.Pr:~}:;id_unl.e_, uma. das con
!·1l[JI-le1.rus, An~;:;w de Abi·eg e .Joclo Lw'-:; llli.,UC::; JllcL,;, 1111po1 Llnkl~ t! ou ta.t·-~o a todo o 
Alves.) tr:tn~o as duplic:ttiLS de mesas. 

o Sn. Bur.c:\u V!A:I:'\A- Sr. Pi'U itkr:Lt-., ~Pef'(\~i~l'l soPá, St•. Pr,•sidunl;o, que ni'i.o 
) lt:t.Jil el~11r:ao, flllll u oleil;orado rii'Lo encontro 

monos lugicli q uu o project.o cJ,_, algans Inl'm-
b;·os da. lu.neada. mi 1wit'êt. ~~- 0 <h (:;ummi:-;s5.o :,s 11103 1.:-\ un :c poss;J, exorcor os sou::;' di-
qtwculloc<t ;~o litcio do juiz na, .J·nnLtt dll alisL:\,- I'dtfl~:,rlo que; :t. .racilid:vle elo so OI'ganizarom, 

tlentro dus lmut lS da. lei, mosa.s oloitol'aos. 
monto o QJ'('Sident.e do Cdi~se!bo municipal e 
supplPn te ~!e jntz . l'u•1<•r,1,], onLi•Ia.•les r<•pn- : S~ .os)~1.~sa.r·ios leg<te~, pa,l~ét fugirem á.1 con
i,t.dn.-~ s·1spottas <10 wtm·o:-:s 11s r)l)lit,i('CH. ttngcnua..~ tio l~tn pLII.o, nao compal'oeormn 

Si, como 1) em'I·en r,o, u jüiz (1 a mrJI !toe o·n.- n?s lllg-:Ll'_us dc;r;_:·n:~dos_ ou n;\o :Lpm·al'Olll do
Pantia. p:.Lt':t a. <?fTi;~a.e!a du alist.:unc :to, f;01. :.~~~-unelli.e_ .:~~. st.I ~1 r·:~.!.!~l?s. :It~ elmtor;tdo, por 
([11(1 muttViJ clumnun·-llle as l'<~snons;tbili- :::~.tem enn!,J.tl'I0!-3 Ml:;; Cdlld.tdatos,- úo sua, p:u
d:L:lllS com '-~ pit.t·tir~ipa.(.:;lo de dous comp:t- l:I:tl~Jatlt\, osl.1\ sc11 p1·uuod m~o12to ha uLJ úos
nhr;il·u~. qur; al<~m di~so c;n m;dol'ia i1<t jllni;;J. pei'hi' :t, revolt L 1b:; oppo!-3I<:oo.::l quo Jispu
pudm·àn inttr.ilizar o O>:f'ui'ço de~i:t. n.Ítiior·i- wr·on~ uo elt~nwnt;ns, o~fi:.t.bclemmdo-se um:1 
d:<td l? E :ü u;:;t.u:-; inüi\'ÍLlttos in~pit•;un eiln-~lt'ü:l; 1; 1 ::~.n .. ~~un s?':á· liu.n~~ie~L p;_m.t mo<lifica.t' os 
fi<~n~:a. como se enn1le11tl1it.I' 0 sy::;l,cllta. <I .• II 0 ~,:sus r~u.,~u~~l.ls. pdlll.Je~:. . _ . . . 
lct 110tual.qnopot•umaenu·onllusa cumbinaC'Ü.I> C,>IIl .cl. LtuiJLLdo, yoLeiii, tLls d_upltcat<L~. 
facilita., o q11e nã.u fht, ~ }H'PjJcto d:t eÔill- g"lliL~'<l1.du.s. :~.pparcr~cw~ _de logaltda.de, os 
missão. a rnpt·oscnl;ar.~n.o das lliinoi·üts nas clwlus pulti.H:u . ..; n:~o u·no sn avonl.tll'iLr u. 
sec~;üus inclllttiJidas <lo tt!lst;~ 111 cmtu '{ llll1iL lul,:.t, llüiii,'.t.os l!lcommodos de protestes 

Out.!'o po!tl.o do pt·uj<•c:to l~ 11 eomtni:-:~ã.o os- o. ot.ti,J'it~. pr'nv~dnrwtas par~ dnl'osa. tios :->nus 
p:Jci:d f!lH\ 1110 p l.t•ncn inexr•rtnivld 1') 0 (jllll,r..-;- dU'dl.tus, o onl.a.u JH'UCUt'i.tr·ao Lé~mbom fazer 
r.ab;llücuJido llt!O a .. ittnli<L rovisut·•L runccio- ilup!t.ettG<I~. :~·llr>ell:Lll 1 ~o p:Ll'a o poder qu~ tom 
l1iLI'<L d 11 r·an r,u qtli1.li1•> uww~ p·t.t•a. 1·ovuL' u '-L t~lltma .'·'~_lw. (1110 11 o Con~~'OdSO NttCliiWLl, 
td isr.anww.u, i mpi1J u~tn. ohl'igtLçiio au p 1.0 • ::u.Ja.~: dor~.u;oed, ~on~ ::m.holl.t, ~n.o o~Jcd•l~om _(ts 
~~idontu ~lo Tl'iiHtna! do 1•;:-.;G:tdo,· conw rnorn· l!JsJ;n.r•.u;(J,!.':l da. JU:::!.tt::I, o srm ;1,::; c:onvei!loncH~:-.1 
!Jp,, rptn !'1 th. dit,;L ,jttiii:t. pulli.Icas.. . . 

· N?í.o ~·: pns ,j \'1:1. s 1•• l't•1·:ütlo!Ü(J, que 0 pl'o- . Mas, st e vei·da.do quo a.lc1 twtua.~ so ro-
sidnllHl du tr·i bitllal. :1.1J:Lntl.Jne :t"i :-;·ta:.; f'n tw·iics ~:tJIJto do::; ta lll:ll, qu? prucm·(~ 1·omedml' com 
dlll'illl to IJII:Lt.t•u lllüZOS l) :,l'éL li' funeeiOIIêll'' Oll1 iLS 0111ülldas Cl.Uü Oflt~l'O!{O, Il<l.C~ IJ _111CU9S VOL'~ 
tJ·uballlo:, eloiLort}S t'uuurar:S. d<t.clo. quo o pt•o.Juctu .d~t Commts:::a.o na.o e::;l,u. 

lt~ })L a.r~<~L·o::n<ltlb.nnos a r:sto pr·am 0 tomno o~coun:~ílo de tt>cs VtClos. 
q~w pm·<lot•:i. ostn funeeionat·Iu eon1 <L a.pnr•it- O Sn.. Auous1'o DE F'REITAS-"-Peço quo 
~~-to no.s annoB Clll q Ud houvo1· nlt:içr)us, o quo deixo accentuad.o quo nü.o 1} a lei úo 2G de 
o bem pl'ov:wol IJ!Hl ~e po:;s:L da.r quasl an- ju.1wir·o qnc í'ucilitr.t <1 fhLLulo; foi'iLlll a:-; pJste
JJtn.liu ·~tt.n )HJl:t:J vng:1~ quo o~~~O!'i'om oxGL'il-· t·iornwnt.e vutHd 1s pelo Cnn.:.:Tol.lso quo aduL
ut·dtmt.r·Ht r!D:tr·? nn.s d.9pu t:1.(:íJeS, ~ o.lJ ·ntiH~O Lur·<u·;un pr-ot'und:unenr.o o systoma. da lu i. 
~111:~}(\f'US'IS, ll_f !'l'l,':l, I~OilJi>.~~J:Ll' '!llf) IlllllliO pl'(J- , __ . . , . "'' . _ .. 
,]illlll~<~d:L.-; iií.ll':W as liil1::c,·t1es do.-; ta. a 11 LuJ•itLuJo O Srt. JoAO [ ,1.1 z JU,\ 1~.,-Apulc'l.do. 
11-J l\Xül'l~idn t•o;.;ulat· do sc:11 e;Hgo. O SR. But.cXo VIA:\N.\.- Cumo dizia.' 

I•: )li a. Cni:'to lH)rlü :~uln·c~~at·:·c>g:u.· r.!'l Sl~ti::l Sr-. Pr·t~::d<luntP, o p1·o,j:~eto da Curnmissã.o 
f'lllliY:Ítdltt'i()s do I.J'abllliiiiS nx!.t·aonlina.Pios. n~u olfut·neo molliui'I'S gat':Lnl.ias eont,r•tt as 
p(Jis <L ellu. t:i:.lwl';i. l'l'O\'id••tiei:Ll', c::~;u ~; ·j:t.nÍ f't·a.ttdos, po:.·qn:I.nLu, alt'!llt da. comrnissfi.o du 
jii'I\Íiidif~ilil;~H :t~ rllfl('f,•litu I'I'!JIIIIII'O~, n llH1~1T\IJ :l.lisi,:I.Illl't1f,o, ljlle (\ :t. jtltll,:t, ldOifOI'I\.1 da S(!tlf\ 
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do mun;cipio e ~~ quem .cabe t :unbC'm no- tcil.cetual c ma.tCl'ial, onde as cl :1,sscs op~l·n.
meur os mcsarios das out!'a~ s:>.eç0e:::, se com- l'ia.s so a.dutm a.ggr0miadas, cunsti!.uindu um :~ 
por em :·ma ma.iorii1 do eiorncnt.o.1 que, :;e- f'úr·c:a, mah se pi·oconi;.a. o sigillo du Yoto, 
gundo a opini:lo CUl'l'Oilt :, não lnspil'[l.rll eo :t- pat';t, rr lf'i1ntir· it liVI'C manil'cstill:ilo do OPOl'ét
flança, accrcsce quo é pormittldo om um l'i :do ~ .. mtr·a :.ts viuloncias chs p:~tr•é)o.~,qua.nto 
dos t.trtigos quo no c:ts; do impodim•)nto dos mais ont:o nús em qno as .~!.'iir:Lntias são nw
mcmhros natos so r.m."t n. snb::iütuiçi'io pelos no~ nfficazc~. dt..l<t a inf'nr·iol'id:ulo d<t nossa. 
sons respectivos su1Jsf;i1;uf;os. c1llf.:tJ';t soei:tl. 

Si af.tondorr:nos ;1, quali .in.de r. ;1 fJit:lnt.id:.t.h Dit' s·'.·lt:l, que o n1l;·> n. düS (~obedo tem n. 
dos snpplrmtcs da jnnLa do ;di:3tantonto, qac vant ·1gülll tlu nloHol' potlm· mt~llHJl' flscalizae 
são os substitutos tlos jnize . .:; du dL·(:.i to, todo3 o mnt•(· kio do seu dir~ito, t:vita.ndo-sc <1/-:l 
OS mcmbl'vS <~O f'OrlSüliW O 0:3 StlppL~JÜüS C USIII'p .tçiie:L 
os subsLif.ntos do jlliz !'ndc;•al, pcs:;oas qtw l'vf<tS, Sr. Pr.;::iJ :lnl;c, além •la. lei vigente 
em r ,'gra acceitn.rn estes c:tl'gos rn.I';L SOl'\' ; I, f<tcitlr.a.l', em uma de suas stibia.s tlisposiçõe:-:, 
a.os interesses politieo.s, níLo 1} temcrLI:de n.o o lei llH' 11 t.ilizaL·-sc flcsr.c mnio <In mani-

. avanr,· .tr-se que, sol1 o pr·.·tcxto J.o n:lo tecem f'ostar o seu voto. !Som os inconvenientes da 
comparecido os membt'os cll'uct,i\ros, cllns ubl'igaf.ol·ir.J::.do, qne su,ii>.itll.l'á ;í. co:tcçito os 
poderão so rnunir o f'aze1' as elci(-õ.'s que espiritt)S f't·acus, ou os qtw tiverem rolac·ões 
para aqui sel'ã.o J•emcLtidas o approYu.üas, :;i ile dep ~~ndc :ci:.t. tliiO, tnfolizmentc, são muita.s 
favoraveis forem as circllmstu.ncias. no os;ado do I1J,1Sa cor.·upçã.o clcilol'Ul, l'Sta 

O project.o da maioria d ~ ktnca.da mineira providencia sec<i. illnlli·Lt. 
que 3:d~pta o mecani:m1o da lei aet;ual para Scri:l. 1\}a.lmcnt.e tLI1Ht ciL·cumsbmcia. va,
a elct<;ao di1S mmas, sórnontc com a motlin- li.Js.1. pat·n. gar;wti.;t diJ voto a apresent.a1:ão 
caç?lo do funccionamon to do mpplc;Jte do 1lo rectbo (l;,t mcs:L con,ügnando o nome esco
juiz fcdm•al, como preaidcn~c da junl;a, cir Ih ido pelo cL~it;or p ·;.ra ser snffl'it:.J:Uclo, si a 
cnmst'lncia que nã.o vem cmprestn.t· nnioL' impttnhhL o nrw a.nimi.H:U o r~cnrso da í'alsi-
respeüabilida.dc á junta, ainda u.dmit·t.o qw~ flcaçfw das firnms. . 
se f'aç-a. a oluiçã.o c:Hn um só membro c!t'ectivL> Quando vemo., acta.s em tluplica&a, C·jm as 
chamando eleitores pa.l'~L completar o nu- mosnu.s assi_..~natu1·a::-:. cJnsigoando votaf,~ões 
mcró legal. · t.li!l'ul'entc·::; o sot·cm approvu.das n11ms, sem se 

Outraidú '·do substitutivo tl;l Commiss'i'í.o, a proclll'<.tr' :t.pu:·~Lt' qua.es u.s verda.dJ1ra.s, nJm 
quo não pos:;o prestu.1· o meu assontimcnto, é ma nua: respon::mhilizat· 0::; li.Lli!al'io.-,;, Gão sm·á. 
o voto a descoberto obt~ig~tt()l'io. d~~ ttdmirar quu o mesmo se ilê com relação 

Systema banido em quusi totlos os p üzcii, ;J.Os r0c· IJOs da.s juntas clcitol·acs. 
cllc seria um grande ma! entl'C nós p~ltl. sub- Ocm.d::;, Sr·. Pl'<Bident.o, si pelo nosi!o in
Ol'dinação <'. 'que tl~aria.m ~ujoitos os vo- tli1Tet•untism.J o cleit.or já náo concor·rl~ às 
tnntns. tll'tHtS eom :.r. garanti:t do sigillo, para <\S 

Qnem conlwco [1..~: eondiç~õr.s do n.Jsso mr.io rnai:; ÜiLS vezes não :-;r, lntL:spor· f:orn os dom i
social, sobr·etudo nas r;:g-iõr.i! cnnL!·a.:\4, onde n:td. or,~s d,; dia., ma.io.· sot·ü. o l'eiit'ahirncntn, 
a. prepoteneia <las autoridn.tles t:'i.o í',te;!- si for' olH'Í_;.(':ttol'io o lH'onuneiamcn1;o a dc.-ico
mcntc se exercita e ü de dWicil c.Jl':·ecGi,·o, bal'LU. 
n:í.o pó:le pa1;rocinar cst1. iclúa. que viréL cxpot· Ainua nu.1.i.s: wn elo ~; maio~'Ci! inconve
o eleito e que se insurjt~. contra <L v.Jntudo di.t niont;o.:; d.1. ttctuali la.uc ú o n5.o compaeeci
autoridadc a vinclictas o injnstir,1a~ clamo - monto das mesa::: olcitol''-1.03, la.vt'anuo-s.l as 
rosas. actas c:landL•stinMnente. Si a.s;im r, niio sot•á. 

Além disso, os funcclonal'ios p :thlicos p;u•a um c.:>rr·ccti v o o voto a dc.,cohet'i;o, p:lf•IIIO . 
com o govot'llO, os opcr·<~l'ios pa.rn. com os au elcit01· raLta.L'á. nm meio <lo puder mani
}H'Opt•ictal'ios, em sumnn t~s demais cla.ssGJ~ fest.ar o sea vuto. 
que i.ecm POl'.ÇÕ:lS de dcpcndcncüt seriam Bom vê n C;Lllla.l'a qne o;ta. modLla, a.li<Ls 
fm•c;ad.c.ts, todas as vrzc.> que a intel'vcnç5.o já consigna•h n~t lei vig2.ntc facnl'i:LLiV.L
<los seus supm•iores se rnanil't>s(;a.sso, a conti':t-1 mente, ~em, entl'ctanto, pL'otluziL' result:tdos
ria.r os seus sentimen; o~. mct·illc:u· a. stn v;w tajo:;os pol<t corr·upçã.o do') no:l.':lOS cos · 
conscicncia p •,ra não compromettOL' a sut1. turncs, não viL'<.L con~ot'i.'OL' para. melhnl\.LL' a.s 
situnção. condiçüc.:l de~ nossa situ;tçã.o polii.icJ.. 

Agora mesmo na Allemanha. s~1 lcvanb· Sr. Presidente, no largo dehatc de tã.o 
ram gt•,mde:; l'(;Cli.tm <~çõos contL'a a pt'.l:;sã.o import·.tn&e a.ssnmpt.o te1111 :::e (li:Scuticlo o com 
dos pl'opriet ::~.rios dn.s fabric<:~s, quo protcn- bl'Hho o mcll1 Jl' mo(lo Jc l'cprc:wntaçi'i.o das 
deram fiscalizar o peJnuncia.mcnto elos scms m;nnrias. 
subordinaJ.os, com a violaç\o do sigillu elo Bem sei, Sr>. P!•nsldcnt(l, qnc o vot·dacUro 
voto. r,;gimen dcmocl'a.t.ico. na pht•a.so bdl!Htnt.l 

Si, p ,is, ne.;;te gra.nJe pa.iz, quo tanto se do Stuart iVIill,ü o gl)verno <lo ·liodo o povo 
impõo p~las mn.ra.villm:.,; elo seu Pl'Ogl\).':\SO 'in- pol' toüo o povo, igua.lmonto l'P-pr~~ont.n,do. 
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Dahi,Sr.·.l:rosirlonte, .. ost.as.· e.iJmhin·:·:t· r.~õe.'~. c.ttte l.i'.!.".·Liç:t pl'iya .. t:se Ut1.1 gt•anrl.o l1llll.l~l'il rh.: c._i~hl·"'· t8cm sur·gulo du cc.~ri)b.·u <lu:; puiJll(~:sta.s, daus d:J dtr.•tr.o d:) voto em ctl.Jt) go.~u .1:1, :-\t' 

cada q I taL mais ongcnlwsa, p:u·a ~:~ Ct.z·.~rom aellam, qnn.ndo n:-to llws ea.be ~~ re3pon~:~~ 
l'.:pt•esonttLr asdívo ·~as p~u·cic11iJ.·•,·k·J em que bilithür~ pela-; !'l':.tnclo:-; cloiLor:v.:s. 
se divido i.~ sociedade llemais, si ;t, pri ndp:tl vantagem do r~t:nsu 

Ma.s não (• csl;êL, Sr·. Pt·t~Sitlurüo, u. n.,s :a t! '-L límit/~Ç'ão do dditot'atlo, e . ..;b r·estrlkvlo 
pr~~oc:enpa.c}:l.J; o quo no:..; <Ltlligo nfí.o ~··a suiJjn- culhot·omus illdupendento da medida Sllggl'.· 
gação da. minoi•i;t pela rn:dol'ia, nã.u ~·· a. r·itliL, si rs alishmont.os cxpl'imil·cm :1. vm·~ 
f<dta do pl\~pontlr.!'anci:.L da minol'ia. no8 d1~:~- 1hdtl. Em um paii'. culi'ío n lll.H::lo t'.!tl quo 
tinos do paiz. cn Jl'tne C\ u numero dos :m:t.lplnbetos poln. 

Feli:~,es sel'iamus nó.:: si o;:;ta fos.~c a ··[- de!kic~ncia, tl t inst.r·nc.,iio pL·imaria., mnito 
tnn,ç·ào, o comquant) não fosso o vo:·tla.ilüit·d l'<•duzido t1enr:t u c~ll'itomtlu, ~i a sel'iedado 
irle~l a cxclusü.o chs minorias du .io.~o do presidir n,o pt·oeesso das qualifica.çõe~. ·som 
systema rep.·oscnta.ti vn, o::~ te mal srwia, d.)s qn '· pl'eciso süja <L violaç~itu dos pt·ineipios. 
menot'r.s, nma Ví:Z que a. d u·ce,;ão dos: nn- domocr:t.J.iros commgmüos crn nossos o . .;t.a.t.a· 
g-ocios pulJlkos se o:hH'Cit·ts3o p.~Ja. ma.iori :, l.os p . .~:U.icos. 
com Llgir.imida.dt_• de invcsr.i1lnra.. Si os pt•ojoctos quo vonlto de n.nalysat•. om 

I\fas o que se cU, nio (lo do.uinio legitimo seu:-> ponto;.j 1na.b ea.pit:Los :.f1o impr;üicavois. 
das maiorias; roclama.-s J eon Lra a illogi I; i- já. por eont.ei·em (tis posições inconstitucio
mid<tdo das reprosenta.c;õus, dciadas pula:-; n:tes, j:L pJt•qn; :::c rc:::entcm do dol'eitos, não 
ft•aucle; oleitoi'ae~. mo p:Lrcco quo o projecto do 11obre Dcptttado 

Por eonseguinto, n;'ín me pu•cc J dn g·r·:.l.nclo de ;\'lin:;,s, o S1·. F't•ancisco Bcrn:l,r.tino, venha, 
íJJcanc3 pra.tico, p:t,·a o mom•m to, nsta dis- l;ra.zer S')ltWão ao pl'obloma, que nos pre
eus~ilo sobre o mnllw1· meio do S:l ga.r.11lti r· oeenpa. 
a reprcsonr.:H;ão 1bs ninJrias: s~ il. li~t:L in- O nobre Dopubrlo, que com t:m ta. oleva.
CLllnpLota., o voto nninomin~tl otr o cum1rh- çfi.o occupon :L tribuna, reputando incOiuti
toriu. t11cionu.i ~1. ink~r·von1.~:'i.o ela Uniã.o om conf'~

O SR.. Ju.\o Lurz AL\-ES-Não apoiarlo. De 
gr•andn valo: pra.tic:> (~o de quo se cogita 
par~L evitar que as rninol'h~ snjil,m ahal':~dcLS 
p.)las m·t.iuri:ls. 

O Sn .• BuLcÃo YuNNA - De.3de quo, S1'. 
Pl'esidente, í.L maior qucstã.o 4 tw nos pr·e
oc~up L t~ a cfllr:acia, do voto, p.lr~t o qu.l PL'O 
curamos o l'e;nedio, não VQjo vantagottl e:n S(! 
mnda.r o sy:~tcm:t üa lei actna.l p 't'tt se 0n 
sa.br um novo quo nãD ir•:.í. influir> p:ua. mo
Jilol'.tr ;1, condi ;õe:-: do t•econlreeimcnto do 
VcitO. 

O pPojocto da Corn:·l1issi'í.r> consigna. :t, mr.'
ma. llispo.iiçJ.o d.a. lo i vigcnt~~ qne dcl;ct•mina. a. 
vo1.:1Gílo poe list:1. incJmpteta, syAtOmfl.. qun 
reputo pr•ofor>ivol ás CJmpli,~tLr;õcs do vuto 
cumulativo; ou i~u voto uni nominal que sel'ia. 
a. di:lpm·são das !'ol'1;as p;u·titl.a.J·ias iti'l'Ogi
mentatlttS, qua.nllt> it oi•ganiza.~tã.o do . .; par·ti
(}os (~ uma mo.ltda que ::>e impõQ para o jogo 
l't)guhn· do rogimen r0prosontativo. 

Tenhamo:l, poi i, o voto npura.do, respeit:1-
dos o!-3 suffl•agios do ci•h\dão, que o pr·oco:s::l~> 
ostab::~lccirlo pela lei em vigor prJf>Ol'eionar<t 
á reprf!SJn taçã.J das mino r· ias. 

Oukc~. itléa., Sr. Prusidontn, que tem (\Os
portado não pequeno íntercssu n:~ d1scugsã.o 
o é objedo <las cogitações do espil•it ,semi
nentes é o í~enso. Sem aliás seL' radicalmente 
infenso a esta m Jdida que, irnporta.ndo ro
dncção do oleitor•ado, a,I)resen tc1 rmLis peoba
bilitlu.dos do fiscali:r,açã.o. suAcitt~m-so, pnrém, 
no meu espil•ito t.lnvidas de ordem constit.n
ciona.l, altím do me parccoe uma gt>ave in-

\'r•l, 1\ 

t•it· jLu·bdicç:-w <l justiça loci.ü o nilo cunfll.LI1do 
nas camctr'<.L-.;, ou con~ellws mLulicip,a.o~. pro
CUi'a crúaf' um I'epresenta.tltO futlor:1l em 
ca,üa. ITILt~licipio com o nome de c.Jmmi~sario 
a quem ontr·oga. u peuecsso eleitoral. 

N';\o ereio, enr.t·et<Lnt.o, St·. Prosidentc, na 
cxcquibilid:vle dnsta modid<l.. Si este rcpre~ 
scnta!lL.l l'erlr.l'al f'ot· geatuito, será umLL au
tol'ithdn gr:.l.ciu~u, som garantia:-; plri1 bom 
dedernpcnllcH' a~ f'uncç~õos que llto furem 
C•Jmmcl.tida~!. nomoa.do pnbs t'Ull\'Oniencirt~ 
poli tic.a:-i, p n·tieipantlu, poet.n.nto. das mo:-;
ma.s suspoit.-ts nm q 110 ineoer·cm o; ju i7.t'F: 
dlth.-:;tit,utus t'nduriLOS. 

I~ :-5i estes funceion:triu:.: fJ.IW cxcreom at
tl'iblli~~~-;o . .; jl!die':tr•ias, o que tlnvo inflltiL' 
pê1t'.t lw.vcr m:tis etrida.tlo na. c.~collm, nã.o 
oll'ni·ocem ga.ramia~. níw sui qun mellwt·cs 
po.~,;<tm aproscnl.ar ;~~ entida.dns <~r·oad:~s polo 
p1•ojocto, que scrtw t'Oit.'ll i hridas do mosmo 
rnodo. · 

Si, pol't·~m, l'Jl'Om t•omuncr·:tdas :ts fun
cçõo;:.. deste:; eornrnissu.t·ios, p:tt•oeo.mc C!IIO n.s 
circumstancia:; tlnu.nceira;.; do pn.iz nfí.o com
pol'ta.rn a gr:tnl.lc despcz:1 cp10 Jceorrerá. 
de;:; te novõ S.}rviço. 

Cumo pr.Jmo~t.i, Sr. Prc:'Jiddnt.e, api·oson;;o 
algumas rnot.lificac;õcs ;í, lei eleitol'al vigen t.o 
que,· estou ceJ•to, conseguirão mellwral' as 
Stli.~S di:;po;;ições. 

Um dos seus inconvenientes é a fu.cilidade 
d 1s duplicatas com appa.rencias Lle legali
di1·1e, dcs(le q11e 1.V3 ,iunt<:L::l destinadas a olegm· 
a.s mes:.~s elcitorae8 podem fLincciona.r com 
mcmhe·JS do con . .;o:ho o snpplontns~ indistin, 

i·~ 
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ctarncni;8, om ntlillfll'O 1111.nea infel'ioP a, CÍrlC)., ~.Olnprv,oní;:; .~P': ~1 tem de appliell' nrí.o SO 
D.~ sorte que, ::>ontlo mluto:~ o;:; JnonJl)rüs ths Jn.~pu';J, n:1, .JusGI<,~<t. 
consoliJOS o os supplontcs, J'aeil se LOl'íW, ct I!;' ea1·insn, Se. P:·,~f3id;ntn. rpe no~ ailmi
org<tuiz;_t<;:iil> de rn;ti-: (L\ uma, junt<~ nlcit;·Jl'al. romo;:; tl:t.-; rc:tu In:.; d.:vs mos:_Ls n!o,t•J:':to.;; o 
par;t orgLniz·J,ç~:tu {hH mo:::v:. jtwt·t:-: :t.piH'adur;,s, do qtw O> individliO:" que 

A omen ia q1H~ oll'ül'•·ç:o e~:igo pelo mt~nus n ;ts curnpõ lltl ~n sujt;i:,o:n <L ill1l)):-;itJic~ p :-l'a, 
ml1iori;1 oll'octi V<t dos rncrnbros do conso l!o, I viol;tJ'Oill o:': dii?i Lus dos Sc1U.:l concid;Mlào:-', 
o qno bu!'l:L ~v.; curniJinaqões qu;~ o inter,;s~e qJI:LrHlo nó::; Jlu;-J dcixa,mos inlpl'ü"lSt•ll1i1l' poh.s 
politieo puss<.L f'ot·j:.LI' . ..-\~.;sim LalltlJlllll ('J,I'Í iV1., I :dl'oil:i)t}-'., p:Jl:t.i ~JitggesLii:~s pa.t•i;:_d;:,r·LL~ ült 
a dt-tpliea.t.a,, o fu!lceiollallwnto .da .mo.~:L. u cl- c:on veni':neia~; pu li l;i_e:Ls eciJ.egi.JOntos ~L J'Ue :s:tl' 
torat com urn so '!nomln·o oiL:ctt \'u, f;wtd- aus n~>s-;us acl vut'S:.tl'tus o di L'. HLO rltll'. lhos a.s
t<tndo·SC\ n, os te cll:tm:u· el(~it.H'e:-:1 p<te:_t e:Jm si~;b;. 
plota.e o numero lcg.Ll. Nãt> pl'.)L~i:-;o remontttl'-me ;_í.~ bgis!<tf,ue;t,s 

A exip;encia de que ;_L mesas<i pôdo func.cio- p:v,;sa !:1s p te<t en•.!nw.:·ae no: a.nmt JS füL:1.; 
·nar pelo 1nenos com tl'o~ rrwrnlH·os e1Tecti Vi)'-3. fJIIO vonll:_tlll rlcmunsGI'<Ll' t·sta minlm ;J.·-;

cr·cio que vcllt t'omovoc· o inconvoniont•J sor<,~iw. 
apontado. Outeo ponto qne deve ser modifi Na. a.etuctllegL:;L:Ltnr-rL virtH3 doutrinas di--
cado na lei eleitoral em vigor é :.1, consi;itui- vm·sn,s lHl' ~o.:; mosrnos easn.L 
çã.o da jt1n h ~t.purad.ot·a.. Vimos a. Cannra despt•ez:Lt' elciç:õo.'l dttpli-

Sã.o no1;;tveis os inC\onvunicmt~Js do RO r..n- c;trhs orn q.m c;t,so c ;weeHat-as o:n OLü:·o, 
tregar l.l ;l,pueaçfic; de tJdas <LS olei.(ÕJs de pt·e(\;l'inflo< sum elcrnon:;ns cnmprobatot·io:~ 
um di~l;eieto :t um:.L junta, constit11ül<L dn ou <l.IHCSe.~ml exclusão de pt•ov<t' evidn Jtno, 
memlH'OS do C•)Il':letho c :mpplenc~s elo nmni- <LS <tdn.s fllW ~~nns!lltava,nt <1'3 cuuvouiendas 
c i pio, st\lc do <listr·icto. pJ !it,ica,:). 

Basta uma pa.rciatida.dB disp.1r do cuns::Jlho Em ma teria de inc::omp it;ibii ida,des, qnc 
da sC~dn p<tl'tt con!'nl'ir rliplorrn,s <los :-;cus não (l um a.s:>J.unpt.o do f'a,\~tu, t\o suscoptivrJI 
p:trtida:·ios, privantlo ;d;tl :t.:)s arlvPJ'saeius de [tpl'ocia,(;.Õe.-3 V<.tr·in.d.às, o sim unut quo;:Jt;i_o 
de proto:;tos com a. e.léi.JHlm;tini:.lade d.o :)Jl(t,S do uireito, a, C;tma.ra prol'erin decisões ddfe-
reuniÕOL rentc.-J sobi'G <L::> mo~;;1:.kl ltypJtli.esos. 

Pi.trecc-mc quo a outorga r1es 1as a.i;t.r·ibni- Si a Conscituição permil.iisso t•emedio, cu 
çõcs á junta eevt::>ora ela lei vige1Jte, Cl'le ú o pt•op;"Jf'i:.t p;Lra. o reconlwcimnnto de po
composta. do juiz; secci!Jll;tl, do ~absti~uto c lierd~. Ett lemln·:J.l'ia o <11 vitl'c de so dedue:.tt' 
do proctuw.lor, ofl't_n'ec:o mcllwt·os ga,J\tnths. elo Puder Legisla,tivo o.;t·:~, itttrilitli<;ií.o do ro-

Com esLas m)lilka.<)ü.-~s J otHra:J quo sug- conhecer o' porlcees do sms mc;m!n'JS p<tt·a. 
geri1· o espirilio C5ch.,·eeillo tios nobre.:> Depu- confiar :.tu Supl'emo Teibana.t Fcd~~L'<d. 
tn.dos pen;o, Sl'. Pt·esid :nt.o, .po :L lei l1CtlliLI Mas con tL'<.l. i~ to ss oppõe a. lJOSsa Consti-
que em scn conjunct.o ob!;dee~ n, u 1 pl1.11:) tlliçãu. 
harmonico e gar<ll1ti1lur tlo oxet•cicio do vob, 
poLlce<L melhot• pl'OIJJJchm· os nt_,S.:'Os in l.uito~, 
si out·''-L ror a norma. ci-.J JH'OC()ricr do.:: in
cumiJülos da stn oxecuçiio. 

Confesso, entt•etc~nto, tJIW nio acr•cJito quo 
mesmo com. nfH.LS mo.litl ::tçõo:-:; se poss,1, obto1• 
a verdade da clciçlo som qno conr~orra.m 
OUtl'<~S C;LUSiLS de Ol'dllln 111Ul'i.1l. 

Muito impurtanto r', Sr. Pi'esLlent.o. qne o 
n.Lstarnent.o scjcL vcr·~Lvleir·o, cJuo at rnos;~s 
eleitorao:-:; sejam t..:umf.osta.s de pt~~sol1.> coJnpe
tente::; que a.pur·om devid.i.tmcn ;e <ts cedula:-l 
dos eleitor·es, qno <t junta apul'<l Jl' ·, proccrl;J, 
com u. mt~ioe isenção d:l animo, dando di
ploma üquellos quo obtenh·~m nuLio1· s•,rnm:t 
de sull'r.~gio.;, p H'ém, DliLis do q uc tudo ist~J, 
do que pL·ccisavn,rn ).) nt'<l. (b nrn:L t·efbJ'nl'.\, 
radici.Ll na VeJ'itic:açflo U•l po lePtl$. (.-\poia(lns.) 

Sem osta rof\.H·:rn a, confia.nça n~w s<~ l;o

stabGlecJr<i, 1Wil1 lta.rt~l';L lei algnm:L qnc pro
ÜtJZi.L 0) seu.; eil'dGO:L 
. Quem a.p1·eci<L os f:tQtos qnc t~~cm sll::ec
didu, o~ abaso::; Cltl·l sn t;'-~.\m enmtn!lG~Lh na. 
Vf'l'i fwação dn pod_nl'o~, não se pó,!íJ i lltt<l1 L' 

~0orn a rof'lH'Ji1l1 tb !oi, closdn '11.10 o porlot· 

0 SR. CALOGI::RAS- Infelizmente. 

0 SR. BULCÃ.O VIANNA- Lcml)l'Ci-mc, 
Sr. P 1'CSÍth~n to, qtw p Jl:lcrittrno.; ::td,Jpta.;· o 
:-1y::~tea1'1. ingll.lz roJ;_tLivo ao l'eeonhc:..:i!ll!Jnlo 
de po:leJ·es, que man<la. ::;ubm:Jttm· a.s eleiçõ::::; 
contestada-:; ;w ct•itorio do um dus seu; tri
IJun:ws Stip:~rl ,ro.~, p:1:·.-~ ernitti r' o vut.o (le 
v:tlid:vJc u11 nfUJ '<l•ts mesmas, sr!m, en1;eet .nto 
s::lt' obeiga:.ot•iu o :seu jH'ununcia.mJnr.o. 

K;;t.o sy~tcnu, 8L' Pl'Jsiclente, qua foi dD
tl)r·minado pel:Js mc:_ano~ abu:-loS de c1ue nos 
resentimos, sern duvid:t ern e.~c:tla •. menm·, 
teom produziuo salutares olfdtus naqu:;lle 
pút, nâl) constn,ndo qne nonttnml1 das mu, .. 
nif',~staç,")cs llu tt·iiJun;d ttmha deixadt) de ser 
t:Hlfll•m:.vl<~ pelo Podot• L :gislativo. 

I•::JI;r·et;tn~u, Sr·. Pt'J.~id:mt,e, niiu Ci:'..:io Da 
pl'a&ic:t 1Jili!hdtl dost:t rnudila. · 

AIL~rn cio emb:.tt'i.LI;o ·c 'ns:;lttL'.ional ch in
Cüllip:Jtenci 1,, qtl(3 pó !e ar•g:lll' o T1'ibunal, 
nomo .H annnncia :tté pa.J'<t r-e:~ ursos elL~it )
m '::l, nàu coníio, St•. Pt·l~:-<hlc.nt ~. d. I! nossos 
CJsi;um.~: p:1liti.c ,q. n l'i.'.sp,\ti') :L upinEio do 
'l'l'iiJtllli!,l snrn Cil,f'adm· .olH'iga.tcJI'io, 
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Bem ;·ô n. C:nna.ra pur ei:ttos oxornplos o 
oute,~s quo soria ocioso eil;·tr que o mal não 
ü da, loi, 111:1;;.: si111 da. f:dt:t do e:xl~euçilo ele 
suas i.l.Spusit;iiu:!. 

AccJ'Csco aintbt, Sl'. Pre.->iücnte, quo JiL 
tivnmus ot~e;:.~t;\o •lo p:·os~~nci 11· dnplicat::1s dü 
candirhtos tiipl11lllt1,dos om q u 1 si to.tos o;.,; 
1~:->ta,tlos. pnlo qno nã.l) se;n,Jo do ;tthnir·at• qn<~ 
seropihm e~tci) t'êlSus, ah'~1n dus diíiic11lrl ·,de . ., 

l ·1 1 1 E' l.)OJ' iss1J tjiiO n:'1o c nl1o neste prul'itlo 11e do pi'OilllllChllltHli•J (O t,l'l•)ll!l:t 1l0 O l'OL~ll'-
d;Urt(~!HO :~, quo tie<.tl'iiL ~mjnita, a. Yot·ific<1ç~;10 rororrnas; ni'io :tr:t•u.lito q110 das moL1ificM;õos 
elos poJ('T'PS, estun et•rtr', q 110 exci t· 1dos us su)!gorid::ts venllam surtit· o.~ e!l'eitus dcso
:t~tillll,s e n:npt~IIll:uLJ:-:: u:; i11tm·e SI~.s poiitli:.os j;ttltj:L 
ern ti"i.t) la.J'gil. <'St·:tl:t. nLngttnm lH'z~: t;Lri:L a Tenllo r Ltlga,Jo pl)t' rlümJis o espírito Lla 
att.ene:·:u ao t'l'l'ir!idum riu Tt•íhl1il:tl. C:~lllCLI'<J, (wTo opoiw!os), .i<i bast.ant.n tJ'<Lba~ 

Fae't.t;s eluiJill'lltc!~, St'. Pcc!si,;ollb, Vf•om lll:Ltlu com It1a~ori·l, elcir.o!'Ld. Do1·o, .ll:.>Í8, ter
dumor.~:tl'<tl' I[IW bbol'tunns no (ll't'o de a.c:l'ü- mina.r. 
dit.;u· ljltO n, l'el'onn:t l'<ttlieal <L~ lui :ici;ual i 
l'l)f!Olvn ;L (}llCSI.fttJ <lll:! tJ.llLO 1108 pt•euecnpa.. 0 SR. F'ELIX GASPA1t- V. Ex. ostct illus-

P.L ·a. n.-10 l';ti;ignr· o osp :·ito dus meus iltus- GranJo 0 asstunptu. 
ti·c~s co!te::a:; in-,·ocn.rui pu11eos exemplos. O Sn. nur.c:\o VL\NNA-Continüoa pensar, 

A lui a.duat l;l'm mnn. disp .. siçfto s:t!iÜtt· S1·. Pl'C8idcJJtt~, qun rsi.a varicLl:tclc uc al
J'is-:im<L e in:;opllismn.vnl a, q1rc o i->IJder Lop;is vit;eos, c:~·t:t divut·stdmle de peojecl;os, si tl'a.
bi.h"·>, unl;t•.'r.anto, não tom pr't~.;;bd.o a. tluz os el .. ,-,,dos inf;uil;us dt! so11S ~.utol'cs, não 
min[m:t oi>.11Hnnci:1. apl'csent.a. inf'nliz1It<.Hlt.I', sul.11ç:Tu pal'a. :t cl'iso 

g· as:::im, Se. PP>Jsi lo<Ji,o, t11W ~ lei displ'i.l P.m que nos tlolnlnmoa 
no an. 4 i : 

« A C:mmrn. on 0 Senado, sempi·e, QUO 110 Todus estüo co1t v<mt·idos tle q 1w o mal ust;t 
oxc1·eieio dd dit't:i o de ré}eonhccilllentu dos na ,·el'ilic<1::fio do po lot·e::;, natJUCllos qno 
p.HICI'üS 1lc 8011 :-; mo 1rt!n•os. annttllar nm<.t etoi- te.qn a" respon:nbili•Jatlus das situações pu
<;.fio soh qnaJ.ptnl' f'tmdnment.o, 1'f~:m!i.a.ndo l.iticas. 
dos~:c :trd.o fil'.;u• o (!:t.1did:tto diplorn:1do inf'tJ.. P<n':t n.tl.ingit·mo':l o-m.snlta.do desr'jn.do (1 
riol' nm num'H'O dn votos ao imme .iato, p1·cciso que so conjunguerri t•JIÜts as vonta,cles, 
de\-OL'.í. dotot·minu.r quo se rmtliz . .1 nova. eleL· se congl'Pguem tflllo~ os esLl'çO.), que caclct 
çãu » qn d quo tl ,.et· urna ptn·cella do poder se 

PaPoco-mo. St'. Prcsidt·n !;::, quo natltt h a em ponho om g<Ll'<l.ntil' o voto. 
mais c-I;LJ·o; t!. t ai a. p1·ecisilo t.lu::; t:1r·mos <ilW 
duvi<ta nonltuma. púJe existil' sobre o sen
tido. 

Pois 1Jo111; e . .,t 1 disposição, tlict~~da pJ~a 
con~idN·açã.o v:Liio.::a de so evitar o segundo 

Sem u:JI<t rü:tcç:?.Lu gor;Ll contra os nos~os 
CGSL1ll11GS poli~kos, S\}111 que OS uispositiVOS 
lngaos sc,j '·111 u!Het'l-ados, não encontraremos 
i.t soluç~ão du p ·oblemtt. 

esenninio, de Inanoir·:.t quo, sob o p ·er.ext) Foi e;to, SL'. Peesiclcntc, o m:üor merito 
du elo:çõos n1tllas, fo ::;em recunlwcicl!Js os do consellteil't) S:wa.iva. o não de lhzcr a lei a 
C<.tndidar.us quo nãu l'etl11issem :1, maior sonun·t que ligou o SOit glol'ioso non•e. E n.peza.r- da 
do ::illfl'I'<\g:u::~.nàl> ·r.orn sido t'e.,-peit.ada, e a, i nela sabodoriLt d.a 1ui, cujas dispoSJ.ç:õos procura
m :smo o:::tn annn o Senado clo.>pl'ezou tio. va.m quant-1 possível eviL::u· os a.rtiticios da. 
claru clis;~u~it.vo tc.'-!.·;d, apez;w da cjmon,la llhwdc, nullo3 ser·i:~m os eJl'eito;-;,. si o b.ene
t1.p o:-;;Jn!ttd:t 1 or um do,..; s .:u~ iliustro;:; mem- me ·ito ciu:~dão, ao oxocutal-a, não tivesse a 
bf'o;. r:Utl eno!'gia do clospl'enclm•-se das conve-

Outl'<L dispJ.~ic.:ii.o ria lei, do graDL~C alcance niencias politicns c da.s ttll'oições que o as
ptu•a a gat·ant.i:L do vo~o. <~ a, oxigenei<.~ do·:: s<~di:Lvam p:n•:t, l'it7. ll' ving1,1' o:; principio.;do 
alLtú.mentus snl'om l':Jiilütti,lo.s ao jtllzo f::e sua l'etornm. 1~1ll qno pese au~ qutl pro
cclonal EnLI'C!I,anro e:3h pl'uviduncia r1ue cut'a.m desmot·ecol' o seu gl'antlo valor, 
eviG:u·ia a ct;u!dostinid<.~dc da~ inscl'ipç.õcs jiLin<.Li~ serão ücslembl·:tdos os relevantes ser
eleiWJ·acs, oll'8J'CC !IJd,l aos intel'c.s:mdus o viço;; do eminente osl.adistt~. a ctijo imput:;o 
rnoio do c,mlloc!eJ· o eloitot·aclo c <t segumnç.t luminoso, com ttcto~ do inesquccivel mora
contrt~ as sur·p1'.JZH,!' d: alist.<Lmontus. tem sido Udarle, ~:m tlcvc :~.eleição mais livr·c que se 
om muitcH caso.~ ciispousada pel:t Cam:u;L. l't'alizou em nosso p:1.iz. 

~Iuibs são t~s pon:~li(luucs ustabelocHLt::; · 
pela, lei p:u·a as faltas o crimes Ll<L doÜ'illl- ~~·o quo Llovom C:l,z;er todos os que teom as 
dae,~ã.o da.s ::i'na.;. re~poma.biliJados (lo podot• e tl:~ dil'neçã:J dos 

Al)eZ.cLl' J<t:-l r1·audo.s verificadas, de uczonu.s p;u·tidos; isto t\ ornputllt~ 1.l'mn-su ene• .. gica. o 
de :tda:! duplicad:t;.,; q 11 ,, i:illl'gom em loda.s as uúci~ivam' nto na, oxecuç!(tu dtt !oi, S8il1 11 que 
legislacurn:-;, eullHJ ainda so ver·ill~m n:t ell<L niw pt·uüuzir:i. l.Junolious l'usult:1.do::;. 
i.tC:!;ual, não m.o eoll:-:\1.1, que se int;~;:ntc.~sse a. 
rospons<thilidado Cl'imin:d dos culpados. 

Sejam, poi~~ Sr. Pl'e.':líderHo, as rninh;.u; ul· 
l,imas pnlnvPas a.:-: humertngcns dn. fnpvor·osa 
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a.JmiPn.c,:ão :i mcnwJ·i:l. ele tiío ill11stro esb
dhta, cujo nome fulgur•n, n:t.s p:t.gi nn.s da 
nossa. lüsGuria cumo o eJJthlmn:~ da honc ;
tida.dc política. 

E ~i corno l.mltüt.no or·gullto-me tlo minl1J. 
tel'ra possui!.· no nscf'info op11lonto de 'lU1LS 

glorias o nome immac11lado do con:.;cl\w ,l'o 
S:.waiva, como brazileie 1 concito-vus <1 imi
im· os exemplos do emincnto pulicL~u qitO 
com inimit<Lvcl dl~spr·nrH1irnonto rna.nlfo~~tal'íl, 
pot' a.et·Js pusítivus o in .Iltllli voi~; rpw n. 

mai ,j l' .duri :t rio sctJ governo ,-;et•i :t. sül' det'l'O-
t:1.d(1 pÓlit~3 UI'!DS. . 

1\ :'1:-: im f'cV'ttino:~, :ts:,im pi'oec.ln.m o~ fluo 
estflo ;i, f'l' enLo dos ne~."oe ios publko .-; qtrc te
cemos;; r·e;,,ljdatle Llo voLo; e enii:J.o a Ropn
!.,lica, e1tjo bt·illw 1/·m sido ompanrdo por· 
un·os e vkic.s n :: S f'ol.iciharü. com aburH.li.l.n to ~ 
llenolieios, th.ndo-nos unr;. patciLL ge;ttll!o c 
Jn·o:.;put'i.l, c j fll ·r,uJn.-,; as g tl'll.ll r. i ;B !Lo liJ,r,rd<t
d:•. (Jhúio fJ nm; íJiu-i to{!i)íll. O m·tHim· d COiiiJWÍ
mn;/urlv p:J}· i i !/!Uos S rs. 1 Je1ntfa,Jos [ii' e:>en./.es.) 

DISCURSO PRO:\!U.~CfADO :'\A S!~SS :\0 Db~ 8 UI~ AGOSTO Di~ 1901 

O Sr". ~~~duar-do Il.:unos (pela' O Srt. ANiliO 118 Anrmu - Nã.1> apoi~1.do. 
ordem.)- Si bem cJmpl'ehcudi. Sr. Pre- Tudo tlüp ~;rHle dos Depntu.dog. 
sidento, ~que V. Ex. aca._ba.dc expor, aliá~ o SR. Ei>UARI>O RA:\ros-V. Ex., quo i.ilo 
com mmLa.. clt,roz<L.. a Uamaea, aos D,;pu- depre~s:J. me conto .. ,;h, s~t.be já <1Ui1~lS os fun·· 
tt~d.os, de~ots de oncer~'ado .o deb:1.te. dit ma.- Lh.mcntos que te .J!JO para. peognosticitl' o mal 
ter1a el~ttoral, _or~ dt::>Cllt.l .. la, teea. dCI ~o [l. q 1w :wa.l;o flo m3 rcfol'ir '? 
pronuncmt• prelumna.ementc sobl' ,~ o sttú- 1 0 8 \ . .\ · . •> , , e 
stitulivo apre.scmtado po!a Commis::>ilo. . _· JL :::- Nizto Df~ • BH.Eil-j orqne vac. gora 

Suppondo quo este seja a.pprovu.tlo (sem a. confn::;,tO. . _ , 
pre.iulzo da,s emendas), ficam impticitamentc _O Sn .. E_ouArwo Jl.\1\Ios-I~ot~ na.o é ... (R~so.) 
rejeitados todos os demais substil;utivos. Nü.o Na.? ó ~o por gcl'ar a. con_rus:w .. V. Ex. me 
é verdade ~ (Apoiados.) · tJl'li.l. cltspou~~vlo ele o ~1zce st agu:.~rda.s .~e 

Provejo, porém, meus senhores, qnn no C.Jm Loltwan-:~t•L :~ conclus;to do que est'lu c:x.
momtmto 1la votação no~ vamos enconl,rar ponrlo. 
em scP.o~ omba,Paços. O Sr:.. ANtzro Il!~ Amwu-Vamo~; a vee OJlíln 

At.é ag·ot'<1 os dirersüs autores dos nume- cltPg:t.. ('J'roc, dil·::it rtp:o·htg.) 
rosos substituti\·os ao que foi offcrocido pela , i' . , . ) ., , • -, , , ~ · 
honrada Commís::>ii~ ígn?ravam, provavc!- O SI.. Lur.An 1_

1o l~Al\;,~.,-~w~?· ~.: ·. ~rc.~~-
mcntc, quo a votaçp .. o li<Wt;_t de torn:.tP o rumo dont.~, 9~10 Y8 lllu::tro,., ,nr·~~;ut._~(~: o ... :. ·;h~m.c.~ 
po1• v. Ex. a.nnuncntlo. Muitas L l0as, mcn- d~Js subsl.ttu 1.1 V·~S, nao prn ~-~ am .t for !Il<t .~c-
cion ~das em tacs s.ubstitntivus, opp n·tnn:.t:;, ~~~.ne. ntal. da.,. ~a_l.ut•a. .:r~l,ac:<l")' co~1o V. }':X· 
Halut:trcs, e acolludas talve;~; poliL m:tíorhL •t,c.tl.n dL

1 
no:!> a.unutJCt.lL. U:llc~ nao yrc.~c~~-

da. Cu.ma.l'a,_seguirã.o a sorte dos pr.Jjcciius :1 t.u'_an~, ,tatV??:·. fl~Ie, ~odondo.eon;;;cgu~r· mo~~~
qne cst·io Incurpora.dus. Isto é, dc~nppa- fwa. çne.~ pa,rC! tt.e . ._, .n~,ts ü~ gt ando ;ol~~ancJ;~· 
rocem ~.Jm elle:~• sem quo a. Ca.mal'i1 as po:ssa. a ~.t!í1l~u.et t~o) p~O.J~Ct?~/~ue a. C~tnMla.~:~-
apr?vmt.ar, v1s'lio que. a preftlren·.::i~t. con- ~~r,n P,~"m .b.ts~ ~ta, \iüL.tt:au, .~ssí1~, I?o~;~ltcc~.
ce~1c!_a a um dos substitutivos (ao da Com- \ot~S s~, I,n.t.ll'o'o ~ 01:1, pcL." .~cacnmst_w;;L\ .d.n 
m1ssao, por exemplo) importa, na conde- sm~m .. Itcda.Lt.s (L1 vl)tu.ç.ao con~ ~q ,,ubstL· 
mnaçã.o, em globo, e a. Jll'·ioJ·-i, 1lrJs oatt·os tu~LY~~, do qun f;~,wm p:~trtc .. Ja, ve V. J•:'\. 
substii;utivo3. Isto pnrece clltr·o. ( Assenl-im: ntrJ (11tn.,r;tndo_-:w ao 8r. A_n-: ;;~o. de 1lbn.n~) que q 
do Sr. P 1·es·idenle.) · rn<m CJ,~ntnlto Ol'a ITllllto dtvePso do.Ren a.t.:!,-

Estou expondo a. sit.u::~.ç~ã.o om q uc a C a.- lho~ ( R·tso ·) 
ma.ra v::LG so achar po1· occa.smo üe vot:\r a O SR. J\NJZio DE AnREU-Püço a ])fll~tvl'ê1. 
l'eforma eleitoral. pa.1•a indic:l.t' <W noh1·c depuhd0 o ca,minllo 

Ora, dado mJse pt•ocosso de votRç~ão, c lia (lU C olle não aeerco~L (R-i ;:·).) 
Yae nos conduzir ao inesperado . . A Gama.ra O SR . .TAl\IE.'l D:~.Rc:Y-- Pódo , haver mni;; 
HCil'ii ~~olhidu. de votal' o qno desr.,j •. E' um dG mn caminho p .'tN choga.r n,o m3Atno rtm. 
mn.l n·ropa.ravcl. ( !lpro·tes.) · 
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O Sn. EuUAI\.llu llAnros-.Já um jut·nalista si p:;ev;d cesso, nos levaria ;i, suppres::ião do 
notavel rli;-;;-;c que eu po~suia. o pol'ogrino p1·upl'io pal'lamonto, onde o nuroct·o Cl'O::!Cido 
do tu ... d.ê.t inuppot·tunidado. chu,garüt ]Ji11'<1 prov<tr <:L insufliciencia. de re

q ui::; i tos pál'a lcgidn.r. O numero só pt·eju-
0 Sr·:. ANJZIO ·DE A nruw --- Não apoia.rlo; dic, q1rando aquclles q-an o perfazem nÜ/J 

V. Ex. ü scwpro oppurtllno · ost;ãu n<t altur<t do dedompenho. 

O Su.; ErJUARDO R;A:\ros-Qitet' isso dizm· Si 12 Duputn.dos podem o!lOtn·ecer suhstit.u-
quo est;t no 1ncn dosLwo, pot· exemplo, eum- ti vos o ClllCndns (e ü muito maior o numm·o 
pl'al' b1llt~to par:.~ un~ cspuctac~tlu o .. · che- llo::l que o tt_\em fei~o ::to projecto de reforma. 
ga.t· (~OPIJ~~ do cunclu~do o 11!tun1.l n.cto. ·.O eleitot·<.d) nã.u SJi por·quu es::;o munet·o soja 
meu}nLuJ.t~. Se. Pre::>ILlcntc~. o elm~11<H' y, aL- Jemasl<1üo par<~ uma colloborctção, cujos re
i;en~·ao tios Illust.J'c., co[~}ga:; para o lUopwado I su. L<.~dus sorio segut'amentc menos calto
dus rosul t;Ldus (.l;t .votn.çao om Hltt<t lll<~ter_'ra r, i co; do quo us ;<:~ eon tri.bLução dispcrsi v a. q uc 
de taumulw, gJ:.LVItl:.tdo. • · estamo:-; tu!;tomunha.mlo. 

U SI{. JA:\IEi:l ]),u~cY---E Yotétç\o q ILO us~;i I u S!L ANIZ!O DE Ann.Eu- Sa, opinião de 
imnürwntc. V. Ex. F;dtêl, <L V. Ex. autol'iLbde par<.L dizr~r 

o SJ\. EJJUARDu 1\.AIIIOs-lm]JurL<.t 11111 ií;o, quu us pt·ojuctos nf.iosão cap~LZ\.\S. 
put·LauLo, nos pt'0C<LVt~rmo~ cont1·;_t es:n de~a- O Si~. EDUAIWO RAJ\10:-l- Quu logar tom, 
grada vul eontingenci<t. Vou f<~t, ~~· um:l fli'u- untru as l'efl<)xc)n.s tão moderadas que estou 
phecia, ler a. lm1'Fia diclw nas lialms do pl'o- ['<tZt!.tHlu, ,_\stn acct~sso rle antip<lthia ·~ ... Se
ject;.J, SC\ja tlual J'ôr a.quollc que a Camaea illtor·«\!:l, llão I'Stun qnalilicanuo projucto::;. 
1H'dit';.1, aceik~l' : salliL·;L lllll í.lbo!·to, n:·:u t.~l)ll- T':nlw 111e l'Gl'i:I·iüo tão súrw:ute ü, impratic<.L
tentará seiJS au Lore3, ucm r·cllec~.Ü'íL o pcn;-;~t- l·ilidado du ::;1~ uxtralde de sua va,1·iuuadu o 
montu dominante nct maioria dc;;ta. Ca:~<t. <lllU ]JO::isa fu.Lvur do D.pl'OV<.'itavul em cada. 
(Apoiados.) um dolles ... V. Ex. (,-o{lando·se ]JW·a o Sr. 

o Regirnonto clcsta Cam;trn. é de umtt cs- -l·-i~·io de Ab1·e~t) ustà me att:j.buindo juizos 
t1'uctul'a rl mntsiado rigida. Sem pro o consi- que n5.o emit~i... · 
d<:rei incapaz do attondee ás conv,:nieiJCi;l,S, o Sr-:.. SA'rnw DIAS-- Apoittdo. 
nas deiibcra<,:ões d.0 um corpo cullocti vu in
cumbido üt: legisl:w. Ello consigna foJ'mul.as 
immutavci.~ ptn•a ciJ'cumst:wciw; do uma v:.t
l'ioda.de In tini ta. Aqui nu~ ttcha.mos :.1g1 Jl'a. com 
<L ea.b:~ça a ln ter om :su:.ts ;~resta:~. I.Jue f'azo1·, 
meus sonllul·es ~ ... Achal' um nBio de t'ur
m<tr' um peojocto rogu!Hr, lwrnugenco, com 
o rico. mas conf'1Lso material do cinco <õlilJ

stitutivos, o conton :s ele e.IIOIHlas ·~ ... Isso 
nfi.o mo pa.rcc;~ pJ~Si vol. (JLtJ razot• entiio ·~ 

A. meu ver, rejeitar tudo, ou, si. qui.zcl'orn, 
tudo acceitar, não para, fol•m;u·, n<tS incer·" 
trozas de uma votação, um projecto no v o, 
c1uo poclor·<.l sa.hir do sou actual amalg-ama 
um aleijão inesperado; mas, con.':dd.:randcH;e 
toda.s a::\ conr.ribuiçue::l üos oxccllontos dis
cm· .. :;os, Já pronuncictdos, c as emomta.s o sub
stitutivos, como cabedal de lnestirna.vcl vn
lor pa1'a rucomcç,~r o Ílh'euto tr..balho de 
confecciona,r uma. lei eleitoral, d1gna. dü. 
competgncii1 dest:t Cam:na, e adcqmtLl<:t ao.:; 
recla.mos do pn.iz. 

Façamos volver tuclG a uma cornmissiio, 
que sorii. f'a.cil compor a.goru com aquolles r1110 
mais é1J.Hidã.o rovclar·am no o:;i.nd.o do:~ta m::t
teria. Unu com1nissão do l~ Deputttdos ... 

O Sr~. EouAlWO RA:\lOS- Sr. Presidente, 
pat•ocu quo tuoho-me explicado claramente 
a.o::i que me quei:<.\m r~ttendor de animo se~ 
reno. (JTu·ilo fJem.) Venho apcna,s justificar 
o l'Orlnm·mwnto que tenho a. hum•a do on
vii1r <~ V. Ex. nos tormo;:; seguinte.;; : 

«No caso em que a Ca.méLra. rejeito os di
verso::; projecto::i e ~eus snbstituti vos simul· 
L<l!W<Lmonr.e submo&tid._j~ <.L votação com suas 
nuJru;roSêlS omond<L':l sohre a. reforma elci
tuml, por impos~ibilid<tde do org<tnizar, com 
matol'iiü tão complexo, algum<1 proposta. 
üo lüi, cohnrento, ;;ysteú.1a.tica. e clara, como 
convém a tfiu rülevante assumpto 

Proponho quo : 

Seja,, sem <.lcrnorn, constHuida uma. com
rnis:;fin de 12 Duputauos p<.u·a formulat· u:n 
no\'O projccto, que passe pnlas di.::cussõcs re
gimcntaes. 

A Camara olegcJ'á, por escrutínio secreto, 
oií;o componentes dessê1 commissão, o o Pre
sidcnt.c nomoat•<.t qun.tl'o. 

A cornmissão aprcsent~.m1. o novo projecto 
no prazo de 30 dias, contados· da. (lata de sua 
constituiçiio. 0 SH.'. Auousr:ro DE FREITAS- De 12 mem

bros nilo fal'd. lHula. Esse pl'azo ;;ô poderá. ser pro rogado por do
o St-t. EvuAl-:.DO RAr,ros - Esi:W, nogaçio lihmaçrio da Camar~t, a. rel)_uerimcnto da 

d·.1, if.l.-•nuitlo,f]u vuh~ LIJHSitlei.w;fLtJ dv i!UH.tul'u, w;úori:J, •ht conun t.'1S[Lu. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:32- Página 13 de 27 

APPEN1J1Ci<: 

A qualquer Dcptitad1J ô livre aprcssnbt· ii I l·~sS C\:3 t1·a.11a 1 lt )S o emon :tas sceã. > pu 1 ,tlc<:vh~ 
co_i·u· mi.s:;ãu tral~alhos eef. t~rented ao a.,;sumpto o~ J) .in·io rlo ())Jlffi'e.~so c,)m a::; acta.~ d:ls SGS
a. ella commctttdo, e emend<tS ao ante-pro- sou:'3 por el!a. cJlebeé~da.s. » 
jecto que aquella elaborar. Tenlto clit:). (llütito bem; 11wito 1Jcm.) 

DISCURSO PRO~UNCIADO NA SI~SSÃO DE 12 DE AUOSI'.) Di.~ l90:3 

(Vide pog. 2'~0 do pt·escnLe volume) 

O Sr. l:ieredia d.e '!i1iá-Sr. Pre
sidf!r.tc, entro todas 11::: reformas de que se 
tem occupado ultimamente <1 Camara <J, elei
toml é, sem duvida, a. de mais alta impor
ti1ncia. 

Com elleitu, expurgar a, lei n. :3E de vicios 
c defeitos, llot(),l' n. nação de uma lei q u8 
lhe g:tranta o meio do escolher livremente 
seu::l representantes, substit,nir mesmo n 

n. ctual systema oleitomt, é, a meu ver., não 
só urna medida do alta rel.evu.ncia, como 
ta.m bem, D,té certo ponto, ·de sanemnento 
politico. 

Si, confurme nós pr·~g<~v:.tmos no tempo da. 
prop],ganda, a RcpulJlic<~ é o governo do 
povo pnlu povo, sl o regimen . democratico 
é aquelle em que hUJJer·a. a. vontade . ~olJe
rana d'.~ na.ç~ão, manifestada por todüs as 
classe5 quo arept•osenta.m, :~ob o principio 
d.a mai:~completa, iguttldado polHica, cumpre· 
nos fazer uma l :i que gat•anta à nação o pro· 
cess1J Lvre da escolha, daquelle3 qno no 
Parlarnent.o a <levem representar como de· 
positwio.; de sua, immedLata confiança. 

Hoje-:, que todos os olhos estão -voltados para 
a Ct~maJ~a. hojr. que a opinião publica exige 
a tP<.tnsform L< .• :ão do actual systorn.a <~bitoral, 
parece-me que nenhum Deputado tem o di
reito d~ protelar por. mai:; terapo a soluç:ão 
d.e a.s::lumpto de tanta, magnitude. 

Vttrios foram. os o1•adur<3s que se oecupa
I'<tm desta quostão. Diverstts ta,mbmn í'oP~•.m 
as ·thcorias por elles sustentn.lht~. 

Não tenho a pretenção do occupa.r a attcn
ção da Camara pu.ra lho mostt'<1l' <1 va.nta,
gom dnsl;e ou <htqnnlln sy:item<t oloitlwal ; 
pa.r<t lhn rnostra.r n. suporioridade do regi .. 
men l;e!ga sobre o ingloz, aponta.nd.o dcpo1s, 
como é cu~tumo on_tre nó::;, o que se . faz nos 
Estados Unidos. 

Procurarei encn.rar a questã:o, tr.ndo em 
visLi1 a experiencia e a pratica. adquiridas 
na minha. vida pulitica. 

E' sôznente animado po1.· esse intuito que 
venho tomal' parto no dehatc, r.:potindo 7 

fLuttndo mnis não possa fazeP, oplutoe." que 
tenho sustentado e:ll outras occa:3iõc-;, corno, 
por exemplo, nn.r1nella, em que oJfereci 6, 
consicleraçiío da ,.Cam.at'a um projc0to de rc
orga.uiza.çã•:J do · DlijLricto Federal, pronun
cian<lo-me sohr(; n. neces:üda<io Je se ~dtet'éJ, 
::t lei n. 35, q 1 te, se pó de d i:~c1•, e~tá hoje r 
~ondemnada, por todvs :;:~ polit.icos sinceros. 

O SR. Gl~Rl\IANO 1-IASSLüCHEH.--g V. Ex. é 
sincero, porquo com cita tem sido eleito 
Deputado. 

O SR.HEREDIA DE SA'--Sinto·me orgulhoso 
poe ver incluído no peojccto em deba.t•-3 uma 
ldév, que sustente] u prirneirn. voz ClllG fiz 
parte da. Camara., de s;'l arrancar da::~ munl
cipalidJdes todas as suas attl'ilmições po
liticr~s; paPa se as enteaga.r a um poder es ... 
tranlu, de prefeeencia o Poder .Tudicial'io. 

A Idéa conttda. no substitutivo ·em di::;
CUS$fW satisfaz em parte, s.inão in-tot·um, os 
desejos que eu mantinha. 

0 Srt. GERMANOHASSLOC!li~J:.-V. Ex:.lem 
b1•a-s3 qnal foi a conJ.ucta do Poder .Tudi
ci~tl'io quando tevo de apur~tl' i.tS oloiçõe:~ 
munieipaes <lt~qui '? 

O Su.. HEIU~DIA. DE SA - Ess~t violencia, 
por miin , condemna.da desta tribuna constl
tun oxccpç\ão e não rogt·a. Mais fu.cilmontu 
a.s assomblé~\:;; polüicas, como sào as as:;em
blCas municipacs, se c.mduzom de modo a.pai
xorw.do, prot.oi'i.ndo direito~: de c~iL!Hlírütto::; 
lcg·itima.mentc aleito~. do quo os merniH·os 
do Poder .Judiciar'io, os quaes,si tamiJom pó:. 
dcm flC apaixonar, ptn· v ii.L de regm, (HU 
grwaJ, Hfw l'f\Sp!d1i<\dol'OS (h lei o do dil'oito. 

Desde <OLUO se tirarorn ;Ls rnnnici palidados:ts 
a.Uribniçêies politica.s, cossa.rão as djsput<t:~ 
dos paetülos e grupos poli t,tcus, origi na.da.s 
UJ in1iel'es::;e qtte ellos t ,:em <lc constituir as 
niuoici p:t.lidades {t sua fei~)l.o. E' ess8, a caus<1 
peincipal de scn•em as uleições munieipacs 
extrema. meu tu disputadas. 

Kxemplos nã.q f.:dtam, q uor no Estado do 
nobre Deputado quo mo :-~.pa.rtcia., quer no 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11 :32- Página 14 de 27 

APPENlJICE 

rneu Est:Hlo , undo, nr•, Tn inkt ci:la<lc. na.tal, I O Sr:.. G rm.MA~o HA~sLocmm.-V. Ex: . Yt\.0 
ül ltC<.t!u vo;::, os inr.n:'es:>c:-; pul itíc:s ch.•g<W<nn I se ma, i1iC.)st:n"', s~w1 duvid t~. sobre o voto a. 
;;, O l~gUlll//i L' ClW1:1L' <l;) O! ll tlu phc : l, t,;_~, O tjlD tlCSCDbet•l;G cbrigatorio. · 
rno i. Jvou a.m un.ç;t do i nter·vonc:ü.o tlo govel'no . ' · . . 
estl'anho n<Lquellc muu ici_pio. O _SR. ITI!:H.E DL~ DE SA-~Essa. u um~~ das 

Pen:Jo, p.;b, que se deve a.ft.tshr dn. ·Muni- mellcL~s que_ ma.1s cnthust~tsmo 1~10 dosper
cipalidalle o alistamento , a. organiza.çiio do Lam, porque ~)UI~ dos Inm_o~ ma1s seguros 
m esas o a <l.pnraçã.o el e eleições, cntec.• .. uu1cto- p~m.t ; t llsc:dtzaçao das_ elm :oes. E, por q!-lc 
s-e o~s~s tr: ~ballto::l a urn p.oder llli.Lls lw.rrnc ..... n;·wy. allopt<~r ~ P~u·a. nao oxp(IL' os funccw
niz<L•lo-:- o Pode;· J uclicj a.r·io narws publlcos as amei•,ças dos Governos ? 

O su'tx:>>,JtiJtivo do pr·oje.cto satisf<1.z em Istoni'io ú l'<.tzão que possa. influi~ no e:spiri~o 
parto ess:; pen::;<unonto , poi:·l conl1<:L o::> tr·a- da. C;~m;u'n., porq1.t0 .ossos fur~ccwnarws n~o 
balll0 ·3 el e i.tJ1·acs a uma jun t~~ da ([Ual eonstlt_i1Cll1 a mawrw. cht nu:;·aü _e, dema.1s, 
ta.mb.!m fa?. p~1. l'te mn ::.'epro:;ont ;1 1ü ~ do a rtn;llidatlo de emprcgi.l.dos nao pode fazel-:;s 
Poder· ,Judici;:tri.J. perder o c:Lracter o vohe con t.ra a pt•oprm 

O a.lisG:uHen_Lu é o primeiro pil::uo dado p<n·u. conscioncia. 
a, VCI'd<LÜC cleilOI'iÜ; l)OSSO ntrir'!lHi.l-o. 0 SR. ANIZW DI!: AB REU-Ahi esbl V. Ex., 

Conheço p i·at!canLl11to e, :~e.i <.trrw::; rn~ncus, qnc nunc<.L pleiteou eio.ções, b:.d'cjado pelo 
como eu, cunlu•c:m1 todos os polii,ieos ~ Uovm·no, e tem obt ido innumOl'0.3 votos àe · 
m:111elea, incg·ula.r p t•]a, ([lléll :-: ' • r.:,zcm l'S otnpr·e.:,;·;.tÜOS pnbJiCOS. 
ali.~ta;nen Los, em q_1w nu.titt.t::l YQZOS ::>:'to ~]UU.I.i-
Jlcadus individnrm ph;wf.astico::: p;J,ra. qu~ 0 O Sn.. l-JI.~REDTA nE S,\--E' o meio de so 
üiplontiL pus :~ ;_t SOl' i.LpJ.'ovoit,adJ inJHl'orunto- oxm·cet· o. m: 1i::; riguro:.r.t ii~ca.lizaçfw e evitar 
rnullto po1· e::; tc vn '-Vlllelle. - ~t lh1uti.e vergouhos~:~. que tem dad.J lagar u. 

Dev o;nu::: r 0gnlat' com escl'upu!o 0 atist,n.- C!UC trruitos, t}lD não vot·1m symp·tthta. <t 
m:.'. nr.o, ;d im da.s eleiçõo::; nãu terem v!ci os est;:t, Cama.ra, digam qnB somos membros de 
do origem, corno succJdc. Pi:t,ra mim, ncst,e um syndicabo, que somos uma. Ca.m<.Lra. do 
a:~sumpto , o aiistujmunr;o é o ponto mais desigrHtdo:~ . . 
imp ,Jr~ante , Desue que se procuro ad.upta1· uina medida 

Não acccito h~ to.~ wn 0 que quol' a Com- de gr·anLlJ alcance, cumJ cst<t, teremo:-:; pre"' 
mL:lsão. qmmdo exige que 0 <.dix!;ando 1•0 _ sktdo um gl'Mtde serviço á. nação. 

E nã.J só pec :~hlil .IS Ulll cOl'VlÇO tt Nação ~ 
a.nimn.remos tttrnhern os eLeitores que se 
;_~fttstam das lll'IHLS pela qn<.t:Si eerteza em que 
estão de qno sou~ votos nfio serão upur·t~dos . 

qneirc~, pemnGo ajunt.D,; nào vou <.L este ponto 
e entenclo que tal oxigencia póue ser sub::Jti
tuid;t, dcs1le que o requerunonto a.pr'e::;enca.do 
t.ra g-a. a fi1·ma reconhecida por nuta.rio pu
blico. 

E;:; to meio, do quo 1<111ça .mão a Com
n~issãu, s~m duvilla. com fim . muito uigno, 
llfJO é pratLCo O VtLI3 CI'Oltl' uilliculdadOl3 1 im
pedindo que mu:tos se quuliflqucwl, ali.tstan
<.lo grande pa1·tc da populac,!ã,o das urnas, 
por·que nem todos se quererão prestttr a essa 
cxige1tciu. tb lei. 

Accelto . a idétt principal na Cornm:ssU.o, 
mn..'-3 nã.o posso deixar da f'azm:· l'CPtLros a 
csto ponto. 

O pro,jccto da Commissão é, como ji.i. d.is.m 
Hcnu. ve;,, do todo::; ub a.ssumptos do quo noi:l 
tento:~ oc.cup:.Ldo, o nmis irnpodn.n l.o, o ou, 
quo sou p:.u·tid:Ll'io sincorv d:L rof'o1·ma, neste 
momento :-;ó tcn!w p<.tlitvt•u.s tlll !.ouvor ptU'tt 
a Conunissií.o, princip:t.lmonto pat•:.t o di(rno 
repl'0;58!1tantc do Pianlty, q110 13 Ü tbllcot~ a. 
e~se tralnlho com ·t;oda n, emwgía dn su:1 in
i:ulligencir, o pc\teiotisn:o. 

O Sn.. G:·: RMANo I-IASSLocwm.--Tem se llc· 
dicado iguaLmenLe a muitos outros tl.S·v 
sumpt Js • . · 

0 Sp,, lli''REDIA DE SÁ.:_·Si OU!il'O::l SOI'Vi.COS 
niio tives~o.s. Ex. para, se rccommcn.r.ltu~ ú, 
gru.l.idau da, Naçü.o, u.~te bt~~tal'ii..t. 

A propasito conl.a.ro.i o soguinto facto n. 
quo, ainda. lm pon~o. fi;;z a.Hu .-:~c'w um do.~ col"" 
logas que m.n nnvom. 

A primeira voz om que mo apr·eson tei 
ca.ndidato a umt~ cadoirt~ de Depu~ado, o fiz 
ern uppo:3ição ao p<teti<lo republicano fe
dcr:~l. que ~o t>:::tentava. em tod:~· sua pa
janç:~~ e;.;t;ttndo c.Jm as redmt.s tLo poder llits 
mã.os, o dous ditLl! após uma. oloiçli'L•J munici
pn.l, quo eu classificttrci como uma verda.
d eira b:lcc- lHtna.l, O;:l Cí.tndidi..ttos da opposiçã.o 
viram IH\ a.ptu•ar,:ãu que torla. a vo·ta. :;·:'~o (lllü 
lhe:~ portonci<t lm v h <lesa,ppa.rcddo. 

/\.u pedir votu~.l, os eleitores me dizii1m : 
« Pn.rn. qno, si mcm voto níío Herti ~~PUl'atLo '? 
K4l;ii p :rl'llonrlo son tempo, df'sista dtt crmd i-
cli.LI;urn., pO['tJtlC não sm' ;i. olnito ! » · 

Ern, prr.ciflo esforço cl11 minhn. parte 1mrn 
con veucm' a.u r.loi1ior do qrw do via it• ;l.::: 
m·m1s, me~mo para..fiscaliZi:tr a eiei.Ç~ão, t.eDrlo 
sitio até cutu pomo ~ol'preza pa.ra mim o 
toe tl'lutnplw,do . 

Mui tu.s vozos mesmo,· logo nos primeiros 
t : .~rnpus, eomo que me ag;.t.I'I'J.Vit ú minha. ca,- , 
do ir<~> piU'<t vul'lficu.r si com uffciCo elht mo · 
pel'tencia! (A.p(i,l'les.) 
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O Sa. I-IEH.l!:lliA DE SA- Go::;to dos ap<tr
tes, Sr. P.·es.derll.c ; peço a V. Ex. quo deixo 
a Ca.ma.r~t me aparteai', porque é qua.ndu 
estou bom. 

Devemos gG,t'antie a e:;:colha ·dos represfm
tantes da Na,ç:ão feita uil'ectarnento })Gla. 
mesma l'ia!{ãu. ~. como os representante~ dos 
Estr:dos são os primeiros a. pl'egar mor·al ch 
tribuna da. Camal'<.t, a mostra.r que o Dist.l'i- Os nohr·es Deputados nãJ podem so offcn
cto Federal é o ponto onde ern ma.tm·i;1 elci- dcP, poWjllO, antes do tl'atar d·JS Estados, 
·toral se dão mai.-:; ttbusos, mais cdmes, a pro-- tratei do Districr.o Federal. 
veito a opportuni.Jad.c pat•a declarar quo a 
1Janeada do Districto Fcdor:l.L unich quer a. 
refot'ma elo i t.oi·al o podo a.os cama.ri.~das elos 
Eí:>tado~ que tí.l.mbem votem por ellcL 

0 Su. ÜER:.\1.\NO HASSLOCIIER --V. Ex. en
temle que em um I~8hJo onüe <L opposiçfto 
ú sem va.lor, som mel'ito, sem talento, sem 
euusu. que a rceommendc, lu d.e por forçtt 
vencül' '? ! 

Si, amanhã, se rcproduzil'cm os mes ros 
factos m~ ver i ficaç:\.o de pJderes, nó:i, Depu
tado:-:~ do Distl'ict.o F'edor[~l, teremos o dirci~o O SR. HEru~DJA DI:; SA'- Temos Est<tdos 
de ex:pr•oiJat• o:-; I'ilpt'C:Sent~~~te~ dos Es~ados a onde, si não ln. h wia oppo.3içfio org:wizad~L 
:-;ua h~~kt,, oppundo-~u )w.Je :.t p:.tSS<.J,ge~n.~e c port'cihment3 a,ncglmenbd:.t. 
uma let 1, ·ccl.am:.tdt~ dwPI<.ttnonto pr~la opwtao I 0 . . . . . . . 
n:tdo:ml. -, Su.. U~Itl\lA~o UA.ssLoCil8R- No 1üo 

UM Srt. DI~PUTADo-Qmd é a. b:.tneaua quo Gt·;uHle do Sul, nao h:t. 
S:J oppõo'? 0 SR. lli<:-áEDIA DE SA'-Pnra. não eitar 

o SR. Ifl.:t-:.I·:IH.\ n 1·: SA - :"-~fi/> me obrigu8 outeos El:it<M!os, onde a. opposi1,:âo e.~tava 
a antecipar a. ct•iLica; muitoê toem dito que :l.l'l'Cgirnont:uJa. e tinir~ v~dor, ref'orit·-me-heJ 
i'' lei n. 85 satisraz plena.mente, qu.c não sómentc :1.0 do :symp<tthico Duputaclo Alen
exige nova refonna, quH o qrtP é proci~o é e:.u· Guima.l'àcs, digno to Se~roGa.l'io. 
reformarem-se os co::;1;umes. (Apoiados). O SR. GERMANO I-IMssLOCHEn, -- Não lw. 

Eu que1•o q.ue V. V. Exs, uzem da mesma tal. 
sincer1dade que ou: quando decluro que na. 
Capital Federal tom havido irregnlarid:.tcks, O Sit. Hrm.EDIA ])g SA.- lhvitt opposição 
abusos, porém, qne em muitos .Estados na. arregimentada, orgt~nizad.a, com elementos 
Republica essas it·regulaf'ida,des o esses abu- ptLrtt üis;mt:.u• qua.lqum• el üç[Lo. 
sos são maiores. 

E para quo não se julgue que ou estou di
vagando, fazendo rllet~~rie;_~ bat•;.tta,, citarei o 
exemplo, affirmado na Camar·tt, do mulho· 
res concertarem actas ! · 

Si este facto fus.~e praticado aqui, toda a 
Cttmara se aproveitaria pat'<t no.; dat• um··. 
Lção de moralidade. 

Assim, os Sr·.~. represenLanL~JS dos Esta•:los 
S·Jjttm sincm·os (Jtmnto eu; digam quo no . ..; 
sous respoctivos gst.auos lut it•regularhla.des, 
ha n.lm::;os, ha vicio:3, h:1 até vm·dadeir.JS 
crimo3 eleitorá.cs. 

J~:. l'l'anc:tmente o digo. apoz:w (lo.s :•.bnsos 
c elas ir·rogul<tridadr;.; todas, no Di~;r,ricto l.•'o
deral ha. ma i:) verda.de e lei torcd do CiliO em 
muitos Estados da Repuhlica (apoiados), por
quo aqui aincb um ca.ndidato CJnseguo Bet· 
eleito a dcspoito ele não entrar nr~ chap:t de 
certo o Lletorminado geup.J, como ainda ha. 
pouco referiu o nobt·c DCJ)t.üadu, que alluuiu 
á primeil•a olei~~iio pela qual on trci nosttt 
Ca.sa .. 

E, nos Estados, pcwgunto, qun.l o candidato 
quo consegue :;m• eleito som csiittl' na chapa 
do Governo? 

VARios Sn.s. DEPU'rA.oos - Muito:;. 
O. SR. 1-lgr:t.f~IHA m~ ·SÁ- Ni1o ; scm1 um::~ 

ou out.ra excepção. 
(IJ11 nwi(rJS I.''Jl"l'ks. O 8r. /'rc:jidr;nfc re· 

cltww t,'t({t!li~·r"i.'<J.) 

0 SR. ÜElUIANO liASSLOCIITm.- Pois OS de 
opposir;ão do Hio Grande do Sul estão todo~-5 
passeia.nuo nu IUo lh JtLneiL·o, que é ffi{'lhor. 
(L'rocom .. se outros apal'les). 

O Su.. 1-IIm.EDIA DB S.\. --·Est:L questão é 
par<~ s.n' d.i:::cutida pclo3 nolJt•cs Uoputttdos. 
Scmhot·es. nfí.o mo cstuu rof'ol'indo a este ou 
,áquollo Esr.:tdo; . o . .,t•)ll f'u.lltLIHlo gl\nerica
ment.o, nã.o a.llulLnd.u a Minn.s, nem ao !tio 
Grnndo do Snl, nem n. Ala.g-oas. g, me~mo 
que ou mo ruf'e!'iS;)O dit•oct:.uneo l;e a qualquer 
l~stí.l.do, pod::.ria f'azol·o sem quo ni::;to fosse 
oll'onstt :i. dign:L hunr..1.rla. quo o rnpl'eson
tass':'l; como 1 e;_wosonta.n r.:~ da Na.ç~ão, d.is
cuLindo uma. loi, devo trar.cr om meu auxi
lio m; argumentos quo mo possam set' uteis, 
os t'ttet.os quo observo, as circumsttt!Icias 
que so sa.lienhm. 

Entretanto, tal não flz ; não me refiri. a 
rste uu úquolLJ Estado, repito: tt>atei dos 
E:3ta.clos em gct'al, tendo antes tratad.o da 
Capitttl F'udoral, sendo tão sincero que f'ui o 
PSimoit'o a profligar os abusos que aqui se 
da.o. 

Voltando aos Estn,Jos, üigo qne hojo a 
opposiçãu só tem um meio dn conquistar o 
poder: é a. t·ovoluç:1J. (.\poimlos e neTo apoia~ 
rio::;.) ·A não se e pohL revolu~·ã.o, o partido 
om opposiç5.o nos Estu.dus não pódo·couquis
Lar o I)Oclót', pol'(! uan ~o J:.L (~ opposi.qií,o nl~o 
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·-respira, o rm ~ muitos se nega aos adversa
rios afgtillo c1uo ... 

0 SR. GERMANO HASSLOC!!EJ1-01lde é que 
não respiram? 

O Sn.. HEREDIA DE SA - A . Camar::t deve 
não adiarpor mais tempo a wlução desse 
:1,ssumpto, que se impõe i:'L nossa propri::t di· 
gnidade, que se impõe él nossa proprüt hon
ra, e mais do quo isso, Sr. PJ.·c:,;identn, que 

·se impõe á nossa proprüt consciencht~! 
Sim, á. nossa p1·opria, consciencia, po1·que, 

em consciench. devc~rnos dizel', q1rantas \'C· 
zes, .. por· occasiã·J d::t verificação de poderes, 
quantas \·ezcs temos ouvido <1 alloga:;ão de 
f::tctos qm\ nos revoltam ?. 

Então, clamam todos: é neccssal'io fazer-se 
a reforma. da lei eloitiJl•al! 

P<l,ssada., port;m, a, vct•ifica~:ão de potleres, 
cad.tt um do nós, llc posse dn. sua, cadeira, 
pouco se impoda. de aditt:r' a. solução da. 
t]UO::tão. 

Ainda na. lcgislttí.ui'i\ passa.da dcn·se esse 
fa.cto; a principio fa.Jl;v,ra-se. da necessidade 
da Pefurma oleitoru.l; depois dizia-se- fica 
para o n.ono; quando era no anno seguinte, 
dizia.-so:- não, não se pólio votar a refor
ma de lei elcitor>al no ultimo anno da logis
'iatul·a. 

E assim se iez um adiamenb mtermi
Jlavúl! 

0 Sn.. A~Izio DE ADREU- A Ca.ma.ra quer 
.a reforma. 

0 SR.. HEREDIA DE SA.'- Folgo muito de 
ouvir a declaração do V. Ex. O nobre · Depu
iaclo acaba de tranquillir.ar-mc, dizendo que 
a C amam quer a reforma; cu receiava que 
elli~ nã.o q uizesse, c receia. va pela seguinte 
l'azão: por qu~. foram tantos os di.~cursos n, 
1·espeito, que cu entendi quo isto er;.t, pelo 
menos, urn pretexto par que a Camar;t não 
fizesse (t reforma. 

0 Sn.. ANIZIO DE ABREU-Isto prova sim· 
})los monto o empenho da C amara. 

O Su .. GER.~IANO I-IAssr...ocnEH.- E Y. Ex. 
-agora não esttí. protellando ~ 

Só ou outros é que protellaram ~ (lia ott
t1·os a)Jartes). 

O Sn .. HELWDIA DE SA --Sr. Presidente, 
não sei porque sou 1ião aparteado pela ban
·Cad.u. mineira. 1 ! 

0 SR. ANIZIO Dl~ ABREU-Sympa.thitt. 
O SR. HERIQDE SAÚ~Es- E' por causa. 

.-daquella mulher de que V. Ex. falloll lla 
pouco. (Riso). 

O Su.; HtmEnrK DE SA.-- Eu não disse que 
i acta. foi teit3. po1• essa mulher, om Minas. 

0 SH .. ·.JOÃO LUIZ ALVES dlt um apa.rte. 
Vol. IV 

O Sa. HEREDIA DE S/-.- Entã.o dfrei que 
sei um caso identico que se deu no Esta.do 
de Goyaz. -

0 .SR. Gi·:IUIA:'\0 lfASSLOCHER- Caso do 
mulher·?. 

O SR. l-h:REDlA DE SA-Sim, senhoe; uma 
mulhnr que concertou uma a.cta naquollc 
E:~tado. Refi1·o este facto pa.ra mostNr que 
não estava mo dirigindo dil·octa.ü1entc á 
ba,nca.da mineira. 

Na lcgi::; la.tura pas::;ad<t, o relator da. ele i
ção da Ca.pita.l Federal excrcou, em relaç'tí.o a 
os:;a oleit,~ão, um rigor extraordinario ; t\s 
a.ctas fora,m p<:t::;::;adas por um ca.dinho q uc sú 
eu pude conhecer, porque, sondo o c;~ndidato 
mais votado no me1t clistricto, tive ele vêr 
minha votação reduzida, p<Lra se dar ontra.da 
n. um candidato .quo não tinln ::;ido diplo
mado, em cel'ca. de 6.000 votos; a.inda assim, 
não conseguiram me por í\Jra, e 1iq uei collo
cado em primeü·o logar. 

Victima do rigor de 11m Deputado por 
Goyaz, cujo nome não declino, que sa.tisftt-:
ção não tive qu11ndo descobri que nt\S elei
ções ,ta.quelle Estltclo lmvü.t acta.s concertadas 
por mulheres ? ! 

En me ret'o1•ia, pois, a Goya~, onde a pati
ra.rüt é peior do quo na Capit~•l'Fed.erall 

0 SR. GERl\L\.~0 HASSLOCUEP.- Então aqui 
lla patifal'ia '?·(Risadas.) 

O SR. HEREDIA. DE SA- Perdão, oü disse 
que ·na. Capital · Federal ht:l. abusos; mas 
ainda nã.o honvc mulher concertando actas. 

OSR. GERl\!A.NO HA.ssLocrrER- As mulhe
res aqui desconcertam as actas- (Risadas.) 
V. Ex.aclla que as mulheres não dovem ter 
direito de voto ? 

0 SR. TIEREDIA DE SÃ- Si'. Pl'JSidcnte, 
tenho o defeito d.e se1· mui lio sineero, 
muito leal, comecei <1 atacn.r minlm propria 
localidade e não tenho intuito do oll'ender 
nenhnm l.le meus illustl·es coll.egas. 

Volta.nuo ao ponto <lo qual fui desviado tão 
crnelmonto pelos dignos l'eprcscnta.ntes da 
bancada mineira... · 

O SR. HENRiquE SALT.ES- B:.t~ta c1u.e nã.o 
uzc de malícia. 

O Sn.. HEREDIA 'DE SA - • . • voltando ao 
ponto, devo dizel' que o alistamento é, a meu 
ver, a baso da 1·eforma. eleitoral. 

Sem que ao [tlistt1mento }Jresida o mn.is 
criterioso escrnpulo, ·· não .· conseguil•emos 
nosso desideratum, isto é, não consiguircmos 
fazer com que a lei seja. . expurgada · desses 
vícios e defeitos que tantas vezes teom re--:
voltado a opinião publica. · 

Talvez, em. materia eleitorn.l, eu levo a. 
minha opinião ~o ponto de ser classificada, 

J3 
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·extra·v[l;gan~e, c si nào t'oss.e o receio de es-[ O SR. ANGELo NETO ~Quatro mil contra. 
1n:rrn.y C?~ a.::; dit~c.uldade:: apre::ent«(las pela, 600. . · .. ·• . . .. 
ConstltuH;a.o, cu 1r1a até ao ponto de- dar no O SR. HEREDIA DE SA'.-Isto prova que no 
reconhecun~nto de podm·cs recu.rso ·para. o Estado de v. Ex. a opposiçã.o estava orga
Supremo Tr1bnnaLFedm'~Ü. nizad:1 o hoje cl!.u. Ci:>tá. d1.1sapparocendo em 

toda :1. parto, porque não tem garantias. 0 SR. JoÃo LUI~ ALVEs-Não ser-á nehhu
nln. oxtravagancüt, porqno muitos jc\. susten~ 
r;n,m essa doutrina · o a.· inglaterr;J. já a ado' 
ptou. 

o Sr.. I-IJmEDI;\ DE sX_:.A Constítniçao, pa
rece-me, se oppõe a isso, dizem os ver· 
saclo;:; no ::ts::;umpo c eis :. ~ rn.z5.o porque cu 
não mando umaemonda <.t respeito. 

Qnanto ao alistamonto,acho que so deve en
trog<tl-oannmjunta exclusiv<.Lmente corn}):_;st;n. 
de xncmhros du Pode1' JuJiciat'io on ela qn::tl 
i'aç:un lXl,rte membros desse poc.ler, acho que 
L:>so é o meio do ga,rantir·s~ sua seriedallG ... 

0 S!'t. HENRIQUJ~ SAL LES-Mas é igun.l
mente ínconst;itucional. 

0 SR. I-IEREDIA DE SA'- ... l)orque d<i, uma 
gartmtla que não podem oJrerecer as assem
iíi.éu,s munic,pc.ws, quo são assem1Jtéas parti
tlarias e poli&icas. Nilo 6 l'aro ver-se da ele 
cisã.o doss:ts assembléu.s recursos que· muitas 
yezos vecm r~nnulbr tudo quanto ellas fize
ram; 

0 SR. VIRIA TO MASCARENHAS-A junta, na 

Este e o maior mal da.Ilepublica, por
quao1;o o Deputado muitas vezes deixn, de 
cxpender U vrementc o sou pensamento, . as 
suas .idéas para nào desn.gl'ttdíll' o Governo. 
como meio ele não jncidir om suas iL'aS, pre
judicando-se na eleição seguinte. 

Lembro-me que um dia. era que eu atacara 
o Governo do Sr. Campos Sallos. um Depu
ta(Lo que hojo tem alta, rcpre~entação, mo 
dis::-o: Culdado que nã.o volta.rã.s eleito. 

Mas eu era Depu1;ado pelí). Capital Fe
clcr:1l, ondo as eleições correm com mttis li
berdade e verdade. e nã.o tive medo. ( Nr.To 
apoiados, intm:rt~pçües. · 

O SR. ALY~\RO DE CAR\·l~Lno-0 Deputado 
quoü:so affi.:~mou a V. Ex. affirmou uma to
lice, porque a representação de Pernambuco· 
combateu o Sr. · Campos Salles c voltou, 
toda. · 

0 SR • . HEREDIA DE SA"-Aqlli, na Cn,pital 
Federal, a intel'venção do Governo não póde 
pr-oduzir o me;:;mo effeitoquo ~t intervenção 
dos governadores elos Estados próLluz. 

f:=mt m<.bioria ú uma, :·eunião politica.. O SR. GE!.t:l'IIAKO 1-IAsSLOCl!Ea-Estt'L enga-· 
O SR. HEREDIA DE SA'-Sr.P1·esldente, não nado. (Contimwm. os apartes.\ 

'tive o prazer ele ouvir · ·llontcm o llis- O Sn .. HEREDIA DE SÁ-Se. Presidente, aqui 
cnr·so .pl'onunciaclo· nest,a c(~mar<:t pelo illns- ha oloitoros que muitas vozes Yotam contl'a 
tl•o reprosontan1;o tlo Rio Grande do Sul, mas cortas candidatos sómente por sel'om a,pl·o
pelo qno conheço ~as idéas de s.· E:-;: .. vare- sentados pelo Governo; o crmtlilin.to ma.b 
cc-me, ClUC, n, nav se adoptar o reg·unen seguro, mais ga1•ani.ido na Capitn.l Federal é 
eleltvrll.l da, n1L1.ntü1·Lt que aci.tbo de expor jul)tarncnte <Lquolle que se apresenta, sem 
11ttroce-mo, que. _it não so ar~optétl-o, dr;....-cmos bafejo uíficial. Fui o quo so den néL minha 
pt'Cfedr o quo :), l~x. deseJa-ou mutt:) ou pl'irnMr·a olciçiio, en.l 11Ue th·o nmior numero 
nada.. üe Yotos, puL' set' canclida.tu da. opposlÇ'.ii.o, do 

On a plena, libm•ua1lc gal'anf,i,.lül'~L <in~ di- quo os can1l~rl~tos .officiaes quo tinham pa-
l'uttos dO .llOWJ:J,lJGfll csciJlhor os ;~en;.; l'Opt·o-,1\lOte::; no m1m~tcrw. . 
sentunte.:; ou ent11u a dictaduPa. o Sn. UER:\L\.N<J HASSLocru:at- A eleiçã.o· 

Ou libm·dado c ·o, lei on o arbitf'io ; si é aqui é uma immorn.lid.aue. 
o arbi~rio devemos . a.cal~~~l' com'ry;r.rt rc:pre- o Srt. liENJtf(Jl)J~ .SALLES~A acç{io do Go
se_ntaçao que l1it(~t s1gmf!ca e Yenl!a. outra verno, com Telaçtio á eleição, tanto se póde 
feltU.J10t' nomea,ç~o~ . fazor sentir aqui como nos Esté~dus. 

Ha bmn pouco drzu1 cn, e os nobres Depu~ 
tado8 se o1fcncleram o protcstamm, que ú O SR. Gl·:t:l.MA:'\o HA.ssLocrma - E. m:1i~ 
ra1~0 o c<iodidal,o quo não é incluido na aindtLaqui. 
d1apa <los govcrtú~doros que consegue umn, O SR. li1·:rumu uJ; SA.-Perdão; os e1Teitos 
eleição. · _ não são o::; mesmos; muitas ·vezes são nega-

. oS; ANGEI.~o N.ETo- E' JJur0 uonão ·IJle.,:" tivos.- Acpü ·é .. má.,recommenclaçfi.oscrca.ndi· 
·-.1 dato -da chapa officia,l. 

tcam. - D.gU.mos · francamente; -' porque não ljenho 
O SR'; . HEI·~EIJJA DE S"\.' __.: Qni1ouo Y. Ex . . iutnno de o!f2nd.or c cüstumo dizer a ver~ 

foi -· eleito -•. peln. pf'i1nch•a. . vez Yieram ·nql1i duele c:;mo entendo, · . .é .· do suppor c1ue .o elcí
, t.lb•put:.w 9 c1cição ca.rididatos·qm; f:hogaram tor~vlo daqui seja- mais pre.pamdo. do cvw o 

n. o.btm' gt•ttnd.o úumct•o de votós.. i.!U;; E.staclos. 
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VozEs-Oh ! Oh: 
0 Sa. HEREDIA DE Si-:NosEstados quan

to:S matutos· não sabem ler·. nem escrever: 
(!Iilal'iclacle.) 

VoZEs -0 ~ Oh! 
(J Sn .. I-IERmDI.A DE S"~-Quantos não sa,lJem 

ler nem o.;crevcr nos vastos sertões ÜD, Bcthia 
ü dos outros Estados ! 

O Sa. GE:mrAxo HM:lSLOCimr. - O oloit.o
rado daqui é eleitorado de xadrez. 

O SR . .JoÃo Lmz 1\T.VES- E n?í.o vac ús 
urnas. ( Trocé'1m-sc nw-ilos UJia?'les.) 

0 SR. IIERCDIA DE S.\.-J;\, disse C repHo. 
lll"\, Capitv,t Fedenü 1m almzos g uo tenho com
batido muita:J vozes e, entret<mto, lw, ml.t.is 
verdade eloitor'nL que em muitos EstCLclús da 
RepnlJlic<:t. 

Ullr Sn. DEPUTADO-- Prosumpção e ag·ua 
lmnta call;L um toma a quo quer. (Trocmn-.'c 
muitn apartes. .\ourn os tym]Jrows.) 

O Sa. HEREDIA DE S.\. - Folizmente, Sr. 
PrGsidentc, a tompestl~clu Y!1C se acalmttndo. 

0 SH.. Grml\IANO 1-IASSLOCIIER-I-Iouve r.tqui 
um Senador eleito com 600 e tantos votos. 

O SR. I-fJmEDIA DE SA - A razão ~~ muito 
simples, é que a. vohção é muito subdivicli<.la. 
No E~tado do S. Paulo, não querQ mi:ds ne
gocios com Mint~o::;, tem havido :igualmente 
~~.busos, ass<tssinatos ... 

(T~·ocmn-se innumeros apcwtes. Soam forle
'JíVHtc os tympo.rtos.) 

0 SR. PRESIDENl'f~-Attenç:ão ! A tteoção ~ 

O Sn.. HEREDIA DE SA -Não se pôde negar 
o qnc aflh'mo .•. 

0 SR. AIX.\.IW DI~ ÜARYALllO - V. Ex. 
contenha-se nos limites razoaveis c não sej~t 
imprudente. (T-roccm~-se ?Jntitos apartes.) 

O Sn.. HEREDlA DE S.\- ... o não é preciso 
atil·::n· .tod<L a responsabilidade <i Capital Fe
deral, quo niio a tem. (Continuam os apw·les.) 
Ai,raz de tothts as poUticas tcrn havido <:ttton
ta.dos deque não é responsaveL 

U:\r SR. DEPUTADO- V. Ex. precisa medir 
as pala.vras. Não se a.ggricle assim u 1n E:;ta.do. 
A' ropresent::tção do Districto Federal im·
põe-se esco cleYer. (H a ottt1·os apartes.) 

O Sn.. HEREDIA DE Sk- FcüLo genol'ica.
mente, ~. pa.ra estygmatizar os abusos da 
Capi ttLl Federal, la,ncei mão de factos, para 
mostru.1• que não eramos o unico exemplo de 
vícios. 

Mais •· de nmn, Yez, nesse sentido, tenho 
aprci:\cntado prujoctos para COl'rigie o que 

aqui se dà, e são, portanto, improcedentes .os 
protestos dos nobres Depntados poe S. Paulo. 

u~r SR. DEP'CTADO----: N<.t opinifto de Y. Ex.""'' 

0 Sn.. HEREDIA DE S.\.-- Para fazer a 
critica do factos oloüoraes, tPatoi do Dis-
tril!to que represento, c fni sincero c não 
vim atacar os Estados. O Districto Fddef'al 
não ú a, unica victimtt da, minha, critica. nem 
pódc set', e o quo quero é qn ~os St·s. J'epre
seotantes canH3ssem que nos Estados tambem 
h<.t abusos e os mc.-:>rí1os actos do rovolt<1.. 

0 Sn.. ~1ANOEL CAETAXO E V A RIOS O'CTROS 
SRS. DEPUTADOS dão ap<.trtes, 

O SR. HEREDIA Dr~ SA- Aproveito· mo do 
<.tpa.rte do nobre Deputado ( 1·efel'inrlo-se ao 
Sr. ilJ(moel Caetano); a: C01.mam é a peirneira, 
t't comrnettm· abusus, porque nem ::;o rrprc 
toem entrado parn, a.qui os que foram oleitosy 
mas a.q11elles que captaram as :-:;ympathias 
dos chefes políticos o obtiveram maiol'in, da 
Camara. 

Ulll Sn.. DEPt:TADO -Isto é um~~ injur·ia. 
0 SR. HEREDIA DE SÃ- V. Ex. não me 

contesta, e desenvolvo o aparto tlo nobre 
Deputado por Minas. V. Ex .. não póde des
fazer o que e~tá na, opinião Jiublic.o., o que é 
verdade. 

UM Su.. DEPcTADO - Dirij;1-se {~ CamaPa. 
0 SR. HEREDIA DE SA- Apr:ello pn•a a 

na.çoão, porque está na opinião puhlica q110 a 
Cama.r<.t muitas vezes reconhece, não os que 
foram verd<.tdeirctmente eleitos, mas o,s ·que 
gozam das· sympath ias dos chefes po 1 I ti cos. 

Sr.· PresiU.ontc, tonho ele dei.xc.u· a tribuna 
a.fim do dar tempo ao illustre roprosentttnte 
do Espírito Santo, quo, sem duvida, com -o 
concttl'so de :-;cus couhocimen tos e com a suo. 
grande exp.\ricncia, pl'ocurará abrillmntar a 
discussão, tl'azcndo subsidios importantes do 
que póde aproveitf.tr a Camat·a ptwa vot,ar 
uma, roforrna de accordo com ar1niilo que ó 
exigido JiCht op.nifto public:t. 

Ao retirar-1ne da tr·ibuna,, Sl'. Pr<JSidente, 
tendo dado loga:r a protestos tão cailorosos, 
cumprc-1ho dcclaral' urna, vez por todas quo 
não tive o pr.Jposito do magoar os metts 
distinctos cot!egas, t~os quaes voto -a maio1• 
consideração, consideração quo, entretanto. 
não me podia pt·ivL~.r de cr.ticar os ahu~os 
que encontrei aqui~ a!H o acolá. 

ProcuPci cnmpl'Íl' o meu devCl' da melhor 
mnneira que pude. 

(MHilo l:em : m~!ito bem.. O . ora,ic,?· d <'tii
tlf!1llente r:ompi·imenlralo .) 
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DISCURSO PRO~U~CfADO NAS~SSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 1903 

REFO:l711A ELEITORAT~ 

(V. de pn.g. 24') d ) l' t·~~en!e \·o lume) 

O Sr·. Dernat"'do 1-Iorta - Sr•. 
Presidente, ao ·assumir' ;:t tdbuoa tenho dons 
sentimentos : um de pezar, po;:- ter de 
occupar a attenção clo .. l lllustres collogas er.1 
hor~1. a.d.eant:Lda . con t:tndo deslo jli. com a be
nevolencia do::; mef;mos,c outro de s:ttisfação, 
por cumpril• o dcvet• d ;l . l'Opresentante da 
:Naçã.o, lembe.mdo alviiros, ou a.cceitando 
oLI.tros ,j:L <.~pl'c scmbdos e submettidos <.i. con
sideração da. CamM•a dos Deputados, para 
que possamos em breve ter uma 11ova lei 
eleitoeal que é . indispensavol na actual si
tuação do paiz.·· 

Poderia alongar-me m . defesa <h l ei n. 35, 
ella bem o merecia. N5,o ·contesto, porém, 
os vicivs, j;t nã.o digo de eleição, ma.s de alii:l
tamento pela falta de execução do um de 
seus artigos ( 16°) que SO teem l'Oproduzido 
por Wd<.L a. União. (Mt~ito bem .. ) .... .. ····.· 

A lei n. 35 é explicit:t, exigindo o reque
rimento com a lottra o assignatura do pro
prio punho do alistando ; essa exigencia não 
é cumprida .. porque os documentos de alis
tamento ficam archi vados · .. nas secretarias 
dos governos municipaes e só são fornecidos 
tls pat•te::; por· cer (;idões. 

Poderia t:Lmbem defender a. sub-emenda 
ou . substitutivo apresentado · pelo digno re
presentao to de Minas Geraes, cujo nome 
poço}ieença ·para declinar, o Sr. Francisco 
Bernardino. lembrando a Cl'üaçã.o de uma. 
magistra •.ura e lei t;ural ; deixo, porém, de 
fazel-o, porc1ue no meu modo de entender o 
de encarar os textos constitucionaes não en
contro a • menJl' dilliculdade na acceit.aç:ão 
do projecto, conhecido geralmente na. Ca.sa 
pela . designação de · projecto Anizio, entL·e
gand.o o alistamento e nomeação de mesas 
á. j1mta. constituiJa pelo juiz de direito de 
comarca, presidente . úo governo · municipal e 
do 1° supplente de sub:3títuto de juiz sec
cional. 

Como firmo toda e qua.lque;a .· eloição na va
lidade ou não do alistamento, desde já vou 
expende1• a minha opinião sobre essa junta. 

Tenho ouvido om dismrrsos eloquentcs, em 
a.pa.t'tes, ás vezes vehemcntc~, que a Consti .. 
tuíçiLo não admitte a delogacão desse poder 
ou attribuição pelo Congr.1sso ás justiças esta• 

dU(l.CS. - .·. ••·· ·•···· .. ·• ·• •··.·.·.··· •·· ••· ·.· ...... ... ·..•.. , Temos. Sr. Presidente, o art. 34, que cori-
ce!leprivativamonte.ao.Corigt•esso ··• NacíoJnl., 
no ·§ ~2, a fa.c.ulda.dc «do regular as co nd.ições 

o o pl'oces:~o üa. eleição pal'a. os carg-os í'c
deraes em todo o p<LiZ >.• e, no § 34, a. de«decre
ta.r as leis organicas pa1'a, exe::ução complct::l. 
da Constituição». 

A lei eleitoral C:. lo i organicn ; sem ella. a. 
Constituição não tem ex:ccuçãa no púz, 
deixa de existir um Podei·, o Legislativo. 
Nost~ts condições, ~t lei eleitor.tl é mn;1 lei or
ganica,, substancial do regimen presidencial 
repeescntativo. 

Ha. ainda o art. 33, c1uc diz, <<incumbe, 
outrosim, aoCongr•esso, mas nào privativa
mente», dando as~im a entender que a outros 
pocbres nacionaes competem tambcm as 
attribuições do seu § l o, ,<providenciar sobre 
as neccssLuaües de caracter federal». 

Diz-se que esse art. 35, em sua parte pri
meira., refe1·e-sc unica.monte ·ao Pol\er Ex
ecut,vo, mas a Camara., que tão repetida
munte cih os commeritarios do Sr.- João 
Barbalho e os do nosso cullega Sr. Milton, 
sobre a Constituiçli.o; irá. encont1•ar nesses 
comment·.l.rius que não é só ao Executivo 
Federal que cabe «prqvidenciar sobre as 
necessidades de cai•actet> federal», além do 
Cungresso, e sírn tambem aos podet•es locaes, 
aos gvvernos de Estados. · . 

~enJo a lei eleitoral sub.;tanciat ao nosso 
reO'imen político e uma d LS «necessidades 
dc

0 

ca.racter federal», os governo:o~ de Estados, 
os ~odor os locaes são competentes pa.1•a. pro
videncia.r, nos seus respectivos circulos de 
acção, p<~ra que clla tenha, a devüla ex· 
ecução. 

Note-se ainda que o Sr. Clovis Bevilac1u:1, 
tão considcra.uo nosta ca.~a; declara, em seu 
es mdo de Di1·eilo Constitucional Brazilei:·o. o 
seguinte : . . . · . _, 

« Pa1•tindo do alto e estuda,ndo a suaacçao 
por toda a poripherlà do organi·1mo soei~~~, 
destu.ca-so o Governo destinado a . dir·igir us· 
iutorcEses · na.cíonacs, a presidir a vida po
lítica c jur·idíca de todo o pa.iz em suas r_ela• 
c;ões mais geraes. E' o Governo da U mao. » 

Assim, si ao Governo da União cu}npre 
pr·ovídenciar sobre a vida política. de todo o 
paíz, em suas relações mais g·m·lteS, como 
lhe retirarmos essa compe~encía de regula· 
mentu,r a. lei elei.toral votada pelo Congt•esso, 
como j:i o foz com a 'do 1892 ~ - _ 

O Sn.. ·ANrzro Dl~ Annrm - Ni 1gucm l'ü· 
th•a. 
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0 Sa •. BERNARDO HORTA . - Retirando 
do • Poder Legislativo o direito de'legislt\r 
sobre a competoncia dos. Juizes loca.es e go
vernos rnumcipaes intervirem no · <dista
monto e nas eleições. ipso (ucto retira-se ao 
Pocler Executivo o de rcgulamenlar o pro
jccto, sendo lei. 

O Sa. AN1ZIO DE AnREU - A h ! Agora 
comprehenclo o pensamento de V. Ex. 

0 SR. BERNARDO HORTA - Para. funda
mentar <Linda mai::> o meu· modo de entender 
soln·ea Constituição, neste particular, vuu 
J·cproduzir tt·echos do artigo O Supremo 1'1·i
bunal dos Estados Unidos, o se1t lagar na Con
sliluiçc7o, elo .Tonwl tio Commercio de hontcm, 
devillo i'L penna do actua.l reprcsont:.~nte dos 
Estados Unidos junto a.o governo de Ingla
torrn., respeitado jm·iscon:Julto c mttito com
Tlotente nu. matmia., quo diz: 

«A t:wef;_t dos ost:tdistas foi Cl'cur um go
Yerno nacional que attingissc para. os :~t.\US 
proprios intuitos, pelo seu poder proprio, 
todo homem c to.la nesga. de tcnitorio em 
todos os Estaftos Unidos, e ao mesmo tempo 
{leixasse inta.cta c indinlinutu, <L aclrninis 
teação completa. por cada Estnüo de todos os 
seus negocius in temos e tlomcstícos. >> 

Não se pôde dizer quo a execur,:ào da lei 
eleitoral federal seja. um negocio Interno ou 
domestico. Desculpem .. me estas ohscr,-a,
ções. 

0 Sn.. Al\"IZIO DE ABREU- V. Ex. está 
trazendo Sllbsül.o aindr~ não conhecido. 

0 SR. BERNARDO HORTA - Con~ta de 
outro trecho, o seguinte: 

«Para ga.rantir a ~uprema.da absolub. do 
Governo l''ederal sobre todas as mat:,rias de 
competenr-ia federnJ, f'oi exprcss.tmente es
tatuído que-esta Constituição e a:; 1c·is dos 
Estad.)s Uniuos que fol'om votadas de con
formidadn com ell:t serão a lei suprema do 
paíz, o os juizes de cadrL um dos Es&ados se· 
rão obrigadüs a cumpril-as, embora possa. 
haver co usa em contrario na Constitnir·ão on 
nas le1s de q_ualCJ.uer Estado. · 

O fazer as:·üm da Constituição Federal~ do3 
tratados feitos e das leis do Congresso vo
tadas de coníormí.dadc com clla, a lei su
prema do paiz é a chave do nosso systema 
d.ual de governo, como · a omnipatencia do 
parl~mento é a chare da. Constítuir,·ão · Bri
t:.tumca.» 

.N'ada de mais frisante e concludente. 

0 SR. BERNARDO HORTA-Em um dos ul 
timos períodos diz o· jurisconsulto norto 
americano: 

«Que o fim seja legitimo, que esteja clle 
dentro do escopo da. Constituição, e .todos os 
meios que sào convenientes, que não :::f:o 
Pl'Ohibidos, mn.s são llarmonicos, com a lct
tra c o espirito da. Constituição, são cons~.i
tucionaes. » 

Tendo explicado o meu modo de entender 
sobro o art. :34, §§ 22 e 34 e parte ra cJ:_~ 
art. 35 ela nos;sa Constituir;ão, corroboratl·) 
por opinião insuspeita, creio tel' fundamen
tado ser constitucional ·a organização tla:s 
mesas de alistamento com os trcs mcmht'us : 
juiz do direito estadual, presidente de go
verno municipal c supplente do juiz sec
cional. 

O Sa. 1\NIZIO Df.i AlmEu-V. Ex. ma.(.c.u 
pela ra.iz a i nconstüucionn.li.dade que se Gülli. 
querido atira1· sohi'o a junta. 

0 SP. .. Tt:LIO SANTO,:;-Porque nâo disütltiu 
ur:ante dos ar·tigos d<:~ nossa Constituição. 

O SR. AxJzro llE ABREu-A nuss<L Con
stituição moldou-se· pela. Constituição Am•> 
ricana ; os textos d:I nos::sa Con;:;tituição não 
podem so1Tt'el· uma. interpretaç.lo diYCL'S:J. 
dos textos da Constituição Americana: dr· 
quem a copi.amos. 

O Sr:,. BlmNARDJ HoRTA-I~ fui justamom.:
poe os;:;e motivo que me aproveitei do 
excollonte estudn do diplomata nortc-amt·
:·icano, que dcmons!,ra. o quo conseguiu vir :1 
ser a C'on:,tituição Americana, in terpre tad ct 
pe!o Congresso. 

Sr. Presidente, quanto ao larlo pratico de. 
:J.lista.men!.O pelo projecto n. 107, nfto o ucccito 
na exigencia absolukt de ser forçada a lH'e~ 
H onça do ali;;ta.n do. 

Neste ponto divirjo <lo projecto th Com
misão Especial, porque, por êmen,l:•, qnc· 
apre:::ento, é bastanto que o requorilncnto 
foi to pela propria tcttra do pretendente <t ::;et· 
eleitor. reconhecidt~ por t.ahollião, sH,ja nilú _ 
archiv-ado em cartorio ou Dê•. secreLada dtt 
municipalidade, mas remettido á junta de: . 
rJvisão da c:Lpital do Estado. 

Teremos assim duas fiscalizações. 
Uma que não poderá deixar de sor físcn.~ 

lizac;ão, é a úa junta munidpal,pois que será 
üifficil entrarom de pleno accordo, me.;;mo 
político, o Juiz de. direito c o presidente dt1. 
municipa.lidade e o. supplente de juiz sec
cional. 

O SR. ANIZIO I>B AuREU - Y. Ex. appre~ 
hendeu perfeitamente o pensamento do pro., 
jecto • 

0 Sa.ANIZIO DE ADRJ~U-EU a esse respeito 
nunca tive duvida.; o. quando discutiu-se na 

. nossa. . Commíssão Especial, · !oi Oi;so ponto 
posto ít ma.1•gem como liquíd:vlo, essa. preli· O SR. BJmNARDO HoRTA. - A outrJ. sol"t't 
mina,l' não foi dili5cutída,. na junta de r·evisão; parÇL a qual serão re~ 
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mettidos os doemneutós · em origoina.l, assim 
como todos os papeis que servirem para.o 
alistamento, .sendo cbro .quo não existirá 
combinação algum:.t, para. falseamento do 
alistamento entre os tres: juiz seccional, 
preslden.~e· d9 Tdbunal de .Justiça do Estado 
e procurador da Republica. Tambem. ·. entre 
esses tres é pouco · pro v a vel existir ... 

0 SR. ANIZIO DE ABREU - ••• esta harmo
nia de vista . 

o funccionario que tenha l;econhociuÓ a do · 
requerimento. . . ... · ·.· · .. ·. .. · 

Quanto .it revisão ÜO alistamento ha D~ lei 
u. 35 uma certa difficuld<~de em: ser ovitacio 
oque tem succedido. 

O eleitor, ás vezes, clnco dias antes ela 
revisão, muda-se, outras continuando no lo
gar d.e sua residencia habitual -é elimi
n;:~;do. 

O eleitor ignora tal facto, porque ou o edi
tal' não é publicado, ou não · ha jo,·rtal na 

O SR. BERNARDo HoRTA-Sim, senhol'. localidade e só no dia. da eleição é que tem 
. . E mesmo sendo magistradrs,como o são cs sciencia da eliminaçào do seu nome ela. 
u'es. e mais cvm o prestigio da pres nça do .li:;ta de chamada. 
pl'uC\L' .dor da Republica, que é quem ele- :Muitas mesas oleitor·aes respeitnb. a lei 
nuncii1 osvici~.s ou fraudes que se encontrem n. 35, acceitando o voto éto eleitor de secção 
em alistamentos, é muito preferivel con- que se apresenta com o titulo·; muitas 
fla;:mos m<.ti::; 11essa jun~a que em qua.lquer outra.s não acceitam, porque o chefe poli
outl'n. ti co teve u cuidado üe ir ao registeo tirar 

POI•t;mto, creio que, sendo remet~idos torlos certidão dos elcitqres eliminados e que não 
os pu.peis originaes, ]Jelos quaes tenha ~ido reclamaram. -' 
feito o alistamento â junta de revi::ião, cvi- · t 
tar·-:-)8-hllJ a presença d.o <1listn.ndo, ClUO qua.si O SR. MALA,QUiAS GoxçALVES- Devi ::. cr 
sempre ú stLerificio. J·oclamado a tempo. 

0 SR. Ji.)i!Z!O DE Al3REV-Esta minha exi- 0 SR. BERNARDO HORTA - 1\Ias si ollo O 
genci<~ é pa.ra obrigar a prova provada de ignor<1va completamente. 
sabe e ler e csct·evor; é uma restricç:ão rL csGe No projecí;o n. 107 estFLo bam . descrimi-
sn1rragio umversal que temos. narlos todos us c.:~sos de oxclusiiu, que . podo-

O s11 . BEJU\ARDO I-IoHTA-As emend:ts são 1·e.i rosnmir em üous principaes· : de morte, 
sendo apl'escnt :.da a cet·tidr'í.o que ~enha fé, e 

assim conci.:bldvJs : de m11dan1;éL, cnm documento valiuso pro-
Ao art: 8<> do projecto n.107: va.nd.o occ1tp : ~1· cv,t·go ou desempeoh<.ü' ·fun

cção que o ,nlubu. de continuar a. resiJ.ir no 
logar onde se éLlistou. Accrcsconte:-seont:ee as palavras: « o 

seu requcl'imcnto escl'ÍlHO» e -::da.tado c 
::tl:'sjgnadO.I> as Segniotes : OU O OOVÍal'à 
co111 • a le:ttru. e fi ema recon ltc:ciclu.s por 
tctbcllião ou escr1vào. 

. Ao §.li. En1 log·a1' ue: 

Quanto é~ (3leiçã.o Oll O modo de 801' pl'OCQ
uíd<t,, ileeeíto O··. pl'OCilSSO geral t.J.u prr-,jecto 
n. 107 e sub-emendc:ts do Sr. Calogeras o 
altemções quo apJ.'escnto em emendi.Ls . 

Nã.o estou de accor.lo com o voto a des
cot c do. não por sm· ;1: oi I e 1;on tr:.l.l'it), mas 
pela lll0l'u:1illade <lo . p1·ocesso. 

Devo doel;Lra.r que no EsMtúo do gspir·ito 
Santo que me or,..ullto em repr-esenMn•; os 

Diga-se : chefes p.Jliticos su.bem cpu.t.es .os üloitore~ 
Documentos, reclaniações e requeri- que o:~ acompanham nos pleitos eloltoraes 

mcntos que lhes servi1'am para o tra- renhidos. 

«Li.v1·osque sm~vi1·am p<.tra (I tl';J,lJalh·J 
do alistamento, com os doenmentos, r·o· 
cla.rnaçõos c requerimentos que Jhe:3 
1'vre1n .pl'Osentes. » 

ba.lho do u.listamonto. O Sn.. ANizro JJE ABRJm-'- . Isto dá·se em 
O Sit. ANI~r.IO DE ABREU- Na hypot.hese geral em todo~ os J~stado:~, 

do calJir' o disposto no projMto da. Commis- ·. _ 
s~o, acce!to .as emenda~ do v. Ex;. ·( · ·• OSn.l!ERNARno HoRTA- POl~Gílnto, par;,, 

· · · nós, pa,rtlcula.rmcnte fa.H<1ndo,é mdelfe,·ente 
O SR. DERNARDO HortTA~l?óde ainda. ser~ o voto a descoberto, . como meio de provar 

creada. out1•a diíllculd~dc il. !'t'lJ.udc. Romut· o civi;;mo, a coragem, o prd;riotisrno; l!las o 
. tido á r;oqullrlrncntó' á ,iunts. do · l'Cvi~Q.o quo objocto á Commmissfto Espccia.Lc col
termína,do ostú. • o • seu tru.balho, lWdOt'ª . <r Jog1~:l ü o ost;ot•vo ao processo o a. moros1dado 
mesl!l<? F.et• devolvido ~~o pt•eBil~ento da Juntt~. d.:1$~i~ ~ystmna • . ·. . . ·. ·.. _ . . _, . . .·. .. 
~un Iclpa.l . e, nJ acto 4o eleztor l't cobcw o .... So.rt-oUo:slmplificado c . nao · farm .. ·quostM 
titulo. será ·conforida; O, assignatUJ.•a do ru, t~lg11mf.L 00) 1.\llOOl~l·Q, . ·.•·. . - > o· . . . ·. 
queri!Il-ento com • a. .que tem .de ser lancU~du. AMol9ft.IJ com. 9 · voto soc;,l~oto ' du.l'tl. da.H 

• mrtitulo. Si n~o for,em idéntícas, ê.xísth•á. a. V hoJ)il.~!i dtJ. nlJ\Phlt !.h 4 · llii. tn.t•de~ pot•hmto 
prova <1 ~~ frau(le, e - passível de pena set•ll. 7 ho1•a-$, · · · ·.···. ··· · · 
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oi·a, con-siga-se o'ill.eio, dê côi116 voto ·. ·a 
dcscoberto,yormaiores que _· s~j(J.n.l as· pro
telações dos eleitores, .a eleição dm'ar o mes-
mo ternpo, e elle será o victorioso. · 

Uir SR. DEPUTADO - V. Ex. -encara. a 
(1uestão -- pelo _ modo pol' -· quo deve sm· ·- en-
cai·ada. _ 

tb3 

supplentes, vut'a.rão . cada um ... en.l Ú11) 
nome designa.ndo· a, sorte. o rne:sario. 

§ 5 , •J -o recinto 0111 c1ue estiver. a mes1.t 
cleitoràt set·á separado do -. re.-; 1;o d.a S[1.la 
po1' ·um gradil -.proximo -daq_uella; para. 
ente seja possivel aos clcitore . ., fiscaliza-
rem a cicição . . -- , ---- -- _. 

(Trocani-se vm·ios outros apcwtes entre os Quanto á r.tpuraçü~o, tem ella desp-3rta;do 
·8rs. Anü;io de Aln·ett, Bal'l;osa Lima, JuliO acgü duas COI'l'Ollte:3 de OlJÍniãu _; a. que :3<J 
t.los Su.ntos amuitos outr~s Srs. Deputados.) bate para que, cada, distt'LCto eleitoral tonha. 

O SR. BERNARDO Hon:rA-Sobre a oloição uma junta e a. que se bate }XLl'D .. uma uD':ca, 
nas ca,p-itttos dos Estados. ainda, Sr. Presidente, ella nü.o póde ter . 

l d. t · ·1 · - d t•t r Proll~o a r,;ogunda, porque si mt lol olOI-
- ogar sem a; lS i'Uutçao e 1 u os, e quer toral dr:lvomo5j ter em vist.a. .. ~s talnbcel' tuda.s 
no pro,jecto. quer nas emencli.ts a.pre:;enti.l.LL~s d -
não se cogita do mei_o desses titulos serem as facilid<~ os com seguranças pn.r '-~ a sorle-
ontreg·ues em tempo conveniente. dade cio a.lisLamento; nã.J · diíncllltar o voto 

0::-; prn,zos .fixadoí:i pelo projccto nos§§ go e com foern<JJída,de:~ complic;.~da,s, devemos tam-· 
9 d bem auxilmr a p:JI'foitr,, apuJ'a~·ãu C(llll fiscaU--o o a.rt. Ro não _ são claros, dão logar _a que - · ~ l 
se pr'ot.ele a remessa dos títulos. zaçao ma.is g'éLl'<Lt1tlJ.a,, Peunindo uOC as as 

Dá-se mn.is esta circumstancia: 0 prosld011 _ autltcntic<~S IHts capitaes cl•1s f;~sta.dos; com
te da, jun·ta municipal fica sem o dil'cito de pet.inllo ao Congre:jso defi.oil' o ~tue scj ~t 
pedir O:S::>es 'titulos quamlo nã,o .;S tenha em diplomu, c contc.;ta,ção com u,s p1·ecisas expli-
8QU poder co 11 razoavel antocedencnt ; <:~o C'J,ções para o l'econhecimentl) de poderes. 
!Jasso que u projucto em discussão dü.odi- Quanto ao ruconhecimento ele podere::> con
reüo <w pr·e:lidcnte d<t mesa ele i tu ,·al a e c · sülero-o uma ouu·a. questão c~~nsl, i mciotHLl, 
qui!:lit<u· livi·os,- etc., do presidente da, muni- centra. a, rp1n.l nilo GJlCI)IHl·o rcmedio. 
cipalldade, ci.nco düts antes cb (3leiçüo. Não süo model'na.s a,:) irr.lgula,eidado:~ ncs:;c 

Supponho razo~wel 0 que consh rl ;:t se· tt~to sol}el'a,no da~ Cas;::) do Cong,·osso. É~ta.3 
guitrr.cemond;;t: · 1 nao teem ~;u ·cedldo somente _ nlti Ropubhca, 

não; e:omo rcpnbllc:ano de pr·opaganJa tive 
Ao art.. 25 do ])l'ojeeto n . . lOi, § de vi e pel'a.nto ;_~ Contmt.H:J:w .de Podere$ da 

·o presidente da . co1nmi~são murücíp:1rl, CíLITiill':L munarchica,, dofendt;l' 0:-5 dl!·ciLos dos 
não recebendo os li veos de tLLlões J.e J'DpubU•;anos da on tão peovin,-·.i;.,_ do EspirHo 
tli,ulos até 30 dia,s depois do prazo mar· Santo. em sm1 2° dír:;trlcto doit •ru.i. 
c;.vlo ·pelo arL 2'1, os reClamar·{~ em Esta.va. nopodm· o ultimo g .bi 11eGe Urnral, 
offi io, sob I;egisi;Po peLo ()urrcio. tendo com'J pt·esiden u~ o r,~;.;peita.vel Sr. do 

Provare-i mais tarde ~ ra.zão d.e so1· dess:.t OuÓoc~~~:~lt~ ;1i1S acbs fui comrnettido tt Ull1 
dispusir;ào economica para :.L rnunicip;~H . .tadt 
0 a.s.~egura.dol'tt d<t rcmo:;sa, dus títulos. nosso :)/~tua.! collcga, QUO t'e!izmentu ~ontinú<L 

QuiLD~o c1. snb .;tLtuiçf~o <lo meS<tl'ius aprP- it ~ct• o nwsmo e~plríto í.ndop<-mdente e crite-
d · · · rr· · L'iosn, o Se. Hcnr·ique Sal! e::>. 

sento ern'm ::t, pOH:l consttLero ~1Lt WlOitte a. Exanünando <),S <1u1;hóntica.s. s. Ex. foi de 
mesa eLeitoraL de tres momln•os, o que fn,ci- )J_ i.Ll'CCc_l' (jUG se ___ -ma.ndu.sse pt_·_u.ce_ tio r· a. nova. 
·lita mui Lo mltis a oeganiza.c;-'fw -o i'icr nnlli· (' d 
,lado insanavel a olelç!fiO pPocl3did:1 pomnte eleição, pol'•11.le em Ul11(L ~.omm omit.ti os os 
.mesa mal constituiila. votos daúos a .um candi.daLo, (!LLO cstu.vam 

repl'iJSCntados POl' unm ·Vil·gula ; por não 
A emenda . ü n, seguinte: ter a. junta, roquisilii.Lclo uma .authontica. 4c 

Ao a .. rt. 41 elo , proJecton. 107: resultado un:~nimc republic;.mo e por outros 
§ 1. 0 Procedcr~se-ha (~ eleição sempL'e mQtivo:~. _ 

CFW comparecer,ao menos, uuid.os mcm- Deu-se outro facto nessa clelção:do iielnpo 
hl'os da mes[~ oú Sltppl~ntes Mú :-J.s lL dtt mona .. rc.hi.a. Um collegio completamente 
ihoras do dia ml),rcado para ella. repnblicu,uo nãó1•ecebou a lista de ch.i.unàda., 

§ ~."Si ,~té ás 11 horas 11enhum mo" pelo que. os eleitores votavam apresentando 
,sario ou supplente cowparecer, .não ha- seus titulos,como opermittia a.leHSa.l'ai va, e 
~verá. cleiçao. , . _ · __ .. · . _ .- · · í.t junta apuri).~oranã,o tr~mou C()nhecimento 

§ 3. o Si -_ comparecer um mesa rio ou dessa. • eleic;ão. 
:supplente, esl;econ.vidará. a dous eleito- 1 - é 
l'espa.I'aconstituição 'da >mesa.at6 o .1hil . U:\'f.SR~ _.DEPUTATIO ·- Logo; o ma ---. nao .. 
dos. trabá.lhó.s.<-i i ·<_•··_--__ .. __ · •-.• -... -__ --·--··-···-·- · _-.. . __ ·-· .. • -._-·- · ._. ·_--. .tanto-da-lei. ·-• 

§ 4 .• ô Si compal.·êécrem dous mesa.rios, O SR. BEltNARoOHorn~A. 2. Esto1l provando 
_- Otlum mostu'ío o um supplentc, ou dous que nf\ lUÇ>nar·<;hia. se fazia o mesmo -· que 
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·hoje se fa~~ A questão é mais_ dos homens tão tal, de um modo absolutamente cliife-
(lUe da lei. · .. · .. · · .· rente um do oútro ?- O Supremo TrlburütL 

Quero mostrar o ohstaculo .· constitucional continuaria · a resolver singularmente, como de se .encontl'éÚ' qüalquer meio que prive o so diz na ·· hermeneutica jm'idic::t, como en- · 
reconhecimento de . potlereg discricionario. tendes e, como poder soberano. 

Na Republica deu·se outro facto com o hu- Portanto, como exigir do Congre;Jso, ü;to 
milde orn,dor, que infetizmeuto para o::; col- é,da Camara dos Deputaclos e do Senado, c1ue · 
legas, occupa,-lhes a attcnção. (Nrlo apoic,dos proceda tle accordo com a lei . e com o:3 . re- · 
ge1·aes.) ... __ · · . ._ sultado:~ eleitoraes, no reconhecimento de 
· Dous partidos contz arios existiam no Es- poderes ~ 
tado do Espirito Santo: o constrrrctor e o fe- 0 sa. Josü MoN . .rARDDI _E qull.l 0 meio 
doral; o primeiro apresentou a chapa com· coercitivo? 
pleta com quatro nomes e o segundo indicou 
cha-pa com tl'es nomes~ no anno de 1890. Em O SR. BERNARDO HoRTA- Por não o en
.1897 vioru.m os candidatos !Jleitear seus di- conírai·mos constitucionalmonte devemos, 
reíto.:; perante a Commü~são __ .de Poderes desta por is:;o, deíxar de confccc;onar uma lei 
Camara., que em sua maioria, dOtl parecer eleitoral. com todas a :.; garantia:3 para os que 
reconhecendo os t1,es candidatos do partido forem elelto::l '? 
federal. Não. Creio, tenho a firme conYicção, que c-

o St{. 'LvionElRA Gor-.ms-Apoi<J.do; v. Ex. perfeito ali:.\tamento, o 1•espcito ao voto, a 
foi duas vezes victima. da. veeificação de po· séria apuraçíiq; terão como con:~equencia o 
deres, na monarchia e nu. Ropublica. reconhecimen"tto dos eleito:J, dos quo tiYerem 

nHlioria, porque ser<t triste suppor que qual-
O Sa. BERNARDO HoRTA.-Ma.s, por uma quer Casa. do Cong1'esso, sem o minimo mo

cmf'nda. foi rctiratlo o sexto da lista. na or- tivo, tran:3formc essas Yot.a~~õe:; :parciaes em 
dem de 'votação c collocado em companhii.1. uma nova a._puração. . . 
dos tre:; ca.rúU.datos constructores mais vo- O que se deu, o quo se tc1i1 dado em ma-
t~tclo:-:. · teria fie reconhecimento de poder-es não é · 

Ji.3 a Can:.tttl':t a.ccmtou cssü, em.endiL. deviüo a vicio da lei n . . 35, puis sueccderir;, 
UM Sri.. DEPUTADo-Nãofci emenda, foi o com qualquer outra. -· · 

· Como golpe de 'Estado e com a revolt;A 
Pttrece.r da Com missão. - tivemo:; Esta.(los com (lous Go-rerno:.;, muni-

O Sa.-BERNALmo Ho.RTA-Foi emenda, re- cípios com duas Camaras, etc. e cada qual 
pito, ou voto em separado. . .· .· ou a abster-se ou a vot~u· nos que reconhe-

0 parecer e1•a f~yora.vel aos tr?c·:s canditla- cia legitimas. _· · · · 
tos federaes o a um constl'uctor. . . _ O Congresso reccl.H'iu as üuplicatas o osco- · 

A votação da Camara sacrificou· ao meu lhcu a turma que bem lhe aprouvc. 
illus!re co!lcg[t Sr . . José Monjardim e ao Dado esscprimeíro passo, o l'Osto foi facil. 
orador quo · et·a, pelo menos, o primeiro Não se respeitou ainda a disposição ex-
da chapa d.o Parl;ido Federal, sondo re- pressa da lei n. 35 determinando que a 
conhecido o Sr. Torquato Moreira. ! No annullação de um diploma exigia uma noYa 
mosmo <lia em q uc a C amara assim pro- eleição. 
cedeu, levoia.o Jo·nJ.a.Zdo Oomme1·cio um ar· Porque fui elimimula. ossa praxe·? 
tígo intitula~lo ib·íthmetica eleitoml, pro· Porque o Congresso chamou a si a. attl·i·' 
-vando . que, fosse qttal fosse a llypothese buição de . :-;aber o que el'tt diploma, qual o 
admitti<fa 1)ela Cam:.trtt na sommrt. de votos, ve1·dadeiro e o . t'al.-:o, som . base certa. e clefí
l'eunidas e estudadas as authenticas, não nida; de modo que muitos diplomas qtw 
haveria possíbilülade do Sr. Torquato MO· vieram revestidos de todttS as tormalidade.'! 
reira ser representante ila Nn.ção, som que o legaes niío foram reconheqidos como taes~ 
orador tivesse a preferencht. Entretanto, dando como resulta,do aindr\ mMot• confusão 
t:il fa.ctó é n.uth.entico~ · ·· nas deliberações. 

St•. Presidente, não encontro na Consti- Mas,estabelecidoo que seja diploma, esta-· 
·~uição, nem om lei eleitoral alguma o meio belocido o que seja contestação, com clareza 
de .colübír esso abuso da solierania. E para o seguranç;:t, croio quo o Congresso muito· 
Cundame~tta.r essa rtssm•çã.o direi o seguinto: melhorará em suas decisões de futuro. 
temos o direito .otralguom tom o direito do Sr. Pres.idente, além de outras emendas. 
fot·çar · o Podm• Executi VQ a procedel' com aº pl~l?jec~o . n. 107, _· You .ligeiramente fun-~ 
Poi'ftlita.o inalt~ravolignalda. .l.e em todos os damentar algumas por estar a hora lJem. 

· casos d.e nomeação, .a,ccesso ou promoção? adoantada~ · ·-·. ---_. __ ··-• · · . · · __ ·· ··•··· · 
Fossem os nós, foss~ o paiz, ao Sn premo 'I' ri;.. Parece-me que o oleit'.Jr fede~tl,l- 4ove to r · 
hun~l . crJnto1·rogasse: como resolvestes a. ·o • direitQ. ~9 votu.r :pe\omeRos, ondeestiv~l', 

. (tuestã~tvJ1 -· com.I>letan1ente i<lenticu á ques- nas eleições .de Presidente e Yicp~Presídenku ···. 
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' détRepubiiea; deSenad~r, no E~tádoe~n- que 
.:-:e tenha alistado; e nas de Deput:.tllos,nodís
ttic to ou Estado q lHi.ndo de um só. districto. A 
fraude será evitada. pela remessa do titulo 
ao presidente da. junta de alistamento de 
origem; porque esse pre~idente. além de 
saber si outro titulo foi expedido, dirá sobre 
a legitimidade do mesmo, inutil.za.ndo o 
\-o to em caso de necessidade. E' cst:t a 
cmend<1: · 

Onde convier: 

Para· tornar mais · r0gular o reco~hec i -
mento . de poderes, . lembrei"-me de outra· 
emenda que · tal voz, com justiça, favo~ ·eça o 
reconhecimento üaqueUes que . não são con-.. 
testados, cujas oloiçõcs niío so11'Pama1Bolu- · 
tamentoduvídas. 

Nas primeiraS sessões das legislaturas,. 
teem-se visto contestados e n ~io contestados. 
Dá-se, porém, rim facto singular: inuitós do~:: 
contestados são reconhecidos autos dos li
quidos. 

Art. O eleitor ter·<:t o dieeito de voto Procurando evitar esse costú-me que não ê. 
em qualquer secção oleitoral: curial, apresento cst~t omencla: 

a) da Republica, na eleiç:IT.o de Pt·esi- Onde convier: 
<lente e Vice-Presidente da Repub\iea ~ Art.. Os . candidatos diplomados co n-

ó) do Esta.do, m~ de Senador, qtw,ndo testados serão reconhecidos depois de o 
nolle ali::;tado; terem sido todos os não contestados, 

c) do districto eleitoral, ou do Est<ldfl quer no Senaclo, quer na. Camara. 
de um só dbt~i?to, na. de Dep ttbdo, Outra. questão e de grando valor, ú a do 
qun.ndo müte alts~ado. - · . · · , 1 · 1 t · 1 

Par, •a b · t.' n q l'tiq ICl., d. eco ··e~ vOto UlHDOlTIIn<L , 1ncomp e O OU Cll1J1U n_ .. · agt p O UJlLCO • .é.. I . I < l . ,, ;:; ~ t · .~0 ca~os o vot? Sel'{t ~lJTI1ct~o 01r: .. s:~~~n:[~ c~o e 
1 ~~1;1 minha. opinião o voto deve ser eumn-

? tltulo~-~ettdu pe!'-~ mes,t, ~cr,,~, ;.eDetttdo, llativo, "si assim o entender o eleitol'. 
~o1J re'='1:stro. po .. ttl, n.o ,pre_Ide~te da o íliustre DeputitLlo Se. Anlzio üo Ahrou .. 
vmta de rovls~w on do a .Istamen .o quo forte, oncrgico, audaz mesmo~ para conseguiÍ' · 
o tenha expelltdo. . a reforma elei-tomL.. · 

. b projec_to n. 107 dá . é~llh.zerc;;; do_ ?Ort~ I ·. . . . T • • ._· r- . ·• 1/ l) • • 

nnport:Lnc1a aos secretarws de n.1umcrpall· ~ · o_sR.~\.~IzLo nE Arm.Et Nao q.pol,tl . .>,COL-
,_kHles e aos tabolliães de registro, sem in- "' er~adoi P que sou. 
d.emoização alguma. Ni.'.S snlJ:..ruenüas do Sr·. O SR. BERNARDO HORTA.- . • . o qtio i1iüito· 
Calogems encontrei uma, distr·ibuição do louvo, porque si assim não procedesse, tal'tez· 
Yencimen tos a oscri.vães dus juízes ·sue cio· não nl)s · encor<.tjassernos . ·a, trabalhar .. n~ 
mtes e como e:ssa emenda augmenttt clcspeza, melhor solução desse grande assumpto na.
natnralmente ·· terá de ir á Comrnissã.o de cional. .• 
Orçamento, o que clemora..r;~ a npp L'OY[Lçiio 
da lei. 

O SR. SAmNo BA RP.oso - Sãu emolu· 
manto~:~. 

Ü SR. BERNARDO . HORTA - 0 que ' não 
podemos conte.;tar é queo seeretal'io de mtt
.uicipalidades ter;l um grande trrLba\b.o e:m 
ser o secretario da junta municipal de alis
tamento e que o tabellião, :..1.lém de trans
crever o alistamento da comarca, terá. do 
despender a importancia. do imposto do sello 
rle folhas dos livros · nceessarios, o que é 
absnrdo, mas é o que é.\Contece. 

Al)resento o seguinte : 

Onde convier : 
Art. A 2a ou r.lullquc1• .nova Yia de 

titulo de eleitor, posterior a ossa, [dérn 
das decb1•ações da primitiva, terü, a de 
(1 ue íoi pago o val.or de 4$00Q. 

Paragrapho , uni co. Es)a importa.ncia 
sen'á dividida e·m partos iguaes pelo se
cretario do governo municipal e pelo 
ta bellião do. no tas que registre ' os · alis-
tamentos . .. . ·.. . · .··.· ·• · · 
Yo!. IV . 

0 SR. ANI ~IO DI!: ABl{gu-Eu <.~ que recel>O' 
coi'ag :'IILdo Y. E~. e dos collega.s. 

0 SR. BERNARDO HOUTA- ..• dccl<1l'Oll q_ue. 
a Commissü.o Especiu.lnão tom nada, de pre· 
ct>ncelüdo . nas disposições do projocto ; ex-· 
cepto nos princípios goraes e.e progeam.ma. ~ 
em resumido numero. . 

Conciliador é o proeedimeu to da, Oommis·
são c o dos illustre.;; collt•gas que m 0 pt>cce-
del'am. · .. .. 

Ta.mbem na reforma eLcituraLvotarei, po
dendJ ser vencido pelo voto incompleto,... 
ma.s com o direito tlc ser cumulativ-o. 

OSR. ANIZIO DE ABREU_,.V. Ex. quer sal
var as mino r las. 

O Sa . . BE~NAitnoHoRTA- Cogito unica-
mente de que seja eleito a.queLLe <JUC O· 
eleitorado q ueiru, eleger. 

0 SR. ANIZIO D~ ABREu-Corno voto uni· 
nomin&.l tambrJm se d:.t isso. O cumulativo 
gará11te a manifestação das di vo:sas. cor· 
~imtes . da opinião, ~~, portanto, das mtnorias. 
··o < SR. BERNARDO HoRTA-Como :y. : Ex .. 

' encar:i,~ qttestã() esM assim perfeitamente:·,; 
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·definida ;. Iúa·s. de.~larq ·ciüe_· o .. meu _intuito, 
·de rendendo o voto cumulativo;.ê :evitae a; 
subordipaç~o do eleitora,ilo. dando-llíea livee 
-escô lha, sem pensar em· maior·ia ou minoria. 

0 Sa . . ANIZIO DE ABREU _;_y; . fEx; cogÚa, da: 
:repres6ntação !lacional, q uer.-q ue a : Camara 
seja, o .:: espelho das diversas, correntes de 
·opinião; 

0 SR. BERNARDO HORTA---'-Ü numero de 
-Dei;mta,dos é muHo linüt ,,w, para esse fim. 

Par t demonstrar o quanto é falso o voto 
:incompleto, sem o direito de ser cumulativo, 
apr1~sontareí os segnintes exemplos: 

AO art. 8°, .omle co11yier: 
· Accrescente-se entre .as . palavras :· «o seu 

l'cquerimento escl'íptO>> e «da.taclo e assí
gnn.do» as seguiutes: ou o envin.rá com a. 
lettra e firma ·reconhecidas por tabeUiitoou 
escl'ivão. 

Sala, dé~S sessões, 12 de agosto de 1903.
Bernardo .Horta. 

. Ao § 1 o, parte I, do m;t. :)o, ou onde con
viel'. Accrescente-lm : 

Pelo titulo ou certidão de ter sido alistado 
eleitor em 1892. 

Sala das sessões, 12 de agosto de 190~1.
Bcnuwclo Horta. 

· Em um clisteicto que eleja tr·es Deputados, 
tenno uni' pa1•cido 160 ebi toros e outro 100, 
seria natural que este obtive;;se um reprc~ 
seotante ~pois tal não succcde. Dos-160 elci- Ao§ lo, 11arte n, do art_. so. Elimine-se. 
tQres. llO . votam em A, de:5te::; 55 em B c 
outros 55 em C, e os 50. 1•est<wtes votam em Sala. à ts sessões, 12 do agosto de 1903.-

~B e C da-ndo a vo J;ação o seguinte resultad.o: Banctrdo H orla:: 
A, llO vutos, 8, 105 e C, 105. O out1•o par-
tLo não cunseguü·<L um só representante. Ao § l. o, paFhc III, do : .~.rt. so. Accro81-

gm um dhtt'ieto d~-: c1uatl'o Deputados a _ cente-se : -
prop >l'ção póde ser mais de::;f ~voréwel, pois Ou poe certülão <tuthenticn. dn. associação 
qu J um partido, tendo 1"0 deitoros coatra q_ue ·t:.mtw, registra/lo o seu estamto. 
outro de 150, não tel'á renresenLaote. Dos 150 Sala das se::Jsões, 12 ele <l..;_·osto de 1903.-
ohdll ro.:J 112 votaru em" A, iliskilmiodo os ~ 
ouu·os2X 112, ou 74 a c~~da, um por ~.C e D, Bernardo Horta. 

--Yót.anrlo os :)8 restantes eü1 13, Gr} D ; sendo 
a tjomma, tota.l a seguime: A 112 votos, B, 
C' '.3 D igual nun;wru, restando ainda ;:;eis 
votos disponiveb ! . . .. 

Purtaoto, com paPtidos .. disciplinados, om 
casJS taes. o Voto incoinploto nào du.rá r-e
JWcs:ntaç~c) _á m_inoria bom l'C::lpcit.LveJ • ... 

o . Sn. ANIZIÓ DE ABREU - r~ to Cf)t(~ pro. 
vn,rlo. 

O Src Bm~NARDO HoR'l'A ...:_;, Doixo de cO!l-' 
t,imwr Hm outra~ consirlora.c;õr•s sobrccmnn
da::; que tenho formulado e que vuu envim· 
á Mo~a. por SOl' a horu. muito a.deantudu,. 
· K' indi::ipensavel e urgente a rcfoi ma da 

lei elt~LtO:'<:tl, o [tô coacltzil' faço yotos pa.t'é.t 
que elliL tenh::t. fiel execuoão pal'a :::m•em ga
ran t.iJa.-:~ a felicüli.tde e a tranc1 uHlidude do 
pa.iz. (Llfuito bem; mtdto bem. O m·adm·ê 'niuito 

_ compri?nentado.) 

~ ·, 

.As. emel}clas são as seguintBs : 

Ao art. -5°, -oude convier. Acer,lscente-so: 
Não <existindo supplente do suhstitu~to do 

jui~ . seccional~ se~·á preenchido o logar pelo 
lo JUlZ do 1 o disü•J.cto.. · . ·. · _ ... · -··· · ·· 

Saladas sessões, 12de. agosto de l003.--
Bániwdo1ío1·ta. - .. ·· ·· ··.. - -

; __ . : ·_-. __ · · :_:::- '_ :. ·. _-

Ao~a~t . • - 'i0 , _ .()nde convier- : 
Diga~se· ' : ;"(( dous mezes » ., e 'n[o «qu~tro 

Inezes>>.~·" , - , > , . ., . · - - ·· : .· .. ·· .· • ·· · · · ·. . . · -

Sal~> das: seêSÕG~, 12 de: agosto ; de l903·.-
_13~i·nqftdo fl?rta~ · 

J .. o § ll, do ::t.rt. 8°. Em Jogar de : 
. «Livros que servira .. m para o t1·c~balho de 

alist<unen Lo, , com os documentos, reclama
ções e .· requel'imontos ClUC lhes i'ul'am pre
;;ente~.» 

. DÍg;t-se : 
Docmmentos, red~1,mações e requerimentos 

CLLte Hw ::l~rvir,uu par~:t o tJ.>abalho de alista
meor.o. 

S~tla. tbs sc:~;;,ões, t2 cte . agosto de 1903.
JJ enw;·(lo H rn•t a. 

Ao§ ln do art. 13: 
Em logai' de «qua,tro mezes» cliga-~e • 

,<dotts mezes». 
-Sala. da.s sessões, 12 de agosto de _1903.

~ Bernm·do Horta. 

Aos §§ 6°e 7° do al't. 14 : Elimine-se : · 

. Sn.la. das sessõei3,12 rlc agosto de 1903.-
Bemardo Iiorta. 

Ao art. 25, ondeconvier: 
: .· § Opresidente da commissão municipal, 
;não l'eeebundo os livros de ta,lões .. de titulos 
:até ;30 dias q.epois do, p1•azo marcad() pelo 
!M't.. 24-, .os. i'eclamará. ·em offl.cio,sob ro
;gistl'b .·pelo; Cor1·ei(). · · · 
· Sa.la das•·····•.· sessões, 12 cle . ago~tode. l\103.~ 
Be1·11ardo Borta. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201511:32- Página 26 de 27 

APP.ENDICE 

_\o a,rt 3t: 
Substitua-se pelos art~. 48 e 49 (excepto 

os §§ · 2° o · 3°), o 50 com seu paragrapllo uni~ 
co, da sub-emendct do Sr. Ca.logeri.t~. . 

Sala das . s 1ssões, 12 dc .. agosto de 1903.
.Berna;-do llm·ta. 

_\o <.1.rt. 36: 
.A.cceesccnto-se entre ... ~municipio,)> o «pl'e

fm'indo-se»: ou de S3us distríctos. 
Sa.la das se:~sões, 12 de ago::;to de 1903.

Bei·-naYdo -!Iorta. 

~\o a1't. .38: Üiga-se: 
.\rt. Sessenta dias antes ele prJceiler-se :1 

qualq ue1· eleição, a junt:1 revisora da, Ca
pita,l remettcr·(L aos presidentes d:_ts jun+.a;) 
munieipa.cs dou::~ livros, tnn para. a. i~ssígn.L
tura do" eleitore;·> que compaeecel'em o 'tO· 
ia.rern c Olttt·o p~tl'<t o la,Dçé1meuto da:; act<tS 
d.os traba.lhos oleitura.es. · 

§ 1. o Sob l'equisição, com anteceLlencia de, 
pelo monos, noventa) diaS, a junta. rdvisor.t 
envi<Lrtí.rnais um livro pu,ra transcripção da, 
actn.. po1· oscriv:\o (((l-hoc, Ctjunt.t muníeípa1 
C!UA a. Lenha feito. 

§ . 2. o . Es.~es livros fornecidos pelas delcga,
c.ias fis·.·a.cs, sob 11 rec1uisição do juiz secciu· 
nal, serào abortos c encerrado::: pelos menl
bros da, junta re\risora,, numoracbs e rubl'i· 
~.,\da,s a,s rol.ha.s pda junta. municipal. 

§ 3. 11 O 2° do a1·t. 38. 

Sala das l:>GS::>õos, l~üe D,gosto de 1003. 
Be1"1W1'do Horta. 

Ao art. 43: 
Substitua-se o ar.tigo e§§ 1°, 2° e 3o pelos 

§§ "1°, ~~ c go do art. 61 da, sub-emenda, do 
Sr. Calogera,s. 

Sala tlas .se.3sões, 12 Lle agosto de 1903.
Bema;·do IIo•·ta. 

Ao art. 46 : 
Snbst.itua.m-se os §§ lv, .2° c 3o pelos§§ zn, 

3°, 4.·,, 5" e 6" dos art:-s . . 62 e 63 e dous a.l'a.
gr<tphos da sub-emenda do Sr. Calogeras. 

S<:da, da,s se:::sões, 12 de agosto de 1903.
Benuwdo Hol'la. 

Ao .:u·t. 48: 
Subst.tH<.t<.;e pelo a.rt. G7 da suh-·emendn, 

do Se. C a logera.s. 
Sn,la, •:ta.s ses~ões, 12 de agosto (Lo 19CJ3 .

Be;·nm·do lfm·lt:J.. 

Ao n,r-i; . 49: Oig8.-SC : 
.At·t. Find.<~ ::t elciç:U.o o hvrada, <1 a,cta, 

se1·ú, cs';·~ ünmeüia.t<nnonte tra.nscripta no 
l.ivro cL not.as Je tt.~.beLlíão, d(J q11<.dquer 
es ~r' i. vão do jutlicial OLL do escrivão ad-lwc, 
os qau.es d:.H·ão cor&idão da Inesrnn, acta, u,os 
ca.ndi<hüos c í1SêMS quo :.~ .flCllil'em. 

§- 1. o :\. tran~cPip~~ào da, .acta, por esct·ivão 
wl-huc sodL fe.tt<J, em U vro ospecia.l, ab(n·to, 
numeea .o, Pubrícaclo o encol'l'ado p !la. junta. 
mun tcipaL l'emo~t;ido :.'L mesa eleit~ra.l . com. 
os li v Pos de :1r.WL c de pcc.~ençc.t, de que tra.b 
o art. 38. 

'f!: 2. o A !Hstribtriçã•> dos l;;tbolliãos e es · 
edvãe.~ inetunhe ao pl·csidüntc üa. ,)an r.a mu
nieipa.l. Q qae f;Lr:t pnblícu pJr cdita.l c pt'la. 

.Ao art. 41: Accl'escento~so: imp·.l'en2a., si ,)_, lwuvCJ:, com <Wtecedcncüt do 
§ l. o ProcoJoe-se·lt<1 <L eleição S(~lUPI'C rtue W d ícJ,:~. _pel,J rnc.no~. do dn eleiçfio. 

comp:n·occn·. a,n monos, um ci.us me1nbt·os ([a, ::; 3. ~ Nfto r·.urnp~trccondo o designado., a 
mes;t oa supplcntes <..l.t<J ás ll hot•c.ts do dh r mos<L olcit.or.:d nvmei.trú. um escr-ivã" arl-lioc. 
marc11do pM'·t ella. § 4.o Nã.u 1,cndo I'ecebirlo o ltvrl). cou::;tantfJ 

§ 2. 0 S1 até . ás 11 llm·as nenhum me;;a.- do § l'\ u. mc~a. _propa.ra.J•;1 um com 0 :3 l'OlltlÍ· 
:t•io ou supplente compt~recer, não luworCt. situs_,lo rht. junt;.t municip1.tl. 
·eleição. § 5. o A trauscripção ci<~ n,cta será as::; i-

§ :1. o Si comparecee um IUCSfl,rio ou sup- gu,'Jda pelos membt'o.:> d<t mesa e pelo~ inter
±>lento, este . convidal'{l, a dous eleitores essados que o quizcl'em . 
. para, constituiç:ão da mesa, até o fim dos tra. · Sr.üa. lbs sessões, 12 de a.go3to do 1903~-
1mlhos. . , . . . Bel'iwrdo Ho1·tc,, 

:§ 4. o Si · comparecerem clous .· mesa .. rios, ou 
·um mesario e um supplente, orCdous sup- Aos aef.s. 50 é 50 A. Diga. .. se: 
plentos, votarão caita um em .um nome de- Art. A mes•t fará. extra.híl', no mesmo 
.. .;ignando a sorte o mesa,rio. d' · · d d · - d 

§ 5. 0_ 0 .1·ecinto em que estiver a mesa ta, 1irJs cópra.s as acta:j o orgamzaçao, e 
eleição c das assignatums dos eleit,>res no 

eleitoral scJ•á scparttdo do resto da sala livro de presenoa, a,s quaes, depois de assi-
·~0_1' um, ~rádU P;·oxi~o dt:.,~uoUa: -~~\11 que gnadas pelos mesu,ríos e cmcerraLlas por ta
-seJ~ _poss1vel aos ele1tore,) fisc~·Jltzaiom 11 beUião uu escrivão ou escrivão acl-hoc, serão 
,eleiçao.. . _. ,·. .. . _·• ... . .. ·. . .. ·.. euv,i.ad.as, . sob registropostal, no prazo. de 

S:tla d.as se.~sões, l2 de agosto. de 190~.~· ·tres diàs;·uma ao Senado! uma; á C~m111'a. dos 
Be>·twrdo llm·ta. Deputtl.dos, outra tto pres1dento da. JUnt·," apu-
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x·aclora da capital elo Estado ou do. Dist.ricto Ao éapituloiX. : 
Federal. Substitua-se, com e:wepção do paragrapiw 

§ 1. o Si a eleição for parcial será dispen- unico do al't. G5, peios capítulos VII, VIII e 
sa,da tlmtt cópia ou para o Senado ou para a IX. da, sub-emenda do Sr·. Calogeras. 
Camara. dos Deputados. Sala das sessões,. 12 de tLgosto de 1903.-

§ 2. 0 No caso de recusa, por p~"tri.e do 
agente do Correio, do I'egistro dos papeis 
eleitoraes, ou occultar-se para impedir que 
seja cumprido dentro. do prazo legal o dis 
positivo do artigo, poderlio a,s mesas elei
toraes enviai-os ~L junta apuradc.ra por 
})Ortadores de confiança, aos quaes serão 
da,dos recibos pelo presidente da mesma 
Junta. 

§ 3. 0 Ao agente do Correio que cahir em 
qualQuer das faltas previstas em artigos 
desta lei serão impostas multas de l!OOO'f:, 
além da responsabilidade crim-inal em que 
incorrer. 

Art. O art. 74 üa sub-ememla du Sr. 
Caloge1·as. 

Art. O art. 75 id.em. 

Art. Os livros e m<ds papeis concer-
nentes a eleição ::erão remettidos, dentro do 
prazo de cinco dias, pelos sccretn.rios das 
mesas eleitoraes ao secretario da. junta mu
nicipal, que os tor(t, sob sua gua.r<la no ccli
ficio do governo mú11icipal. 

Paragrapho unico. O secretar·io da junta 
municipaJ firmará rebibo explicativo. 

Sa.lé~ das Sessõe:!, 1.2 ele agosto de· W03.
Berna?·do Hat·ta. 

Ao art. 56 ; 
Substitua-se com cxcepoão dos§§ 2<>, 3°• 

81) c 9°, pelos arts. 105, 106 ~ 107, accroscen
tanüo-se a. este: 

«Devendo mencionai' as duvidas quo fol'em 
lovantad~ts su bre a. or ganizr.\ção do . q ualq_ ue1· 
mesa eleitoral, fazoncl.o exp1•e:3sa mensão dos 
votos nclla'·obtidos pelos candidatos.>' 

108, 109, 110, 117 e 118 da sub-emenda, do 
S1•. Ca.logeras. 

Sala das sessões~ 1'2 de agosto de 1903.
Bernardo Hottct. 

Ao art. 57: Elimino·se. 
Sala das sessões. 12 de agosto do l903.

B6t·nardo .Horta. · 

BeJ·nardo Hm·ta. 

Ao art. 83: 
Accrescente-se entre as pa,lavras «OS mu

nicípios>> e «em que» o seguinte: 
e nas dos districtos de mais de uma secÇ'i'tG 

eleitoral. · 

Sala das so:ssões. l? de a gosto de l 903. -
Be1~mwdo Horta. · 

Onde convier : 
Art. O eleitor ter~L o diroito de voto em 

qualquer secção eleitoral : 
a) da Renublica, na eleição de Presidente e 

Vice-Presidente da Hepubl.ica ; 
b) do Estado, na de Senador, quando nell·01 

alistado ; 
c) do districto oleito1:al, ou do Esta.do de 

um só districto, mt de Dopubdos, quando 
nelle alistado. 

Pneagrapho uni~o. Em qualquer desses 
casos o voto sm·á tomado em separado e 0: 
titulo, retido }JCla mesa, será remettitlo, sol; 
registro postal, ao presidente ela junta de 
revisão ou de alisttnnento que o tenha. ex
pedido. 

Sala das se.~sõcs, 12 de agosto do 1903. -
Berrwnto li o?· ta. 

Onde convier: 
Art. A 2a ou qualquer nova via de ti-

tulo do eleitor, :posterior a essa, 11lém das 
decla.rações da primitiva., te1•á a de que :íiJÉ 
pago o valor de 48000. 

Paragr<.Lpho unico. ESSi."t importi:lnciEI. ser:i. 
dividLda ern Pttrtcs iguaes pelo secretario dv 
governo munici:p:.tl e pelo ta,bellião de notas 
c1ue registre os ~tlístamentos. 

Sala das sessões, 12 do agüsto de 190:1.
Berna?·do Ho1·ta. 

Onde convier : 
Art~ Oseandillatos diplomados conte;;; ... 

tados serão reconhecidos depois de o terem 
sido todos os não contestados, quer no se
nado, quer na C amara. 

Sala, das sessões, U~ de n.go!to de 1003.--·· 
Bernanlo Horta. 
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DISCURSO PRO~UNC[AOO NA SESS:\:0 DE 18 DE AGOSTO -DE 191):J 

( Yillc 11::1g. 3:13 do p1·e<c1He volumo) 

o ~h·. Jan1es Oa1•cy-Sr. Pr•esi- nunca foi de minha pL'edílecçiio. E~quecido 
donte. como os oradores qnc me precederam de mim mesmo, a. fim de quo ma.ior venha, a, 
na tribuna, sinto a, necessidade prelimtnar set' a, itluslo sohee minha.; pt•opr'ias fort~a,~, 
de dizer á Ca.mc),ra,-e a Cam(l.l'a is;o ha, de enceto closde j:i a, sürie de consideracões hn
me permittír-que :nKo tenho a menor pre- mildes e desprateuciosas que pretendo íhzm· 
ten,~ão de escLa,reccr o delnte, em que .P. se ácerc:.t do sabstitu&ivo n. 107. de l%3. 
empenharam, como ta.mbem llio dito alguns PasSal'ei l'apiJa.rnento pOl' sobre qua.si totlOs 
dos meus a,ntocessol'es, poderosa,s mentali- os pontos, áccrca, dos qnaes,-c são pgucos, 
,_la."des c eompeteacüts inclis~.:u 1,iveis desta desde j<.L o digo-tenho de útzor alguns l'c
Oasa. paros, porque jtllg,) que a minha presenç.~t 

Nenhum intento de convencer; nenhuma ne::;ta. trílmua, dept)is de tão proficic.n-
frdéJ. de exlübição, quo seria v~i, c estnlh... temente explanada a mttteria, só póde 

tee uma, justificaçã:.>, c é a de quJ nós, 
U~I SR. DEPUTADo-V. Ex. jà é cvuhc- os do Rio Gl'ande do Sül, vemos, <ttravés 

ddo. do con,juncto de todas <.ts medLJ.as pro-
O Sa . .fAMCS DARCY- E' bondade üo nobee post;ts,umaJ medida Cttpltal,trma reforma que, 

Depdaclo; ~.,ou, nestas cousa.~:;, um princi- na nossa humilde mas convencidit opinião 
piante cheio de timidez e hesitações (nr:ío é a nnis ne~'.ess<~ria, i1 maL; aleva.nt Lda, it 

-:1poi(1dos),e por esse lado ainda se me poderia mai.~ salutar, aquetla que será fecunda, em, 
permittil· qualquer volleidade de · esteeiar, beneficios immedi;1tos-c para u.quclles rtuc, 
·Como se diz na linglugcm da Cas<t, rompendo do todos 03 pro:::essos l1,té hoj~ postos em 
debato de tanta magnitLldc. pratica, duvidam e do todos teom descrido, 
~em isso, entretanto. Appareço collocado ao menos, <.t medida 1'<\dica.l c extrema p~~ra 

·Olll dccimo sexto lagar; sou o decimo sexto que se poderá appellarainda. como a, ultima. 
orador que occupa a attenção da Camara espera;n(~a, orn meio dessa extraordina,riá 
nesta. jcí quasi esgotada. discussão acerca ela dcrrocad<.t üe todos os ;;ystemas, da. perda do 
rofo1·ma eleitoral. l1uasi todas · as illusõcs doB ver-dadeiros p;.t-

U:\I sa. DEPUTADO- Os ultimos sePão os triotas, dcs.:;e desanimo sempre crescente, 
que lavra nu povo, . como entre as c.tma.d:t.s 

primeiros. mais aristocrn.ticament.G inteUcctuu.es do 
O Sa. JAMES DAIWY--VV. E Ex. estão no pU:[z, em se tt•atando da, verdade eleitot•al. .. 

propo:-;ito ou de mo confundil' cJm uma bon- sempl'C ambicionada, c nunca attingida. 
dade exagger.::tda, ou de most.r.:u· que é sem- (lllgito benL) Rofit•o-mo ao voto ttde3coberto. 
pre viva, no espirito bri.tzileiro i1 scontelha Sei que elle tem nc~t:.1. Çasa irnpugnadores 
da il'onia, nem ~ó psculi<.U' aos inglezos, m<J.~ bl'ilhantes, bdlhantissimos mesmo. 
tambem predicado da. intell.igonci <~ latina, Alguns dos que ma,is impre:lsão· toem c:w
nào sombria e amarga,mente mordaz, mas sado neste recinto, algum11s daquellas pa
s·uhtil, scintitlante, levemente ma.Liciosa. lavl'as mais aureoladas pela fa,ma, legitima, n 

U!lr SR. DEPUTADO ,v. Ex.. não póle fazer jus te~, algumas das competencias ma.is con
. Si.l,gl'n.das, alguns dos espíritos mais tempe-

(lSse juizo· rados atra, v és de uma. prolongada. experencia. 
O SR. JAl\IES DARCY-A í.•onia não é do- e de aturada meditação dos homens c das 

lo-rosa e corrosiva como a sa.tyra. .· · causas de nossa p:1tria, alguns <lesses hon-
:Mas, Sr. Preaidente, ent1•ando neste deb:.tie rados colloga,s-nobres, dignos e venm•::weis 

-permitta V. Ex:. · que insista-dispo-me in- p:;las virl;udes, tanto quanto pela proficien
teiramente de Yaidaúes ClllC porventura tenha. cü1., tc0m ataca,clo com vigor não cotnmum 
excnso-me de recitar uma, longa e · arrasta.da c engenhosa diaJectica, o voto . a descoberto. 
apresentação, nos veUws moldes academicos De sot•t.e quo - bem o ostfto sentindo 
o de burihr o clv.ssico oxordio, rogando a vv. EEx.~mais uma vez sJ repete hoje a. _,.:f 
bencvolcn~ia do auclitorio ; varro de meu muito conhecida verdade de que sfto qmtsi 
animo toda a so1~te de preoccupações pes- sempee o:; pequenos, por uma do tantils hi.; 
so ·.\es--que, aliás, no momento, seriam jus- zarrias elas humanas cousa.s,. os c1ue ousam 
.tificaveis, porquanto . não sei cu.la.r. meus medir-se coú1 os poderosos e fortes. Imagine 
temores, occupando a tribuna, doante de tão V. Ex., Sr. Presideni;e, quão. g1'andc devo 
.conspicnos eoUogas, em .uma ma teria qúe ser o meu embaraço. -Não fôra, anocossicla-
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tlê,' qno toda a Camal~a, certo, aquilatará, 
ue deixar bem claro o ineu pensamonio, que 
é · o ponsmncnto unanime !la 1xtncada rio
gr~ndense, sobl'e o processo . de emissão do 
voto a <dcscoborto, . não fôri1 u convicção 
profL1nda quo nul;rimos de que, son1 ã c;on
sagl'a.ção n;.~ reforma cl c st:.~ medida ClUe, a 
nós . riograndenses, nos ó partlculLnmente 
cara, nalla teremo:-3 feito ern. 1n·ol da rohabi
lita.ção dn,s eleições, por que a :\"ação intciril. 
tãu ardentemente clama: nd.o fôr~t o impe
rio <.!e i;{ío dcci~ivt\.S eircumstancias, c nunca 
assás me penitenciaria da insupp!)rtavel c 
insotitn, impertinendi1 com que me :.L trevo a 
prolongar a discussão elo materiu já tào lar
gam unte delmtidtL. 

l\s:;im- ind<.t uma yez-a obt•i;;;aç3.o, em 
que me sinto, de funclumont<n u n)en a.poio, 
mrüs· que isso, o meu a.ppla.uso ao votJ pn
blico; tmtes que a prct!?nção de convencLJr, 
moYc-mc a. pi.dtwru. Soja a. C:.J,m~ra indul
gente. 

Senlto"eS, o regünen eleitoral entl'o nós 
vigente é, em qunsi todo o va::;to ten·itorio 
da par.ri:•, uma misei'in, uma ,-ergonha, uma 
C'ÍJusa inuigntt e inconfessavol. Fr<1uflulentos 
c corrup1.orcs, em verdade, são qnasi todos 
os seus processos,qnotidia.nn,men te emp t·ega.
dos. 

Não terin, a. cora.gom de negar, á face do 
do paiz hum,ilha.Llo o descrente, os:-:a dur<t e 
dolorosa. vet•Ja.dc. 

11;.\s.co:n ·o fogo dos CinC apeu~s prin
eipiam a agitm·-se mt vida publica, irJentifi
C<•,do fundarnentale ardentemente como estou 
-tanto quantotouos os puros l'(:publie<.tnos
corn a Rcpuhlica., a nossa. sonha.tla f'6rma. do 
gov,~rnu-afignra-so· me propicio o instante 
:para. lembral' o que, p11reco, vao ~undo es
quecido, Cl!IB os~a mísm'iiL eleito1·a.l em que 
j~"" engolphada,como em um pantanal, a Na
c/1.0, n5.u nasceu com a Repn hlica~ vem de;:.de 
os.:rn·imeiros dias do Impel'io ... . 

O Sa. JoviNIA?\o DE CARY.ALrr.J-- Yem de 
lorigo. 

0 SR. · JAMI~S DARCY- ••• vem úe longe, 
eorno diz o nobee Depubdo qub me honra 
com o .~ou apal'te, e é por assim dizer, e até 
corto ·ponto, congenita de todos os 8ystemas 
elettoraes vjgentes, quot' na velha l~ur·o_pa, 
(JUOr na America nova e re;jnvene::;cida pelos 
modernos processos. ( Jlúitv bem.) 

Nãl)_ concluamos dahi,entretanto,- qno, em.;. 
br~ulllados no manto da mais completa. des
crença, devamos cruza. r os braços e deixar 
r1 ue as cousa~r cada dia assumam um ca.
ra.ctcr mais apavorante, encllemlo dé appre
hensües sini::.t,l'as c uesesperos, . os vorda~ 
deiros ptttriot.as-aterrados e a.ttonitos. 
· ·J·:;com eff'eito, si a p11ilosophitt a oxtra
llie da meditação subeo e~~3S coJn>Sa:~ etliàs 

tristes, de uma tri':itez<t ca.t·regada e pro
funda que não quero dissimular (muito be,;<). 
fosse o scepticismo negro que se inscreve na 
banLloira do loisser passe r, lcdsser fairc, o O· 
ensinamento YCl'dt~deh·o a colher, uma, des
crença. absoluta. o ~em rcmedio, então, n.·~da 
mais logico c sobretudo mais honesto do 
que ·decentom.ento nosretirarmosdm;ta Casa, 
parí1 · não continuarmos a. enganar impu
dentemente o paiz, desafi.itndo·lho ;~ pa
cioncia. longanime, com uma attitnclc que· 
par.:~. clle set•ia intolet·avcl insulto e pa,rJ, 
flós dc:::;prestigio e vilipendio. (Jlúilo bciii;. 
m·uito Ucin,) -

g' uma miseria re:tlmonto_ o regimen elei
toral entre nós, mas mn pról dcs:,u, mi1lsi
nad ~ Republica, apont<tda como a, HHttrjz de 
todas as· nos:ms desgraça.s, pelo onthusiasmo 
gl,>rificn.dor dod defensores ... posthumos do 
segunúo reinado-deixemos ao men0s valer 
a a:fflrrnat.iva,.tLe que sempre foi unw. mi:::eria. 
(llfuito bem.)" 

Nã() ha m;;smo naçã.o alguma do mundo 
quo possa, com desdem e do ;J.lto, olhar pn.r::~ 
o nos::; o <.nnado Brazil, censurando- lhe, com 
a::; mãos puras do mesmo vicio, as desordens
e n, perversão do regimen eleitoral. ( Ll'b.dl o 
bem.) 

Envergonhemo-nos <las nossas miset'ias, 
confessemos hnmilhD.dos os nossos crimes. 
mu.s não os exaggeremos, não nos pintemo~ 
como os unicos mon~tros corruptos e dolin-
quontes ü. f<.tee do uníver.;;;o. 

O que nós dizemos hoje <los lH'ocessus CJü 
vóga, outros, antes elo nós, dissm·am do ~et~ . 
tompo. 

·renho aqui c~ mão os trttlmlllos tlo Frrm
cisco Belisarw, Tavare.-:; Bastos o .Jost:: dl' 
Alenc;.~r, ~uurc o systemn. eleitor<tl no Bntzil.. 

Qne u. H.epublica não ú n. creadora dn.s YOl'
gonhas e1eito1·aes quo nos toom 1nl'clicitado· 
depl'ehendo-se do uma ral>ÍlhL e ligoil'a lei
tura dos t1·.~clws monos incisivos d{'ssas mo
nographLts de que são auto1·os tt(luelt.cs trc~ 
grandes pu.tl'iotas. üous dos quaes, a ·do::;peitu 
üa aLtitude do engenho, palmilharam lungn.
mente O:) t1speros caminhos da politic::~ pra.· 
tica, em toda. a sua hispida mttterialida.do. 

Qu11lquer delles é assaz convincente. 
ALra-se a esmo. Qualquer paginn. satisfaz. 
Se,ju. .Ta;vares Bt~stos : «Com as J)mn-

posas apparencias do comícios do povo ;:;.Jbe
rano, repete~so periodicamente no BL"azil a 
mais grosseir[t e a mais odiosa das ficr,:ões .. 
Nas maiores cidades, ;na propria capita.Lclo 
Imperio, a · J'a.rça congregi1 ·dos niais -recon
ditos esconderijos os entes :-mais repugna.ntes . 
. o votante é,· ahi mesmofmuita vez umJu<:tl-:
foitoe; .um. sicario •. A cidade fica, nesses, dia~~ 
ht.tuosos, á meroê da. ,plehe mais .rude o ele· 
simtrios >notorios, .. q ne podm~iam saq ne.a!-~1, ,. 
si,, por cumulo. de- v.ot·g.onha, não ft)S~Bnt. 
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qua.si sempre , comrn<tnda.clos ott ttmpa,l>;tdos ..Alencn,r não é um desses ln felizes'; cuja.s 
pela policü•, que osarregimcn!,<l, e com oHes obras estejam votada::; ao eterno osqueci,
ameaça, intimida, espanca, e aJugentu. a op- monto. 
posição.» Pa,l'<t clla.s o pee,;tigio do úrh nome quo 

Outro trecho inctsrro : <<C'm ·dcputa.do l1<1 do vi,·er, emquanto tivel'l110:5 um.a lingui.t 
dn. nação 6 ·a, escolha do presidente, ratificada e nma. litteratnr':t, <•.ttr-ae o com·omt <L ~:e1•al 
por <tlguns delegados do pulicía. at.tenç~ã.o. Mns, o adeant.ado d<t hoen não 

A pull!iic:~. cstc.i qn;J.si iotel'clictG. nos cida.. oonw rta demoradas loi·tum:1. ainfl<t que 
J.i"Los de nicrito, aos homc·ns de hem. jnstnlCtivas o oppurtunas. Apenas uma pa-

A vid. •, publica niio 6 mais o csüuUo dn. gina. rn:üs, porque no momento é ü.pi'ecia.bi
honra. o d.<.:t glol'ia, aber!;o <í.s niJbres <Htl!Ji- li~sima. 
~:ões; ê morca,ncíD .. de gTusso trat o.>.'> Dn.s aggt'omiacJí.·lS· offieltw~ quo hu,ie ~e· 

«0 ílircito de rc.present:l,({ão ... » :l..fíinn:t, sor·em uma ereaf'ã.n de::lta nu~:sa 
Odra po..s.sag·em fdiZ. e que bem stePcc- calnmniada RcpnbliC'~~, dízi~\ Ft'~nci)CO Be\i-

r.ypa, a sir.na.çfi.o impel'ial (conti;zwmdc.·) : nrio, ha mais de tdnt:~ arlll0.'3 : 
«0 dil'eiGo de l'ClH'escntw;ão tem sido in- « Os candidato::; nüo se pt·oocc.up ~tm com 

felizmente no Br'azil prh~ilegio rlo paTtirlo m eleitm'e3. mas com o GOYül-'JlO, cn,j:l,!i1 lJ:.ns 
offici~ll, o nosso:S mod.oslos .\nnaos estão gt·aças solicit:.Lm c implor:.tm. Ser çatld;d<tto 
cheios do rcpugrmntos scona.s dns c:1ma.t' < ~s du Govm·nt) é o anhelo elo toclc, o lt1l1ivid.uo 
una.nimes. Domint~.dos de oclio polittco, d<1 r]IIC almeja urn a:c-:sento no P~ulamento; pt'ü· 
sêde de vingança e até da vil pa.ixfio d<.t in- cla•nar-sc e sct• reconbeeido como l;;tl é o seu 
veja, hornens ali<ts prestimosos hào por YC- p1·irneil'o c pl'incipal cuidaüo. Ninguem se 
ze;:; convm'tido todas as faculdades uo Go- rli.z cn.ndidtüo dos eleitores, rlo commercio, 
vernu e toda i1 int!ucncia o meios d:1 admi- da bvoul'<l, dc::lta ou daquella aspiPaçã.o na
nistra.ção em urma.s para á conquist.a elas cional, mas do Govel'no .» 
urna:'). Sobrepujar 0 advors:.~riu com to!lo <<o~ :::o!icitadol'os se a.cotoYellarn nas unte·· 
o poder J.a autorülaclo o d;~ forç:.t publica, 
expellil-o dos comicios ou do Parlamr:n l;o: ::; d::ts dos ministl'OS e prosídcR~e.~ de pro-· 
consídeta.r uma affrontn. a :prosenç<~, do con- vincb.,l c abandormm os lco~1lic~ps popu!C1[ü{ ; . 
tradictores nas assembléas, nito é o ttmbre naqtwl as c não nestes P eLej<.tm <:~s c:.Ln{ iL<l-

turas. Tm1o tornou-se a.rtitlcial na.s dt~tçZics. 
<los nossos governos, que do · tndo ;~busam o Tnais tlcsconhecid.o cidadão numorulo JWesi· 
para. domint~.rem sem contruste ? » 

Pal'a nã.o a. h usar de uma leitura, que ó tlente de pPovlnci~t coosl.ituc-se togo, c pm.' 
sempre .fastidiosa, ernbor~~ . se .. ja •. a rc.pr·o- e:.;te simples facto. o unico porler olPitul'i.ll 

da l)l\JVinci<.t a que pr·cside. O ministro du 
dncçào oral de trechos do.:; mais bellos qnc imperio, SQja 0 maí:-! nullo rios })Olittcos do 
a. nossa lítteratnra :política. o SJci<tl contúm, s:m partido, fa;; e r.lesfo:; Dr•.pz!lartos a sw 
-passando a outro illnrnirmclo-que di~:.:e tolonte, deslh: o Alto Amazona;;; uh~ Matto 
.To::lé de Alenca,e ~1ccrcn. do regimon elej- Cil'o:::so, com uma, ;;imliles c::u'f.;_t do t·ccom, 
toral ·? men.laç~ã.o. )) 

Em 186Ci, In-iocln.mando t~ nccossit!rLdo de 
um:.~. reforma, conf"t'<UJgla,-so sua 0.1ma, do k::;irn se expi·imi~~ o g-rande C';pil'itu l.!l.lC 

foi Francisco Bcliz~tl'Ío e quo tilo sé .. i:ts ·~·o· 
p<ttriotn,, .vendo «<1 dignid.ado n:~wiofl~d IJt'u- ~~)on::abilidad.es teve 1m politic~ t.lc~to p:dz. 
Btituid~ nas fa.rça.s cloitoi'aos; a. verdade dü t 

systoma pPostituida pel<1 ft•atulc>>. ~ruli.Lplicai'Üt facilmente as cif.a•:~ões, r·epc-
Mai::; a'leant;c, nas pP.gina~ finu.cs <lo livro, til'h conceitos (LUO :-;n tor·nar:un celebro;-; •lL' 

l'ma linguagem ínflammada tem este accento rnuit.o.-: dos nos.-:os mltio1·es e:;tadi;:;ta.s e paria
de indignação e revolta: «ÜS avisos do ex· mont,a.t•os, om ttbuno cltt Yel'(Lade que venho 
ecutivo, a~ escandalosas depuPaçõc.~ d<t Ca- rcmcmoranúu. 
mura, as insteucções dos presidentes, a.s pre- Dentre os que me dão a honra. de ouvir, 
potonclas das me;:;a.s, o até as hu.yonohs do dei;culn'o mesmo o nobee Deputado Sr. Fc
sargentoque manda o destacamento ]nter- lisbello Freire, que em uma. sua, obra no
pretam c executa,m a lei (~feição do momen· ta\·cl tPanscreve gru.ndc pa.rte da mono
to. Amenttra, o perjurío, a. eseamotagem, o grapllia de l•'rancisr.o Bolizario, no ponto · 
roubo, o assassinato, todos os vícios e todos em que se refere aos desmandos oleüur·acs do . 
os crimes, se pratict~m nes.-sc pleito vil e in;perio, complet<tndo-a e comment:lndu-a 
ignobil.» com as censuras severa~ c Ye1·dadeLras de ro-

Repetem-sG as pn.ssagens, como esta, publicano sincero e histor.ia.<lor imprwcial. 
oxp. lendidas .dc elo. q.uenc.i:l c verdade, ver1.)e-~ To .. d.os os q.uc se nc1uJ .. m l.·) .. resentc:~ . nes. te re
rando com eleyadn. censtll'a a mentiJ•a o a cinto não u.esconhecem, nem preteni.lol'ão 
fra,ude eleitora.es sob o imperio. contesta,t• por· cedo, que ·no impé1•io lavrou . 

Presumo quo no.~t:J. C'<tmat'a qunsi tcdos as 1 dose~c~tt.lo::~.d~ c iofrcnc a m:ti.-5 espantosa d.c·-
conhoç~am. . · .. vass1duo elmtorn.l. 
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Ent1•etanto, pol' ahi algures, nestes ultimas par:1 nós o amargor c o a.zednme daquellas 
. dias, em que a preoccupação, que, me p:t- maldiçües converte~ se nesta dnce e con.solac 
.rece, não se póde contestar que seja sincera, dora verdade: a miseria. eleitoral não é como 
da. Camara., de elaborar a ref0rma eleitoral so uiz hoje, a toda. hora, um vicio, uma 
.tem sido a nota dominante neste recinto, creação da RepulJlica-desta Republica, se~ 
pora.hi algures se desc1•evem os horro1•es elei- nhores, .. que realmente tem tiúo faltas e 
toraes da Republica de tal modo, de t.al 1na- erJ•os, nt'as que nós havemos de ver pura o 
noira adhorentes, ligados fundamentalmente intemerata como a idearam os seus grawlcs 
ao systema instituído a 15 de novembt•o de apostolos. (Muito bem; limito bem.) 
1889 em nosso paiz, que, como l'emate de Longo é ainda o c<tminh:> a andar a.tl"l 
todos esses abusos, escrevem cl'itieos, cs- n.ttingil•mos a méta, mas de duas dé.l::l m<üo1·cs 
crevem homens que se :pretendem IListorü~ vergonhas j;:t estamos livres. Não mais se 
d.ores que nBnhuma Camara repu lJlicamt te Pá prófanam o silencio o a saHtid<tdo dos tem-

. coragem de fazer uma rofurma, inspirada. na plo:J -reducto tenebrosu que se tornaram sob 
·moral e no desejo de bem assegurar a rer o impe:io, fojo sinistro de horrond ,s fot'gi
àade do suffragio, porque ser·ia cn.var, com cações. escura cova geradora de um maudito 
as proprias mãos a sua. ruina, uma -vez que, coutubot·nio entre :;,s doçuras do cspi1>itual e 
accresccntam- o reg-imen eleitoral sob a a violcncia. dos m~üs sanhudos apputites tem
Hepub!ica ü a, ftaude a mai~ desbragada e por<.tes, sa.tisfeitos, muita vez, sómcnte quan
nella está o seu asylo mais seguro. do o sangue üos assassinfos covardes ospi.r-

Felizmente, senhores, tendo presentes os ra.va sobre os ~ltu.res,de ondo, por esca.rneo,o 
depoimentos ha. pJuco lidos d;tquelles tres (loce olhar de Jesus descia sobre a turba<tmo-
grandes luminares do imperio, corroborados tlnada.... ·. 
por uma jnfioidade de outros . não menos :Não mais encontramos, sob a RopLLblica, o 
valiosos e expressivos, já os republicantJs de dest'espeito ü mngistratura e o seu dcspres
ep7d.erme muito sensiveJ, corno costumam tjgio para fins eleitoraes. 
ser os novos, os que estremecem com amor A inamovibilida.de veiu })ô1• a magistra.
ardente a') instituiçõe&, os rtl1e se consideram tura a salvo do uma violoncia tão estupida e 
.ainda hoje wh . a . ban. deira daquellc assom-~ tão. brutal-quando suppo. rtassemos .nós boju 
bro da palavra que foi Silva .Jardim, j<L sem protesto um tal enxovalho-como aquel
-esses pudem entt•ar neste tremedal, c1ue é a la que soffreu quand.o,das 116 comarca-s exis
materia de eleições, com a fronte um t·lDto tentes em todo o imperio, 52 juizes fo1•am 
desanuviada, e . algumas apprehen~ões varri removidos, no mesmo sinistro dia 4 de julho 
elas com relação <t impossibilida.(le c á im- do 1844-ncgl'a. pagina. de etet>n~1. vergonha., 
'Praiicabilida.de de uma reforma eleitora.} que nHnhuma esponja n.paga1•á jamais da, 
mais cheia de virtudes e de moralitlado par::t hístoria dos partidos imperiacs! ..• 
·a Ropublica. · Tenho pressa, porém, de ap1•eciar a ma teria 

R.cu.lmento, Sr. Pre~idente, pa.ra. os que em deba.te. 
nã.o pcnlm·am de todo a fü n'um dia melhor; Ernbol'a~ sondo o primeiro a confessar quo 
para os q11e cgwrem tenhr, confiantemente, o projecto substitutivo (\digno das assigna.tn
n.lgum:.t cousn. !lc forte c de original que nos ra.s quo tt•az da Commis~iio Especial. na qual 
libm·to <lo pcsallello <1ue nos agonia, nesta vejo a.lgun:j dos mais enlinentes repl'osen
noite atroz e infinda da. fr~mcle c1eitoral ; tantos dusta Casa, não posso cuncurdal' em 
para os que pati·ioticamentc se iniciam nas que o <~lisr.a.mento de eleitores, como <LUOl' o 
lides dtL politica ; para todos quantos ospo- art. 4o, seja. pi•opara<lo em cada município 
·rar;Lm e batalharam por esta fórma de go- por uma commissão composta do ju·iz de di
Yerno, cJmo a ma.is nobre e a mais consen- rei to 'da coma1·ca, do p1•osidente do Conselho 
tanca oom a dignidade humana e o moderno Municipal c . do 1° supplentc do ;juiz seccio
ospirito contemporaneo ; para os que pre- nal. 
gavam a Republica pura, boa o generosa, e S:1cundo os oradores que antes de .. nüm 
a.veem titntas vezes conspu.rcada, r.anti.LS occuparam a attonção da. Ca.ma.ra, na critica 
vezes desfigurada na pratica sua verdn.deil•i.L avisada, ;justa e sincera que fizeram a essa. 
concepção, mas não se confot•mam com isso o junto. mixta,quc alguom chamuu do hybrida. 
sonham libertttl-a, e aspiram, como um ideal Tenho uma confiança robusta na. magis
t!e todas as horas, a sua l'ehabilitaçã.o com- tratura. 
}Jleta.-para esses todos devem ter Cithido Si nossos juizes não tecm sido todos abso
comofresco orvalho, halsamo lenindo dõrea lutamente impeccaveis; nobres sã.o as tt•allt

.incomportaveis-a.s vehementes imprecações çõos da magistratura. bra.zíleirtL 
tlaqueJles Pl'O·homens da. monarchia, . minis- ~·esse passadode.honradez e indopertdeneia. 
tros, senadot•es e consJlboiro.; de .Estado, da magistr·al.ura, nas seguranças quo o novo 
~~ontriJ, a fahiftcação ininterrupta o d.esa.- regimen tronxe ao livre o ptcno exercício do 

·lmsadu. do rcgimon representativo, porquo sua nol.lilissima missão, ou encontro assento 
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. r~ resi~tcncia bastantes pa.ra que os magis
trados possam actuar; em meio · do tor·vc-

. linlw e d;:ts tempestades (1uc sempre se le- . 
vantam, em se trn.ütndo de quostõcs eleito
raes, como algucm qut~ viva em aJtitude 
mais elevada, até onde niio chega, o tumul
t.,_mr dc;;oncontradu dos interes~es c paixões, 
longo. li Vl'<; c acinm de <tgitações, compro-

. misses e CLHicha\·os. 

0 SR. :JoA.o LUIZ ALVES-Pelo llOS$0 pl'ojc
cto, quem inscreve~~ o escrivão; pulo do no
bte lJepur.a.do, é uma junta . 

O Sa .. JA:-.lES DARCY-Não me rl31h·o pl'O· 
})l'Í<.tmento (t inscl'ipção ou L'['gisi;ro, pa.rtc 
Jnaterül o ~wecssorin. d<l, rcfnrma,. A minha. 
questito ca.pital ~~de commotter-se ao j'uiz :1 
aí,tri.buiçfl.•) de rec~mlleccr ;t ca.pa.cüladc t-lei
toeal, i'uneção, como V Ex. mesmo da tri-

Sin(;o rea,Lmeote um peJHLoe pronuneiado buna decl:trou, com o hl'ilh~mt1~mo e firmeza. 
Jmra connnetter todos os ditnceis casos . de llabitna.es ... 
reconheci_rn_cmto do dir_l~itos ~m mater!8. elei- o SR. Jo:\.) Lt:IZ ~\.LVE.::-E' bonda.de de 
toral ao.JUIZ. P<tr<-1. mtm, o Hloal seew. quo 

1 

v Ex 
·dosclo o reconhecimento da capacidax\c do · · · 
eleitor :J.te á voeiticaçã.o de podoees, i:-;Lo <\ . O Sn.. h~ms DA.n.cy- ... i'uncçfio de que 
até ,julgamento definiLiYo cb~ eleições, onde ninguem o poüia ancd;u s•:;m vioh~ncia. 
quer !lUC se houvcs;c do <.~pplic<u· 8. lei a O Sr'. Deputado .Julio <los s~.ntos aJiiemou 
um caso concl'et,o, a magiatra.tul'~L fosse o ex!Jrcssamonte ctue <'·o juiz q_nillll reconhece 
OJ'gão mcumbido do tal fuuc(iio. Acceito u ca.pu.cidade e lei tora L c nào ernprcgon as 
délsde logo o prujecto substitutivo do Sr. Julio cxpressõns q_ue so nncoJJtram no .~ubstitutivo 

.dos Santos, nes:<tt parte em q_ue, com g1•a.ndo da. b Lncad;~ mineira: 
felicidu.do, a.pprehendendo a quP~tã.v, mostl'uu ((O <tli.si;Ltmento, se;·tí. prcp,· ;·ado na.s preto
que, em vez des:3a junta. mixta, ropresen- rias, n<1 Cu.pital Fcder<-~1. e, na.s comaY'Cé\S, 
ta.nte, <.tli<ls, conforme o pensn.mcnto do H- nos Estados, pelos Jn·cto;·us o j1d.~es loccws.» 
lustre. u~ltor do ~rojnct,o, das tres CO~'rentes I r ·' .. ;" . ' . 7-C - . . -
-~.c~ O])!Dl'!O m·us Ol)POSt'J.S 'tO n1UD"li~fr· ·tdo _0 ~R. \\ L~Cl:_SL.UJ l3RA.. .om lllOlÍIÍlC<l 
u -,, · ' ' • ·· · ' ·' ' b • ' < ··· çao (t·t.~ commi~snn ' ' de p1·n·o~·er.:: na." outr·ts clüviu. o projecto reconhecer a uttL'ibuição · .. . ·· · · -~· · _,, , -·~ - ·-~ ':-s ' c 

que lhoest:.i, implicitamente c;Jmmcttidn. pela pal tos. 
Cons.tHuJç-ão da, llnpnlilie;~t, pelas c:onstJtui- O Srt. .1 .\:.Jc::: 1\Ancy- Eí::.l ahi J)Ol'l"Jl.lC 
çõos dos Es!.ados e pel<L pt·opri:~ cs:sencia e declarei de.;clc o inieio do meu ·Hscur·s,J que 
natur·eztt do ~ou nobre ministcrio, ViJltu.va-mn de pl·cf.~r·cncia. p!.l.m o srllJstitu~ 

RoalmcJltC, um 80 t.ratando de eccoult(lcer i.ivo do illustt·o J'OIH'osentant') do Riu do .Ja.
a capu.ciJ:.ule eleitot•al do cilladào, ningnom neit·o. 
pótle set• m:ds na,tJu·:L!uJOJHo invostido ncs::;u. Nesto,~odr:, ,,, id~~n, do quü o jllíz Ol'ganíza on 

- J • 1 ·1 propam ali~tanwntos, o que, ~!ol'to, não cons-
J'uocça.o, e \'01\ktunir•o .111lga1 or <i 1 ofinidur tituc· í'tmcçr~.o jnr!íehtt'ÍlL, nf<t~Ut-se c clcst~p-
tlos dü·oiks clúiiot•acs d.o cüln.dã.o do qnc o 
mugistt•urt•J, que ti o U!J!li.cadot· con:-:tantc c pareen. 
oseJ:~roddu dtL lo i, u :~d ruiniSI1·u.tlut' da justic;n, Quan Lo •L llH(~cssidado de se :t.t tl'ibuit• <L JU[t-

. r1uo, em ospccio, raz dit•oitu ontre. as pa.r&os, gi:sr.rwtuJ.·a. eompetcnf'i<t}Ja.J'<~ l'cconhecel' a, 
cum docidit• c:~·l;t c·n.~o CI.Jt1Cl'eto IJlW lho 1·: tLf'- capacidudo nleHoi'<Ll do.-; eidadiio~. quando 

me faltit~scm a.rgumontos CoJrn q_ue J?r-ova.l-a. 
focto. lm::;ta.ria. pl'o.:m'n,p;ünda mn tres 1-!:I'n.ntlos guias 

O :;uh~W.ntivo rln, bn.ne;vtn. mineh•;t, ou nest;n, trcda, c tcncht·o~a matel'iCi. elcit~~rttl, 
(pa.ra evitar tL eut·t•o:çho que sompre fiwram em teo . ., 11ota.veis e~cl'iptoL'es do' imperio quo 
.os noiJl'c:~ Dcpu&ado:-.; por Minas), o suhstitn· tão pr·oflcit!nl.ementc abor•da1•arn o eorno quo 
tivo tio alguns dos mais disüncto8 membros e~gotn.l'a.m o rtss11mpto, :.Lignm;t cansa. em 
·da. hitncuúu. mineira d<tva a, u.ttrtbtür:ão a ahono do q11e digo paPa dosd(\ l0go me llc· 
um · só juiz, attL•ibuição singular, do proceder cidil' pulo sy~l.oma. 
ao alisLiLmento. Tavares Bastos mu.nife.'ILJ.-sc pela. «neccs:~i-

Ma.s, si IJem que nos sou~ resultados p·ra.- dade do commcttcr-se essu. u.tüibu.içã.u a.o 
.-ticos :.ts UIIHS iuéas, quer a da. bu.ncu.d:.~ mi- PodOt· Juúicüu·io, com;tHuido este eómo deve 
ncira, quer a do suiJst,itutivo d·o Sro . .Julio sel·o, ·uecidindo os.tr·ihuna.es com :ts gat•:.m
~;.i.nl;os venltam a ser quusi . uma. e mesma tias o sotomniúado do direito aquillo quo 

.cousa;pu.roce--mo, ont1·ett~nto, com o J.ovillo unn1 a:,semhLétt Hó resolvcdu. segundo <t ptd-
:respcHu, que oillustro repr·escutantodo Rio xão o o~ interesses do partido.>) · 
ele .Janeiro tornóu de nmneÍL'ê.l. mais incisiva. Tenho medo, tarulwm, Sr. Pl'esiclento, do 
que o juií'. íntorvoni om o'pecíe, no nCibPo Jegíslatur•as constltuida.s em i; ri lmnn.l, do ,lu l
exercício de ;;ua prollssão de magisLra.do, gmnento dn :ts~mmulú<~:-; muir.o nurnoJ'Oi'Jtt:::, 
r·ecónllccondo o diru.ito dos cldttdüo~ no alls· unclo u. .1·esponsa.bilidado (\ dilneil de aprll'Jl'· 
fa~omerito. Bem a.pu1·atlas e pt'aticu.ment.o, :.1,s se e num sempre é vonccd.or o ideal <le r::vwt· 

·duas idén:; so conrnntlorn. · rigoJ.•os·.', ju~tiça, decidindo scgnndo a lei. 
Vof. f.V 
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«O juiz dos requisitos para a. capaciJa~Je 
eleitoral, escreveu Belis·1rio, não pócte deixar 
íte se e a magistr<ttura.. » 

Sust.ento decididamente ossc:~ opiniti.o. Como 
para. o . saudoso estadista e pensador, pcu·a 
mim hmbem n, magisi,ratur:1 é o ponto de 
apoio das socioda·los ml)del'nas. 

Al.encn.r entendia igualmcrlt.c qu~. como 
questão de facto, a ca,pacidatlo do votante é 
materin. de cxcltHiv;t eompetcocia do _jltCli
oiario, a quem aNação incnrnb6 a applicaçãJ 
da lei a u1n acto indivi lualiz[vJO. E accres-
ecntn. v a : _ 

«A ingerencia do <1ualquee ou1il·o pcJee, 
ou a uclnga.çã·.> üc attrilmiçõcs- foJ:onses a 
n1m·o~ agentes admini::;tr-nti vos c funccio
narios mnnicipaos e paroclüttos, como entre 
nós acontece. tj mn a.buso, l'clluz a burla. 
to !lo o procCS:';O da. <tnalific<~ção. )) 

Nilo quer0 repeti L' as <.>i t,ações. nem devo 
tl<n· :~ este porrGo 11tna. litLl latitude que pre
judique os demilís de quo trn.t·J.rei, mesrno 
por,1 uo tQn h o con vicç:ü.o de q uc niio posso 
tr<.tzct cwl.t~recímentos ao dclml;L\. 

lll\I SR. DEPUTADO- V. Ex. cstci. eluci
dando perfeitamente ~t q ucstilo. 

O SR. .r un~s D .\ IW Y - Fil·mado nesses 
tr·es hrilha,ntissimos oscr·iptor·es, ouso, nm 
conGI'aposü,.i'i.o à opioiã.o <h. C••rnrni:~são, dc
cillir-rnc pela compet.cncitL ll ; ~dn. a.o Juiz para 
o reconltecimento <l:.t capacidade eleil;<;rr.tl. 

Mas uma grunt.le questão se levanta. 
Si do ponto de vi:'ll.<t p1·a.tico OH mesmo 

(e no C<L::io n. antlthcsc quasi de.::a.ppnreco) 
do pant.o lle vist~ tlwnriGo, .':li ~ob qua.lqucl' 
clcst~s dnns aspocliO:-:i a. q nc~'tão se póde resol
vo/· a~si rn, 1bndo pt'f!L' ·rene ia. ;.LO juiz : om 
raco do 1'0~Í11l01l L\Othl.iLucioual vi~ente, U!Ult 
intul'I'Og"tiCiio desdo lo.~·o nos deJ,ern: ·Qual o 
juiz -e Deve sot• o juiz 1oea.l ou o federal? 

Dero soL· o cnmrni:-stn·io da União. membro 
do urna. nuva magi::~tratur>tt !edora.l., exc!usi· 
vamento ineumbido do •~listi1rncnto, como 
quet· o illus~J'O Depul;a.tlo pot· Mina,s, o Sr.Bet
nardino. ou devo ~cr o ,juiz locn.l, como pl'e

·teode o hom·ado l'CPi'CSent<.tnte do Rio do Ja-
aeira, o Sr . .Julio dos Stmt.os ? 

Não é uma, qu,o,stão nova o::;La.. E' sempre 
a infelicida(le dos que voem em ultimo ou 
_penulGimo logar encontrar o assumpto de
bulhado. 

O nobre Deputado por i\'linn.s, o Se. João 
Luiz Alves, a.bordou a questão com vanta
gem, reduziu·a a seus te1·mos, tieou-lll:; 
grando parto da. appn.rencia assustt~dora com 
que, á primeira víBta., a todos nós impressio
nou, quaod0 nppa1·ecou á discussão. 

Penso com aquollo illustt'e colloga, e pat•:t 
mim é indnbita.vul, que o juiz loca.l tem 
-competencia para. conhecer d:L c:t.paeidade 
eleitoral do cidadão. A ·qu }Stão (, esta, .n. per-

gLmta, [i, ioterrog.'~ção, a duvida dobaíxo dt? 
ponto de vista constitucional, vem a re~rc
mir-sc nisto : as;im legislando, o Congeesso 
Nacional a.tü·ibue ao juiz local, ist0 é, á ma
gistratura dos Estétdos, jurisdicção fl.lderaJ, 
incidindo por essa fôrrna na. prohibiç:to (lü 
a.r·t. GO, § lo da Constitiç-ã.o ·~ 

0 SR. GER~[Ar\0 HASSLOC!IIm.- E' al)surclo 
pensar nisto. 

O SR .. IAl\II~s DA I'\CY - Touho como certo 
qnc 11ão. Mas; em todo o c<~so, <~ uma opi· 
niãJ que teve como defenf:lorei:' algun:;; illus
trados cotlogas. 

Em flwc da no8Stl. Constituição, permitt<m1 
os nubres Deputallos que repita. aqui p1•in· 
cip~os comezinhos e quo 11ão sKo ignorados 
d.o::; <,:,o, annista.::; dus cursos jnl'idicos que C:S· 
tudam direito constitucion::~.l, aliás ligeira
mente, mas t:.mto quanto basta para. com
prehendor esta1 c1uestã.o. Em ihce do re
girnen L:onsl.itLiido, a mag-i::;tmtlll'a local O\! 
a. justiça locn:! é i1 justiça . geral a jus
tiçt~ commum; a justiç<t feucJ'al é a justiça 
de cxcop~ã.o. A compotencia local t'~ a. com
petencin. or,linaria ; a. competencia federaL 
é LI. comretencia de excJpc;í:i.o ; e ainda dando 
mais extensão n, est.a distincção, pal'[L mos
traPqu~ não confundo competencia com juris-· 
clic~(~o, a jur-isdlcção feJora.l é <~ de oxcepção. 
a. do juiz local é a commum, orJinarlu.. E' 
principio corrente de direHo, aind:.t, que 
tuuo qu<.Llüo <) üc cxcepção, stricti juris, 
como sn diz por ahi em qun.lqner- alfarra,hio 
do dit·citu harttto, está tt~xacivu. e expressn;
mon to consigna,do na. lei. 

Qna,l a. lei ondo essa competencin., essa. 
jurisdicç:fio de exr,epção deve apparec;r ex
pl'osmnwnto con~ign<tda '? 

Fóra de dnvid<.L, a Constituiç'i'í.o FederaJ. 
Nesh, qmtl o artigo que cogita de. jm'Í8-

d i ç:ã o fedem .I '? 
O art. 6 '; e, mais res&rictamente, 'qun.nto 

:."~ cornp~l.encia do Supremo Tl'ibuoal, o 
art. 59. 

O art 60 declar<l., nas suas 1ettm::; a, b, c. 
d, o, r. g ft, e i, quaes os casos unieo~ da com
petoncia da justiça l'uderal, q uacs os casos 
taxatívo:J, aqueUes alem dos r1uacs nenhum 
outro existe. 

EstartL a competencia para rocoriheccr- n. 
cn.pacidado eleitoral comprehendidn. em qual.
quer lettra. do art. 60 ·t 

Não; uína simplc3 leitura .immediatn:.· 
mente mostra que não. Nem tambom é da 
compotericia exclusiva. do Supremo TPibunal, 
por isso que eguahneniie não se encontrrt em 
qualquer dos nume1•os ou let~ra.s do art. 59. 

Para mim (póle seL· quo eu veja estas 
cousn,s com olho:; vesgos de rabula) (n(ío 
((poiados), pa.ra mim 11 r1.uosiii.o cst<t es· 
gotadtt. 
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O Sa. \Vm.-.;cESLAu BRAZ- Está. tl'Ltzcndo 
muit<:~ luz ao deba.tc. (:lpoiar/os .f!Ci'{!r:s.) 

O Srt. .h\o Luz Au·r~s- fgu11l a.egu
mento eu n.dduzL 

0 Sr-:.. JAIIIES lJARCY --E tle um rr:o.~o bl•i
lhantissimo. 

O SR. JoÃo Lurz ALVES- Y. Ex. muito 
mai3 hl'iLhantcnwnto. 

O Sn .. JAMt~s lJARt'Y- Y. E:<. nàn me obl:;
~ne a diwr· o 1p.1c I)St<i. nn. conscümc~11 da. 
('<tmara. 

0 SR. ÜEK\L\.\0 I-JASSLOCJU:R- Ambv~ tliS
.'30I'i~l11 h.·íllHtJJI.G/l!UiltC. (Riso.) 

UiiiA \'OZ --J11sl iça d.e Sa,lomflo! · 

O SR. JA:.IEs D.uteY- Não é o cn:co · poT
t;wto. de temel'-::e, <..:Omo ;di;is. recei:.u o 
honmdo repre~on Lu.utc por SanüL C<Ltharina, 
um dos ínieiadorcs deste j(L tão longo debcttc, 
que o juiz local l'Cpi!la os ta ;J.ttl-i hu ição q nc 
;~ toda fot·ça dizia 8. Ex. lhe qtun·emo:; dar. 

Nós não damos attribu.ição, ·não confel'i
lllos, nem trn,nsfcl'imosjnris.Jicdio de cspccio 
alguma. (AJioiud us.) 

Dent1•v da Constitt.zi(:ão, Jas suas Unhas, 
tlos seus moldes. com a liberdade c a auto
t·idade q uc n. loi nos d<~, entendemos ser da 
competoncia du juir. local o reconllccirnunto 
da capn.cidaúc eloHoral do cidad;'lo, pel:t mes
ma ra.züo p(,p qno clle (i o ~pplica.clor lln 
1.orlas as outr·as leis, a não S8l'Cm as ex pros
:-:;a.merne onumentd.lts em dctermi.nado :.u·tigo 
da, mesma Constituiç-ão. 

Porque ba vemos de receiar quo o juiz 
local se recuse a rcconhecee :~ ca.pacidado 
eleitoral di) cidadào c não lmremos d1~ I't'CCiiLL' 
que ello amanhã nií.o qucúl'a, tamhcm nomear 
tutor do indh·iduo B o inüividno A, nu
guo-se a itln·iL' a. fallcnci[t tio inflivitluo C. 
oxima.-so, om summa, <t pratica de qun.I
quer dcsws actus do applieiiJ.~i'í.o (lo direito 
que Ll, Constitui1}ão :;, ello attl'ibuin ( 

Po1· isso que se i.t•attt dt• twws tio appli
ea<}ão de dii·e~to, do ''·PPlicaçã.o dtt!':i lei::::, üo 
casos que não O$tão consignn.llos naquello 
aréigo ospecia.l da Constituic;fi.o, que confere 
jurisdicção privatiVét o oxcopciomtl <~ ,justiçi.L 
rodceal, a outra magistt·atura não podem ~or 
confiadas a mono;) que não se entenlle.3so, 
como o illustrc reprosentttntc de Minas o 
Sr. Francisco Bernardino, que se crcasse 
uma magistratura especial em relação a 
q uul dentro em breve fa,rei algumas con
sidera(iões, corn o devido respeito que me 
morocom a:-> snas n.ltas virtudes e a since
rida.(lü q ne tra.nspareco do tod.o o sou bri
llmnte dL;curso, onde uma severa eloquencia 
se casa com as mais vN·dadeiras apreciações 
da ctuostiio olottornl ont.rc nós. 

Assim. des.lo que o Congz'esso não creava 
attrilmiç~ão especia.l, não commettia jurisdi
Cí;ã.o que .i<~ não pertencesse ;í. mag.stratura 
loca.l, n'to ertt o c<tso de se roceiar, como sus
peitava, o nul•rc Deputado pol' Sa.nta Catha· 
l'ina, o St·. Al)Llr)tl Ba.ptista, que os juizes dos 
~stados rept·llis:-:em a attl'ibuh,:iio. :.;-em se 
diga quu seda viavel a indagaçã-o de incon
·"tituciunn.litlatie. porque o Esta.tuto de 24 de 
fcvcreL·o ducla.ra em disposição expressa SOl' 

da corupctcncia pl'ivi),tiv:.t do Cong-resso Ic
gbtar sob1·e as ··oncliç·õos e o processo das 
eleições pat·a os ca.rgos fodcracs. 

Não que ou su:-;tentc a opiniã.o do talentosu 
reprcsent:wtn do S _ Pa.11lo, rncn particular 
~tmigo Sr. i\Iil'<tnda Cll;wes, quo, em apaete 
a,o lwnmdo Doputado por Sant~1 Catllarina, 
a.flirmou ctue ()juiz não pôde cogitar lla ques
tão de cunstitucionéllidade ou inconstitucio
n<.tlida,Jc. 

Em fttCC da Constituição de .24 ue fovo
rc.iro, em f'n.co elas Constituições dos Esta
dos, o juiz por isso me::ano que não póde ficar 
rcduúdo i't misern. posição de títere, d0 mcr•J 
applicador material da lei, o juiz t'a.z, inicial 
o prolimina.rmonto,~t aprcci;~c,~ão d<t constitu
ciona.liüade ou da incunstitucion<.tlidado da· 
lei, c, si c:-;t:t é incom;t.it.Ltelon:d, Hão <.L ap
plica. «Ü~ juizüs daixt~r·ã.o de appl[ca.l' as leis 
e l'Cgulamentos maniro:':itamcnto incon:-:Litu
eiunae:'» é tl:l, lei do urgn.nização judicic.u-ia do 
Rio Grande do Sul, art .. B", si bem· mo 
le1nln'o. 

Os cumnu:.mta.dorcs amCl'icnnus. tão em· 
voga ont,L'l! nós, si'io cornpbltos a í·cspcito e 
::ust.ontam ttlgnns até que o juiz-e on&re nó~ 
é duutrinaquej:i. temcon~agra.~;~ã.o luga.l-póde 
reconhecer qne <~ lei é em prt L'l;c cunstitu
ciona.l. c em parte inconstitucional. 

E' certo q 11e em algnns paizns de rogimcn 
momtrch co. nn. It.alia, por exemvlo-o tonhl) 
bom pt·osr~ntc::~ as paginas quo a isto consa~ 
g-r•<.t Sar·e·lflu, no seu not:wcl c muito <1PL'e
ciado 'rl't.l!ldo deUe ter;gi, se t·e:stl·ingo rnuitn 
este poder ou faculdade concr:dida au juiz! 
de cogi 1.ar preliminarmente da. coostit.ucio
mdilbdo. ou inconstitucionalidade da loi c1ue 
vac applical', choga·sc mesmo a annullat-o. 
mas entro nós, não. 

Assim, si daqui rettlmente Sclldsse umalei 
que infringisse os prirwipios constitucionaes, 
o juiz poderi'1,, muito legitimamente, fazer 
a indaga.ção préYia âcerca. da sua conformi
dade ou não conformidade com o pacto fun
damental, e consottnte a hypothese applical-<~. 
ou não. 

Mas, continuando: o illustre roprosen
tttnte St>. Francisco Bernardino tom uma 
opinião divors11 daquollc:ts que [tté agora 
tenho analysa.do, a constante do projecto 
substitutivo da Commis:::âo Especial e a (lo 
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substitutivo . do . illustre representante do 
Estado d.o 1< io de Janeiro. 

O Sr. Francisco Bernardino estal)eloco, no 
§ :~o do <WL 2° do seu substitutivo, que ·~em 
cad.a secç:fto ha.verâ um commissario eleito
l'a.l c um oscd vão p[tra o ser·viço de n,l i stn
mento e da. eleíçã.o», e no a.rt. 21 prescreve 
r1ue «O alh;tamsnto feito n<L fórma. desh lei 
prevnJecee<í para. .toda.s as cletções a qlwse 
tenha de proceder pot• sutft·agio dirccto. paPa. 

Pensam alanns e entre outros o S1•. .Toão 
Barbi1.Hl0, tai1tas vezes citado aqui e ju~ t~~,~ 
mente c i üulo. porq uc, som o1l'ensa <L r1 nem 
quer que tenkt ü);'Cl'ipto sobre direito con
stituciom,I braziluiro, lS u mais notaveL dos 
tr-a,haJllos quü wom app:.w~cidü acerca <lc 
nosso regi men, o Sr .. luio Barhalho e outros, 
di.~o en, (~ntentiem qno o art. 70, § 1°, da 
Constituição, inmdiu osphrt·;t de acç:'io qu:) é 
do.~ E.st:u !tJS. 

os cargo:;, ou fcder[tCS, ou do Est::tdo . on do -- r) 81-:.. Fru:\"cr:-;co I ;r.;RS.\.f{.DIN'ü ·clú. um 
rnnnicipio». ap:;_!·te. 

Desse nwclo S. Ex. ncg '· aos Est<tdo.-:\ :1 
facutdade U.c rcgula1·em o::; seus aUst<un ~ntos O Sn · JAl\rES DAnCY- Sem duvhla, m<v 
até para. a :) elc.íçõcs osr.a.du:lkS. o que V. Ex. n;-to púde -ncgéLl' é o diPcito 

r11w o Esüulo tem de fa.zcr alistamento pa.ra. 
Assim bsm appl'ehenclido e nom iut possi- r,;lclçõc.:; ustadun.e:S, porqne dcsJc quo o l~sÜ\ • lo 

"bilida.de ele entender-!)e menos oxa.cü~m,. nte o f-Lçâ,, l'f>Speitrtndo a.:s exclusões do art. 70, 
o pensarncnlio de S. Ex .. tão clar-as shu as § 1°, d~, Constitniçã.o, faz muito leg-[tim::t. n 
stu\S considerações. que a todos convencem constitnciona!m c,~ntc. 
desde logo, não d:wdu lo.l.\·~r a. meno1.' du bie- . 
dado, bem cumpr·chenclido, dizia eu, o pensa- o Sr:.. FRANcisco na:nNAHDINO-.A Com;ti-
meuto ,_o nobl'C Deputado por Min tl.S, v :-ri- tui~~~J.o só l'OCOlY7lecc. tUU::t ca~egol"ia de elci
fica.-se que o aJistamcnto, pela doutrina do toros. 
S. E~.' é um sé, e ftJdm•al. o SR. JA)JES DAltCY-A Constituiçào de-

Esse, na opinião de S. Ex., o que llD, de cla.r;:~ que sào oleitOl·es os cidadão8 m~üores 
:presidir u.os trn.balhos e!citoraes. pam •Y:i ele 2! ;uwus que se allst :.rem n:t. fórma, cl~L
cargos, quer municipcte3, quer c:::ta.duae:;, lei. 
que e feder·a._es. . . , Si se :vlm i Wsse que o ali::; f.amcn to. só pó de 

S. E.x. a~sun retn'a dos l~sÜ~Llos n mr~ tac_ul-~ S(';l' fdto pot· lei fe. J.cl_'_al, chegaria, mos ao ex
d<.Ld~ que lhe~ pert!311C!.! e 1~mguem. lhe:; potle teemo de negar ao Eshdo o dil•eito de 1'0-
nc&<tr, a de fa.zerom o aJtst;_~mcnto para <:ts gniar 1) pr-.Jcm:so p:n'<t ele:c·õcs os1;adua.es. 
(.·lerç:oes es·ta.<lu,~os. Para mim é :inqncsl.ionavel que aus gstaJos 

Não estou ta,mbem com o SL'. Lcovigildo assiste c:::se direi co, J'c:;peita(_l;ts as oxclus!}es 
FHguciras, apezar de pc1·tencc~r a nma. b:tn- ;h Con ,~t. itn. ç.:'i.•J ; e é esta, a opiniã.o de Joflo 
cada c a um partülo q110 smnp1·e S-J di.~tio - B;u:b·i,lho. 
guiram peln. defesa, iocan .~avel J.n .. verJ.:.I..lCit'~\ o SR. FR,\:\CTsco Br::RKARDINO dá urn 
<1utonomia dos Estados ; não estou tam bem (l,pat"t13 . 
~~t~~u- S. Ex., que ~c nclHt fóm dn, Consti- o Sn. JA~J r-::s lhn.cY-Proccsso e cond i65e~ 
tn~;·ao; _ ~ • , ,. . . , , . tamhcm, p.H'que o art. 3'1, 11. .22, diz : · 
•:)~~~tendo q?e, o _ ~r· .Fr,~ncrsc? Bel n~~Hli_J_!O ~<Cornpote pr-ivativa. monte ao Cong•·c.;;so NcL-

\~.:: Jll J~ dos ~sL,l,tlU:i um;t fa_culda.de qu.e n~o ciona l ~~!'-i a.holoc·:l' ::u Cl)ndit;·cjc~:< e 0 procr~sso 
Llüs pode set· negada,. O iacto do _<nt. 7), f>CI.' '"~ e'eiçõ'··· ao·· C'tt'O'OS fc lei' ':t.r' }> Loo-1 . 
§ ~~. d~l. Con.,~ituiçã.o decl:JI'ar _q~e 11 ~_upodom co' ·~l;'lt-r-~ o s~-:~-~ ~ ~ -~11-a.;> ~Ol;lllt'\e. · ~~-;.;helec~

1

l~.' ·:t
1

S,, 
a1"ta•s ' 'elt'CSJrr·a•loic-aofed·r·alc , . _" ·' ., . ' J'"''""L" - ·c -l~ , .. r- e C: ui · :1• ·L 1' -'' u conJ:<·-õe·· e o proces:··o pal"1 oJcil'íJes os-
dos Estc.tdos os m~m.r!Jgo.~. an;dphahct["'B, pra_- hdt ~e" . ;, " · c • · 

ç::ts de JH'et c re/;tgwsos de or.lcns ll1°21astl- L o 1s/ ·João llarhallD diz mesnw (e cu sinto 
c:;,s. 1_:~·> quer ~1zer que ~} Es~t~~-~;, na.o uL~ não tet: tt-azido a, sua obra) que uã~ ~e pôde 
tr~w~~~ct.nt~o o ~tspos&o nes)e ai tr . .., > tla _ Co~ negar t:L0.-5 Es~ados o direito de regular tudo 
s~1t~n,.ao Fedm al nus numero~ em que ·~e qu~ nto c: •> ro~"l'B ao seu eleitorado proprio 
diVIde o§ 1°, que os gstiados, nao üesrespe1- ' t - ·-"' . u _ j _ • • 

tanclo ess·~s exclusões impos-ta~. - pcln. C'on- O SR. GER~lANO HAssr.ocHE:R-Perfelh-
stituiç-ão Federal, mantendo . todas ellas, não mente. 
poderão fazer o seu ali$tamento p~tra íLS elei- O Sn. JA::'Ill!:S DARCY-E, de f:tcto, ha dou:-; 
ções e;Jtaduaes e r~gu,lae-lhe o pl'oce.-:;so re- eleitora<,los muito dis·ti,nctos : o o.-~tadual e o 
specti vo. federal. 

O que elles nã'.> podem, em f,1,ce do direi- Para mim n. quostào morro em fa.ce do 
to .constituiJo, é deixat• de contemplae nos art. 3:!, n. :22. 
alistamentos que fize:em, que devem fazet· Estou percebendo agorl1. q ne t:.1.l\'cz sej~ 
e qu.ç; tc;;m feito para eleiçõe.3 esütd.uac,-s .. n; umi1 mania ou especialtdade minha a de pre
exclusões que est?to contid~1.s na Constitui- tender facilmente mat ;.r tod<I,S as questões. 
ç·ão. (Ri .:~ o.) 
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E' uma mania innoccntc, em toJo o caso, :.ütribuit;·ão geral commettida a.os Estados 
e com ü.ü vicio lucra2n os honrados collcg~~ I de l_c-?bhtl:e. I.U sobre o d .iroito :t.c~jccti~o. 
qno menu::; tompo tc·.t'<Lo de ar.m•;:u·-rno. {Nüo S1 c·. as::;un, desse mo -lo cxphe1ta e mncga~ 
apo.:Culos.) velmonto Jil'eci:-;a a Constituiç·<lu no estalJc· 

Portanto, ê do Congresso a. cümpotencia I tecer qual o orgão incumiJido do l'ogular o 
par-11 regn !ar· a:-; co:1Jiçües c o pt•ocesso das pr·oc:es::;o okit.oral para os cargos f'ederaes, 
~.;toi<;:ões fe. do~aes_,exclu~ndo o ultim.o 1r.~omhro rruí.l pct·cel~o como se pos;;a ente11der <lo 
da pbrasc, nao so o logl~lt\1' sobro o proces;:;o, du;.ts In~~ne1ra.-:; o peecctto. 
,l:l~;:~ .... t~1',m~e~n ~obl'e as coi.Hlít;,~ie~ pat···, ::ts I No _üur:níniu U.a._ pura. tllGorí<l .• <lo direito<.~ 
~ le~_:yc:; o;:,t,LÜtMes • . . _ .. . I constuun· ostcLl'la fl'allcn.mcn Lc éVJ l~do de. 
N~o me demora;t'Ol na. 0Pl't:cmçav dcs:~a I S. Ex. o 'nubro DepubJo p.;la 13;Lhi;t. 

IU<.i.grstramt·:-t. croada pelu L!l tLStt·atlo re}H'D- · _ ' . 
. ~entanto .,c .Minas. . :\ao me aet•ecaw tla. escola. que, no cn~ 

, _ . . . . .· • . : _ . . . tender dn ;.\.lgun:::, coJ1ceclc c~mg-gor :,d<.t auto~ 
O Su. 1· JL\'\Cl::-:co nl:r..:\'.\TI.D l '\ ·) -~·'l;tg,~u·: l- nomi:!, aus i ~.%i.Hlos. 

r,~n'a ou out~·o nome lJI.lO lile '[lt;:il·anl dH'. F~<.L(:tamfl:ti.o pm·quc a. ella ll:C 1Hio. r·ec:u
L~;-~~s. ft~!IC:C!Cll1<~no;-; nM, JIOl'Wa~em at) Poder 

1 
nllcç:o o :dliemo qttc no no:):W pa.cLo f11nd:l~ 

.Jttdt<~l;uw. I rnont:1.L o l'Cgimen ro :.crdivo nTI. .J fui insti-
0 Sn .. J.um::; D.\RCY - Si \T. E:-:. tivess8 tmctJ em toda. a. :ma, put·cza. Adup/,;td<~ clle, 

;·,, ctcnuiclo ;_;,o cuid<lclu coni •lllO ou...,·i o ~011 j tl c•·Lw:ws .:uncnJm: aos l~shdos,I JÜ. i) .s'>. <t com~ 
' .lisct.n>.::;o, ·.i;(·J·r.·ia .. nota•.lo . quu .qu:.u.Hlu ~·.1gt.· r. n.- : 'I pe\.en~:l .,. ~ pat'cl lO:,:i:SL.u· .. St•ht·o .o d_ln>_l.to .. pr-D" 
··ollcg(Ls :.t.p:n·b-:; va.m a. V. Ex <.l. r·ospcito <:e.:::.:u:tL como ~<tmbcm S•JIH·e o tlu·e1 Lo su.1.'-
d.o.ssa. Jnagistt·<.~tnt•a. , b.xa.n .. io " Jll'Qjel'tu st :.~1_tl vu. . . 
110~ te pont!J de incnn:->tlLucion::t.L · c~ u (!o i um . .N<LO ha t0mpo, lJOl'em, pru·<~ duscn,·olver 
;1,pa .. rt.c q~(). na wr.alnH_~nt .e s ~. po1:deu n.o tt·!·.-1 ':~s.· L e,, . :t::i~er:~J .• qu,~ doll·'·'_tud~tl·~;:~ 111<L. is .• ~.~rb.a~l~ 
nwlto t'Cl l i;Jntc e por L'i:SO n·,,w;·:umeruo dct- cun.:. t,.lO.l.t.ÇO .;,::,. N.to to l .Ic~ ca.lnmclltu, .l.tü.Illl5 
.'\óJ\l do li!l,'lll'(l.l', AJ11 (JU/3 nn·oütVH CG:n 1 r-e- Wl'U1 heJ[,(l llll'SlllU l clZUt·l) tll.l<L!I-lu_ eSt;OU 

!.1G!lr1er: perl'e.'itam.entc qne.nüo . Dl'<t.int··.en .. ç.: fs. , 

1

, ~o .. ngu u. o tennu .J;~-:; lll_o.dü::iloa.s ubsut·v_a<;.uo:;quE. 
•lo V. Ex. cre<tr' nm<1 rn<~gist.r::.t m'<~ o~rr·cin.l. tenl1•.' de apl'í-~s~nt.ar ~t C<.~s 1 .• ~~corc:.t'do mag-uo 
rm todo ca~J l V. Ex. depoi:::. i!O r:orTer· do ..:cu as~umpto em dr~cuss;w. 
,us.~m·so, ,•rnpecgou o tt:l'fllt)-rt1ag:blt"atnn--· i !·:nc:ontt·o no sulJstimtíYo do Sr. F1·a.nc:isco 

p~~l'i.t l.'::spull.t.fl .. ,l' a t.IIU:.t.· allu\.· L··.·o dt)_ ;q .. í't._rtc.·:)··. e 1· !". ~c~i·Wu't.linu unw. c.iis.·.·pu·.iç,;·.t·o .. q.l.lC nii.o. \'.t}jO. no 
d:· a.!gun.·J lt!JS qu::~.os agur·;~ m ·.~ pollltl!!Wlu en. rn·ujt.~chrh. it :ustl'O Cülmni:::;7\.u c~ ljllf\ se rne 

1~ss· '· ma.;:· i~l;l'u. ;;l~l'il· ou . o.~so l'ulw :iom•.l.:::n ,o ;Lfigm·; ~ d!; ;:\'l'i.l,ndr· vanLagem pt·;.\t k<~ <· ele 
de lLYl\~ !'11110ettr~ao do GúYC)'IifJ, C1_11no b1~H1 inn~ ~!f ;t';r.l onpl>l-tlmidaüo. 
lc. rtlbt•ult ü illtiS I; r·o l'Opt·c~;onti.ll l tO tlu l"i'lfHll '1.:·]· ,. ,2- tc:~ 1 J 1 . 1 nll, l .. ;"-:'"·ttl• (](• <> rJ· l·' "'(•bi' · [ ·~ _
1 

... , ... . • . . _ 1 1 . d . , I ,..,, •• _.~ .__, t. u ... . . _,4 ) u 1 • '-' J .._ tll. 

,•.stacl,.l, u ~ t·. BaJ·lHJS :t LHtl<t, \'JI'W <11fll~t. uo <'c..;·ll)/l'tt···ci'Il<lJ ot.tl. t'O f'" '"L l.llll .l1 ·n ,. Ill·•lll' c1 • . > . '[ · . t l . . . . . , . '· . 1 1 I .. .. c . • • · ' ' l ' t ' • Jo • .:lt t .• ht. ·- ' ·•'-
f.!Lillt.il!> <~'ll oe<l-,l'. ot.o t~ Jll'OC'•l.S:'iu f?Hli·l'at ,,, .• 'H! l•:-;' it,uli \·o.-;<: üllJ(·D<llts. 
}JE't_ld~nt•: d.::L ;:,tWI't~f.:li'ta, tl~ lnf.0t'l_0l'. ~ . j ,' .• . .. .. . · ,;- . . . .... · ,.. . ') 1 ~.(q·w. Uitl g•·andn pel'l;l\ '· \. Lx. liif: · .... ~. ::,,.,l dt.~po.-,L<,..v~ u ·L q11e c .,Jl()l;.{···" o~ -) t~(J 
r·(~l'nlitl; : !, ~t pt·cd:.t nç;:iu C!Ulll qU·.: Ull'U <.L'i·~·ltLÍl' I iu.·-:. ~I, !'(~gt:l:.t.lliO o pL' •Cf':-i.::.l ul.:~ ld';tl ü ljill~ 
i·ú··:.i,S L:\u ii>'il!lnntt!m <~Ho av\:l1i<ld:u;. I p ... TI,:ül;,~ qtw, ~d(:~m J<L .·ugt·a do , u ui.DtTlll <:~s 

<} rr~oa rlt~:Jae?o~·.Jo (~. yu1·· ·:1;t. f'lliHLtlt'.cnt::.l. cc :l t tlit~ o::: _rturne..; llus. e ~r.l• .. i ~-·l:~tu~).l•ll :~:~ : ons/, 
1) :-:i!'. J ... euv1 .~.· Lldo. h!. ~: UI.! J.t''),-:; 1:.c.J.t lut·clU-:-it; 

1

. p.] .~_., ,L•. 'l L.lmhoul u lt:C .• l!.d Stdl)lll.::i 1 •.tull .. t: . 
.. u . . . · · ·· .. ... " nn;:: r-·t·Uc··d ;_t<ltl(., \lO~i noiilGd evm qll(• o-; c:tudtd. d .• :~ toJ\.'i.LJ. 

'~H~. lli_}J,.n,.o 110. Tlstrt ~ll1'~·''"• 7·- --- '· ' ' m.is conlJecidos. · 
rar!,Ie;a.ll;-;s!ai~) e 111eoni3f:nut:!Glin.t._ . . 1 · . . · 

Susto" :,; !. :-:;. Ex. no ~; ( •. u sub-; t.nutl v o q tiü • Hoputo de grandtl v:ult:.tg-om ,..;ollJ'ü :t l'('g!1il 
a.~ oleü,:i"LJs get·aos Lu'·Sc-llú.o prLo pl'<Jcos:;o dr, art. 4:l, § 1:3, r, da lei n. :)5, qu..~ rnanda. 
eleitoral estabel<~cido na, loi oh'3iGural do caJa aptl!'íL1' em :~eparado a•~ cednht~ rltto cont.ive
Estado, asúrn como nu, do Dl8tr-ict;o FdderoJ. rem a!Leraçi'í.o pl)l falb, n.ugmont•.) on :mp-

Releve-me S. Ex., n. qnem tanto prL~Zo e p1·e~'-ã·> ele r:;ob:onome ou appellidu do ci<la.dão 
:u1mü·o : Ilfto conheq.o infracç·5.o m;üs chl.ra. vuta<io, aind<t que se refit'Lü visivdrnentc r~ 
ao precoito constitucionn.\. ( Ap·Jiados. ) inuividuo üetet·min·~do, o qwY d;L lugar a so-

0 ;_t.rt. 3·1. n. 22- .iCt o -ri.rnos -- <l.ttr·Ibne phismas que, ha.bilmc: 1te tecidos, p.;dom ser 
'!Wi-vati'oamento n.o Congr·cs:-;o o dispor aceec<~ via\'eis. 
das cundiçõc~ e l'CO'nlamon i,os do pJ>ocessó Si teiri que nil.o ton ham surtülo clfoito• 
eleitoral para os . ~i1rgos federa.os. I~' um muitos dos planos pyeparad,JS , tenho_ conh~
tex.to tilo ths(Lnto quo, á pl'im dl'(L vi:lta, faz cimC!rr,o flH qu~~ mmt:t. gente piane.Java V_}t 
rosa.ltal' a inttmção qne teve o legi::~lador n.nnull:.Lr diplomas com o fuodam~nto do nao 
constituinte de não cleixa.r duvida, alguma. :;e encontrarem os nomes dos diplomados e 
quanto à ceoar;:1.o cless~1. cornpetencb pruce:i- nmis votttdos consignados por• cxtmso n:;t~· 
sua.l excepciona.l-cm vivo contra!Stc com a coLlulns o nas actas. 
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SeÍ~lJem que, devidamente interpretada a Indivíduos lia que escrevem seu nome por 
disposição da Lei n. 35, não ampararia uma extenso só mente quando assignam e.1crip
Hl.l pretenção. tura.s. Outros que nem mesmo os escrevem 

Mas para que ella. a.l•:a:'lse o collo e sur- assim, em actos ofliciacs. Estes p·.;queno:s 
gí~se com mais ou menos ]Wolnhilida.de ,Je pontos, appn,l'entemcnte inocuos, teem su~~ 
;uccesso ba.stava, nesta pseudo jurisprur.len· irnportn,ncüt. 
cia fil'mada pelo CongJ•esso om mn.tcrL.~ de Toda. Calha legai é um per·igo constante. 
reconhecimento, que a lei não c01·tassc de Pol' iss > nií.o ln. funcção mais rnelindrosa., 
vez a cxploraç:'lo. nem responsttlJilid~vlc maio e que a de r.Jdigil' 

Na~la. mais 1uturrtl, eerdment.c, tJ·ata.nrlo-se as leis e (h:·.Jhe.3 fi'iç?Lo en~9.uc fielmonr.e se 
de elei<;ãu em qnn doves~e ser ;;u!IJ•agado, csp)cl~e o .pcn~a:1~en~o d~' le"?tslad<:e. "~ 
no• exell1})JO 0 venrnnio Sr. SinimlJ!'t cem- .l.or utn<t ftc~Ga, ctS \tzc,, se e~capa. o~,.,. 
l:', ~ ., , ' . , ,._: c \ . , , ' ptl'lb do um J;exco. E é ella., por li1Signlti-
llH~S;~e '~ cmluL:t .. t:-~~.lln suuple.-;mcntc o nome c· 11P. Cln-.', O'randea m~Ptifil~<.doPe,; cotlvEn'-
PJI'Cl'F' to,[·t ., n·• r··~, o o eon bner· f' o ç- mlwceu! ·~ 1 

· '- • e JS :s ..1 :s 
·. .' <- ·. •. '·• '" '" ,..... -- ..... ~ ·· - .• ·.- ~' r..,· .• · om b·•úch·t o:·canc·n·a~h por ond(' a cor-sempre em voz de - .Ju~to Lms VLCll'<t Can- ,(,t.tt 

1 
1 t' ~ ' ' - · 

- l s··. 'lb.' l'l_lJl: (_\,pene~~· . . . 
sansao (e · t.nu. u · . 

1 

r~n :ndJ doieiLLt J:':lJ. a lc1 ;;o no pa.ior· .Ju-
. QUí~ 1•a.z~o ha~-<:~ei;_: -~i nee:tS•j ro~~o i_s.so dica.nto encontl'al·<i an?p;~r.J o ospil'ito inspi

a.wda poss1vol e Jit nao i,Ivess ~ o de:-'t.tno Inl·, J.·a.dor da l'C.Q'l',l, fle dteeHJ. mal rt~JlHct.Jd.o 
pla..cavel par.J, sempNl cm·ra.,.iu aquclles 01\10 ·. no: la. Si a. le-i 6. nma lei oleitond, cuja, a.p· 
·:.ã1J (LJce.::; c :tqncllo~ olbos de aguia, quo, plie:tç.ã.o inc~;Jm1)'c :.~ 0.ggr·emia.çõe.; p.)litica;:;. 
igualnumt.e crnhew~cido .. ;, contempbva.m <L Ll·~w:-::i"•Jl'm:vJ:ts ~~'eeiodic:.trncnl.c em tl'ibuna.e:,: 
rad~os::~. ma.nl.u'l. de 15 ~o )l'ove!~1~l'ú-:- qtw jul.!.!·.uloi·es, nfi.Ô ha corno e:;prmtt' qu,~.rn do .. 
r<1zao haverm par11. n~w pm•mJtGll' aqnelle fenda conh-::t. a. let'.l'a. infiel. do preceno, n 
que houvesse de Sll!ft•::tgn.l' o O•Jme do gnmde seu l)ensa.nrento,muito embota nã.o se ignln·o 
patl'iot;L, funda<lor d:l, Republk.1, d~tr o seu tee sülo elle s:tcl·ificado peJa. l'órttn. 
voto a. l:Llnj:unin Consi;;t,nt ou a Deodot>o, o NínO'nem rne convencnrá de que a parda
generoso so\tlaclo -- ·~~.:;im pura e sin.Q"e'a· lit1ade:::>- muitcL vez não peocm·<.tda. o incons· 
mente. n<~ lH'iWida<le significativ<1 com qne eiente. é cm·tu- não seja. a. u.lma do.-: julga
se:us nornes l'o1·am e s:l.o, Lle bocca em hocc;t, mentos politicos. 
rep~ti•lo;o;. atl'<wés tlo:s teml?os, . torn~~ndo_-se A:::~i1n, qun.nto mais e;:.;tlvm' ella. con~hb 
otJl'Jg<\tm:w esc.rcver pt:os:~~ca, _muxpec::;-;Lv<1 pol:1, lt~i. maior se1·vü;o pre~ta.rernos <i Jn~
G mn.terw.lrnonte_: Ben.p.rmn <onst<Lnt Bo tiç~L ... voliGica. 
t.clito de Ma~•tiiL<V}S ou .Manoel DcodoPo da Ei.' pm·,1ue dosCt)bl'indo na dispJi·dç~ã.J c:i-
Fonsccn.! hila. nnis um empecilho ao;.; ;ümso:-; d.a. Yel'i-

Pode ·ia, a,,~aso, lHLver· eonfusáo ? Pois, lic:1çã.o de podeees.o notu e sa.licnt-J, prc~ta.n
nomc') que se immoetaliz.am, C<Jm ouLrus :-;·, diJ-lbo Ü<!.:·üliuo ;•.poio. 
conf'unilom '? E, l1:U'[L 11fí.o csquncoe os honra.- Pa,,-~o incidentomcnt,(~ :~ubre Oltit·o ponto 
\los col!e;,:· .•. ;:;, pot• (lliO Jnolivu n;"Lo SlH' 1·cgu· (llll..'· rep:il,o importn.nto. . , 
bi·men Gc apurada a. cudu!a qnc conti VCL', Son i'unda.m<.nhl mon i.e contl'.Ll'LI) ;to e:-:Ga
<LC:~vo <<Lo ;vígil1lo l<'ílgnoíra~. ou Esmeralrlino lJnlccimon Lo do t;:1.xa,:-> c n1nolumonto:::, pt·o
Ba.ndeirn, ou d.csombarp:n.dor Tríndado ou pd:--to:; em va.do;-; tios m!.sttcuí;ivo:::, e :-;on 
Ga.ldLno Loreto'> e cxi;.dr·-:~e que o eleitoi' inlen~o Lu,mhPm ti cxigoneta. ele trt· o not:n·iq 
escreva, eum po.;sihílid:~dc immi11onto da. in cu m ltid.) <lo I'(U()II hocimcn t;o ch~s .tirn~~t:o: 
Ü'ê.i,fJSpOSÍt;•ão de llO!ll.CS que pódc u:~l' log;1l' dtJ-: ele i tol't.':-4 ll. ::~':::::::;,:~~~~e l~ü l:lnçar :.1, i::U[L 

a.té :r, cumplet<1 altet•ação de nome: L(~ovi!zi!dtJ ~:<.:~gJJ::ttiUL'<t :-;_dH·o llllli.l, o;.;t;<LJupilhtL Entendo 
de Ypil\tug:.t Amorím Filg-uoirf~s,l~smcralJino 1 que devemos caun. vez mai:-: nos app1·oxinun· 
Olympío Torrei:( Ba.ndeira, DüsembargRdor· d:.L comp:otâ gratuidtvle rto :-:_y:-::tcnn.1 oleito· 
Antonio da Tl'indad.e :\.ntuno Meh·a Henri- t·.~l. tJlaito lM,n, mnito IMín.) Nilo deve 
qncs c Galdino Teix~it·~~ Lins de Barros Lt)- haNCt' a rnonoe dc;;;poztL. ( Apoiudos getw)s.) 
;reGo ? Assim, mo manifesto contra alguma:;; hxas 

O intuito ela lei outro não é, nc~m poJm•:a ox.i::;tentes em varios dos substitutos. O Sr • 
.se1•, sinão o de garantir a verdade do voto, Francisco Berna.J•dino c;;ta.helecc a hxa. de 
impedindo que algucm venh;L a usurpar :mf- 300 réis de sell•>. 
fragios qne lhe não foPam dados. O nosso n:w,ior empenho dev·e ser to r· 

J(t é tempo de introduzirem-se l'cfot•mas, · na1• cada v0z mais acccs)iYcl o voto, Hbcr
como es1,a e chegada a. lwrndc irmostit•aJHlo tando-odetotlasasdifric;~ldall:~s. tL·opcços, ohi· 
de lei~ de applicação, em algum pontos, ces c unus para, evit;ar <L ab3tençã.o que 1: 
vorda,leirameute popular - e~tc apêgo ox- actu:.tlmcnte, em nosso prüz, 11m do~ mu.lr.;; 
traol'Jinario a fórJUai; c fot•mulal) estroita.s, mais consideeavcís. 
Jnanes, ::;em explicac:ão o sem alcance, vol'- Sou tu.mbem contra.t•i.J á. concH~ntt•aç~ão i.h7 
da.deiramcnte hbetliô~s. (Apo-iados.) me:::1.s ~leitol'aos na süde diJs municípios. 
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O Sa .. \.sTOLPJJO DuTRA- .:\ fonte a, mais 
~·ertil da.s fr::~-ndcs cleitoraes ~ão as scc :õe . ., 
na r·o,;a. 

O SR • .TAw;;~ DARCY- Para responder a 
V. Ex. n~io u::;<.u'ei do a.1·gumcuto meu, m:ts 
de a1·gumcnto a.pres!mtado por innumet·os 
coUeg<.IS de banc<:Lda de V. Ex. 

0 SR. ANIZJO DI~ .\IIItl·:c-Si S•3 mn.nt.i\-01' a, 
disposiçào üa lei a.ctual, que pm·mHtc a. 
fr•agmnnt::v;·ii.o das secções eleíto:·;ws, ·, inuti! 
rp)<tlCLUCl' l'CfO :ma .. 

O St{. . .Tx~ms DATtCY - Onço com u devid•) 
acatamento a. opinif.u de V. Ex., mas lemlJJ',j 
que ao iniciar o meu discut·so deel:u·;•i qne, 
ruscrvaodt)-:nc o d.ii'eít.o de a.preci<tr o tra
lJa!lto da Com missão, os pPO,i (!ctos substituti
vo:; c as emendas, l'<.tzia qnestã.o ca,pit;aJ 
apcnu.s de nma med.úla. pela fJUal mo bato 
ardentemente\- o voto a dosé~oberto; qll _\ to
elas as oul;"a::i mc,lidas p:wa. mim, sCtH.lo umas 
mais itn}JOl'tanks do que otltL';<.:->. ~:io clelnix0 
do meu p:Jnto do vi~l.a. il'rotlu·tive!, re!'ur
ma.s de alcn.nc~ ~ecnnJa1·io. 

Nã:> porii1 duvida. U.e:wtc do uma. nnnifu.s
t:tç~o desta Cumara contra a f'pag-rnentaç·.ãn 
uas mesas, do vot:.u p ·lo pt'oj r;cto. 

o SR. AN'IZIO Dl~ ABREU- ~Ot1. \ tJUO u pt'ü
.iccto j;t tt•;J,nsi.!!í u rleantu Jas cxigcuei:t~ aprc
scntad :t:-:. (llu o•rlros a1iru·:e ~.) 

O Sn,. .L\.~.1 ES DA ncY - Ern to-do o c<tso, nfí.o 
Jl·~~.ra.m. sem écl!o-c aqni J.'(1Spando ~w apa.1'to 
do nobt·e D.lpnta.do pvr Minas- manifesta.
çõcs flc muitPs membt·os da. illu~tl'e b~wcad<L 
mineit•a, que onvi c pnsci, lr.nthmnJo '1Ué no 
E'3tailo quo S. Ex. rnpr,•scn (;a, ern Guy;tz e 
:.-Ilüto G1·osso, lm mu1kipios de mai:;; do cem 
Jeguas de cxt;onsão.('l';·o,:w"-su ap"d~J . .;. \ r\s-:iim, 
os que l'e3irlem n·J nxf;eemo c! osso:.> munil.'ipios, 
u.té qu'1 cheguem á séd<) p:r.r·a. votar, tut··,o 1ln 
percorre!' distancias VC.l'lh<leíeamentc in vc
rosímr.is. 

'1\~mbcn a concenl.raç;l.o da jr!!lta aJmra.
dora na capital do Estado vom-p:•rcce-mo 
-complica!' e ca.da. voz arastar m:ti~, pelo 
accurnulo de tt·a.IJ:.dho, o:; que toem par·te di
recta no proce~so e leitor"<ü. Ac;;eihría, de 
lnm grado, em substituição ao proj~ei/J, o 
art. l~Yj do sub3titiu&ivJ Ca.logera.s, det':'l'ffii 
nando que a apura.çílo gorai terá loga.r na 
Eéde dos districtos olcitorMs. 

Merace louvores a Commíssão por l!ave1' 
muito sensa.tamente rec11sa.U.o o <1lbtamento 
mediante procuração. Admittil-o,. r:omo ad
mitUr o voto pot• igual proces~o, seda con
correr para aggravar o jndill'erentismo po
lítico, isto é, cultival' aquil!o mesmo que 
ta.nto fH'Ccisamo3 combate1·. 

Nilo descubl'O, porém, o runda.menfio que 
te.vc a mesma illllOJtr·e Conunissi1o, dctcrmi-

n<tndo c1ue n5.o seja.m apuL'a~os os votos da
dos a ca.n.iidat0s que nã.o se h;tja.m prévia
mente in::::cripto perante a jnnta, da capital 
ou •JUC não se tonha.m apresentado pala im
prensa. 

E' crear um novo ca<::o de i aologibílidade, 
inju~t'J c iujn$ti!lc:tvel-data venio! 

ChladàiJS 1t<t ctuo pel'J,.) suas virttulos, sutts 
soJ•viços, :)ll~~ eminoneh, e111 snmma., nílo 
peecis;tm solkita.r· ...-oto~; utlti'OS :ws qua.os 
,·o pugne <.1. a,tt.itntlc-. 1lu postut.w to; outros 
<'\.ÍPdl\, CplC ililO rwetL!IHhm Oll ll\U.' ' Ill) fvelll~l.L
lllent.n s~. l'I' ' 'USClll <1. di:-:putar uma catlüira. n:) 
. .;cio th l'O}n'e:-;cntw:·to naciuna.l, ma~ que, 
do ;.n tt~ du um: L :;utcmnc c.msag-1·açã.·J na.~ 
nr-nas. se l'c,;olYam a. aeeo ii'.<n' Õ lJusi;u que 
d1 ~ nuiWÍL'U. tclO twnr ... sJ, lll t~ eonfiarom st.m:-; 
conei•hldã.o~. 

\ão se me a!lgnt'<t tambum. clign<L J.e 
<t,ppl'OYa.ç:lO. :t t'Xlg(~l1CÍ<1 d.l ! tlll1:t CéW(tO de 
1:1)()!).-.;, Cuih p:()\'i;trnentc no T!t•~som·o Fo
cl!w:!.l v ~: o c•.t iHC~t · t. nto, p;~t· .. ~ CiHO sej;.L acceir. ~L 
:-:.ua eontv,.; L:L(;.ào, t'oreetendf) t.!nl ra.Yor· do 
Tll e.':>ouro . . "i J'e:·.mheeíolo y;i,litl:J o dipl•JllH. 
':onti::-:.tad'). 

~ã. , n1(~ nu·eeu acul'l.:l,d:L, Ut \11 1 C.JOÜtJ0ün Lt! 

:1. ilom ru:-:tllLLllu, ost 1, tn<uwit·a :-::ing-nl:n· tlu, 
peelirnin:wmonto, snm ex t.me, ~em Ut~~ en
tt·ar n.:1 nw.rcdmcn ~o, a•·-l:eí t:c~.t· uu ~T.·cns:w ::~: 
cf)ntest:tçã.o. 

:mo :.1k<.m,;o. nem compt· . ~)H)fliiO o p;,tpe.l 
'!til) . .;i' ch ao ,Jioltjíf'o , n ~ ·:-'til,., qnu:>tõc:L 

Desse trwrlo cliOg<tl'iu.tno:-; ;J. sítH:U}~i.o iniqun. 
do impcdil' que :'itl:'i.enr.~~:-'.-3u o ~uu d il'c~ito 
t\.ljUüllc (}110 não di-ij)II/,I :S "l! ,j., 'I ' '•Ul.i 11 iH ne
cc,;.:ar'io <i. Slt'r, ad mi::;;o;:\o cutno pleito mte 
pcl':mw ~~ Cummi:o::'iio Vol'ifictttL.tl'i.~. \'o1rt ~ ~ ! 
diga •11:e u inuüto 1h Comltli."s:·,o, ,·t•ea,ndo a. 
p!..!rn du pt>i'•liL !la caw;:fi.tr p t.l'<L. o ca.;<J ,Je 
l't'i;,,·.;t-;::;u d;,t euní,l~:iGaçtJO, f'oi u do uiJsta.r :1. 
que G~L I a:iSÍÜlltliTII\I)I;e SUL'j .L!ll pr·ut•.•::;tl):; in
just.it]cad•)S ~~ re1~l : ~nl;~t>"h:' pll:tnli:u.;tiea.~. 
.\ i11'111tt 1í tli~ dou:' ~·run<)3 r: I; t:;t.;t. tplr. P>J::i:-::1 
l'e1·ir o di1· .·i r.o do tllll..-:;,j (1:tr:1. rpt'~ n ::1.v iL de
vamo:> empL·og;LL'. ( ,111oit't.lo.-:.) 

Xiiu no-; esq ucç:a.mos hrn hom d ~~ q uu <ldLa 
nova e:;pil•'Íe úc j llg:l.llWn :.o de fl'tcht'<tmenl,ll 
do fia.nç·a. n:iu í'uí conlic.vlit. u. u tlt tt•ibunal, 
ma,s ,.,, um •Jl'g;i 1 os50I1Cia,lrnlmte politie:J. 

E depois ilUOm n:l,o a,ch t,t·i<~ dcm:Lis, ::dém 
de porílel' a. clei}i.o, pcL'dOl' a catu;ílu '? (Riso.) 

H:,lativa.mente à inelogibilidalio uos mu.
gistL·a.Jus em toJa a. Republic .~, p.·o:1uncio
mc t<>,rnbem em des<1ccoedo com ;~ ill ustt•aJ.a 
Commis~ão. Considero-o:'l elo .:ri vcís-fcdeea.cs 
ou c.;;taduaes, s~j~m elles :_ pela:-; circum
sc:ipções onde; nào oxeecerem jm·istlicção. 

Colloco-mo no ponto <lo vist.a orn que se 
a.cluwa Euzebio <ie Queiroz, em 1855, quanto 
;i, nece~si:lncle indoclina. vel do concurso tlos 
mn.ghtl'ados n:1. olm\, legislal;iv;~. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:40- Página 32 de 41 

.120 APPENDICE 

A nos~a histol'i::t, politiea ê clteia de onsi· cetler inglcz. Colloco-me no ponto üe vist::.: 
namontos, a respeito, c toJ.a ella depõe em intermoà.ío ... 
favor da pratica bene!ica de fazer o ma- Depois d<LS paginas brilhant.es de Cogliolo, 
gistr&.do, por assirn dizer, o seu estag-i(), cujo pensamento tüo bem se :rcfir~cte nfLf:' 
na judicatul'a, filiando-:-íe tle110iS ê.L polltica, obras superiores do notavel braziluiro que (Í 

acti.va, que vae lwn.-n.r com a serenidi:Lde do o Sr. Clovis Bcvilaqua, depois das paginas 
sou animo, a!l'eito <~ tliscc~.rnir-- o justo do in~ lapidares de Cog:lulo, ninguem 1rmis pód.n 
.Ju:->to. contest<:~.r o poder cultuea.l que torn u di-

Não lla rnoti\'O p:.tl'í.L que ~e kchPm ao ma,- roHu, a influencil~ que exerce sob1'e os co~
gistr;tdo as portas da, vida pul>lka, sub:i.·c u tumos, si b:'l m que não se •lise dirüct.an:wntc~. 
_qual. pela C'levação d.o :::ua TninLterio, tãu com o promulga.t' lois. COl'l'igir eosLurr1es. 
indil'ecta .. e aliás ti'í.o rlnr;ulour:unontc, tem 0 StL Gt~Jnr. 1~:--:o HASSLOCJIER _ 1Ia.s 0 tli4 
influi<lo. (Jfuiio be'lil .• ) l d t 

Sr. Presidente. pa~s::.li l'i.tpid<:L e incident9- reito_ é moc i fica. o pelos cos umes. 
mentE" sob1·e ;:tlgnn :~ , e rlei:-\ei rh~ lac11J muit.us O S.r.. J.\l\ms DARCY - E' modlfici:~do pelu;: 
dos pontos a. -n,llint'a:· no -ri~entc process J costumes, cumo é morlificu.do p8Lt politic~, 
clei~ n'r.d, n~~tl ap. _;n. tan(~o <tC11Ii e ai_ li as in no-~ pel<.L l'l'lligHio, pol~ . ~:-;th. etic:t, pela oconomia., 
vn,çons mí.u.-:~ sympat;tnr.as dn, refunn<~, re- p:; r tod<l.~ as condtç;oes suemos, clv momento 
forma. oss:.t. cuj~ nccüssi~la.~r~ é rcconlwcida, em que :!,J?parec~. . . ,. , 
sem d!sCl'l!p;ulcm, por 1iouu.s os q11o olharn As gT<LlliJ.C~'> l'Ciol~m;:ts Jlll'lOJC<lS, <1s gr;u;ü•,·B 
com isenç:ão pa;: .. t '.u t\:~Li.tdo <lctual dv regimen 11nut~t<;õcs nas ietS provt•m CXé1.Ctéunentc; ~k.·f: 
oleito,·;l.l; mas p:tssei, dizi::, ineirlnnte o J.'~t- reclamos d<.t opini~o publica. 
píd;1montc s b ·e WLt•JS esse.) 1JO!Jiü:-J. po1·que, E que «3 qno constituo <1 opi11ião publieu,, 
pt~.l\~ mim, rapiío . :1, n:w,g rw. a<::pil·<H,:i-.u. :l 1'0- que t[tmbcm se pôde (~hn.mae a. con:;ciencia 
toi';n;i. ·~ intt-.~dnúr, o H1C·llwl'.l!llC·n to do con- :soclal ou eoll1~etiva. seni'\.o o cunjuncto tl.c 
scqu , ~nG . u, s que llillgnl:m P•'• · L.~ lH'< .. vcr até toch:: as iuéas sobru roli.gj?i.o, pulíiiica., 
onJ.u possa ir (• u voto :1, dosc.:d_, urt.c,, moral, ecoll•.Jrnia, finanças, esthm,ica, en1 

SL 6 verchul.(: o qne di::;:::o. r;:: o il:1 muito. ttado momonto, Llom.incmtos '? 
8oc1·otan, omttm tl '.J:i :::1ms Jlvt·u :~ umb cur·io- i\Iit:>. ::;i i1éL ostêt ae(11-u cl<1 sociedndc sobr·e o 
sos, tjUO nu flindo dB tutia ti..d.,JI'It::.t politic:t. dil'üito, pnl' outro lado ha uma <.~q:à.o cl:.l 
1m um rcf'u1·ma moral; si é is.~u Yer·dad.e, tlil'oito sobre n. S'Jcimtacle. 
como ct·oio, ú Jli 1.L que mm c:t Ü1•Üscntive1 I 0 c; A . _ A , " - \ .. - . ,. ..- . 
que Ulll(~ r·efoi'Illi( t•lelf.u1"<-t:, Üi1\l(.< O (;:.)i,êl!tO de~ uR • . NIZIO DE Df.Llj-J C~.n.O O Té,l.CI,Jv. 

veríLldeli:G dc:-laniino, de~ d.;:.;erf,i!•:·<;, de dPsc· ~ -~ O Sn. JA.\fES D.'.l:~(:y - Ha, acç:lü <: re:tcçd.u 1 

pero mo:;mo a, qulj ~:licg:t.rnu:~ nt~s;e aé.:,iir:mpto, cum:J tliz o illn.::Lm Ilej)l[tatlo .na ;:;na yli; ·<;;<e. 
nHl.iS do qnc qua!qnc r· oni·.t·•) . :\~'s:u;::. ' u (;:il'a-l sempro incisiva~ qno 6 como nrn reb.mpa.go 
cter de. mna. rcfur·m ;,, 1norat.,. abl'imlo clal'idades do:-;lumbl'~LIHO::t ~' ':·brc 

r ro \ \ • • . • • flll pon tu;:; I) h.:; c tH'0::3 • ( Jú!l:to l.Jem ..• ) 
J ;':)IL • :~JZJu 1' 1~ 1.~, ;::n::t:--A pu!!\!• <t t· 1 Ja, !Ii.~ aeç:w e roacç::~\0 : lw influnnci;1. ch Br>· 

Üi.~ sJ. I110I'<I1..' cictlacle solm~ u uit·dtu O lm inflnonciu, l lO 

O Sn . • JAI·.n ~-, 0 .. \Hc:·- ... llií:!:! ,r o.-::( U:Jrli- direi. to sobro :~ sodet1<1.Je. 
1'a.cio, do qti L' i:: ~ nd , !, <tgüt·<:. !.kYc·mD:: s ·!' rlL- · E' cel'~o <rue as in:; Litui~:0es, as lei:-; , l'(>i':.10 
cipuks. I euu~;~,:-; esscne.ialmento }H'<\tica:.:, n:\o v:tlmn 

l.lr1. cinco u~t ::: .. ~'is •! j;,·?.· COI~c <L ~l'l'L•l'i .. m~[dadc pc~t· :-i su.·.-.;, lll<LS. pela 1·e:di.zaç:flo. qt1c ::;o . Ui~ ·~ 
de sm1s pont11s ()lj vt :: b :'-empt', • v:rgl{1:~e:·, ll:t. do (lat· ; e tlc~!ln~ po<Iem os sua.':1 app!J-
am~·mou o .met~ illll:": tr·u cullu~a de f'P, ·re;;on-~ c; .l,tlUl'~·s f;l,?:Cr,. como yelluc~o B1·yce, ~ogunclo 
t,açau, o Sr. (,er1n:u1u 1-las:::luehr~t', que t:,ta st~as tr}(Jdent:las e mLcnt;:oe:.;, um:.t fon!.e de 
c1uosti'lo de sabt·L' si a lt:i pti;_e m•;ditici•.t· v":.i jl .. oln ou tle muJ para u po\·o. 
costutnes ou si olles perm<tniJcem ül!Jl'll il- · .Mas, eu não üe.~ctoio da, influencii1 de uma 
men to iacru:5tados em seus pontos de :.~pou), bo:~ reforma, cleitor·al sobre os costurnos do 
in<tbaliweis-não devia mais moeocor as hon·· meu paiz. (Jiuito fJCíiL) l\ãu descreio dos 
ras tl<~ discussão. cifeitos h !no ti co), i mmedi<1tos, hoi'Oit.:os <l.e 

Não di:;:putemus longamente aeurc::t da urnc:~ reforma, estabelecendo o voto a dos
·i;hese~ ma.it; cligntt de nm torneio acc:tdemico coberto, como mm~ gt·a.nJ.o col'tin<~ qne se , 
que de um dolmte pal'la.mentiU'. Nilo esqne- ra::~g.tsse -deixando penetmr a luz em cheio. 
ça.mus, pof'ém, quo o direito tem um a:,pe .. - sobre todos esses cubiculo~, esses quartos .. 
cto educativo, corrige, encaminha~ educa, escusos e esconsos, onde a fl'aullo tem eu-
contém. . . · con trado a.ga~alllo e abrigo. (Muito bem.) 

Nem como Pli1Lão, no dialogo sobre us leis, Nã.o duvido, nem descreio, não desi1uírno 
cstabr.leeendo como principio funúamcnta.l nem deixo de ter confiança, lU esmo de ter· · 
que o fim da legislação é tornar os homens urna fé musulmant~, porque é qum;tão de · 
·vi1·t.uo)5os, nem o secco utilitur1sno do clu1,n- sentimento o não de intelligencia - no::<. 
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efl'eitt).S bomfazejo .~ c· salnÜl'lS3imos do voto que tem sido a.rlopt t:Hlo, t~ml Dtlllado. 
a do:::coberto. intr-útl nzido na, nossa leg-is- que não tem sido oxperimentctdo. 

121 . 

I:-:to l~ 

!ação. ~ 

O SiL Ar-;:zru r•E .\nRE': ---E' a rof(:,rmtl 
tbS reforma:::. 

O SR. GEc~:~u:-;u HA~sr.ocnBR - Tem sido, 
no Rio Grantlo do Snl, u cora opti mos re.':ml
liarJr-:::1. 

O Srr. Jruo S.\.'\To-..: - - Qnn comb~d.e :tI O S1~ .. Lurr: s D.u:cY-Dit. r, !Jfmr:u!o repre
t'Jaude, _n~o l:a rlttY~th.: .m<•,...;_n:io combaH; a S<mta_ntc pelo E~cadu ~~~~.1\ .. ío. do .1anu.ir:o_ que 
})Gl'::;ogmç::.to nem:\. u\tnnul;v;au. o voto n. dQseohc~l'tn so :w.t!Ja. !~Oru a.lr:mdü, 

o Srt .. LurEs lJ.\ ~ : ;· ',· _A rnan ifo.:>tar·ãL) Lln l nã.~ ;~cab:t com a P\~r·:-:cgtrit::tu. . ·. . . . 
\ -E,- j)'- l'tl.Ll'll'l· 1- P"i·I"·m·· ·'t) ._ 11 L.' ·, tl' ~,rt ·· lois bom, <:,.•n(C!':i'ado . o t>Xt<·l·rnliHO <h 

•)•1..•! cl; ,, -' ···'oiC• ,1_ , ( 11 .·L 1)\) ,o\) p } ·~ p · j' I' ' · lCl 
:'··ereto ê a. oxpln:-;::ío 1lq ~·-nt"L !':{'ntilr'ü· · . 1 ~ •. 1'3-llC~, í!.ccm.o at•;t ( IS'''I ~u·a tlllpilgn: .: t> 
:.~ .. ., .· '. 1 . ·, · .. .- _.. l,· . · : .. · , '~1 

•. u '· ~ :w ynr,o a descoberto dPbarx'' do ponro <le 
,.,lnt,e!ldctt e o t.:, o:': l;,ol < .t. .ws .... ~ C:l1I!S~t.. U11, \'i~ta da · )ot·~e r:rli<'ão ... 
:ugumc1!to porlol·o:-:J:-::.'.itlllu· 'i.H~l. oa.0 clfJt:\:_~.:· o- ·. . 1 . .., t • • 
nw::; c:L1u1· no t:tpr~!o. (·rl!wi ~: l !ii.".':!C ur1:a a:: :1·- O 81:. .; cLru S.\:\TC•S - h d<t e;orTupç·à.-,, 
rnacão sem n1ai"r :~ i::.:·ni fic;J_,_,:·i,,. cnm que tan;.Lcm não ;::,:; <LC~tl,:L. 

A nnn}f,·:-;l:;~elO '·' ;•, d .•1: l. r;~c:fio de\' . Ex. O Sr:. . .J .\ :\JE' D.\T:(:y--, .. c tla. cotTnpç·â/1 . 
i1ünrnn1 o ~1:11. ,·;\l'<t•.:tol' (iidtílo {ic,,;). kran- tc~mbi'l\l acceitu. 
Unn a Stlél. fip,-m·:t nn'1 ·1 C~~;,;;~,, pol'q ;o rnus-
'tra.m que Y. Ex. JLifl tt:m :Ltl !.lÍ idl\. ::~ P: " '<~cm - O S1:. Jcuo S.L'\TO.'i. - D,1, p :: t·.::i ~guiç'ií.o , 
.~ebidas c n.ind:1 (· r:acw.r. des~,: ;:.s \: S;j~c~· i-;('~' corn <~ inti!núia(~~D, tl~t c·,•rt·upc::'í.o lJel;;. coil1IH\L 

de sincm·Wac!c que~ ···~,d:-;; r.li.<t so tocn:urJ m;,_;,; c ilü subot·no Pllh p.:ih . 
;:~~~~l~~~;;1:t~\ G l':ll i •o~.LI :t }lill.'ll' :. (.1;·0 0· ;/r,x : lH(;.I~ ·.~I !. .1.\ :OH::i- [I\ 1:' .''1 -- lU~spnntl\:t'Ci pül' 

E, l)Ol' out1·u tad'.'· ,·. n111:t J:mnifo:>t:tç·:\cJ qu1· 11 :Ll'Wli<ll'í.l.o .\.: inLiiJJid:t'::i" i.Plll ~id(/ tl·a-
i.Jêlt·::" nú.;; tmn ttJ:L·. illifliJI't;~m:LL exr.ndt•i:- zi.!o pnt•qun o.~ i':Jnedl,l\ ' \,l 'it, ;-: l>~lidko~ o o-:: 
Jlaria; ê·qu<~:-;illJJI ~t . l:·Lu!'Í), é cnJI., ca~··iJU .':', opül':.tdo3 •la~ iit!JI·k:,s , di~·· D·'• :i.qtp 'J elo
paio mm,o~, u,, c;(:L i:~),n ,h vlc:U1J-ia, vruxi.- q1tC!nte Ikp11 í;cL'h> P'"' \lin:1 :, 1' 1i':tl nohrr 
nw~, muik> pr·o:-:irn•.•·. tlulJa. (:11,oí·''i .,; ; ·í;n :U u a;,lig-o, o SJ ' .. lui"Ln Lu i;, \ 1'<1·,;. "" f'ttiiCCion:l
bem.) rios puhlicos e us opc1·nrio'.: poJ,eos niw podeu1 

Si V. Ex. eor.t';· .:,;;i, que ;; ; mc·IlüS u ,·otü ::t. t<~J ' ~~ indopenü ·n:;b pPi'i:' :q, no1n pnlit.ic ~l. , 
do.:;r:ob.;l'i:Cl Cl!l!lln1t:- a r'::Lttde--quo m:úor· ,-i- nmn social. }Ml'cL so rdldlat•t•m- :up1clle.=::. 
ctol'iD, '? t Q!H' · m;d,·i' i::cc~ilt,i\·o, I't.'cLlmentl'. c::•ntt';~ sc1t:-: suotTior·c:·· l:iPI';il'c.l!k·,,s, o. <tcim:.t 
podOI't<1mu .~ enc.J: :~; I ' :it', (i{l : ! m:dui' lurnm;;, ll.e tudo.~, i!:>l)r,l';t r. r ir)\'i'I'I)f, , m;t0:>, contr ~L 
para a nr'i:~::::..t l·:t.Il•it:it·::. 'l' 'u o d.o to ':<1nLar ;;s os donos d:tS htL: l':. c~t:: . 
ole1 ·~·õos f'l'O~tit 11 ~ ·.L; - .:~:1 t!u::r~:. t pa.t,r·j:L ~i .lr!i/..i Acho. em pl'i1n:·it'<i l.,gar. q !LI) e IIl.Jnl'Ül. 
/Jr;m.) ao~ f'UilCcLOll~I'Íth ptilJiicu.,; I! l•ühU.iX:ÜU8 <tt· 

Si ol!!~di l o.~ , . ~_,m tu l !'O l' p,ll'a v r'·,:llllCn tl'ibuiL··:~t;-llH: .-; c.~se p:tvur· n111 l'elit('.iÍ\J.i.\0 Go
-vigcntt;. pnl'qtl(, el[q t·cp;·,~S(' Jita. o ind<~Cfll'l-'~iJ \'Ct' ilü . Uig.; ' l't:\ t ·· um:: iilju1·ia, :~;j lJ ·111 qno 
o ncf;l,rtdo illl!liJt·ju d:1 !:·c ,; i~.hfi,., ~t ollc t0nt n::Lu t miw. L;tri.lu, du. p:tl'Lc' d;tip!i·llt:::l qw• 
sido a.Lé lt.·~.lu Jtllt : •:•.:.;ini.!n nt:'g'l'!·;nu;tlo de aranç<.u·am o;:;l;, ilí!L·Jn•L•}iu. o a,niul·.l do L> 
mmrf.ü'a, h,\-P<Jf:l'i-: h •.· í:uY;u·rlirt, :> i. o n1al du'5 .\uJ ·iar·. pDeq u · CIJti•t: 11::í !'uncelon.Pios pu
m<~le:::, H v nur1"·' :::~.n:..:l'(:fl:t.du d1: toüo e:::so btico::,:3m t.lJUu:.,us T.Ollli'"s. tmnus vbb~ wuitv'::. 

:,).·ll:,.'2t·:',
0
.JI ll Í~,: ~ll1 1J)t' .. ~·J·._·.,:.\, .. I1l:.\.·;Lt ~ -'11.\ ·(·.·. r_,_ ·, \'.,·,. ,. , -~.·.:,'xr·;·.~.D 'c<:u~ ~~~.·1t,1í...

7

1 , •. lc!,,rlv: C .~_-,,' flf.i'J v liL<Ull eun tl'a o U ll V eL'llU. (~ ; ti. é i)Utt'ú;) 
_v ~- .• _ , • CjiiG f<.LZUlil r;imbl·(: u idar·rlo <.'111 , v<:nüidus llétS 

:rraud ;, não pt·cch::mn . .; !iu mais nada paf';J · urnas uH ...-e.wirlu3 ~eu .~ c:andi·la.t•_. ;,:, vi't·em. 
;tePed.íti.tl' qrw tud1j u lwm<.:rn clJ consc.ionciu, em altõtÍ.Xu a:;sign .Llo J)ülu, imp,·en~<.~.Llccl<Ll':.Ll' 
;-;ã. e bunta, tod1• u lw111<~tn que n:'w tenha. qtte Yur.anuuconte;J, u c'ulllithtu du UIJvcrno. 
l.tlêas pr·econcc.d_dfh::;~J·t•tonlwc.ei';i. (!tiO o voto :1 (Mui/o beii1.) 
•Loscobet·to é <.L mottulit (k.~ modid:l~, o ge::mdc De ma.is, que p(>de rocci:u· 11 ftll:ccion~u·iu 
l'IHUedio, a pruvidcncin, Ut·gento, nect;ssaria, pnblicu '? Acaso 0 funccio mriu !Hll.dieo csh.ll'á 
•lG ::~,pplica(i'lo imn:ediai..\1, u ínsiti.r-<tituivet. alli atir>aJo sem nm du!'urJ.:iul', como o:-:;tavu. 0 

O Sn. . .Tuuo SA::\ :.·r~-:JI:-ts não ü a un ic[t. jc1·rwlciro, an Les q nu celwassc '" }mliwra 

O Sr~. JA.JJIE.'3 DAI:CY-Dtr.; V. Ex. QUt:, não ê brillw.ntc e in!hmm,Ltb do nr1b
1
r·o Dop11t '.de 

- o Sr. B(Lrhosa Limt.L, :-;egnilli" 1 c)::: pa.reccres 
a unica. · {'avoraveis da. Uummissão? Ac:~so u fnnccio-

E' certn . Ma:::, si não é a. uníc<1, é :t maior na.rio publico nào c,;U't. orn noss . .~ p:.t.iz, dtJsde 
Lle to:lus. que o Br .. zil é Bl'U.zil, g<tl'i.mtido por uma 

O SR •. AN.Ii:'CO DE .ABREU-E outra ainda não 1 sel'ie ininLerrupta de medidas .a~::;ocm'at·JI'Íi.L~ 
foi apre:sentmh com o mo,;:no intuito, tudo de seu emprego e até do son fntnro? 
. Yo~. I\J . 1li 
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Acasu o empl'êg<1do pul;Jico, votando con
tra o ca.ndida.to do Governo e sendo um f'un
cdonn.rio viblicio, pód.e ser <lemHtirlo '? 

Quem ous:u·á. atnrmal-o? 
Que cspec:e do p~vor phanta:~tico c arti

flci<ü é este. pois, que se ceea, para o funccio
na.rio })llhlieo ? 

E ::dnda, po1· que mot,ivo ha de snppor-se 
;;empee c:;;ta opposiçã.o fur<.; a.d<:~ e f\~tal do 
funceionario cont1·a o can!lidu,t;o oíllci lll? 

Nã.o se ad rnittíl'á c1so algum om c1uc u 
repcesenta.nte, s~·mpatiJieo ao Goveeno o a 
elL•. ligado, possa. :-;:·r tambmn o candld •,to 
1o funccíun~l,li:sliiO?. 

DJpois, si nós rptercmos impl<tnt,ae um:1 
1~-efl)rma dellnith·a enl no.;;;~o.~ ~~osL1111Ws elni
tores, moclifktndo ;1, respectiva lei, e neste 
:ponto nstu11os lodo~; d!\ accor<lo com o paiz 
inb:iro-o ;-;i <F(~ rnesmo os u/lvor·sario; <Lo 
voto a, do::;cohel'to, eorno o honl'a.do repre
~entante,tlec!at'<t!Jt qtw clln, ;Lo men:>:;:, ac 'J,ba 
1.>Jrn a fl·a.ndc ... 

O Sll. H.\IUlO:'-:.\ LI:\TA-EsLo cw m~<!os é o 
nüsso m<u(:lliJ. 

O Sn. JA.\í!::s DARCY- •.. então, si o voto 
a descobert,o ;~r:;dnt t!om <t f'ra,lltln. mas deixa 
<Ünda de pé, na opinião de S. Ex,, a pcri'iü· 
gui1~ão o ~t oppress::~o. c os f~tncdon,Lri.os pu
blicas nflo so acham dcvicbmen to r·ü.sguae
da!los contr;l, ellas, o que ú 1\tzoavcl e curía.1 
é que ten.tomos do cerca.L-o-3, cada vez m,;,is. 
de ga.ranti<Ls que façam va:lm· a s : ~<t i.nde
pnndoncia... e q nanto :ws opera rios das 
fabricas e á sua pretensa osce;1Yização <ws 
patrões não pt·ecisa,mos de argumento mais 
convincente do qnc o fado que es 1;~t,mos pt'c
sencL::müo. (Apoit.(dos.) 

Em a.potl•t;c di~s::l aqni ainla. o eloqueni.e 
Deputn.llo poli) Piauhy, o Se. Anizio de 
.\br-en, qun o receio do oper<~rio tcmce o 
apavurae-so Lleante de seus pa.Ll'Õ e~, pelo voto 
a. deseoh•;r·i.o, (! cphnmm:o, pot··.tnc n, solida,
rieu : ~uo ,ypel'a,da resisi.e ao ca.pittd ! 

E rosistc rcnlmen te, Sr. Presidente , re
sisto não só no velho mundo. não só n:t Alle
manba. onde o sociali::imo acaba ue tm' um;t, 
victorú~ eleitoral cstrondo~a.. mas aqui 1 ás 
porta.s do nosso Pa.rhtmcnl;o, dcante de nós 
to elos. organizando-se em g1·e·Des foi:'mida v eis, 
que toll1um e imp2d.em as d';llberac;.ões üos 
:patl'õe::;. 

Pois bem, ellcs que cadét vez se . uncrü 
mab, que cada dia se tornam lnais · soli
darios, cuja. commemnração no dia 1 o ü1.• 
maio aqui as:'iistímos, om q_ue gt•andos mas.5a.:;; 
leva.ram horas desfilando pelt.ts rna.s da ci
tladc, teazendo em suas bandeiras como 
lemmas as idéa.s que amanh:l hfio do fazer 
vingat', h\o de tornar n~nco.lot•as, porqnü 
tcmn íl união, que raz a forç:.a. a toni.:.citlado, a 
solidê~riedévlc, ;1, Ol'ienta(ãu elos que sabem o 
que qucL·em-clle.;; ah:3olnt<.~menJ;.:•uão podem 
se <.U'Pccoiar ele sons pD,trõ::;.s. 

0 SR. ANIZIO UE Aur:.Er; dh 1l !i! a,pa,rt ~l. 

I)· Sr:.. JULUl SA:.'\Tu-.:-0 opera1·io v a !f~ 
mnit'J quttndo é unido. 

0 Sn. J.-UfE.S DARCY-:l.inda )J<t um a.egH
me.nto va.lioso. Sl'. Pre.-:;idente, mas llesso 
nó.:;, o:> dofr~nsores do _voto a descob ~ :rto, .-:ú 
tHM'iiLmos qn:1.rdo csi:i vc~.-:;emo;~: batidos no. 
ulti.rno reduct;;J,pOl'íJUQ cll13 sel'i:.L entüo, comu 
dizia u_m espir·ituoso collega de n1e1t tempo 
(lo Acl\.uemi:1, •( ;_l.inda uma 1n1a-vra debaixo cüt 
terr<t fci<.H·, omprc:.n1J-o-hiamo3 rpHLnúo j,í. cs
tivesssemos nsma.gaclos deanto dlL_fo:·ç~a dos 
a.t·gumento;; c0ntra.1·ios:-é que quando rcal
ment~J os Cllocctonariospuhlicos não j_Jwlessern 
t·osi~tie a :-Jens supe!'ioro.:=, lJÍ'll';Wchkos, 
uuando os opeeaeios não polics~r;m re~íi;tit· <.t 
SCU:':l l)tl,tl·ÕCS, ClU torlo O C<1SO devei.'itLlllOS at
tendet• n, que o cleitoeado não s~. compõe só e 
exclusivamoni;e de depend ntes - funccio
narios publicas e opor·<:LI'ÍfJS ; m··.s, a.o con
trario, é uma massa. muito nuis a.vult.acl;1 de 
llomcns indepooclcntes, o acima àc tu .lo, um 
nuclco vigo1'oso do iotcilcctu:-.cs, que ha, 
muito andam a1fa:;tad.os i:.las urnas. porque; não 
creem. na emcacia dessn eogimen <lc voto' 
nem se sujeitam:.~ vel-o abysmar-s:; e perdoe
se no ('unJ.) tcnehroso 1.: ins.Jndtwcl <la':l m•na.s, 
ondo. si ó cont;:tdo, é my.-3tiiiea.do e meta.
mol'phosa:tdo ... 

O Sn. .. Tuuo SA.NTO~ - O v..-t.o que t ~~mos · 
hoje não é .~CCL'CGO. 

0 SR .. Lums ÚARCY- Pois Cliti'to, si VV. 
EB:x, tluerern rn:wtor o voto seceeto, porque\ 
ttfllnnam q_ue é o meio uoko que hé~ tle 
cvi"tar a. opp1'assã.o, comrJ confessam que. 
nu t•ealidade, não ternos voto secreto e sim 
v Jto a descobert.o, sob a. ca.pa. de voto 
occulto? 

O SR. Ai':Izio DE AnaEu-0 capit:.tl capi- Si isso se dú., si toJos us caba.lísta.s, todos 
iula. em toda ;t 11arte. os cabos eleitor.ws sabem camo vota cada 

.o Su.. JAUES DARCY-O capitit,l ca.pii.ula., um dos eleitores- onde est(~ a. segmança. 
ê aind<L uma beUa plmtsc de v. E:<. capi- destes. ta,~t'-LS vezes apregoa~la por. V. Ex ( 
l.ula realmente 1 Tem capitulado sempre, e Susl.ent:.~r~ alguem qEe se}u~ cw1tada.s a. 
est<'L capHulando. perseguiçao, a corrupçao 0_0 suoorno, apon-

.E, si i.;;to não é uma capitulação, ê ao me-~ t.ados p3Lo nobre Deput:tdo ~ 
n?s um arn.üstici~ conseguüto pelos opera,- . Não ha fugir ~ ncga~iva. E, port!lutt;, 
rws cont-t·a. os p:ttroes. st a,ctualmentc e publlco e eonhewlo o 
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voto, apezar de secreto in nomine o nã.o ~c A·J jm•itdQ honesto, ao homem digno doí.:t 
furta aos perigus q uc SS. E Ex. v cem no Yoto aqnolle como fcnote-sty;.rma. com que se o 
a descoberto, saiamos desta. sitnaçã.o dub a. c a.vilta v a. em nm logar publico, <i face de 
incomprehcnsivcl e va.mos \·ivcr <i sornln'a t.odos os cid~tdãos, Cll:'>tigo o peiM rla. sua. an
da. loi, em sHuaçõcs cla,"as cumo sãu a.qnel· .1aci:t de pl•ctondce dc.scmpcrtiwr-s :) corn li
las (lHO devem am bici01nr to~tos os boiB ~lll'<t. de urna. funcção nobilissima, qnal a de 
rcpuhlic<tnos (.lluil.o l1em.) julg-ar· os sr;us pwes ... 

Dá-se, .~v. Pl'osidentc, com as elei<;~CH~S.

1 
Ernqu:wto o d::fen:'lol' podia csg.Jbr o nu· 

::tctualmcüto, aquillo que nós to Jo.-; c;ta.mus rnm•o tln.s recusa(~7)os nli•) moi.iv;J,tln,~ c sem
vendo q.nc sueced0 c01!1 o Tl'ilmnal do .lury, pl'e ii~f'u~lda.da~,- f<.t.zi:t,·o _at,<~ qun o tt·!lmn:tl .'le 
na C ~t,p!tal 'h HopubliC!<l. Ha, om to!'no da :~ con:.:t1tnrssc. S1 pol' a.ca..::o con,;cgrua onb·:tr 
.urnas-ex:ccpç'!o fõita, i.Lpcnas, do.s anogi· a lgum homem lL•. hem, Ot'<L pue • .tnc tinlta. sido 
m:ntarJos em p:.u·ti~!os ou mais pt·opl'i:tlllimto bnndo ptH' urn p:ttilo ou po1·quo estava. ex
dos que se t'euncm 011 torno dc:~tc urt got.a,dv o nnmero das rccus<\<;ões. 
dactuellc chcl'e-uma abstcnçLto de tuths i\:; lle::;u! t~trlo: os que ti nlnm um nome <t zc
inl.epenJ.\ncias, di} tudos os íntelloctua.es, de 1<~1·. as conscicnciils cLlr:.t~. os que tinlu.m 
t ados 0 .1 livre.;; 6Spil'ito-, de todo:; os qt1c :~:-t •J i rnp11 . : !,!1ilid~:lc. · :d'a.süvaJn-s:·., c i\inüa, hnj l~ 
portadores do ama l.tú .~ . de tuna cu Jvicç~ão. :J,fi tSí.:nn SJ, n1n ltot'l'Ol' clcssa pobre ma.go.;
E' um vacuo ti·cmcndo üc mo1·<.ü o ele luno- üd 11 ; [t:e;~iJi , b ... 
J.'::tbilldadtJ, que n[o ha como nc.:.:· ll. ·. E" um LLeT·'> e:;~:: qn.~ ningn0.m po·hmi, IW· 

Porque u~:a, identirlado. c~sa. jf.ru :l. l. !ad ~~ nu g.\l' . . (.J '.u21 p;H' :v·c~~:;·o !'ez um di_u. pa!'i.e d:~ 
· . 

0 
. ~·ll''· r · J •a r · 'LI' "'' f' PS'.I'"1ll 110 t"J\Jtln'l\ CJIIl' decllnío, bwto do .itn•y !!OHlO (h:; eluições (.I'~ f ._., . lu· t-,' <) ' · .;"i' : . . ' . . I • : • . ..• . ' 

Porquo em :•mba::; !la .. 0 j 111 p ~r io 8_,m con- nc·.1n :lO rll :'i1 •.)~ t.: n1~1 J~ll~Y· ,.~!!11 u tla, Ingla,-
~t·asi;c, do 'rul,o scceeto ; voto, soljroLuclo ou i.• ; ::l'éL: u:1;. rt.n.~!. <1.~. '-t~e.l,~t·.-:: s::to ~~m!lada~ pot· 
·'ury dotcsl/tVOl, ~·uto infinn::n t ~ qnc_; nivü~a nn .llllll1l•• ·L.u ., .tb-,;lv n.J<) nn. ~um.cmncLrHlo, 
··~:j hbmens n11 ro:-:; com 0 ~ trafi~all i.e...;. ~~ ._,nd c~,_ pll't.:Lil r.u, a. l't~Spnn~:tl,:lld<~<lO, t;rnll~l';L 

L • • . • collecttvu, s'; d::fl nu c ;u·e•_\nttt:L, <tdQilll'G 
Logo qn~ me _formeL c _ ~omccot <:L .aivo.s:w mc1h ;L <;S::;a. ce ·:t<;.:ío ~nonytn:l, ii.JHorplu, 

·t~O~t~ Ca.pJ !,td, ~:::':. <~C.C'8Ja~Jd: VCPl,tiCW ! :S.::i~ CtJl"'l'lljl~·JI'ttd•J e~Ll'lll~LOl' ll:t.c!onal. ' 
'I ertl.<tde, com cLs.-, _I:~idi mm~a~ v~zc~ a c:;1.t, ltea.!m 1 ~ n~o. nal! In <ttl!~ m;r;1·;Lnhar. Como 
·e~pcctaculo cuntrtstt\.ll.<w. Si_oao md1gno: rpw n·~b ::;,; ec·t t·:t.llieem 0 u\"ita1·cm f'unccion:tr 
t111~1a por 1,heal.t',J a so11_1b1:u~ o ;1<;;pllyxla!11.l CJffiO juiZ!!$ du fctdu, 08 homens dignos, 
s~I'1~1ha ~la t'll~~ d~ Cuns~ttu.Jçao, CJU<ut;o lll.l· ClLFtn ,Jo, d -~ antt.~mi\o ~a. IJmn (lllC, me:)1:1o ,~o
p~usi.<l.vct, do .tlHtgu cdtfi._cw do Museu Nct· t·tndo de accJt'rlo •::om a -nn consctcncl<t, 
CH?_?<tl,, on,?e,_. ~om.o . ma1~ _ ~ll~J.a uo ... ~1oss~s C?rn_ n pr•ov;t_ ~lo.:; auto~. conso:wt·~. a, co~
i.rbte, CllllOíW.l.tdO.-,, lllllCCIO!l,l\-:1 O 1111Jtlllt1l \'IGP.::\.1) :Ld(llll!'lda, p :J los d ~ .\b; LtOil, IStO P , 

do Jui'Y · . 
1
. . pm:.~ c sin(;ct•o~,mcnt:!, c·:_;t:uHlo :'>empec om 

A'. ho1'a Ie.~:J, !, occup::lilas :ts I·cspoc.tvas mcn .Jl' num r.), 0 0 m :bis das vezes cru uni
ca.docras polo .Julz;. o _pro moi; 11', u~u qi:Ialqunr·l ,_ \:vl(~, tie n:vl:t. sen·e 0 :;en csrorço, nenhuma 
do~ens~~r ttssoma.v,;, llnpon:)nte, <L 1.t·rlmna, c :-;ignilic.acào tn:n n seu papel, ele nada. v ; ~lcm 
.a.ln [)0 lDBblJltt_\~f.l., CO ll ()S él.i'e.::; SJl01112_\C3 d;~s e:;s·~S 1}o::s OU tt'O .~ VOI.OS, (ll <tnt(l ll:.t CllXUl'
gt'U.Udc.~ 0C:C<IS!o:J3. Comoçav[l. a St! 3s;w. lnt- 1·;vla dos oni.t·us nove ou clez ·~ 
eiava se o sorl;cio _l!us jnt';_lüo~. frl(lie<.uHlo a o cidHli'b s:.lm m<1nclla, que sofl'L!CU um 
sorte um descltbSI(IC~<ulo qualquc1', um lw- di<L a lmmil!1:11;\;ll) do sm· ar.t•ovidnmenl.o ro
bilwJ da8 i.í.t.vm·.I:.~s. trrn ve:ldeüot• d e rupttlu- CLt:>:a.Jo p Lt'[.t j!llgarl.lp 1le S:J!J wmclba.nto, 011 

ra, um be~Je lor. d~ ~~~!'.a.í,y, !cV.i.l..nhva.-s.~ quo, clwganJo a r.l.Zet' P<tr•to do l.l',bunal Yê, 
ell.e, cncammba:1e1o-.,c va.r.~ a 1llt~Sl1 do trt: em. uma, cn.us·t, Indncuntn, o seu voto lto
bunal, e o dcfensol', rO\'erento, c11r·va.va- :;e a ne~:,o u di !.mo conr,tnrlitb com o do croatu
sua p-~,<;sag:_om, c con t )tl<~ a nng.eshde o r<.V:I s~m in)Í)tlt ,,IJilitLI..lc, e não Lom meios üe 
_puro ctdadao,_ es1~elll0 de vre&~td.c~,;, I:t immt~' de.-;C. LZGI' c.3.-;e ~aço do solid<Ll'ieüalle que o 
a.ssenl;o na pr1meH•a daH cadon'<t,:-:: reserv:1llil~ avilta, po1· c;msa algunn do mundo voltará, 
.aos membt'os do cons~;lho do seatcnça.. a os5e toga!' de PFOStituiç~n.o. . _ 

Een. sol' toado um o:ltl'o c~ua.Mt0 - ad V•J- ~ivJ h::t ctucm Ignore.: otÜJ'O mott v o nao 
O'<.tdo dosma.is nota,ve.is, por cx0mplo: medi- tom o af;Lstn,menlo (lüJIIf,Y, do to~o~ quantos 
-~o, carHa.tivo e vcncl'ttvel que. fosse, engc· te.:~m o qnerorn ter ;1, responsa.b!lulu.de dos 
.nheim. ou militar, ou comrnoe.~mnGe, on sa- snus ar.tr:~. 
hido do povü, Pl'·JhJ, d.igi10, ead;.t ü.i.il. cios I J<1 nm:.1 vez, DI) correr deste uebate, ot~vi 
.quaes peli~ seriedade e clovação de su •.s. cou- um dos nolwes Deput~dos perguntar multo 
;vicçõos seria, certo, um c.lufensor da justiça, directamentc a um de ~cus collogas: «V .Ex. 
um imparcial applica.dor do codigo-e im- receinria, dar . o s~u. voto a descoberto ~ » 
mediatamente, corno uma bofctaua,ostalava-1 E es:s:; collega tnqmr1do, que er~ o l:_lonrado 
lhe na. ca.ra, o asp:Jro e a.vilta.nte: 1·ecttso. rcp1·c:-;ontante de S. Paulo, qne üto br1Uumte-
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mente orou . no Jmcw da actual di:;cussão, 
respon<lcu com firnieza,: « não, ou votarüt a 
dest:obel'tO·>. 

Si eu agora fizesse t~mhr~m interpcllaç:õcs, 
::;i. lanç:as:-:;e reptos contra o Regimento, pas
sr~,~se a <Wgnir u1n por um tios nobres Dopu
têHlos qtu, em num0.ro tão avul!,ado, me dã.o 
:1.; honra do ouvit·. <:el'tamcnte todos respon
der'iam que aiJsolut~monto não recelal'ia.m 
Jar publieaJnenLc o seu voto. · 

Ora, pois, hfl.o üe con\cje os nobres Depu
i;:-~,dos, um que esLi'í.o, dc~::;c modo, rebaix~nd :J 
o::; ~ous c:uncid.adão;";, com reconhecer-lhes iL 

impl'ol>id<ulc, ou vell} 1nenus a. inf'er·jot>ühd.c 
do nilo . tct•orn :.L Cül':Lgom de ,-atar Gom o 
me;,mo do:Ja.-..-:omln·o, o quo quo1' dizer deela.
r·ando a.o pOY(J q nc n~~o confLtln nPllo. 

Al6ni di.l. injustiç~~- q uc "ignifíca.l'in. e:; ia 
o~pecit~ dü :n·i:::tcct·aci~. ~~rn qno nos qum·mnos 
Cl'ig·ie t;o ;;;. du dust:t Nação que so présa do 
mui. LlPmoer:.ttica, ~· (. ip(<;·!cs.) 

Volto a ocCilJ.l;u·JiJC'. du snbstituti vo do 
Sr· .• Julio S:_~ntu:< , CvtliÍoth> ;1, ponsar tl'..:.G 
doe to lo~ L•3 stts!;ent.::l.dun:· í:~u Vor.o WCl'OGo e, 
consequüntcrr.wnte. imt111g·uadorcs do ...-oto a 
üescu!Jel'to S. Ex. f'c;i (_; ü ?: i(:(j Jt_~gico e con:.~ 
ell!~ o.~ euc: concoJ'iLtnnn com o seu rmh8t1· 
tutivo. • 

Basta que olle não aquciru. para que o mtüs 
ongeohosotlos seus processos me encontrasse 
logo na. p1·ímcíra linh~L de combatentes. 

Mas o seu plano <~ condemnado, mesmo 
pelos cn thusiastas do voto secreto. 

J;i 0111 1001, na Camu.ra do~ Dcputa.tlos da,. 
Franç~<L, o eminente 1)arLmcnta.1· <~ notavel 
cstad.ista. que é \Vn.ldeck Rou~so;:m eombatia 
a adopc;ão do voto sec.rot.o atrav(l;:; de com
partimentos e ga.btnetes rosor,·ados. 

Considel'ava-o grande complícaA}io. E 
roalmt!n to d;L logar a. difliculdadcs immensas, 
como a agglonJOl'a,ção elos o.lcitorus, quo, es
peda1mcntc na.s sccc:õo.':i fó1·a das c.icbdos,che
gam n.os bandos, e quormn Yolar ü mais lle
press:t po~sivel, C'.om imincinnci<t, com. sof
f'reguütb; proJl10YO o at.ropello, a. coofu::;ão, 
snscitt reelamn.ções, protestos ... e dabi pa!.'D. 
df'sordens mais sérii:ts pouco vao, em um 
n1omento ern qnc sã;') todos facilmmüe oxci·· 
tavei~. ·~ 

Muit.os naturalmente cloixar-i:~m de ·,·ot~lr·. 
só p;n· is.:;o . 

I->a.r:t f:tci!itc\I' a expn.nsfio oleitor-al é nrn 
meto contra,-inllicado; tudo qtw .. póclu llnvor 
do nuds no!!.·ativo. 

Fal'ia av·Í-lltal' a [Lbstenç?io. . 

O Sr:. .J L. uo ~ .\~To~- :\~i.o ionmtl3i u, ,.0t~n~~~·;;.~~~o~n~~·:~f~s~~01;1t;.~:~!1~ ~~n1{~~-.~~~j~~s~ 
ro~VOEI. Pl'opo~to pelo nobre Deputado pcl.u Rit.> ele 

O Sr: .. JA:,JES D.\J!CY-?~ão ilnentou. é Janhoiro- tendo em vbta que o idtlal é t.or-
. certo, cumo hoje em diu. Jlingudri inventa na.r o exorei ~io do voto tf10 facH e tã.o fJim ·· 
n.est::~ mc.,ter·i;L , n:ws adaptou muito cohtTon- ple:; qn~Lnto possivol. 
tcnnent.e ao seu ~y .. ~t:;,m~ tlo H•~o--~om qne, Qnanto m<Lis examino todos os srs~ema.s 
alüt'. e~toudia.nwU'édmcnte ern dosaccor·do- np1·es t.mta.dos como os rníJh: ga.J'anl,idl)res do
acla,p~ou o proco~so ·:uc unic:) podor•a as;..<F- voto em segr,;do,quant.o mai.., il,pl·oc·.io a~' bUt'~:'i· 
gm~u· !Le o :-igillo, c.ut1.~u. do qnf- rnuito'• d.os v<tl'i<tntes. a:" suas rnudalicl<tcio~. as uHima:: 
n"'!lJ'G.:1 U.~p·;L dos i<tll'.U. (jU8~1LHU ::'<iZ(Iltl. C•JJ.)ibioa(.ÕeS C pül'f'JÍ<,:ÕC:', lllêlÍ;) Hiü af\1~t0 

S. EJ~ .. rccuniH·c:ündo que() Vt.:.o f:Pcr·oto :~(·, clr-dlo, m;ds o ttiK•l'f'Cí;o c rnrds se r~>hu:-:teco 
o é ;;;ctuabtGrlt'J i;! no;nine c n~i .. J cn·,,ct,[n.- 1 i.L minha int.t.>il'.l, cuniLtrJÇ1L n<t pui!lieidarlo d•) 
nwnti' , p:t· roz um :;y;~t,t· ma, o sr.su:mt .• u.~-~ sufl'r·agio. que ül! oncorÜt'tJ as::;!m fllnda.!YIP!l
tr:dir..tw OU lJUl.~.:'D. mud1fkadu, q_n·o 0, diga-::p t,;\d~ J1<L ln·il!Jy.mc: _C pro('ntH\0- expn·..;iç~;lu do. 
G}"t~Ll'e P<tronLlw~is, nm ~ Y ·_ ~<:~:i! _~t. t:.OiliJili c tt:_d_·· j rnotrvos ~1Cl. :t~l olutr.t•r;Ll _do H.1<:' iiJ·<.tndo l~O 
?ll.1:o, o :::y:.tC!1H \b:l ga, hmr~t· s : dos l't?p-:1 s- Snl,, d?v1,da ao ~et~ cnt<MJ pee~tdo!1t\J ·:-.Jnlto 
tüll'Of; on flo:s l•1 ·•mbus. ü ,:,:y ,~k~ma, 0 m ~1.unrna, I !lO Cast.rlrw~, ,, l•ruztlctro cxtr·aonliJJ<~rw qttí.' 
do \·oto. atr·;h da. }JOI' t:1., ou do YOtJ pt)l' tr 11 s netquelle c:xtl'nmo ün. Pat:!'in. tom t<"tr, JiUt'tt n 
dtt t;Ol·ttna .•• ( Ws•j .) 1.ft(j fielmente JH'aticaclo a Hopublie;t cumo a 

O Sn . .Tcuo S,'\:\Tt)S- f..Ia~ 0 :idmittido sonhou e pt·(·;~·ou: 
nos E:)trtdos Unidus, wt Bolgic<L. ' « ••. o esauLinio secr·cto fica Sltpprirnit.lo, 

o_ Sr: · .• L\:.\mS D.".IWY-E' admii..tidu sim,em 
Ya..rw:; ~~tado::; da /1 nwl'lc<t do NoJ·te, mt 
Australta, ll[L Belgica,. 

Ma,s S, Ex. foj logico Q coharcnte porque 
JWoctu'on con:lhater o voto a. :l~-';::f!obcwto, sob 
a capu._d.o voto secreto, que, é na verdadeira 
con l~ssao do S. Ex.: a rmdir!ade entre nós. 

Nao tenho que accentuar mn.i:3 o des
accurdo p!'ofundo em quo mo ncl1o rela.ti
~-~<~mento :1s .idéu.s elo nobre Oeput~do peto 
hw de .Jauou'o,gun.nto CL pulJlicida.de do voto, 

como antagonico c ittcompat.ivol com a noya 
ordem fundada. a 15 de noYumbro, du, qmtf 
~ur·ge, co1.no tlovorque a tu:los incumbo, ~~nO·· 
cesstdit<~o. de assumir cada. um a plenn re-
S}Joosa lnhclade dtts propl'ittf:l ~t.cções, tanto o 
repr<~senr.ante d 1. autorit:Htde, como quaüp.1et~. 

- .: .. ~ #\ ' l;; .1'\. • • 

ClUCb\HA.Vo 

Set·ia mesmo visivelmente iniquo oxigir 
do governo a inteira publicidaclo elos scms 
actos, permittindo aos particulares (no exer
cício <te uma fnncção política.) oximit>em~se 
della, qua.ndo uquello n-rrisca 1ic[H' sujeito a. 
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scvoras penas c estes incorrem sómcnte na que, calla ({nal procuraattingir a. con!3ceução 
lJaMica. censura. dos ::;cus fir.s. Ninguem vive pül' :-3i e p<.!.~\~ 
~ O \~oto a. de:;cohcrto 6 o unko l'Cnledio lo- si, o que soria. n. negac;ã.o tia ~ucicdadc. 
gislativo capaz de rchabilitu.r ') }Jr-oecsso olei- Ndh nilo 1m •tuem ostoj <t i;:;oladu, cnc;~i
toraJ, dignificando-o, fazendo compr·ellendcr xa.do como uma. supcl'fetaçào ... Torlos tondem 
:w cidr~!lão a. rcspunsa.1Jilida.dc que assume <.1.0 a. :ljud<H'-~0, c , mptct<:~t·-so, e, P~LL'<-1. üwto, l:iC 
intervie na, compJsiç'to üu podcl' publico c Ou::iet•v;vm, ::;o fi:-;e<:tlizcun, procul'<.nu ·~unll.,~
no csta.bo!ccimcnto <1LLS leis. O ."cgrcdo om cor·-.~c. 
~::tes ca:!Ó:~ pec~l.a.- :.;o a. menos decentes ma- ~ào 1! pus:;;i,·el ra.zcr v-iti;L <.i. P<H'tc, desli-

. ~:hinat;.õcs e dogt·ada. solJrcmodo o eleitor. gat'-Sl! du:') contcntpurancos, tle,:;pl'cndur-so 
Quantas ·vezes. conta,ndo com o sigillo ôa da.s idéas rein;tuJ;t.):S , dcspl'ozat· :t opinilw pu·· 
mna., deixa ;;;e clle corrompcl' o concede o bllca, ... 
~en vot.o a. l.llll C~LnLlidato quando t(Hli. compl'O- St l'Gsponsavc1, ~tO meno::; mor~llmcnte, e 
misso;; pnblicüs c solemnes com outro-uebi- ~ultd~Lrio é u Est<ttlo pelus tlosnwn!los üc seu::> 
lidado :mor<tl que tttn Lo coopet'<t para o ex- funccionario::i ; o superior polos do inüwior, 
tremo rclaX.\.IllCnt.u dos costume:> pol-iGico~ !» em ru7lio Lb escullm-1:oe ill!O razão nio ha 

Sr. Pré:::.i•.lente, e4ando csgot.a.dr~ a. hor.~. Lle sal)er <t ~ar;ã.o onüo Lem :qlOio os rnJ,os, 
eu pediria, :-:;i pt;rmittissc V. Ex:., r1ue, ohscr- assim eomo os bons m<tnda.ta.t'ios ~ Porqu~ 
vada::; as presc' ipçõc::; l'ogimG!I me::;, me coa- hão de vive L' inju.-;tamcntc 'l'm:umdos, cuu

. eedes.~e cinco ou dc;t, minutos pa.t·a tomlina.r funrlido.-; em pel·pt:;tua. s_ mbn1., os que suJrr;_~-
o meu discueso. .!)·am o:> nomes dus gran(lt·~ lJun:nnel'itos 0 ,);;; 

o SR. PRESIDENTE_ y. Ex. tem 15 mi- qtle hyputhoca,m sou voto a m:íos represou-
nutos de tolOl·ancia. tan tes. n:~ c~pct'<~llç ~ d e~ n~l.'t:m s;.ü1sfet tos 

inconCoss,,,veis intor·esses? 
O Sn .. JA?IF s 0AH.CY- Oh~ sDniwt'oS, póJc. Nãu r: mais possível dizer-se que c:JA:L 

·scl' que estejamos enga.na.dos. Mas é nssim um, de scn:> actos, só devo eontas •~ si mcs
rl uo nós, os do Rio Oraudo üo Sul, entcm- mo o tem elo Vt~e-su Ul.o sü:nen 1,0 eom a, sua. 
demos ~" Ropul>lica., como um rcf.(imcn de consciencin .. Nilo. A sucieda.Llc c1ú'cl' c t.cm 
vlona. rcspons<LiJil.lda.do c inteira pnbii.cid ; ~dc. o di1·o.ito de con1u ~cur' cs Séus mcmllros. O 

E' 'tssim qnn nó:J a, queremos: libcl'til, ele llomnm é t•cspons wd ll<H:~ eom seu::; eon
t•JÜüS os manejos inr-ont'es.~i!.voi:::, disCiltiLlos dclad:'i.o:>, Jmt':L com :::ou i;uml)u, poi$ q llt! ''· 
o conhe<2iJ.o,-; todos os seus a.ctos, ir·mttna.Llos su<.t vüh JJã.o é Ulll patl·imo!lio illdivit1naJ, 
todos os ciJ.t~dãos, goVC111Htnte;; e govc-l.'na,- lll<L~ collocl;ivo. 
·tios, eleitores o eleitos, na mc;)ma prcoc~upa- Além disso, cmnpt'C nflo csqucceL' qut~ o 
· t;ão Sll(JCl'ioe do dignificaL' I) regimen quo exercício do votu é um acto d:1 vida pu
devo soro grtwdo irnperlo 1Llminus.~ da ver- IJI.ica,. Em que pese <.t R. YOIJ :\I•Jltl, contl'<:t
Jade ~ ... (Muito vem.) dicta,do <düis pul' Blunt:}cftl i, Jllesmo nas 

E' assim r1uc entendemos c pr:.Lticamos ::1. repu hlicas rcpr·escnü~tiva~, o vot.o é ~cmpt'O 
Republica,, como um regimcn que lx~nÍlt uma, miss1o, um:t l'nncç:to <1Uü o individuo 
todas as olyg<.Lr·chias, todos os monopolios c roccbll do Est:tdo pat>;t um fim puiJI ku. 
toJos os privilC,t.dos; c cu não conhe<.~o oly- ivluito irnportu., por· Í$StJ, <l ~uc:ieda.de, ~o-
ga.Pchi:.ts mais revoltnntos ilo que n.s quo se nhoccl-n o <~valiaJ-o. · 
esteia.m na t'r·auclc; mtmopo iios mais int.ole- Pttl'a, ~;c combatr~ l' o voto puhlico tem-se 
l':weis d1> qu,~ os quo u. corTup~~ão asse~ut·u, e dividido a. !1um ~uid:.vle em \tou~ gr·u.ntle.s~t·u
:dlmc:ut~L; Jn·ivilegios ma.is deteshveis do p:JS .- o do:J cora.ju::w:c: (\o dos medl'osus. 
quo os que sào fructo do concha.\'o cntm o Todos os 11uln·cs l>nputado.o interpella.llo,.,, 
eleitor c o c :cito-oxtranhos synJi1~Mos pr1t'a r·e.~pnndom tpw niio rcel'iar-iu.m dat· rmblie~L
:t oxpLol'lM,~:lo do inconfessavuis intores.:;cs. rnontc o scll vot•L Collocam·sc, pois, na Jn·i-
·(Muilo be111,.) meil•a classe. 

Bem sei que não ê a. l'cgra, bem sei CiUG A ellcs, cunC•.!S::um, ncnl1um mal te.:l'ia. o 
muitos dos clcit.os por esse syste1wt <lU O voto a descubcl'to. Não assim quanto ao 
co puto dotes La vel sho homens Li"i.o pur·os, ~-p·o.'.lso ,Jo oleir,oratlo que SS. EJ~x. aeredi t::un 

·como os mais pnl'o:.; quo até llo,jc Lecm feito ni'í.o ter ptLl'!l, tanto u. dcvid.a orH1l'gi:.t. Puis 
pM·te desta. Carnar:t. pcnsu que o-voto pui.Jlico s:.~.tisf<lt'iiL a amtms 

t.la.s conl,csta.r'<~ alguem quo seja. au mono~ t~s grtLntles di visõc:-:; do gonCL'o hLumuw, aqui 
um ideul du nosso tempo, C!UJ tudo caminhe apon &acla,s. Ao.; CJ1'ujo.-:os, portJue pt•opol'Ciu
Jnm <1. pLtbHcüia.de inteira. e completa~ nar-ltws-hia solcmnc opporCuniJadu du l'CVe
g' in::lpos;;ivel. · larcm ~uaindep.)nâ.encia; aos mcd.t·oso8 com-

Nenhum . homem va.I~ por si, em ~ocie- promottidos, porque tlcs.:e mod.; p1·ova1·iam a 
da.dc. ~inão por uquiHo om quo pódo ser su:.t fiJ.elidadc aos compromi:-;;sos assumidos, 
u til ::w: dnma.L; ; são t'odos, um; om relação ostcn taria.m g:wbos·uncntc l.L sw1 pa.ssi vidalle, 
;,ws outrus, e;)mo mutu.JS in;;(::·nmc 1bs com c~capa.ndo a quae.scplCl' ,,;w/l: t~ olo.;; jr,i:. '.'·'·, <L 
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quaesquef' i;l)usta:; o imm rJ n~cidas S11 S)ít:itas . .• 
1-Ia, r, corto, umil. casta que me parece não 
teve clas.~ificaçilo por parte dos i !lu~tres sus
tentadoros do voto secreto. Ess:t. r ealmente, 
vir:i a sofl'rer muit issirno co1n o voto a desco
berto . .E' a dos tr·afica.ntos , a dcss<'l s l'Cpnllcn
tes sujitlades que, al (~m de ,·cntlC'rom o voto, 
embaçam ainda. o conwrndot', trotando-o po1' 
outro, emcndand,> ou substit!lindo a r:cdnla. 
Mas esStlS ... c aqui nfto ha dcsnccôrdo entre 
nó-3, sã.o eomo si nilo exist.i~sem, sor(lido 
producto das rnais a;;;qucr·osa. ; podriuões so
ciaes .. . Delle~ sú pódc ~t lei cogita e par a 
J:lUDÍl'. 

l\Ias soj:~ um:t. runc1:i'ío, S?j<t um direito, o 
certo é que a.quolles qtre nho too rn conscioncia. 
do vot.o que dão, in[;rtcs c Jnollc::: , pratic[tm 
m:ücrial.mcntc actos n, qne uão rospotHlem, utJ 
intimo, <L CL'lllpl'chcn :-:ã.o u a Cl'enç;_~ na su~~ 
necessidado. i'dorcm se como !.iteres, auto
ma.ticamcnt:e. P:Ls,;a.m como F;omt.n•,ts, a.ppa
rencin.s... N~io ::: rí.n llnmons, energias, von
tades, unidades c valores :-:ociaes . .. 

Prevocm-::.:e, cr 1tretanto, lutas que terão 
de sustentar o fraco o o dependente com os 
potonta,dos ... E' a velha tlofostL mcludrama
tica llo pari:1., tan1.as vozes PL',jll tHlci<.ula, com 
;L mesma sincel'ida.du cu mc~mo anloe com 
quo os ü.Llsos a.tlor•adot·c:; <L~ Üb(mln.de, a que 
a Ilude S tuart .illill, a lnvo ... ~am c t•epetem o 
sert grande non;o ! 

)[fLo c:eio nessas !mas, ::Hm!JOt'e::l. 
Ac.rodi.to no um~ ito e ultu1·:d das leis, acre

dito no influxo que este o~pecia.lmento pos!m 
ter sobre os costumes, e sob:t·utudn eroio quo, 
torna,do publicu o sum·a,!.!·io, o cidadão, pot• 
intinm que suja a sua collocac,•ão n:~ escala 
:;ocial, qUtLtHlo vorilicur· que o seu voto é :.J. 

amrma.~~·ão ducbi ra da. sua vontade, que si
gnifiea a s:ta. cscull!a li vr·o, sobet•a.na., in \'iu
la nd, q ua.ndo o (ipot·a.T'io, o prolctar·io sell til· 
quo l;nm o d ir·ci to do ma.nií'osta.l'··se, som dat• 
satJ:~d'a<.~ii.o a. r.ingJtnm e qtw pôde Vt~ l', muitas 
vezes, os t·egmloL·ns di\ sociudadu, 03 üorninu.
dore . .,_; do :::tm tempo, cuJ•vadüs doanto dollo, 
solicitu.nt10·llw auxilio, p:1din!io-llw u voto. 
procurando con vencel-o e nào corrompel-o 
ou amcaç~<~l-o,sootit•-se-lm muito perto da stta 
rohabilLtacão IHL :;:ocioda.de, não sori1 tanto 
um jncontentttdo, como hojD, p~rque ro
conhccoeá qnc um pt~pel muito maio) impor
tanto lhe tcr·:L sido dado. 

Qun.ndo tudos tecm 0 diP;Jito do i nte1·vil•
li ou ouvi lw. pouco tempo, o é uma. verdade 
sempt'O confi!•rna1a pela, Hist01·ia- ninguem 
conspira. · 

O voto, pelo processo a descoberto, so 
nobilitar::t, o peqn.~no cl'e:~CGl'<i. n.té n ivohu•.se 
com os grandes, si é l)OSsivel quo esta ainda 
hoje formosa utopia. do socialismo se realize 
intogralmeuto um tlüt ! 

Em todo .o caso, na immonsa illusã.o em. 
flllC vivemns significar:.í. um grande avanço 
em dirocção il igualLlade humana, será um 
grando, um decisivo passo, dado nesse sen· 
tido. serà o levantll.mento do voto, o eng1·an ~ 
decimonto do cidadüo, a approxirnaçã.o de 
bdas as classes com o nuclco Jirector, j;.i. n;"i,o 
imposto, mas livremente escol h uo. 

Nã.o descubro no voto a descoberto funtc' 
de irrikt. ç~ões e desgosto.;;. 

Não creio quo tl a.ga dias tormentosos á: 
scciedado, que a.c~cnda a luta entro os pe
<)_tlcnos e os g:'andes do mundo . 

Vojo nellc uma ~-ranclo virt.udc de sorenar 
c pactficar. 

Mas si tivo·,;se de pl'ovccar a.!guma agi
tn ção e algum 'i:~. l uh - santa agitação ; 
bomdicta· luta ! Seria humano, seria nobre. 
sor·ia. natural e ::;m·ia consoladur -humano 
po1·que viver é lui;ar; nobre, porque a luta 
ongl·n.ndoce e ptwifica; na.tm·~1.l, porque nã.o 
so compt·ehoode' eldger, sinão como escolher 
entl'e va.rios, e 'não ha .. Hão pórle haver pleito 
sem o choque do opin1õcs advor::;a.s, de aggre· · 
miaçõos contt'arias, de vomadcs qne se op
põPm; consulador, Sr. Presidente, consolauor 
acima de tudo, porque signiiiea.ria. que a 
nação não quer apodrecer na tréva do ano· 
nymato, da Íl't·esponsabilicLde, da. indill'e-
renca ... (Jfuilo tJem ; muita l)(:n1 .. ) · 

Ma,is valol'd. aos olhos do povo o sou di~ 
roi to. 

Quem eifectiva.mcnto terá i.léa de quanto 
v;·Jc c~sc poliot' de :tgit', I'econhocido pola lei, 
si nunca u vitL n.rnoa.çado e nunca lutou }Wl' 
olle '1 

Grato ser<L em todo o Le mpo ao pl'oletal'io. 
sentir que a sua convic~·ão não so vendo e 
não se aba.n1 por out t·o lado ; que as suas 
i<Mn.s e e.~ su <~ vonl.:ule não so tt·ocam pela 
moeda. e qun po1· maio1· quo ::;e,i ; ~ o pl'ostigio. 
universal du out•o, ello nã.o póJe amollcccr 
a rij:~ cour:.u;a. in to i ri(;n. dus Pudes homens de 
Ulll só qucret•. (Muito lmn.) 

O ,·oto assim tor(t. signilicaç:lio. Será· urna. 
a!flt•ma.c.~ti.o sa.grad:L de oner:.du.::; indomaveis,. 
ropreson tar:L uma escol! H~ dignificadora c 
solcmne 

Os organismos quo se tonifica.m são o~ 
batidos polus ycnto:-.; dns tempestu.dos. 

QuerJ justa.monto o voto a de::;coberto: 
porquo elle nã.o é mudo, fugiU.io, iJnpalpavol, 
inconsistente o :·;em significação, mas como 
um. clarim robôa pelo paiz inteiro, inte
ressa os indiviU.uos, sa.cQllc a na(;ã.o, agita. as 
t~lmas. (MHilo bem.) ·· 

O mais seJ•:L desejar que os povos sejam 
vastos aJuntamentos som colrcsão, acampados 
aqui e all1eorno tribus inconstantes, prôstes 
a tornar a dil•ecçã.o que lhes queira impri
mir o acerio imperioso do primeiro a,ven
tureiro. . 
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Pa.rJ. no ' clev<trmo::; it out.·a cspher·a 
preciso é quo além do terl'it01·io commum não 
nos falte toda aiJerta, toda, sabida. pMa Jto, 
l'izontes mais lal'gos-,--o grande laço de solida
riouade intellectual e moral quo dove unit· 
a todas as grarHlcs a.ggrcmiaçõc~\ human c.ts, 
para quo estas se transt'ormem do tl'ihus em 
})Ovo::;, de povos em mtcionalidade.~. 

Só, a~:stm, qua.nclo todos os cidadãos t~ve
l'cm o sontirnonto de :ma individualidade, 
quandC' todo~ os l11·azi leiros, gt•a nele.;;; o pe
quenos, souberem o que valem, tiverem a 
consciencia de seu:; deveres para com a pa
LI'itJ., se fundirá-caldeada no bronze impere· 
cível-a gl'an.lo alma naeional que eu vojo 
l'ctallutda e partidi:t, :-:em significação e sem 
t~,_)t' ! (Jbrilo {lf;m. l 

:vias, aindn. no tetTOJlU pmtico, é o voto a 

receri.i. em todo o sou fulg.)r, :ws olhos cl'c 
todos os cidauã.os. 

Si patrioi.iCi.t, ::crà cerc;~,da. di~ symp<~tltia. 
e da gratidfío do po,·o:creseorá., impol·-sc-h<t. 
rccebel'à con8tautumeJitc ibrç:a.s c alento. 

O voto a. de:::coberto é sustcn ta.do, tambom 
beilhantementc, por José l.lc Alencar. 

Penso que o nobre Dcput.1.do por Minas, 
o Sr. JosG Bonit':~,c.io. leu trechos ;1. est;e 
ro:>:poito do uJnÍIIontJ · littceato e cstudish 
que roi o saudoso cet~,runsc. 

E' -sust;unt:tdo (estou inl'orm,t.r.lo do que o 
illustrc reprc:scrtt;,,nte do Phmhy lerü. <~quL 
trechc·s vm·cbtlcil·;~nwnto decisivos a. rcspei
l;o) na Inglatcna por est<tdbt<LS libm·~l.e:::, 
como lord l{.ussell o I ord Pall110l'.St•Jn, por 
montiLlithdes supuriores. como tt de Stu;,,·n 
MiLL. .. 

rlo:-:cohorto o unico rlltü púúc impedir a !'r·aurlc, O Sr:.. A:'>IZIO DI~ AnREU- E' sustnniiado 
que tem, até iloju, vWiado <.ts apura.çõcs, pol'· pur todo:'l o::: e~pil'itos liiJül'itCJ:-::. 
CJUC, como ostabelcco o pro,jccto, o eleitor fic<1 0 Sr:.. JA~IES DARCY- ••• e um toJo mnndl.i 
com o· recibo do Ht~ll voto, ist·J é, tem 
assim meios pí1l'i1 constituir-se, com exito se- ~.or glr-.<blnt~:~::: dei'unsores, sobrutudu pulo.-:; espi.-
.!.!·uro, um fi.:lcal e podel'oso, .armallt> du uma It' ~s ~ 01 :\0~· . • _ -. 

111.0 va. terrivel 0 il'f'OCUSiWel. Lntie nos enLonilo _a condemnaçao do vote 
. . . . socrdo logo no port;wo dos nossos Annacs 

. DeseJarm quo me thss.css.!m, ~tue ID?IOS c!n I parla.mentar·cs. Consta do 1 o volume desse 
la~e dcsselsystef!I~. tc1'1a. o ~i.ILS u.rdtloso L~ inmenso repurtol'io. . 
~mca.dor .üo ole1c:o~s, ~ ma.1s a~oxtraüo em J<.i em l8;!3, naquel\il, grand-e CunsLituintc, 
tl'aficttncm;3 o ahc;,~,ntma.s . o.lmtoraes pa.m em quo qua.si todos eram gigante:>, naquclla. 
apresenta.r un1 re::;ulta_d.o dJ!lere~te do que grande época, sú comparavel áquella outra 
prorn:.mai· da. vordaúorri~ apur·açao-qlli1nllo imrnudill.t'.nncnte successiva, a d<.t 1\ogcnc.ia. 
a tod.o o im;tante os ~GO ou :)00 eloit(~l'c . .; po- cncontl'O a figm·<t extraordínaria de Antonio 
•lem apre_sentar o cloeumcnto authenttco, em cn.l'los. clamn.ndo coni,ra o voto ~ocreto qm' 
eontostaç<.w o provn do voto. ;;e quet·ia introduzir no regimento ... 

Hn.vcr•á. .:.lguom cum impudor lJasta.nte Mas não ~ó Antonio Carlos, Muniz Ta vare~ 
para fl•auda.r e.-;te lH'occs.-;o, quo é a. ultima o Cosb. Aguiar ... 
palav1·a o üevc consl.ituil• a aspiração maiol' Tão grande era então a io<.Ugnação por 3e 
dos que prctenJ.em libori.ar o paiz dn. fr•twde qum·m· est:dwlecer o voto secr·eto, qno muit•J 
immundtL c vef'gonhosa. que· conspurca. as admil'iJ, cl'.tO se aponto hoje como grande ex
eleições J.e hoje ? em plo a segui r· a voi;ação sym bolica, no Se-

Acho uma. mcdid.:t do extraoe.liiJario al- nado dn. Rupublica, pat·a. as pensões e uutra:s 
•'a.nce essa de Jar a o eleitor o rociiJo, c q nc ma.terias do intores::e indtvidua.l. 
u voto a de::;cuberto, cornplctado pur csl:ti. Era esr.a a linguagem do Muniz Tavares: 
pt•ovidoncia, HCI·á. <t cxpl'essào fiel da verdade, \(Deus nos uef'cndit que p:•,ssasse semolhu.ntr:! 
ou então a. amrmação decisi vn. de que é im- mdh0clo ·do vota.ção. Que dirjam as naç:õos 
posf:ivel absolutamente ter·:~o um rcgimen cull.us da Em•op1.? Que diriam os nos;;os in
eleitoral livro. (;lpo·:'ados.) irnigos ·~ Dil'iam que entre nú:; havia depu-

O SR. J~uo SANTos_ o resultado ser(~ trt.do~ q~~ c~ntt:a ~ c~xpectativ<1 d? ~~us ~ou-
verdadeiro mas 0 voto não será l.ivrc. st1tuantes nao se t.Lntmava,~. a ~ocla1ar com 

' franqueza o suu voto. Isto e tndtr;no, o eu UIJ 
O SR. JAMES DARCY-Tanto se fi~lla em nenhuma. sorte posso annuir. Voto, portanto, 

gar<.1.ntir a represcntja,ção d<I,S minorias. Pois, que nem appareça semelhante artigo)>. · 
· nã.o lw. mt~.ior ga,ranti;l, dt~ rep1·e~eutu.çáo (las « Isto 11 indigno», dizin, o contompora.nco 
minorias do quo o voto a. descoberto. Ma.is; do IH23, ó uma mancha, um insulto á CotJ.
IIi~o htb ioccn ti\·o m:üor p:n't•, que ellas stituinto. 
eresçam c dcsenvol\'am Íl.lcossu,ntementc a lia nes~a,~ oxpl'Cibões um míxto do indi-
sua. acção. gnaçi'io o dcsdem pelo escrutínio secreto que 

Em voz do sumirem-se os seus votos na vom a ser pi.tra o voto publico a defesa mais 
vort~gom trt~hillora da, urna. socr·eta., sombria eloquentc que conheço, dentro dos llabitos e· 
·~ mystític:.,,dora,, com o voto publico-a mi- <l<L mais a.ntiga. e vonortwcl t1•adição do 
.uorla ti,Udt•,z,combtl,toote, irnporteJ'l"it~"' appa.- paiz. 
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. Costa. Aguiar, manifestando-se de ma.neira. em laegos descort.inos ; Sé1l'Uha, corto, nã1J 
'i,Q"ual, concluh do seguinte moela : foi um sociologo, nern·"i.alvez mesmo um 

« Quem tum modo não se assenta neste grande e 'tadista. on chefe de partido, mas
;:t,ttuusto recinto. » couza muito mais bella- um homem nuro. 
- 1Z de ft~eto, rJcinto augusto era. aqunllo, que deixuu do poder as mais nobres trad'ições 
·em quo se <1S:->cnta.vam homens colllo. esses\ de hon1·adez c lealdade. 
(1uo quoyiam a plona. respons~t1Jil:id;~de .do ~cu _Pois hem: esse pa,triota. llosintere:3sado, que 
voto, tunhl'ttv:.Lm em que D, ~aç;w IntcLl':t I nao recusou seus conselhos aos quo funda
(tispuzcs:;c .. c moio::l para. lhes poder tomn.r ram. em 15 de novembro, a patria. nova, 
quoticli::LD ,.J_nente contas do::; manda.to:~ rtue que eT~L ouvirlo na ._9onstitui_ntc ro~ublica.na. 
elles, qtm:'il todos, elevaen.m a :ümr~ bom petu. at'dcnte legtao dos rJo-gr:::ullLenscs de 
raramcmljC at1iingid<L cnt[o, c0mo a, voz viY<1 do passado, e quo foi 

E Antonio C:1r1os, 1mm tl;:t;-; tigm';Ls mais sempre venerrulo pelas pll<1Langcs adversas 
,extraoL·dina.eias que r:stc paiz tem lii'Ocluzitio. em quo se flivillia <.t nnmm·os<1 ~~ssembléa, 
um dos p<ttriot,ts ma.is puros, nma d;ts almas bateu-se ta.rnbem,com clenodo,pclo voto <1 des
maís ;1braza ,;ts no amor do Hr;:.zil. n:Ht;c eoberto. E não só lhe foi fn,\'Ol'<:,vcl elle, mas 
insigne üaquclb1 tPiologitt csptendirl:Í. que toJa a Comr11issão .Mixh rltW, om.1~!ll, clca 
fulo·c no lwrizunte da nossa hbturia. p:1tl'i:.1,, pare(:er soiJrc o projccto de rel'ornm eleitoral. 
J\ntonio Cai' los exclama.va: . 1 Augusto d.e Freitas/ a bl'ilhante intelligen~ 

« Igualmente me opponho á votaçüo pul' 1 cia. que todos aprecia:mo.s, :\maro Cavalcanti, 
e~crutinio. s·ecreto .. Os Deputad. os so rcpntamll\Ion·a de V.asconcello'":3, em um . discurso ·co·· 
a ilor da n:1çào e não t) em pe-soas tac~; qnc pioso, cheio de dados intorc;.;sa.ntes ... 
33 dove s:;ppo1: a. indignidadn do não dizoy 0 SR .. \NIZJO rE '\.BRFL"-j .. mcrico Lobo . 
feancamento a L.cc do rnund.o as suas op1-~ · J J. '· " 

niões. » O Sn.. JA:m;;s DARcY-A.merico ·Lobo c uma 
Notem os nobres Depntn.clos <:L vohemencit1 infinidade de outros dos mai.orcs nomos quo 

das expeo;-;sõcs: reputa.va.-so o voto secreto tc·.m Cl)nta.üo a. ropi·esontação nacional, h<\tC-
nrna indigniü;;,de. ram·se pela, puhlieicla.'le do voto. 

Entre o exemplo da'l uella. mcmoravcl As- .Jii, não é, po ·tanto, um~L conquista que não 
sembl1ía c o que !Jo.ic se invoca. do SuntvJo d~t Genha assento no pa.~sado, uma reforma qu!.\ 
Rnpublie~~. du Scnndo a.etnal, onde ~ts vota.- não lw.j<.t :..;ido '~rdentcmcnte recbm;ula, em 
«Jões, em mate1·ia. de intnro;:;ses pr·ivados, SÜJJ 1 tod.o;; os tempo:-:, com igual <Lrdor o a mesm<t 
vot:.t.çõc . .., sec ·eta.s-eu não hc~ito nern <:om-

1
c··-idéa. que nunca moren1, de~do a-; ses~ões 

:p1·chendo que se hesit.o nm sog11odo. . I prep:trn.torin.s da primeim legislatura da 
· Todas as êtutoridltdcs poduriamos eonecn- naçflo :.tté a htn·a p1·nscnte. 
tear em torno do voto dnscobcr"to; f'acil :~e1'i:1, ;\gora, ú ~e achil qr1o i.~to não bao;ta, (lUe 
tt'a.zor aqui. nrrw.. longa. lista. rio nomes dos isso não sig11ifh~<~ n. f'o1·ça de urna idéa nunca. 
mais illnslires que enchemahistm•üJ, d:.tlwma· voncl(ia, o t;L so quer osperar quo a. unani
nidade, dc:->tlo 11 ;r,gu a romana., de:;dc Ciceí·o, mídado se manif<3Ste, convenhamos em qne 
qun em phrasc expressiva, condt~mnava o estarnos ddinit.ivarnontu cmpenhadrs nm que 
voto sHet·oto, pa:-::sando por :Montesquícu, o ,járnais r.dn para 11(,.-:; a, :wrori.t ele uma rc· 
grande ju1·íst:1 philosopho, por Alltt)l'Ji, um:J, f'ot·rnu. n nunea. clw~un n. hora de noss:t Jibel'
d.as figuras mais salientes da. HctJUbliea. 1\l'" 1;;v~5.o rlo p<Ls!'!acln o 1la. L'Oi,in:.L. 
gcntina, nu seu pro.jectu de or~"·nizaf;[o d:t Tudét irl.é<L, embora. de uma. 111Ul}Cir;t vaga, 
confc~der-ação d.tl,quelle paiz, p_or pensar~01·cs o nebulosa <tüllo no u.mbiente social, lmJtrt 
como Stuar't MíH e pelos piH'lamenCare:; Jíbe" da cabc!ç:t do nm, q110 lho dá. corpo c pt•e.; 
l'ael'3 inglezes, u,1,é chegarllloB ao nosso -r.ernpo, cisã.o ; :dmtç~a.Jn-na depoi:-; qun,tr.o ou c:nc(J. 
em que, além dos pr·oceres, além dos rund.a- A mas:-;a, qu:tndo não se lcvanttt em ro
doi·cs do regirnon parlamcntjar·, al~m dos acc,:ões s :!vagens, ú indiffercnto c fria ••. 
grandes vultos d.it Consi;Huiirt.e de 1823, en- E' sr~mpro UIJH1 minor·La.a.udaz que htnç::L, 
contrarnos. espíritos como os do Alene;Â,l' e lliJ, ot•delll d.o dh uu um povo ou do um pal'
Martinho üe Campos... lanwnt,o, as qt.w:~d.õus 11taís accnsas, as rrJfor-

0 Sn.. ANJr.ro DI~ Anrum-0 l,ypo du, pro· ma,s mais profunda:-:. 
1 ·1 i l't g que é c1un nos ho, dr~ ob~tar que dccrc;-
w ar c po 1 .c:1. t.nmos o vo1;o a. dr::o.:cobBJ.'i,o ~ Será porque~( 

O SR . .JAMgs DAB.GY - • • • dopo L t;(1- E li Popa o não c~~m~ag,•a, pr·esnntnrnc;nte qu'~ 
l'aiva. Quem qtwr· quo a.me <ts tr:;,,ti.çõllS de u nfto dtlVumus adiJpiiat• tn,Jnlmm? 
hom·a <ÜJ sua. pn,tr·ia nã.o pt'!ílo dcixtu• de En eompr.•ühl!nd.·~ri:t qtw 1;ív(~,.;::o:o u.m ;dcan~ 
curvar-s:~ Mm l'H'ofuntlo 1•espeito ante o vulto ~~e e"tr.ad!'din:wío os~o ~wgnrnonto, ~i os 
do vonera.ndo bahi:.tno. Sarat Vi.t. pódo não ter· pa íms arwntados fossr~m n1tHl1do d(~ · moi·al i. 
sülo uma. gl'ande intclligoneia, ·que se ele· dad<~elei·r,oral, :~i nullos rr~illlt)o:r-:t~ uma gr:·an
r;_~·;se a altur·:.t-s <dcu.ndoradas, undu paírw;sc dovw·uadrJ da~ t:~'IHS. 
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Dá-se ali, pcrém, exactamente, o contr~- O SR. JAMES DARCY-••• nem tão pouco 
rio. Lav1•a. a corrupção em larga escala. tol'lamos instituído a separação da Igreja do 
Si formos á Inglaterra., veremos Erskine Estado, da qual tão grandes vantagens 
May, o historiador classico parlamentar', adviera.m para este como para. a. Igreja. 
dizer o que foi a corrupção, desde a éra ne- A não podermos dar um passo senão na. 
gra da administraç~ã.o de \<Valpole até o co- t · d d · - lh · 
meço da se,·"!Unda motade do seculo p:\s~ado es mra as emais naçoes, me or seria 

, croarmos um corpo permanente de tra-
-e dabi para cá sempre um regimen que ductorcs para. copia.r todas as medidas im
nt"i.o merece os apptauso!! dos escriptor.:s e plantadas pela opinião estrangeira nos 
verdarleiros patriotas, a de cuja imperfeição respect!vos paizes; regulamentar-se de uma 
dão testemunho mais eloquente que todcs os vez o artigo da Constituição que nos ga
commeutarios as reforma!lconstante-3 e l'Pite· ra.nte a liberdade de pensamento, esta.tuin
radas. do-se que essa perigosa liberdade não vae 

Si buscarmos o~_ E~taL~os Unidos-modol_o além da cópia ou reproducção exacta das 
de nossas _institmçoes-BI'yce,_ em um cap~- idéas acccitas na França, na Inglaterra ou 
tulo especial-A corrupçr7o ele:toral, no;_; de1- na Allemttnhu. e, .Porque não ~ -na. Russia e 
xará. pouco edificados. I na. Turquia. 

Na Belgica. não é g:a~d_ementc.crdifferen~e De:)o_jaria ainda proseguir, si para tanto 
o estad~ ~~ causas. Da França, dJoarn Lock- não fosse mistq.r uma se()'unda proroc.ra.ç:ão da 
roy, RIV1Cre e outros. Na Allemanha, hora o t:l 

na Prussia.; na Austral ia, em toda a .Parte do · 
mundo, a succes.-;ã.o ininterrupta dn.s reformtts Devo concluir, porém, não só em obedien-
e sua instabilidade most.ram que ainda não cia. á observação do i.Uustre Presidente dest<t 
se acertou no meio de impedir a fr·audc,com- Cr~sa, mas, ainda em attenção aos desejos 
municando até um grande desanimo áqnel- dos nobres Deputftdos que me ouvem (na.'o 
lo::; mesmos que sustentam as medidas ma1s o.poiaclos genJ.es), necessariamente fMigados 
Hber3,ed em ma teria de eleições, fazendo com ue um tão longa sessão ... 
que_ espíritos; como o de Desmoulins, cheguem UM SR.. DEPUTADO_ V. Ex. tem uiscutlllv 
a d1~er q~c e urgente acabar-s(: ?om o suf- brilhantemente. 
feagiO umver·sal ... para.rcha.btlltar um re-
gimon prostituído, corrompido e infeccio- O SR. ANJZIO DE ABREU - E conrLtristad.o 
nado até a medulla. votos para a nossa causa. 

O Sn.. PrmsmE""TE-Observo a V. Ex. que 
a hora está finda. 

O SR. JAME3 DARCY-Ol)edeceroi a V. Ex. 
e em cinco minutos concluirei. 

Não sunhnmos p11ra nos::; a pa tria o rnpel 
do eter•na caudataria ntt corrente civiliza
dora que remouela o mundo. Pen:5cmos por 
noss~. conta. Basta. de jungirmos o Brazil <l 
opiniã.•_, tio estl•angeiro. 

. Porque n ·~ u p:·ocbmarmos confiantemente 
as nossas icléas? Por·q ue n;·w as hayemos de ter 
novas e origioaes ~ Quom já nos fulminou de 
completa esteríl 1dade? Acaso estaremos con
dcmnaJos a não c/f'ectuar uma só reforma 
que produza effeitos sal.utares e bencficos? 
Que importa que todas es;:;a,s na,çõe;:;, com 
cujo exemplo se nm; quer tolher o passo, 
nãu consignem o voto a deseolJerljO? Si isso 
tossf~ razão pat•:.t quo nos immobiliz:J.ssemos, 
então não teríamos instituído na Constituição 
da Republica o bello J_)rincípío da arbitragem 
intcr·nacional ..• 

O Sn.. gNÉ,\S Mt\rt1'1Ns-Muito bom. 

O Sn.. ANu~ro m~ AIJREU -Nem extingui· 
l'iu.mos o anonymato. 

O Sn.. R\ t~nosA L nu -- Nem a salnt:.\r 
)}opara•}5.0 du. fgrnja d'> Eitil.llo. 

\'r;!, J V 

O Sn. JAMES DARCY - Sr. Prcsidentct 
chegam até mim echos que me teem profun
damente entristecido, reveladoros da opinião 
que se forma <lo Congresso da. Republica; 
ouço dizer que- apezar· da grande necessi
rlí.tde de rehabilitação das urnas desmorali
zadas, da elevação do suífragio decadente e 
detcstado,-o Congresso NacionlLl não tcrti. 
corlLgem do realizar a reforma eleitora[ 
porque seria procurar a. morte por suas pro· 
pL·ii:~s mãos. 

Pois bem, senhorm ; acredito que, si fosso 
necossario, para acabar com a l'al~idade o <1 
mi~oria da:; eleições de hoje, darmos a nús 
mesmos, por nossas proprias 1l!âfls, a morte, 
e si estivessomos de tal modo chumbauos <i 
fraude <1ue oflbctuar a reforma que a exter
mina importasse o sacrifi.cio politico de ca.d(l. 
nm de nós-ouso acreditar, senhores, que 
não nos falta, ria coragem para votar essa. lei, 
c:~minhando serenos ao encontl'o da morte 
-si é que olla a morte nos pudesse trazer. 

Não teria, é certo, a magostade dar1uoll:J, 
otitra, pela gloria c pela liberdade, immor
talizada pelo but·ila.dor dos T1·ophdos, no ouro 
de son verso, mas seria uma morte somp1•o 
beUa, porqno, sendrJ ro(lemptora, seri:J, 
heroicn,, e o lloroismu, neste sombrio crf!.. 

17 
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uus.eulo .. lla.·s··.· g.·.·r·····c·:1···n··.d·e·s .virt·u .. dos .• . é caJ .. <..L ... <lial""o.cint .. u.·· c í'Wsgate. ;. ~ía,-;, p· onuloi; J vic~a. IHCí.il·a ... mais r<:tl'J, cntee nós,. como em to.d~~ a parto. felicitado po;· lodos os S1·s. Dcln~tatlos pro 
(Mitílo bem ; muito bem. B;·avos. Pallnas 110 seíilcs.) --

DISCURSO PRO:i.UNCIADO ?-r~~ SESs:\o DE ?.2 DE AGOSTO DE 1903 

REFOR~IA. ELEITOTL\.i: 

O Sr•. Galeão Carvalbal -
Sr. p,-osidnnte, qn:tndo o illustro Deputado 
pelo Estado do Pia.uhy ap1·osentou n. esta, 
Camm':t o prujc1~to do reforma o!o1 toral 
como o rosulJ;a,do do trahalho da Comrnissãu 
Espeei.al, l'JI'Ojecto quo tom siuo bl·ilhante
mon te tli:')ettthlo neste recinto. dt•clarou qua 
no seio d:.~ Commissão tinha,m surgidn ttB 

~müs prot\tndu.s di vm·goncias subr·e v:wios 
pontos o qne o substitutivo elabor·;;~,do lw .. vi:.L 
consubstn.nci:1do a méd.ía du,s opiniões uos 
:membrus ú::t mesma Comrnissiio. Fícára c:om
bina.do qt!C os divergentes . gmm1a.ríam ll 

1ibcrd:1de de díscntíl-o, quando se abrisse o 
dekttü, on nnciu,n(lo pol' essa, ocr~a.sião os rno
tivos de su:.L divcl'gencia. 

Eu · fliSCCJl'dcí pwfundamontn nu Eeio da. 
Comrnissiio o mantive sempre as mesm:,;s 
opiníõc>:~ qnc havia manif'cst<1tlo IJIHtndo 
fatlct pola primeira vez, crítíca.ndo o pro
;jectu dn Se. Anisio do Abr 11. Tínha peevisto 
qn·c poncD.<; moditlcaç~ões se c1.fecl;uaria.m 
naquollc tr:t.l,alho o, por isso, dmuu logo 
dolihnrei f'nnd.:.~mcotar o mou voto c, ao 
mesmo tempo! tomei a resolnção de. dizoe 
IDf.ds umn. vc~ o cp1e pcns11.va em um as
sumptu tfí.o mclindt·oso c Impurtant:J no mo
monto actnal da vida da Repnbíw11 Bl·a
ziloir·u.. 

O substiGutivo c1uc se :wha mi1 discussào 
(~om. pr~ctucna.s al1;m·a.<:Õo~~ é o primitivo p1·o· 
jcctoforrnulado pelo Sr. Anisio de Abreu. 

0 SR. AXTSIO DE AnREt: - B:Jm lta.ja, ::t 
atnrmaçã.o, pol'CJUC o contt·ario se tem dito 
aqui. 

o Sn.. GALEÃO CARVAT.IIAL ...... A COJJI· 
missão do :.JJistamento sofl'reu ínsignillca.n to~ 
retoq_ucs.e ibi conserv:td.a, ajunta de r'dcur· . .;os 

. crcvisfio reunidn na. capital dos gstacloii, 
Todas as medidas rmwcion,wir.ts foram c.11l" 
scrvadas, apczar do trü-:.ts .combatido. no 
~eío da, · Gomm.-ssão l(:spccia.t incui:nbíd.a do 
org;,\nízar a . reforma. eleitoral. · Algumas 

{Lolla.s con;-;ütuem innovaç:õe.:> uo nosso pro
cc~so eleitoral, não .sendo po~sivcl qw~ 
:Scjarn itppr<Jvaclas pol' üma n,s::;embléa l'epn-
hLwana,. .• 
~o cot'l'Cr do meu dhcm·so. fnndamentarei. 

u meu votú contrar·io t~ seniellnntes i.~ber
l'i~ções, que estão em de.sa.ccôedo com a:':l 
nossas tL'<l..tlições liberaes c con1 o p<LSHI1do do 
povo bJ·azHeiru, que, em mn,teriít ue system:;. 
J•eprcsentativo, tem :sustent;ado uma luta, 
eouBtante, assidua em aperfeiçoar o orga.
aismo poJUíc1; c em pugnar pela verdade 
da.s urn<1s, que é <t lnsc dos goveenos consti
tucionaes. 
~ãu te1·ci opporl;nuidauc de fazer ttm:.L cri· 

r.ica sovcea. ~w JH'ojecto ; não quero mosmu 
t'epctír o quo outro:.; ut'í1dures, ::tntes de mim, 
j:í. o fizel'<Hl1 com bl'iihantL.:;mo. Von a,pcna.s 
Jevantat· a.!gnmas d11vidas nuvas, que Jl~í.o 
io:·am su . ..:;·gcrida.s polos or;1,doL·es quo mo pre
c~doram, duvidas que reptlto de mu.:dm<~ im
port<tnci:.t e paL·<t as 'luac-s ch;Lmo a. tJ.ttcnçfi.o 
da, Camara.. 

Sr. Pt·e ;iden to, procu eci influir no flSpirito 
dos meus cowp:whoit·os de Commi:'lsã.o partt 
que f'ossen1 respeitados os alistttmonto:-:; <;xis
tentes: coml,ati, p:Jr·tant.o, o pJ·ecoi l,o du 
;trt. 87, (lllC dL;põc o S!3guilttc: 

<<Depois do ultima1lo o primeiro alista
mento foi to d.e a.ccordo com estí.~ lei, sorão 
confiidera.dos ínsu bsistcnto . .; todo.-.; os que fo
ram antcr·joprnente feitos. >' 

O Sn.. ELY~Er; GlHLI!ea:~m- Is~u Cl'<.~ lndL~
pemmvcl. 

O Sa. GALE7\o O:A.RVALIIAL-0 nob1·e De11n
tr~do vac ver quo as minhas considerações a, 
rosp~~íto :'iO funda,m om uma. in.terpJ•c1iitção, 
qun ,illlf[il vorda.dcil·a, rJo toxto constítu-
c.ionn.l. · 

Bmn ~e i q w:r -r-!ãn gcracs c just1~1-i ttg roela
m,u;íjo.; ~OI1r0 a. an<.LJ'ellia dos a.ctua.es n list:.L
menw~; estef'lwto, pol't1m, não jusl,iflea. o o-;
,_,,,lho de un1 clll·oit•J orn e.ujo ~;m-!o l-leaehu,m 
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JS eloitures cpw soa.lisün•ctm no regimon d::t. 
leiSn,1·:üva e no rogimen da loi de 26 de j<1· 
noiro de'-18,92 .. ·.· 

O SR. J.o:\o LuJz ALVEJ:S ~Nào ha dieoitqs 
ad~Iuirid.os na;. orden1 pulitictJ .. (A.poia(los.) 

do Governo na.quollâ t~poca.-a verdade dtt-l~O~ 
pr•e;;:enta~·ão nacion<_Ll. 

A R~public::. conservou a .. ele:iç:í.o dirccta,, 
c a Consti1.uição de: 24 de fevereiro definiu 
no ar L 70 o que seja. o elet'toe. 

A definiç;'w é muito · clar::t e c.oneludcnte. 
O Sn .. GALt~Io CARYAUL\L- Considero a. S:'lo eleitores, no eoncoito constituciuntt!, os 

eliminaçào d s aetu:1.es eLeitores corno tH11tl. cida,dãos maiores de 21 annos,que so a,lista.t·em 
vio1açi'io JJ,.gr·n.ntc do texto const:ittlciontt.l, mt fórmn, cüo lei. A concisào do texto consti
quc foi Lu t;n·prct:ulo na. nossa. lei. eloitor•étl. tucional esttt prov:mdo que, uma vez 111istado 

.. (Apartes.) · · n•d'üenn tb, lcl l1l11 vigol',o cidéulão l'l'\tZileh·o 
Aos Sr·s. Doput:..idos ou peço unicamente I 1! cleif;m· o p01·ta.nto., crnq_mmto üm·ar a Con

rJUC cscu tom .~t minh~t Mgwnenütç~io e p 111- stituição de 2,1 de fove:dro,. não pócle ::;or. 
rlerorn na" r"<r,zõos que vou dedrtzir pa.l'a. sus- osbultütdo dos:.a. q ualLlade de eleitot·. Penso 
l.enhr o filiO pen8o sm· um direito indiscnti-: que n:'Lo mtou dizendo umn. nov[.tado, e pOl' 
VC[ dos actll<LOS oluitOl'CS, qnc estão logi~ima- iSSO inVOCO em favo e dn, minlia, opinião a, lei 
Jnentc a!i~ta,dos. a.ctna.l n. 35, de .2G de jrtneiro de 1892, quo 

No ternpo elo Impor lo, o Brazil manteve no m~t. lo (lispõr.i o so.'..!·uir!te : _ . , . . 
durante Longns armas 0 systerna oluitut•aJ . «8ao clctlo1·es os ctcl<~tla.os oraziten•o3 
indieeet) ; a. ConstitLiiç·ão mon<tr·clüc·t, no maiut·os dy 21 a~wo.-l, Jr.i. quah(lcados c al.is
;~rt. 90, detm·minava. que a eleição dos Dopn- lodos conLJyme l01 <:UH~l'lOl' uu que se ahs
t.:.tdos c Sonadot·es SCl'ÜL feH<t por elnicõe; t<t em n:t foema destu, lm.» 
indirocL<ts, elegendo a, massa dos ci(t;ulãus , "~ lei do ~6tlo ,ianeü·o. foi cla1Jorad<1 pela 
<Ldivo::l, om :ts,.;ernbléas parodtiaes, o.~ eleito- C~m;m_t doi:! Dt:pubulos e Sena.J.o, . qt~e h:..t· 
rcs ela, provincia o estes os rcpeesentantoB d:..t vtam eoJ!1l?OSt? o CongJ·esso Constrturnto, e 
naç·ão e p1·ovineias. Os eleitores por semo- nn, ~~~:t dtscuss:w .tom<ty:Lm parto os chefes 
llutrnc systcma eram tempo1·:..wios. pultttc.od q_ue mt1!.-; se wtcre,:;:-nvam por· uma 

boa. lm el.mtoJ'<t.!. . 
O 811. 1\IOJli·:IRA DA SILVA - I·~rtt. con::~t:L· O con.:;olhoko Saraiv~t ~t cliscnt.iu' com 

tucional. carinhu o co1n ma.xirno intoro-:;sr~. 
0 SA. GALI~}~o CARVALHAL- Em 1880, Assim SOI11l0, UÓS podemos as~CVOl'~tl' que 

frtundo se diseuLiu a refo1·nw. el.ci lm·al, que a, inteepr•ebção do di::;positivo consLi.r.ucional 
instituiucntee n6s o voto rlirect.o, ,,b;wdo- alli est:J.. con:mbstanciad.a. do um mollu inil
nuu-se o r·ecut·so de urna. l'eJ'ol'ma consi.Itn .. luLLivel; houve urna irHeeprcH<.t~·ão authcntica., 
cionai, e a legislatura ord.ina.eb. olt,tboroll a c1uc se quer no mornent.o prc.~eute modtfic<11', 
ceiébr·e ler d(~ 9 de ,jannir·o do 188!, 0 :-;ta.he- com um;~ cl:tmoeosa lnju::;tiç;.~ p:r.ra tt(Ltwlles 
Jecond, a dl.oic.~ào dir·oet.tt o ao rnesmu tempo IJ rw cst:to no go:~o ele 11111 direito, clu qua.l 
(tccrescent:wuo aq cl~~Hor a q tw.lidado do n:"Lo porlem scnlo;;;poj;ulns. 
pei'ITli111011 t,e Oll }JUl'JJOtuo; n. lei Sa.l'ai v a, A lei oloitol'al de wo~ ül'a lll11<L Jei Ol'ga
corno <~ cth eunl10eid.:t, n:'í.o r .. ~zia rnu.is qur.1 nic:t. do nJntt.n:.tqã.o eoosti tucionaJ ; mui t<.t:; 
l'econiHH;Ol' nu cl.•)ii.OJ' tun:t, q1HdidaAc que rl:t.s suas dispo.~ir.~ões n{i.o pD1lem soe alter:.tdas, 
todas ;1,s leis d·Ls naçõos elll t;;t::~ J'oconlwcom- u ün tre dlag tlgtu·:t o. quo rno.nda. respeitar 
,t, pcPpel,uidadiJ elo el.eit.ol' üil'Ccl,o-<~ purma.- o> olei~ot•os antoi•ioemenr.o :.distn,dos; · u.lü 
nonci:t. d1J:> <~,li:-;i,;uneniJ'J;~. lwuve ítpOrlas o J·econhecimento da. qmtli-

d:~de de purpel,no . .; n,u;-; cleif;oL•e:; dircctos, quo, 
Hnnvo nma. mudanç:1 r•tvli~al no mecn,nis- mesmo 110 r·o;.::imcn d<L Lei sa1·:Liva, lll'OCi

ii!O elo i LriJ•;r,J, uma a.Jteraçiio peofuntla. nos ~ 1wum stLbr~J' lt)l.' 0 oscwevcr como CJJ1(Lição 
:~Li.-,;l.í1rnorit.os a. e:.~i,go da mngJsl,t·u.tuP.t,, só· da cn.pn.d1hdo elcií;oeal. Ape11:..ts Co i abceta 
podendo o cloitol' Hm· cl.i.rninarloJ p.Je mod'J, tima. peqncna 'oxcepr;ão pa,ea alguns a.nal
mudi:l.nçu de rlornicilio ou pceJ.u. elos diwitos plul.betos. 
JWlil;ico.-;, no caso elo f'a.!loncia ou i.ntcPd.ieçã.o Pvi.s bom ; como o;.;tes anal phabotos foram 
da gcreuci 1, d.oR sou.-:; bonl:l ; o clolLor deixou a. listados em vi r·laulc da Joi S;wai v a, e assj rn 
de ser liemp:n·ari.o, l'oi o~tc o pt·íncipLLl rcsul- fical'am ol.eit.ores d ieectos e por"manentos, a 
tr~.d.o cl:t. refol'ma.. lei n. 85 no ttl'i;. 22 consignou a seguinte ex-

Qua.ndo so dav:.t a climinaqão prn• rnudu.nçt~ cepçã.o: 
de clomicilio, er·a inüispens<n'cl. que se pro-· Serão mantidos no éLiistamento os eleito-. 
VI1SSo quo o eloi.l;ur so lw.via. ali~li<.tdo em res <r,n:tlph:thfJtos c1uaJ.i11cad.os ern virtnde d<L 
utl(i'!'U. comm•ea,, taos er·r.un a.s garanl;iu.s que lei n: 3.020, do 9 de jarwiro do 1881, saLvo 
rL lei S::t,L'Iúva eonf'uriu, a.os ol.oHoec,.;, eum o si 1;iverern pEll'lnto or:; direitos politicus, ou 
~ntull.o,d.o rn;1ntm· a .. ind.epend.nncia. e o rm3Sti- dell.cs estivol'€~m susponsos ])Jt' alguma ila.S 
gio inlicrcntu.s ao cleHoea.do, :.Lo c1u:t1 e:;;t;wa c;m':!:ts. e::;vecilie<tdns no art. 7-l da Constit.ui
r·oscl'\':..td.:t, a exocuç~ão elo progt•:t,rnrna, ca,pi tal çiio. ( llpa1·tes.) 
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A interpretação authentica do artigo con 
stitucional foi a mais liberal possh'el; re
speitou os direitos dos antigos eleitores, 
O legislador de 1892 procedeu com justiça c 
bom senso. Como é que o- legislado;.• de I 903 
quer revogar um direito já conferido e em 
eujo exercício se acham os eleitores actuaes ? 
Eu não me refiro sómente tws eleitores da 
lei So.raiva; trato tambem de todos os elei
tores que se teem alistado desde 1892 para cá. 
A lei Jlóde ordenar uma. rigorosa revisão 
nos alistamentos actuaes, para expurgai-os, 
de todos os vicios, mas nã,o póde annullal-os. 
.A disposiç~ão do p1·ojecto que estamos dis
cutindo encerra um attentado á~ teis eleito· 
raes, á Constituiçü:o e sobretudo aos direitos 
dos cidadãos que já são eleitores r•a tô~·ma 
da lei, como define a ConstituiçYi,o Federal. 

Penso quo o meu argumento nfto é t'rivolo; 
a eleição d.irecta :1ddiciona ao eleitor a qua
lidade de pet·maneni;e. Esta. é a lição de to
dos os povos cultos !lUe usam do re~imen 
eLeitoral. Não havia, portanto, neeessid:1de 
de um[~ declaração expressa neste sentido na 
lei eleitoral de 1892. 

0 SR. JULIO DOS SANTOS-Perpetuo era O 
Senador do Imperio; Yclu a revolução e ac::~.
bou com essa, perpetuidade. 

VozEs-Não é a mesm[t com:il.. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL--0 argumento 
do nobre Deputado não ·procede. O Senador 
do Imperio desappareceu, porque a revoiução 
republicana destruiu a Constituição monar
chica. (Apoiados.) 

Destruida. a Constituição de 24 de fe\·erei.ro, 
cahem por terra todos os direitos politicos 
que elJa garante, e as consequencias serão as 
mesmas. Eu argumento, porém~ em face da 
doutrina constitucional em vigot' e com os 
elementos constante~ da lei de 1892, que esta,
belcceu o processo para as eleições !cderaes, 
lei que reputo notavel quando a_compa1•o 
com a.s leis eleitoraes das nações cultas. 
Basta um estudo comparativo da nossa lei 
eleitoral com as leis da Belgica, França, 
Allerm1nha e outros paizes para se concluir 
pela bondade da obra do legislador braziloiro 
de 1892, que attendeu a todas as exigencius 
da doutrina. democ1•atica. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, em rolorço da minha opi
nião, encontro na lei de 189.2 um outt•o 
dispositivo que reconhece os direHos dos 
actuaes eleitores. No ca.pttulo li, que t-L·ata dó' 
~listamento, art. 10, está. declarado que «a. 
Commissão começarl1 pela revisão do c1tista
mento anteri01·, afim ele tl'cmspo·rtar, ~ndepen
dente de ,·equel"imento,toMs os nomes rle elei: 
tores que residirem na respectivu.. secção. 
Para tal fim, requisitará tla. autoridade com
petente .cópia n,uthentica do alistamento 

existente no municipio e, e:xtrahidos delle O!· 
nomes dos eleitores da secção, enviará· uma._ 
cópia da lista. assim formada a cada uma das 
outras commissões seccionaes, afim de evi
tar-se a inclusão do mesmo nome em mais~ 
de uma secção. ;l} 

O legislador ordenou, portanto, uma re
visão dos alistamentos anteriores, incluindo 
na mesma revisão. os eleitores alistados em 
virtude do regulamento Alvim. Ora, si o· 
Congresso respeitou os alistamentos ante
riores á Constituição de 24 de fevereiro, com 
que direi to vamos annullar os ·alistamentos 
actuaes, os titulas de eleitores que se quali-
ficaram na. fOrma da le.i ? • 

D.iscuti esto as::mmpto no seio da Com ... 
missão Especial, c sobre eHe mais particular
mente cooYeraei com o digno Depubdo pelo
Estado do Rio, Sr. Henrique Borges, que 
achou procedenteg as m}nhas con:;iderações. 
A Commissfto insisto, porém, na insubsis
tencia dos alistamentos·~ como uma medida 
de ttlta moralidade. 

Por qLLe não conservar um preceito legnJ 
tão salutar como aquelle que se contém na 
lei de 1892, obrigando a commissãõ de alis
tamento a fu.zcr uma revisão dos alistamen
tos actnaos c incluir eo;-officio os eleit?res. 
alistados at(; agora '? Por que não ll!lvcmos-
de I'espoita1· uma tradição tã.o liberal e do
mocratica, tão importante e benefica, que a. 
lei de 1892 consagrou em respeito ao di
reito dos que estaYam no exercício <las fun-
cções do ele i to r '? 

Eu não encQntro argumentos fundamen-. 
tacs que possam destruir a doutrina que 
venho sustentando com convicção. Deixo 
aos Srs. Deputados ::~ a.pi·eclaç~ão da.s dnYidas 
que levantei e ospm·o que a Camara ha do 
ponderar sobro as minhas palavras, atim de 
resolver com ,justiçét a. l'OSpcito de um as
sumpto tão grave e de maxima impurtancia.. 
em uma lei eleito1·al. 

Desejo resumir as minhas consideraçõe:s 
sobro o projecto,o poe isso rapidamente farei 
à critica, de outros artigos. Entre uó::;, tanto 
no regimen p~ssado como na Repuh1ica, a 
lei tem dado varias incumbencias ao magis
trado; na .Lei Saraiva, os juizos trabalhavarn 
nos al.istameni;os e nas apurações das elei
ç~ões, mas,:::;r. Presidente, nunca o legislador 
se lembl'otL do commettcr ao ma.gist1·ado a. 
runcção de mesario nas eleições, como o 
quer o projocto .. (Apoiados ; muito bem. ) 
Penso que intercalamos uma innovação po
l'igosa. 

O SR •• JoÃo Lurz-Perigosissima.. 

0 SP... GALBAO CARVALUAL-São muitos OS 
argumentos e os mais valiosos que se levari
ütm para cconclemnttr a intcrvençã.o do ma· . 
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gistrado no processo. eleitoral. Ningucmdeix:a 
'de reconhecer que _é indispensavel a.fitsta.l-o 
-das mcsàs clcitoraes, onde o serviço se re
sume no recebiment) de votos, apm•a.ção e 

·confecção de a.ctas. -o juiz não_ pó de envol~ 
ver-se em . tão complicado meca·nismo, onde 
a.s p3.ixões partida.rias são mais vehementes, 
onde em summa :t luta · eleitoral se est.abe-

' lececom tumulto n1i.Iitasvezes. Em muitas 
·eventualidades o juiz pôde jogar a sua. rcpu
hção, a. sua honorabilidade, o que é alta
mente incon venlente para a,s olevada'.l fun· 
cç-ões do magistrado. 

Basta u. leitura das -disposições do prcjecto 
neste ponto para a Camara certificar-se da 
-verdade das minhas affirmativas. A com
missão do n.lista.mento, da qual faz parte o 
juiz de direito da comarca, é a mesa eleitoral 
obrigaua., e nomeia as dema..is mesas nas lo
calidades Qndc o <J.listamento contiver mais 

· de 300 eleitores. Insisto nas minhas consi
derações: entendo que o juiz de direito não 
deve fazer pa1•te da mesa eleitoral, onde vae 
exercer as funcções de presidente. 

O SR. ELOY Cru .. vEs-Funcções po:iticas. 
Ü SR. GAT.JI~ÃO CARVALIIAL - De accordo 

com o meu . distineto companheiro . de ban
. cada. A Camara. certamente modificará o 
projecto nestà parte. 

UMAvoz-:-Sendo inconstitucional, porque 
o magistrado só pôde exercer funcções judi
·Ciarüts. (Trocam-se o·ut-r·os ap.:t.'r'tes.) 

0 Srt. GALEÃO CARVALIIAL...;.:.. No seio da 
· Commissão Es pedal discuti estas · questões, 
·mas fui vencido, não obstante te1• transigtdo 
com <~ idéi1 de fazer o juiz de direi to parte 
da commissão de alistamento, uma vez que 
todos estavam de accot•do no aba.ndono da 
objecção tüada. do pt•eceito constitucional 
que .veda ao Congresso-!!ommetter qualquer 
jurisdicção federal ás ·justiças dos Estados. 
( 1l-fuito bem. ) 

Foi minha opinião que o alistamento pre
-cisava se1• entregue a uma só pessoa e não 
a uma commissão composta de muitos mem-
bros ; Cdste systema já tinha dado resultados 
condemnaveis no .tempo da monarchia, a eo
meçar pela lei de 19 de agosto de 1846. Alei 
. Saraiva ·corrigiu as lacunas das ·leis ante-
riot•es . e normalizou os ·. alistamentos, con

·1la.ndo-os aos juizos nas respectivas co
marcas. 

As commissões de alistamento possuom 
o inconveniente de diyidh• a responsabilidade 
entre os seus membros, ao passo que o sys

--tema. da lei Saraiva accentuava a responsa.;,;
bilidade pessoal do magistrado;_ era ella uma 
garantia contra qualquer fraude. 

O SR. ELOY CI-rAVES --- ·Nós temos em 
·-s. Paulo um bom exemplo com a lei eleitoral 
·estadual. · · · · 

0 SR. GÁLEAO CARVALHAL --A lcipa.ttlista 
é um:.\ 1'eproducçã.o da lei Saraiva . com })e· 
quenas variantes; o alista'.mento é. prep:.trado, 
pelo jniz de paz,com julgamento definitivo do 
juiz de direito da comarca. · 

O SR. ELOY GuAvEs-E com recurso para 
o Tribunal de Justiça. 

0 SR. G.\LEÃ.O CARVALIIAL-Outro repal'O 
que fa9o ne:>:: tc momento é o que se refere á. 
sommn. do trabalho que pesa principalmente 
sobre as pessoas que formam a junta de re
cursos e revisão. E' qoasi impossível effe
ctuar tfio grande · trabalho no prazo marcado 
·noprojecto; em geral, todo o se1•viço do alis
tamento custare~ muito trabalho. O.s livros 
recommendados pelo projeeto são em ·nu
mero de sois ou sete, com a exigencia de l'U
brica varias Yeze~. 

O SR. JoÃo Lmz- Os juizes não tcria,m 
tempo para nada mais. 

O SR.. GA.LEXo CARVALITAL- A junta. do 
revisão reunida na capital de_ eada Estado é. 
incapaz de fazor o ser·viço que lhe estácon
fia,do pelo projecto. 

0 SR. ELOY CHAVES-Muito bem . 

0 SR . . GALE7\0 CARVALIIAL - A';'junta de 
re\·isào cómpete julga.r definitivamente todos 
os proces~os de alistamento. Para esse fim 
são remettidos pelas commissões municipaes 
de alistamento todos os papeis e livros. 

Calculem os Srs. Deputados quanto traba~ 
lho nã.o custa.r;í. á junttt, que depois disso ·· 
ainda mandará. tirar varias cópias do enorme 
a.listamento de todo o Estado para diversos 
dustinos ! · -

Apreciem ta.mbcm o trabalho da reparti~ 
ção dos Correios dando · recibo e transpor
tando est'J. papelada enorme em quantidado 
e ·volume! 

Calculem os Srs. Deputados as attribuições 
que são confiadas pelo prujecto ao secretario 
da municipalidade, ·e tudo gratuitamente ! 
Uma boa lei eleitor[Ü deve ser simples e pra-
tica. (.-lpoiados.) . 

0 SR. ELOY CHAVES-A simplicidade é ne
cessar•ia. 

0 SR. GALEÃO CARVALIIAL- Com OS di~- '1 

positivos necessarios para que a vérdade não 
seja sacriftcttda. 

O projecto manda crea.r agencias . de . Cor~ 
reio m~ séde de todos os municípios om que 
actnalmento não existam; é um onus para o 
Thesouro; sóniente , aconselhadq .. pelo meca
nismo complicado do substitutivo. · 

O Sa. Er..oYCIIAVES- Precisn.va ·· tamb(mi . 
organizar t1•opas para enviar ·todos os li~ 
vros. 
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-. êY.sR. .. GA:LEÃO CARVALUAL -~· A junta . dâ .. ·.· .o Sr.- Cr_uz Iviachttdo, _llll, sessão do '8eüado ' 
(Ú1l'>it~d -- doviá tercomp(;tencia ~úrneüte . par~ .,em .l:i de seternlJl'o . de .. 1875, .. ·._ p :·estou. ;o seu 
julgar os . rccurs.os •. ~ - ' · ;apoio <i icléa. do . voto a doscobo.rto. e Ji7.ia. ,q u c 

A eon11J].issão -tle ·alistamento nos munici- tinha sai~dades do tempo em que us Cloitores 
pios, por seu lado; devia jcdgai' os1wocessos de ::~ssign:~vam ,asJistas . . ... _ ..... . . __ .. ._ · . ._ .. ·· 
alist<.tniento, desde que . os _l'CQUCJ'Ontes. a pro- Dízia elle 1Úa;is que, a · .protex,tn dé próte
senta,ssem <ts suas petições acomp<:mhada.s ger uJgumas consciencias tirnora,tas, se tem 
clos.documeutós legaes. . Cl'Oado COIUO que UIU manto de .ll ;.,ute eSCUl'<t 

Da mnúoirapor que estáo'rgn.nizatla a jlirita para encobrir a. logl'l:H;ão, a rnáJé e a des
de revisão ê 'l;ect.trsos, o trabédho a ell:~ com- lealdade· O. oscrutinio ·-secreto é como a DOIJte, no 
mei~tirlo é. Cl.lia.si impossiyo[ materialmente. mumlo eleitoral I q uc encobre . os <.!esleaes 

O SR. ELOY ClfA.YES-1VIuito lJe1n. _{J raramente pl'otege as consciencias . ti

0 S1L GALEÃO CARYALÚAI,-Agoro calcule, 
Sr. Pl'osidente, o numero das c()pill.s, a que 
já mo referi ... 

O SR. JoAo Luiz AT.vEs-Cjnco cópias. 

midas. 
As nossas tr~~dições, a lição do pL~.ssado, 

tudo e .~t:í. iodicantlo a necessidade do rcstu,
belscimcnto dei Yoto a descober·to ob1·iga~ 
torio. 

UM SR. DEPUTA.Do~Não apoiado;(Apartes.) Ü SR. GALEÃO ÜARVALTL\L- ••• e :ponse 
si. é possível na pratica ... O Sn.. GALEÃo G~~RYALIIAL-DÚ:ts estas

O SR. JoÃo Lurz ATiVES-E devo ser foit::~. p:tlav!'aS, volto ;;i qu:;stão U<l org. nci:.t drL !'e-
dentro de tl'iuta <lias. f'orma eleitor-al, compromisso tomado pelo. 

0 SR. GALEÃOCARVALTTAL- ••• <JJ obser
yancia de 11m<.~ leiquc 1;om estes defeitos. 

O.SR. JÓ:.:\o LUIZ AtvEs - Ahsolutn.mente 
inex(:\Cluivel. · · 

b.SR. GALEÃOCARV.i\.J.,IJAL ~Acredito que 
vam:os tlêt .. r • ao p:.ü7. a. J)roYa. dó nosso el'I'O I 
fazenJ.o um;_t.J~l it'l exequivel_, irnpraticn.vel na. 

, sua-v·u.,·tc mais imporr.antol n., do alistamen
to . . Soi"i~ um ; .~ desillusào innnenstt pül'a. 11ós o 
Iíai'il. o fiovo, · si tivoi·mos tle cogH<.~r de uma 
nova rnfonna. lugo após o primeiro omaio 

·da lei pl'omnlgtLCLu. , ··· · 

0 SR. ANI~IO DE ABREc-Quant'J (~ inexc
. quibilidatlc dopi·o.ieeto, hni de demonstrar.· ~t 
CmrÚLI'<~ v que H'flo os projcctos 1nox()rttliveis 
aqni. apr-esentados. 

0 SR. ELOY 0HA.YES7"Nosta pn.rte éillCXC· 
ClUiyel. . 

Ca.mara. <l.O encetar o presente debatn. 
Temns vivido sempre nesta In ta incessante r 

cogita.ndo c;Jnstanternentc ele rei'ormn.s elei
tomes, desde :t nossa indepencJencia. 

Em 27' dejnlho de 183!, .Jo~é BonUhcio e 
Alves ·Branco [i.)l'mul:l.ram um p!'njnct.o, o 
qutt.l dava diroíto <."ts .mãos de fa,rnilh, vi uva;~ 
011 sop<~ra.da.,; de seus maridos, que reunissem 
a.s cundiçõp,s neces8arin.s para, o -exurc:cio do 
üireito <te o1egernas assembléa.s pri1n<U'Ü1s, 
do vota,L·o:n pol' intarmerlio . de nm do.:; seus 
tillwa. gc•nros, nclios ou qualqucrpn,r·enteom 
falta tiellcs. 

Adm1Ltia. tambcm o projocto o voto po1' 
proeu raç'i'í.o . 

O prr:jccto de Mir<1,nda. Ribeiro, .Calmon c 
Carnoit•t, Leão, do 1832, cnti·r~gav~t aos juizes 
de puz o ulista.men tu dos .. c.idadfi.o;-:; g uc ti
nh:un o dlreitu <lo yotar· nus cleiçüos pri-
IUi.l.l'Ía:-:>. , . .. . 

na.vi:1 o recurso p :tra. a CD,lUU.l'tL lUÜnicipa.l 
O S:R •. ANisio n1~ Ann:mu ·:-- Nli opinião do do districto. , . . · . .. , 

Y .-Ex. Qtíeril · fez o projécto conhece ó IH'O· Em1~::t5, -Aritonio. Ferr;eira . .França, ehi.bo-
cossu · clei tora r e o paiz. rou o seu-, prój.ecto -~.e:·,rofoúo~ eleito l'a~,e.s-

OSa. _· ELoY· GnAYEs'-:-Nôs tamb'em conhe- tabelecendo·:a elóiÇã,õ. .directa· e .. deterrnin~ü,ldo 
c.em. o __ s. ___ (_'l'r_oc __ c ___ m_z-_ •. s.- ~--, __ ap_c_'r_ tes. )_ . .. · .· ·.. . · q ue .sá podiam 'ser. d,ele.~tore1 s _.· .os qi~ladã.os: · _ · · 

. . . •. . 1°, .Ue AQ ,annos. o idac e; ._. . · . 
bsn.''GAI,EÃ.o OARVALIIAL-St•. PresÚlen~ 2°,·.casados (JU paes d~ jilbos proprios ott . 

te, il:ccoitei o voto·. a descohêrto e sóbl'e este adoptivos, ou bemfoitores Jlühlicos; 
a~sumptonadamais teobo _a a.ccre·scêntai• ao 3?, remedia~lus e .decentes; .. . 
q~w j'íJot,Hto cym ·mtritq ~brílf1D. pelos ·orâdo- 4°, sabenP:oler. e:esçl'l?Y,er;,.,: 
res~,qile _ rim .Pl'ecedeí'.<:\m':• l!Jli1 ' tocl.o -caso,_·· re- 5°, .não. empregados ,pul1Hqqs; _,_ ... .· ... , 

._ ·.-,CQl.'ç\o 4 ,: ·G~flla.~a · o . tésteJ:iJwl~lo ·ae alguns Go; .sem cr.h'Jle . ouyoto , que.;.ex~~ua . obi:iga· · 
·pa;~IaniéntL~.i·e~ · · :d9 . 'ari_ttgo ·_regiJ111m; ·qtiando ções. civis., .. ·' ·· •, , , ..... . . _ ..•. ... _.···· ·_.·.. . .. 

. · tiyéram dndiscutlr lhaterià ·:~.eleitoral ;·· M'éh~ . . 1~lcgrvefs; ~ertam, .qf(,çi4n.cl'ã_i:)s cl~ nv.tior .co.n ... 
deÉr-:de A:lmeida~nà. sessão do Senado:de · 4 de· :fi~nç:a dqs elei-tores~ ,·~.< ~ :: . .. . .. . -•... · ,- .··, . _ .. 
seterohro de 1875, ·Pl'Opoz o voto' a cle~cobe1•to .•• l~st.e .projec,Lo foi i, capitulado com() .. d(3 :> re~ 
como o meio elrtcaz para qú.o o voto fosse .forma constitucional e ·nit.o fof cofl:Sidorado 
sincero, independente e hem pi~ommciado. -objooto do deliberação. Um outro !n'oj~cto 
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submettíclo ao estudo da Assembléai Geral~·-·. Em-_1848, C:Xrnéiro Leão,·• vi~conde de-Morife 
pelo Sr. Espel'idião de ·Mello.·Mattós, em1838,- AlPgl'e; visconde de Oliocln., viscond~ de 
consign<LV~ ~ e:dgen~ia r~a rendaé:~o- 2UO$ Macahé, _Vorgueiro e outr9s, ·em_ lu_ mmoso_, 
como cond1çao para. ser elmtor,e o ele1tor de- parecer, affiemrcvam o sogurnte·: 
via ser ürn homem probo, de bóa~üuna, são - « As Commis:-:;ões nuo pretendem sust~nta1• 
entendimento e a1Tci<:-o<Lclu á cau~a do Brazil.- a perfer:tibilidade de n'ossas leis . org;wwas ; 

Errr 18'10, G. Pimcútol Bclleza-roc1igru um <W contrario, ella~ adm.iiiteni qne o. s_eu 
projccto completo, tJue foi somente impresso; sy.stema geral póde see 1nelhorado o mofllfi
estc pr·ojecco entregava, o alist.amcnto a. um<t caclo no intet·esso do paiz; porém, desto ponto 
commissão-composta do vigario, do juiz de de pa.ebla a imputar ao complexo- de. ll<;JB~as 
paz o presidida, por uma possoa nomeada pelo k~is todos os abusos quo se notam na~~ ele1~~Des 
presidente· da pro-vtneia, tendo o yoto do geraes. e locn.os, a rlista,ncia. lhe:~ pat·ece 
desempate. A commissào fazia a lista dos ünmensa; e eis por que, admittin1'to <1 c J_n
fogos (·xístontos nn. pêLroclüa, ·entendendo-se veniencia de ;_tlguma.s elas reforma,s proJe
por fogo-o número de cinco indivLiuos sem eta.das, as ComTnissões j1ilgaram •!-eve1· de 
diil'crunça de idade, soxo, estado ou condição. cla,rar. em justificação propri:1, não eompar•
As mul1.a::l seeiam applicadn.s para as dnsue- tillmr as idéas que prosuppõom :-::emo hante 
sas da in::;teucção publicii,. _,_ hrvuc1.iva,. N<1 opiniãt> cbs Commi:-~sões, si as 

Depois vier" m as leis eleitoraes de 1846, elciqões não sflo sat.i:-.factorias, não deve . [1, 

de 19 de sotcmbru de 1855 <ttê a lei S;waiva l'(~spons<:tbi1idado recê.Lhll' sobre nossas lms, 
do l88l,quo creouno Bl'azil tL eleíçãodil·ecta, p_uis que todos os ê.tbusus, f'rn,udc::l .e violon.
indo ao c•ncontro de uma iJ,Spiraçflo geral do cms que se podem apontar toem s1do pt·:.ttl~ 
todos os chefes politicos daqllellcL époea. ... cados em opposição üs mais 11enclica,s dispo~ 

A propo;:;ito do tantas reformas, ·ele tantos :üçõos ,lellas. 
projectos ·de leis eleitora.es, as Commi:-sões O impulso para, se commetr.erem taes ahn
pü.rlam~mtares usavam U<1.quellas épocas da sos "to111 pa.l'Gido dos ministerios o p1·esidentes 
mesma linguagem usada pelos politicos dà de província, agentes immcdiatos da admi-
hoje. E' assim que em 1843 N<•buco de Araujo, nhrtr·a<:ão. . . 
como n•eiübro da Commis~ão Especial encar-. Assrm, dclm.ldc ··se reformarão a:s leis HJ o 
regada.de ul'ganizar uma lei de eleição, .es- mesmo espírito · tiYer do clirigil· n. sn;t ox
cre·da os seguintes conceitos em seu parecer: ecuç~;'lo. O result<J.do nã:o ser à mais satisfa~ 
« Destruir-de chofee ·as cau!.ó!aS que conspi- cGorio ,» 
ram contl'a, a legitimidade das oleiç.ões e Em 1855, em pnl'ecor elabrn•aüo por Euze
que teem tornado a época desl;inada paraa bio de C~ueiroz, mat'qnoz do OlinJ.a, visconde 
mani(est~.u;n,o da. vontade nacional eomo uma do .\Iu.rangu:~pe, Gabl'iol i\ltmdos dos S;wtos, 
verdarle1ra Cftlamidade, fút'a ünpossiYel; não viseunde do Sapucally e Pimenta. 13uono, eu" 
estLL só no p Jrl:?\l' do legislador destr·uír, entre eontramos a:-; seguintes verdade::; : 
ou-tras eousas, a indi1lerença com que a po- « "\.s l'et'orma.s om rnabria,_ ele tankt pon
pulação ol!Ht pnrn as el("Íç,õus e a impn- der·açã,i) co1no o systenw. eleitoraL que é, 
dencia quo. so apy·ovcita de:•sn indifleronqa para _,ssim d1zer, •J espil'ito Lia Constituição o 
para úsar 1le todos os arcificios; a impunidad11 a base do systema rop1•esentativo. HÓ üevom 
ttue expõe ú vingança o fmcu que não vota S\W de(~l·otrdas dopuís do se haver conse· 
como o poderoso o a immol'a.lídu.de que se guido não n. pl'obabilidado, e rnenos ~L simples 
aprovoit:L llc~~a ilJ!punidade pam vencer ; a po;;si bilid:tde, mas sim a. cel'teza. · tle mel no· 
ignoyanci:L e a. dependencia de algumas classes ra.mentos de maior importancia. 
da; socierl(l.dê (?l:•tpndas, nilo obstant~, para . , ~s.~ m, de?alde se refôrma:rilo n.s lets. Si a 
YO~ar) e .·as.arnbiçoes · lJessottes que ... se ·a pro~ opmmo publtctt · w o. Governo, ·· _aprovettando 
'vei'tam 'de.sttis ' c i rcurnstrurieias· ··par ll: · depos-; a cttlma dr~ s·paixões, não: c'ontiverern • u -espi
, ti~arem 'e '·~t:·iu fíi_tihare~11'"-. expellind.o· ·d a. -1 uta rito ele ·pa:i•l.id<i no:s l1ll' immodera.do dese,jo .de 
eleitoral os pri'hcipi.os ,politie·o::;i ; ·a elegibi-- vencé1•; ;o resúltaitlo será o mesmo, e'nesse 
li~ad~ de .• todos·,:,os··'~rnpri!gadds: publiCas e ea.so,~ab'pin:i:ã'o des·rairacla sobee as. verda
sua · interfer~ncia-'Hlegi'tima: na:S eleições; ue d(lira,s· CttUSiJ,S'âo.mal, O attf'ibuirá·ao iucom
modo que a. socierlade·não·vê n'eUHs o~:fiscaes ploto rbs refol'·ínas obtidas; e as exigeilCias 
dos abusos, •.. IIlas·inven~ores.· e pl1rnpliées:• ao.· crescerão na raz:'w éHrectada.s conceHsões. 
·tempo e á'ci-vilização -pertence'~· ;obrade in : Diga-se ao.puvoa·verJade comfl'anqueza. 
fmíclir mt população a cons.ciencino de seus, O defllito· O.ão· está nas· leis, sim nos costu
direi~o~.· ~.-liberdad~s,; ·o·intQresse. pel~ :'·eleição me~ .. ·~ão'·espm·o, pois,i.ell'e. :o-. rerriedio'. do 
dos f'eus -r,ept•esentant~s, o "1espir;ito: 4e'rqsis:·. legisládpr··sóinéiite ·; procure 0 cada 'ün13 con~ 
_ tenc.iri · ~D.>a ud~., ~ .· .v~o,I·~ncias _q t1e_'inv~1·tOtn: ~. 'Ci:h1rét' ~cºni .-os • seus o:~furçps P.ar.fi•'qu~ •. um[J. 
~~pressao.da•.· ul·nai· •.. a: •. Nl1mo·rahda,de··que!sàn-- ?Piniã;b ·puoUca•·mats ··forte· que>os'.partfétós 
titica todo~ . OS l'eCU·rS9~7?ás :am biÇ()es pessoaés prejudiq neC áquelles quci • • recorrerem ao: êlli· 
que conspiram .contra a·sociedade. :>.>' pregb 'daJ·frn.u'dé' e.datvlolencia. Os costú~~s 
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não se•. COl'rigcmtão prompt:únentc.como ... se 
~~lteram,a.s leis ; o. resultado pois será. lento, 
mas. infallivel, • • e . o povo .. não paSS(11'á pela 
decepção, .St?mpre perigosa, de esperar da lei 
o queella não póde realizar.» _ 

Sr, • Presidente, todas. as. reformas, • t.Jdos 
os projectos procuravam . levar a elfeito 
uma a.spir<~.ção geral, que se resumia na .nc
cessid(1de de <.lar representação <is minorias, 
e a Constituição monarchicrt nenhum com
promisso tin.ba em se\l texto sobr·o tãu im
portante as:)umpto. A Constituição repu
blicana de 24 de· . fevereiro consignou no 
a1•t. 28 o mai.s solemne compromisso da ga; 
rantia da rep1•e.~entação da minoria. 

Para quo tal garantia fosse uma realidade, 
n·) seio da Com missão Especial mr apresentei 
::1 idéa de ser prohibido o rodízio, uma voz 
que m:.~.ntinhamo.~ o voto incompleto. 

VozEs- Como evital-o ~ 

mesma bã.ndeira e estavam rcsolyidosafazer 
triumphal' a mesma politica. . ..... · . · 

Eu considero .esta ·• attitude como franca. e 
leal .. (Apoiados e apm·tes.) 

Si não batalha1·mos péla annullação do l'v~ 
dizio, naLia. conseguiremos na peatica. As 
Ca.maras ··serão sempre unanimes, s.~lYo, 
quando•o governador tolerar a eLeição do seu 
adv~rsario. 

O iUustre brazileiro Fr.mcisco Belisarío 
Soares de Souza, no seu bello livro O systenw 
eleitoral . no Brazi!, expõe ao vivo as tenta
tivas· para se conseguir a repre.->entação da:-; 
opposições. . 

Ao a.preciar os resultauo.s pJrnlciosos d::t. 
lei dos circulas, comme~ta: «Todos conhecem 
o. mu.llogro de tantas e::;peranças ; ~ candi~ 
datura. desamparada pelos chefes de partido 
::uão tinha probabilidade de vingar. A questão 
decide-se com o Governo, e uma vez profe
rida por este a. ult~ma pahvra., cessa a luta, 

O SR. GALEXo .CARVALIIAL- Sr. Presi- ficando em campo,unicamente os candidatos 
dente, si não tomarmos uma pruvidencia., governistas.» ·. 
nesta lei, que prohíba. o rodízio, nada tere- Estes conceitos eram publicados em 1872 e 
mos feito de efficaz para a garantia das oppo- parece que fora.m escript.os nos .üas do hoje. 
sições, quo ficarão novamente á mercê da Ao te1•minar as minlus considerações 
generosidade dos .. chefes politicos governa- sobre o projecto, tenhc) ainda ,tomado o com
mentaes, contr;t os quaes esbarram qualquer promis~o solcmne de affi.ema.r á Camara e ao 
esfor(~o e todas as combinações dos gt>upos meu • paiz que protestei. no .seio da Com
adversos ao partido do governador. Eu re- missão contr.a o dis.posto nu a1•t. 71, onde se 
pito aqui o que já foi dito por um chefe repu- declara que (lUando a imposição de multa 
blicano il!ustre, quando declarava que tudo fõr provo·cada pol' ·denuncia. de •• qualquer 
se osboroava deante da. acção das commissões eleitor, reverterá sua imp01·tancia em pro
executivas acampadas nas capitaes dos Es- ,ctlo cl~Jlle, do instituto ou estabele:!imento 
tados. que fôr indicado na denuncia. E' o ragimen 

Não tomos, é certo, as candidaturas franca- da delaçã.o, degradando o processo eleito1•aJt 
monto officiaes, ma.s no meu entender se- fazendo do eleitor o instrumento do paixões 
ria muito mais sincero que .assim· o fosse, SL>l'didas e immoraes. 
porque no momento actua.l os partidos gover- Si • es~ivessemos nos tempos do ·antigo Iru-
namentaes.dolníuam sem contraste. perio Romano, natural seda o emprego de 

Cochut, no sou livro- a Histot•ia do Suf- taes indtviduos tJara auxiliares do podcl' su
fragio Univei•sal, es&uda o quo se passou em premo. 
Ft•ança e .1•eproduz o pensamantodo ministro Naquella opaca floresceu. o otllcio dos de
Forcado la Roquotte. que dizia com energia: la toros. e. sol:it•etudo, no tempo de Tíbet•io 
«as candi .atui'as omcmes não pertencem a esta classe hedionda. chegou . ao seu P03to 
um . regimen determinado, • são de todos os culminante •: contava em seu seio patrícios, 
systemas; toem sid() praticad~-l nos mais li- ca valleiros, libertos, escravos, yhilosophos, 
beraes--na Rostauração,.n,o Governo de julho lettrados e. advogados •; .todos disputavl).m a 
e até na Rep-gblica. ; especialmente na Repu- vergonha de .conseguirem uma condemnação. 
blica, • as candidaturas • offlciaes foram. sus- · Muitos adquiriram fortunas colossae:~, e em 

. tentadas· em. circ.U:l~res com uma exaggera- compensação os delatores tinham a sua re-
ção que o Governo não p1•etende imitar.» sponsabilidade pessoal empenhada,. quando 

Cavou r, o illust1•e homem de Estado da mentiam ou quando era perdida a causa. Ti
Ita.lia, a<} vogava tambem.as bellezas das can- berio me::imo se desembaraçou muitas .vezes 
didaturas .• offi.ciat}~/e• diziaelle que.não. p()dia. do ta.es .. instrumentos,. pelo ... exílio • on .. pela 
o Gover~o ficar estranho a esse acto · .. supre~ morte, quando não.tinha necessidade dqs seus 

· mo da v1da de um povo - às eleições, IlJ.aS serviços. . . . · .. ·•······ .· .. •.•. ·• . .. . . . . " 
·deviainteryirpublicaínente.pormeiosfran- ·.· .. ·Et·~ ... tão •. · abjecto .• ·.semelhante·.·. ()fllcio, que 
ººse .lea~s, rec()nhecendo como amigos não Tacito nos Annaes qualifica os delatores como 
a.o.s.que esta.].'i~m, disp()St()S a prestar.apoio·a à. especio.de ~Orn(3t1S que~só . do pr<>posito pa
qualquer açto dos •· mi.nistl•os, ··•IIlas aos·. que rece •. ·ter sido in,entada. para ,gerar calam.i~ 
abraçavam os set~s ·• princípios, . seguiam a d ·cdes e desgt·aças publicas. , 
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•·· E ê o ··c()~gressoreÍmblicallori~ : Bl'azilq.\ie~ . rá.z~nuo dearitemão . uúJ. appello sole!Un6ao · 
já tendo 1·estaura.do ·. essa .classe na applicação nosso Governo, .. · para. que' se .. mantenl1w np 
de ' leis fiscaes, quer estender a sua influencia seu alto. papel de exe9utor fiel daJei.<Ent_Ec 
na execução das leis eleitoraes •. A minha nós tudo depende em grande P.ar~e da, a.cçao· 
patria nãO püde voltar aos tempos de Tibe- do Poder. Executivo o dos govei~nã.dóres dos ·· 
,rio ; em . nome de:ts nossas tradições de Estados o não da perfeição das leis que o 
povo civilizado e magna,nimo,. aqui ·• deixo Congeesso po::;sa elaborar. · · 
neste 1'ecinto o m::m lH'ote~to · contra seme- Ou1iro facto r predomina.nte neste as:mmpto 
Jhante disposição, que macüla. o pi'ojecto é a .intluencia. . que os ·costumes publicos 
(g1e •. se .pretsnde converter em lei do exercem na marcha. dos acontecimentos so
paiz. Bem sei quB o problema do s:1ne:1~ cü~cs: No mais, tudo é relativo nomun(lO . c 
mento eleitoral precis::t ser· cnf1'entad.o com por isso, na phrase do maior philosopho da 
ener·gia; lla muitos annos appareceu o mi- França., o relativismo deve semprd dominar 
crobiJ da fraude, contra o qual não foi dos- nossos projcctos o nossas .. esperanças, . pois 
coberto o medicamento exterminador; os que o aperü~içoamento continuo suppõe a 
.nosso~ antepassados fatigaram-se de di.zGr, impet'feiç5.oconst~ntc. Da part~do Governo 
como hoje se repete, que uma . reforma a smceridade é imprescindível ua realizaç~ã.o 
eloit01·al era uma necessidade reclamada, po1• do p1·ogramma, que .. tem como · ideal a 
todas a::; opiniões políticas do paiz e que regene1·ação completa elo systema reprc· 
convinha, entre out1·as CJUsas, destruir a se o ta ti v o. 
inddfet·ença com que e população olha. p ~ra, Vamos fazer um novo esforço, dotando 0 as eleições. r ·1 í 

1 
· · d" 

Ao mesmo tempo roeonhet?-.iam elles que pa.iz corn a. re1orma e ei ;ora ; vamos pe u' 
ao pl'ogrosso moral · é que pertence int'un- o concurso de todos os patriotas na obra in
dil' no povo a con~!~iencia dos seus di- gente que o regimen republicano está pe- . 
reitos 0 libeedadcs;. só assim · adquirirá. 0 dindo. Si a oxecução da nova lei fôr uma, 
interes3e pela oleiçfi.o dos .. representantes. 0 desillusã.o e si as · fr:.mdes continuarem ::t 
espü•ito de resistencia. á fraude e ás violen- my::;tificar o Toto popular, havemos de con- · 
cias, que invertem a .· oxpressãoda urna, á toss:.trque o regimen eteitoraJ não está prc
immoralídad~ qne santifiea todos os ee0ursos, pa.rado para enthusiasmar as ma,ss<:l.s. :poJ?U
ás ambições pessoaes que conspiram contra larese que forçosamente existe um VlCIO 1n~ 
a sociedade. cognito que impede o'üorescimento das bel-

Legislemos com de.~a.s3ombro ; mas não lezrts .do systema r.;prcsentativo. 
ê · pel'mi&tido a uma assem h léu. republi- O remeo:lio scrt\, a remodelação constitucio
cana. a con{'ecção deleis reaccionaria.s. Não nal para o estabelecimento da R~publica. so: 
convem ·apregoar quo vamos fazer uma re- cíocratica.. ( M1âto bem ; íJHJtto bem. fJ 
forma radical, quo ha de :.tbolir todos os orador e co;;i,pl·inÍ.t.mh!do pelús 8J·s. Deputada:< 
viciosoxisl;ontes; o nosso intuito ú moi hora.r, p1·esentes.) ·· 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 27 DE AGOSTO DB 1003 

REFORMA ELEITORAL 

( Vide pag. ·\67 do pt·esentc volume ) 

o Sr. Rodolpho Paixão- Sr." 
·Presidente, Y. Ex. não se amedronte: 
Venho px·oferir duas palavras, apenas com o 
fim de esclarecer um ponto do.projecto em 
:deba.to~ sobre a qual ainda pairam duvidas, 
.qtle precisam f]OI' d~fei~as. · ... ····•···· · 
• Ao 4iscutir, pela primeira voz, o projécto 

~ .. .Anizio, analyzoi vt)';rias de . suas. disposlç~ões, , 
~ssignal~ndo as .,irnpérfeições ~e: umas e ·. as 

Yol• IV 

porfoicões de ou h• as, conforme ·· o CI'iterio 
que havia adoptado. Disse, então, e ora o 
repito,,.que o systerilado 'VOto uninominal · e o 
do voto co1nulati1io ·.·em lista completa concc-. . 
diam . igual fo.rça, : ou yotencir;, eleito,·t~l, ás'' 
minorias. .. . . . ·. . . . . . . . . . " . . .. .. .. 

D(3pois,· diversas,.omendas e . aubstitutivos 
fora1n offorecidos a9 ·çltado p1•ojecto ··; entre ·· 
este~ qm s,ub~cl'ipto por. dis~in~tos collegt\i 

. iS 
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meus dé haneétcla,···eoJBa.gran'do o vot.o ·cumu~ 
lat.i'!)O pm .. lisla_ .. incpmpletu, ·-··o, qual,_ quc~Iito 
w-.fo,·çtt_•eleitor·alconferida.-_ ás_• minorias . . -·-nã.o 
di trere ._dos deus systen1as -a que acabo de mo 
ref,n·ir; qual dos sysGemas, portanto; devo 
sc1'- lWeforidoX Cecio quo não erro, rtssirn 
resp.1ndendo: aquclle que·, além des:ja concli
ç~w aprecia•vol., offerecrw outvns quo o recom· 
mendem• devora.s. 

Ora, à" mim me prtrccer· _.que ncnlnun ex
cede om vantagens o do coto curnulnti1)o em 
·lista completa, o qual, g;u•antindo Ü.B mino
ria~~. como os dous cgfc lhe diBputttm a. pri
mazia, a eleição de u.m representante 110s 
dist.tlctos ,,_e tms, uuatro ou cinco Dejm
ta.üo~, si ellas possuirorn a qwuta, quint<l. ou 
sexta. paPI;e de cloitol·arlo, mais um eleitol', 
respectivamente obocloce ao pr·incipio cunsti· 
tuci J!l:.t.l o rcspond.o melhor ;.L aspiração. do 
paiz, como vou donwnstr<.d·o : 

O u.rt. 28 do Estatuto elo 24 do fevcroiro 
preceitw1 : 

En posso· clal' o meu testewnnllo a.1·cspeito
pois :.hei prescnciacLo a . decept:ão de mtlitos 
chefes locaes, · depois do serem apuradas ~1-:: 
codulas por olles _ clistribuidas e contada;-; 
com o m:üor cu1d;1do: é difficil fazer-se. um 
born 'J•odizio ! (1?-:·sas.) 

Senhores, para qucí hypocrisia? O )·od·:~âo 
é perfeit:.tmente justifical··d no regimen 
eleitoral vigente. 

A ma-ioria,, quer go-v-ernamental. c1uer 
opposicionista, -desde que sn scrne forte, o 
f<1z sempre e o fará si a lt:i :t·egula.dora. da 
mate !'ia t~ isto lho dél' lognP. -- S1 e· la. <.li:-;puzer 
de quasi todo o eleitorado, como sóe acon
tecer, ninguom lhe negtw{~; l'azo:welrnento, 
o flireito de eleger t,Lntos Dopntado::; qua.ntos 
o que deve ter o districto onde pleiteia. 
A minllria não póde aJlmentaJ' ti pre~;enção 
de eleger r:lpeesenta.nte no distr1cto om que 
a. sua. fo1•ça, ou potencia elellorul, estiver 
a.quom dos limite,s Hxndos pela. lui ordi,,a.ria, 
regula.dor:.t do a.rt. 28 elo nusso e::il•,tuLo fun-

- d;trnent;tt!. ·~ 
«A Cam.co·a dos DeJmtado_s compoe-so de Como affirmei 0 systema do voto cwnu-

re.jJrcsenlnnlr::: do poro, cte·l.los pelos EsUt· -.. , .. ' .. · . . d .. · . ·~· l · -- 1 D · 1 · 1 1' 1 1 . 1. l l21:0 em hsta mco?,lplela, dmxan o d,O ? ocl:~-w 
~o·-~ J?0

•·
0 

... ,1·:'i nc 0 
__ 'el :!·rr.t , _'il/~(~1,~(~'!. ;J 0 ílargas pqrtas abertas, nilo abafará o ela mor, 

;,;1!(ficuJUJ dtJIA{O, [JOtUnúdu C! 1CzJif.,S(;r!- -} ~- .,. •t . · t•f'· l Jl t 
l' -0 d 'n · .

0 
. · c~ li.11S nao muto JUS lle<LVG, ·que (~ e om 

cça. - (~. zw rw.>), levantado, desde as primt"i_r(tS _eleiçi1es pro-
Poi:s bem ; o systcrnu. i.tdLw.1, do voto em cedida~ ern toda a Republiea, de conrormi-

Zista incompld(r, sem accl!íil.uluçtío, não fere, dtLde com a Jei n. 35, de 189.2. · 
eomo.so t.om. assevm·aJo nus to J'ocinto o fúm Hlt poucos dhl.S, o i Ilustre repl'e:::enta 1tc do 
d.ellc, o pl'oceito consLitneionaJ que a.cabo do S. Paulo, Sr. Galeão Carvalhal, cujos pore~ 
ler; a. lei n. 35, mí.tnllan.w votar .e:t<h elei- gr·inos talentos :l,drniro, cntittiu a op1nião, 
tor ·nos .-~ ;1 3 do nurnero dos Depu- pu1·a mim extravag-ante, de St'!P nnn:rllada. 

-, --c -- "toda c.t eleiQílo viciada pelo ror1izio: qn;Í l es-
;; 11 5 caparia. ao rigor de . semelhttute el'i t.orio, no 

t~tdos do Dlstricto, gíLl't.Lnlíc, f1'acarnonto, é <~Cttml regimen da loi n. 35 e 1lc outros que 
'l'ül'ri:ulo, a l'epmscuta<~ilu das minorias ; estão sendo pt•opo.~tol5, cru~ lt~l syst.em11 nã.o 
vor·quo estas poüm-fi.o voncél', si u.s rna.íol'ias r·ospondfl ~i a1•dento o.spiraçiio ;w muit~·- Sl.'s. 
üzuL·em í·odi.;:;ill, nos dbtt•ietos de :3, :1 uu 5 Deputados, que não quw em o ,·,,diJio, q11o o 
Dop :l,itdus. üesdo que; diSlJonham do.s 2 dOtéstanl, classdlcalldO·O como irulnccncia., 

- eomo fraude t)ue pr~·ei:;a ~nt· completamente 
5' cvitt~da. 

3 3 O ;.;ystmna do colo wdnominal rosonte-so do 
-ou- do oloitoru,do, maif3 urn eleitor, rcs· mn::mtissimo. dcfeitCI; .. por•qnautu a mu.iorla, 

7 8 si. tiver· grande fot1;a, dividirà o seu oloito-
poclifvmnonto. Os trcs systemas que eu tenho ntdo em tl'es, quatro ou c:inco gnrpus, :vo
an•tlYZi.LdO üworecem mc.ü..;, muito mais a::; tu,ndo cada um destes em o nome de corto 
minorias, dando-lhes força igual, numerica,- cu,ndiuato. · 
meut,c f'al.lan .o. )Jas o systoma Anizyo, do Deste modo, impossível. se torníU'á. :t e lei~ 
voto cumulativo, em lista complete!, vae além, çfi.o do candidu,to da minorü.t, si olla, não 
acaba de vez com o classico 1·ocli~io e faci- dispuzel' da qua1~'t1.1, quinotu. ou sexta, pu,rte do 
lita aolJtenção dê votos poramisade, sym·- -oleitor·ado{ 'mais um , eleitor; ·no ·,,ctbtrieto 
pathia,, gr·atidã.oí · · etc.; • ao candidato da. roi•- onde pleitea1•; a.o · · pa.sso que o systemtt. do 
noria ~ ·voto cumulativo, e~n lista- co?n1Jlela, cor~a O· 

O systoma do voto cum:ulati,;o. em. lista ma.l pela, raiz. · _ · · _ · 
incompleta não ovit·t o malsioailo rodízio, De factó, .. segundo· esse systema; o eleitol'.r 
que hn. J.o, que1• c1ueit•am qum• não, impe1•ar, te11do um _numOt'll de votos igua.l:ao·dos 
_dos;.tbwuda.ment.e, difflcultando, de' mais, o 'Deputados JlO ·-· districto, encllet•á'a sua-lista 
processo ···eleitora;!· 'e conc.orronuo . Inuita;SÍ com·ti•es·,'qt1a,tro ou cinco nome~, conforme 
-vezt~S' plu'a a-derrott'i/ d:o cahdidato ·.de maior• a circuinscri:pção oléitoral a._ que:.p(n•tencor, 
prestigio. · • - - •-·... •·-_· -·_·---•• tm•nando desuecessario o ~·odizio. pu.ra a vi.•· 
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APPENDIOE 

c to ria de todos. os_can,didatos ela maioria, 
desde • rlue cita disponh;:~ dos<J/4, 4{5 ou 5/ô 
do eleitorado, mais un1 eleitor, apena;3. · 

hunzaili a. 'iiW alionwn puto.! como .. dissO 
Tcrencio, razão porc11Ie, em voz. ~e con
dernnar esses ·no hilissirnos sentimentos. 

. (lUC t1.tmbem CUltivo.' em 1TICU CÓl'aÇ[O~ 
antes os !om·o, cnm a, m::txima, frariquoztt 
o sinceridade. 

Considm·ado soh este ponto tle • vista, ·.de 
extnw1·dinaria, impo1·t;mci.a .•. o .projeçtu Ani
zio de Abreu·resiste,.gllharLlo, ao .. confeonto 
com 0:3 substitutivos a elle <tpro::;enta.clo::;, en- E'. oddente, l)Ois, (lUC, ainda nerte easo, 
tre os quaes aquelles IJUe cons:,,gr<1m o syste- o proj'lcto üo · •. illustndo representaDte · do 
ma. dv v· lo Cl.wmr-!ali!;o, eíii lista incon1plelf!; Piauhr molllol'<ütenclo {ts as:pira.ções dtts mi
para, mim o peior do todos,.nosGo paeticulnr, nol'Ü·~~;. 

visto complicar o processo e dêU' largas en.- SP. Pre.'-idente, ao vir á kihnna, · declm'ei 
sn,nchas ao ?·odizdo, :·mm cotl(!ecicw In;üor po- qne não tinlla o pl'oposito do faz1~r longo 
tencLL eloilora,l ús minoria:-:;. (:lpartcs.) diseurso, visto como jC~ ha.viaexposto, clrsen-

E' incuntestavcl, oni que peze ;w·; nolJl'OS yrdvídittnet}ic, a minha. humilcLe opinifLo a 
De111ü:.ldos ap:wtistas, que 0 pr·ojrwto ll.nizio rcspoito d<t projcc 1.ada reforma olcil,or;tl. que 
mat.a,, de vez, 0 1·orli::ío, <n·ro.hndo-o entre so esli;L tl'ansf'orma,nclo on1 unHt vcrdaJ.eira 
as cou"a.s inuteis-. !>ara. quo cs~o jogo, tão colchn, do .t·ct11llns, tinghln. ·de val'ie;;;~tlas 
cond•:rnn•tdo, da,:,; maiorias, sl ell:1s 11 5_11 pre- coros, cuj8, tomtliua.dc nínguom póJo üetcr
cisaJ•i1J dolle para vorwcr· em I,OLl:1 a linh:1, minaL', neste momeuto. 
desclo q110 soj11rn lmf..tantc fortes? Si o eleitor Cumpri a promcssD,, l)Ol'quo tenho pro-
11ispuzet' ele :i, ,1uu 5 voto;,:, não clcíx::u·{l, em cm\vlo e:<da,re::cr, em p:mcas pala, vra , u 
l'egra., dn vot[Lr nos 8, 4 ou 5 nomes dos can- ponto mais Juvidoso. provl1nJo que o sys
dida!.O~ cio parti:l_o, [tnl.ll de r1ue t·Jdos tri-- tema, llo rolo wnwlaliro em l·ista r:omplel!: 
nmpllom. · d;'~ á:-> minoria:~ fOL'Ç<~ 'igual ti qne lhm; con-

0 dosapparocirncnto do 1·ocli~io é a unica, cedem us sysLemas do coto i'ninominul e elo 
-ranta.gcm d.v wlo cttiíHtlt.tlivo, em lisla r;a 1il- r·olo cumulurivo em ti:;li.! incompleta. 
1Jlel11. ·t ~ão ; hu. outt·a., como já dbse, do alto Coucluiodo, pois, doc'aro á Oamara, com a 
valor p:Ll'i1 us ·nlinol'ias, i.L. t.LUaJ. ::>aliumei em minl1a hid,itualfL'cLnQueza, quu nwJlio desejo, 
meu pl'ia!Oil'O Uiscurso tL l'Ospdto Üú PL'u.jeütO com<? l'epubltcano da ~ctlm g:ua.r;l::t, JOl' ga-

Aniziu··. '.~x;p•·.L·o.:sa ... l·ldr:·me• u. o m. u.· .U·o· .)C·guin.~o :1 ~·g .... 0.n1~d;·l·· o" J;.~~;;;[~'ot~l.· ç~~lpg,;·s.ti~~~n~.rH.cti;J:1°.i: 
<d~; mms fqcJ.1, po f.;y:-t~nut de hsi:a quo n~o pos.sarn, jrtn1:1.is, ser sopllismnJa. 

C(Jll~plol;a, comngmr o cn.nd 11~ln,to cl. ·, • m1- i mprmnmm.u.e. g• Yül\lar1o r1ne o Congl'f~s~o 
nor1n u!n_vuto .de. sy~;rpatllJa.. mmzado, nito pt'!dc, sob pena do fabeat· o syst;oma. re
ou g'l':tWino do ell'LtoJ', .'!llü pudf· Vut,;w! present.ativo, concod.ct• on gt~rantit· o dit'eito 
om tt·os, tpw.tt'o ou . cmcn nvmc~, q~w~l de clciçilo n,o .candidato (lllC nã.u posstw, olo
ob.t.cl~o ,to m.P>:m~ ele ... ltoJ·.· c.;lso .. osto··· <.11!:!·. rrH.~.nl.us P.il.L'a ~.·sr.o; rna:H·.··l.uve c.lecrot.ar· t.rrna. lei.· 
ponh;~ de u.m nn~r:u votr_~. (_Apo~arlos). . 1 quo. raspoi~tJntlo a, .uo11~!'ina con.sl:itncion.al. 

Se. Pt'OSiden te, eom·o.'!'OlJ.uhlle:.~. nu sull'.·.r.osp .. o.nda. (~ ,JUS.ta •. asp·t .. l'a.:·a.~. diJSj.):wttrl m,; a.II:~s~ 
cerco, quo sou, o prup;tgandlsí;n. ~mlonto, t.adus do puum' ou, ontao, manto1' n. legis-
qno. rui, ont. on .. rlu q. no o irlc:Ll, em n.1tLtol'iajlaç5.1J em vi (O L', co.m toclo~ os llofeitus. ·la
de c~le1ção, sct•ia cada um vot•tr de ac- ounas e ínf.et·protaJ:õo . .; antinomicus c oxti'a
cot·clo com as sun.s convicçõe"' politica,s, I vaJ,r;m tos do ql.lo dia lnt sido object>; . pro
rompendo qnaosc1ucr vínculos. de 1mren-

1 
ceder· tlo modo con trn,rio ó gaSLl1t', . i nu\ t.i-

tosco, .:u.nizade, gr.atidiio ..•. etc.,.fllW .. ·.·.·a .t<tl!' n1.cnte,. pl'Ociosissimo tom.po e illüd···i.l' gl'ogos 
se oppnzo.-,som: mas, homo sum, d :níhit o troyanos. (Jfaito bem; ?nrtito bem.) . 

' ; 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 27 DE AGOSTO DE·I003 

Sr. :['re~idente, não esl;r11~hem y, EK. e a annual. .• '-" ·••·•· .· .. 
~ 0 .. Sr. 'sc.ares. • dos ~ll,ntolll-~.distinctissimo• collega, • fazr.r o meudisc'tirso 

C.am.á1 ... ·a ... ·. m .. ·ính. !1 .Pl'osenç~ J;lestcv trtbUatt. • ;. ve- ... -. :.Nã.o tt;ago,pois; ptu'a e~tcposto,.tw.qual;so. u uho, na. phrase'gentil de urn illustre amigo ó arrastado l)Or urrí dever tto· conscieucit\{os 
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APPENDICE 

-~cUidados c .asp1·coccupações.de um estreiante, 
. nemo a,ssumpto quc·.•metraz aesta.tribuna 
,3 de. natureza a p1'ende1· a attenção da Cama
_ra, já preoccupadn, com outros projectos que 
.teem figurado na ordem do .dia .. ·· e • q.ue hão 
dado Jogar a discussões tão brilhantes. 

Confcs3o, Sr. ·Presidente, que, si eu pro-
--curasse . ou mesmo pudesse guiar a minha 
·conducta pelo que. enF varias vezes tenho 
7isto neste l'ccinto, si em mim fosse maior a 
:preoccupação do theol'ico, do homem· que 

.·procura sustentar uma dout1•ina o abrir ca
minho atr:wés das convicções allwias, outro 
seria o assumpto • ~ seduzir o meu espírito, 
que não a, aridez de um orçamonto e muito 
.menos do Orçamento da_ Guerra. 

O SR. GALEÃo CA.Rit\.LUAI... - Orç~amento 
muito importante. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS- Conteaste 
.embora com o vigor e eloquencia. de outros 
oradores a fraqueza das observações que 
tenho a fazer neste momento, valem as 
. .minhas pàlavras peht convicçã.o que alimen
to de c1ue, cuidando dos interesses do exerci
.to nacional, tenho trabalhado pela defesa do 
meu paiz. 

Ma.s, S1•s. Deputados, quando me refiro 
aos altos interesses do oxe:·cito . nacional 

·não quero dizer que me preoccupo com os 
'interesses de ordem individual, por mais 
r.cspcitaveis c1ue estes pareçam, e ainda .. que 
sej:L do meu programma defendei-os, sempre 
quo clles se achem com a justiça e com ara
.zão. 

Tra bu.Ihar pelo exm•cHo, naaccepção ra
stricttt em <1uo ])rocm•o emprogar o t'ormo, 
.con~iste om oscolhe1• um melhor systcma 
para a l'oalização dos serviços que estão af
.:í'octos á administração da guerra, tendo 
muito em vista que as falhas existentes na 
.org;Lnização actual possam ~eL' remediadas 
sem os grandes incon venien tos das dcspesa::l 

._excepcionacs. . . . . . · 
Duhi a vanbgem que .. tenho mn. discutir 

esto orçamento, que é para. mim de. impor
tancia ·capital, por•que cada vez mais me 
comfcaetro da neces~idade que ha de cuidar-

1 mosda d11fesa nacional, melhorando os meios 
·que, a meu ver, são indispensa.veis para a. 
, garantia do tcrritorio patrio, deante das 
possíveis complicações a que • nos • possa. ar

, rastar. a politica.intel'nac!Onal. 
E () exercito e armada. nacionaes,. como 

: fo1•ças permanentes . qui3 . sã.o, consti tu. em a 
baso, cmno hão de comtituir o nucleo em 

·, t~l'no ~o. qual so ba (le formara grande re
·sistenma no momento opportuno, ·. cimcmtada. 
·;~ll~.rX~Jo~ ._ .. c_• •. pelo·•·.P.atriotismo ..•.. do ••.•. _povo>lJr•a-

Des~e "então, St•. P1•esidente, se m<rafigura 
·-w~~ipao se póde abandonar ao a,caso .. a sorte 

do e:wrcito nacional, sem de alguma fól'ma. 
compromettor o Juturo do paíz . 

E, assim senuo, :permitta. ·me a Cama.ra dos 
Deputados que eu en.~aminhe as minhas con
sLleraç:ões, • abordando a questão do preen
chimento dos claros exist~Jntes nas iHoieas do 
exercito, que:::tã.o imporbnth;sima, porque é 
essencial na o1•ganização dos exerci tos. 

Sr. Presidente,torlos os paize.i que toem as 
suas instituições militares, procuram reali
zar o typo do verdadeiro soldado, () typo do 
profissional, segundo rBgras • fixas. que no 
Brazil teem sido inteiramente descura.das. 

Vem da monarchia o mão vezo de consi
derar-se o exercito naciunal. como asylo de 
indiv1duos que buscam unicamente vestir a 
fl.l.rda com ·o fim de fugir a alguma acção 
policla.l. 

Os governo.:; republicanos-é doloroso di· 
zel-o, mas é ve1•Jade -não teem sido maís 
prevenidos, de sorte que continuam os abusos 
substituindo a lei; apeza1' do q11e está clara
mente d'Jtermina."ru na Constituição Federal. 

Ao contrario do que suppunhamos e do que 
era para desejar, na Republica.-é a mesma 
desídia contribuindo pu.ra. o enfraquecimento 
do no~sas instituições milit-ares ; é o des
a.mpa.ro da. lei para os quo procuram fazer 
da carreira. milita.r uma. nubilissima profis
são ; são. os •- governos ··republicanos, e'mftm, 
consentindo que as fileir,~s do exercito sejam 
occupadas por indivíduos sabidos da intima 
camada. da sociedade, como réos de policia, 
os q uaes se procura corrigir. 

Si eu não contasse com a acção do tempo, 
quo inevitavel . e .fatalmente lF\ de trazOl' 
remedio para estos males; si eu não con
tlasse sob1•otudo n:.&. promessll. constituci•Jnal 
qne determina. a obrigatoriedade do serviço 
militar para todos os bra.zileiros, seria o 
caso de preferir a. dissolução. do tlxercito a 
vel-o organizado como se acha, sem nenhu
ma. condição de garamia. pJ.ra poder desem
penhar o seu papel constitucional. 

Parecerá. que ha. oxaggero nas considera.
ções quevenho fa.zendo a resveito do estado 
em que se acha presentemente o exercito. 

Mas, Sl. Presidente, si as minhas palavras 
porventu1•a ainda . pl'ecisam de confirma
ção nesta Casa, ahi e 3tão . as affirmações do 
proprio Governo, CJntida.s no relatorio dú 
honrado Ministro da Guerra, o qual men
siona na pagina que vou ler á Camara~ os 
mesmos vicios a c1ue me tenho referido ·nas 
o bservaçõ~.'l a.n tol'iores. 

A' pagiO(t 4a do seurela.torio, diz o Sl'. Mi· 
nistro: .... . 

.·. o((Com o preonchimonto dos claros ]?olo 
volun_taria.do não podemos oon ta.r, pols, 
sobro .se1• por de mais moroso •. o muitas 
vezes.· ill)possivel, como.' aetu~lm,onto 
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acontece, tem o grave iucoov'~nientecdé autoridade de V. Ex. , sempre providénciaf 
fazer atfiuirem as fileiras indivíduos ql)e em assumptos desta ordem. ·• . ·· .· . -_· -_ .·.· ._;: 
as procuram t1nicamentec..; comoum ült~-:- Como acabei de mostrar: a V. E.x; e a 
mo re.curso de ivda, e sao petal cspoc1~ dasa.,-com as proprias :Pala,vras .. do,Governo1 
que sôá custade muitos esfor:ços e de- é preca1·ia a situação om que se encontra 
dicação podem os nossos offi.cme:; dar· presentemente o exercito .nacional, desfal-
lhes uma regular cducaç:;t.o m!J.itar. cado em suas fileiras, porque éimpossivet: 

As difficuldades da -· sltua(;ao creada encontrar pe:::s:>aJ idoneo para .prcenchel-ag 
lJelo ':pessoal assim obtid~ são _ain~a com a pra1ica até. hoje adaptada do v~lun
rnáis -· <.tggrttvadas peln. lllSufficwncHt lariado som premio. No emt:J.nto, as lo1s d_e · 
deste. » (bi"ç~as, .não só mente as relativas aos exerci· 

cios anteriores, como a qn~ . se refere ao · 
Eis ahi a verdade simples, como a de- exercicio vigente e aquella que diz respeito 

monstra o honrado Ministro, o quallamenta, ao exercicio futuro, tlxam o pessoal do ex
assim como nós o fazernus, que, <1 falta do ercilo em 28.160 praças; e o Governo justi
uma.lei salvadora, seja o volunt.ariado. o fica a conveniencia. desse numero pela ne
uoico meio actualmente posto om pratlCa ces~>-jdade que tem de garantir a grande ex
:.tfim de obter pessoal pttra occupar as fi• tensão das nossas ft·onteü-tts e do noFso lit· 
loiras do exercito. toral, por exigencias do serviço e da instru-

No entretanto, a Constituição da Repu- cçào e a tê por con~ideraçõe3 que se prendem. 
IJlica no seu art. 87, § 4o, estabelece o se- á nossa situação inteenacionl\l. 
guinte: O quci, entre:anto, me surprehende é que, 

«0 exercito e a armadn. nacionacs compol'- apezi:i.r de::; ta necessidade palpitttnto, repe
se-hão pelo voluntaria_do sem. :premio e, na ti.Ja aqui todos os annos, lt:mbra.da pelo 
falta Jeste, pelo sorte1o prévramente orga- proprío Governo o~ suas mensage~ ·, o Con-
niza.do. » gresso :'{aciona.! nao tenha atttmd1do a este · 

Ora, desde que a _ experiencia te~ mos· gl-jrolreclamo e procuro de facto reduzil• o 
trado, como apropria palavm offic1at con- effectivo do exercito de ~8.000 lwm·ns, fi. 
fessa no trecho que acabo de le~, 9.ue o vo- xall.o na. lei de forças, para o de 15.0_00, con
luntariado sem premio oão é sutfic1ente :para. {(.1rme determina o prc.,jecto qu~ ~stan~os 
dar ao exercito nacionat o pessoal de que dis(mtiodo e como tn.rnbem se pode verifi- ' 
elle carece manda a lei das leis que sere- cu.r pcias leis que discriminaram as. despesas · 
corra ã -p~ovidencin, do sorteio militrLr. do .Mimsterio da Guerra nos ultunos ex-

Por que, pois, até hoje ~ão se rec~rrou a ercícios. 
o~se r·emedio, como deternuna o preceito con· 
~Htucional ~ OSR. GALEÃO CARVALIH.L-E' esta a fixa- : 

Existe nesta Casa, lla mais ou menos tres ~~ão para, os tempos do pa.z. 
a.rino5õ, não dil'oi dormindo o somno do osquo· o SR: ScÚ.RI~s n·os SANTos-Mostrarei a -
cimento mas dormindo o somno da oppor- v. Ex. que, apozar disto, os inconvenientes 
tunidad~no seio de umr.t commissão especial, ~ã.o consti1ntes e que é o propl'i.o Governo· 
um projecto, proveniente da ~utra. 9asa quom vem lembrar ao ~arla,meoto que ~sta 
do Pa.rla.tnento, rogUlando o :~ortow m1hta~. pr·atiea só tem contributdo par< I. de3orga.ntZi.\l' 

Si eu não temesse infringir o llO:'SO Hogl- u :mrviço.lrci mosmo adeantc, mostPando que 
mentu, pCllírüt a V. Ex., ~t· • Pro~idcnte, esstt medida, em vez de sa:ti:;fazcr Ullla n~
uma proviJ.oncia qualcgter, 11~potmrw. m_os- ccssídade de orJ.om cconomJCa, tem conkt
mo a al La autoridade de V· Jt..x · no :;ontulo buido, não unicamente pat•[t a desor~ani~ação 
de ser dado para a ordont do dia. dos nosso:-J _ do se1·viço, mas pa1•a rt desorgantzaçao do 
trabalhos o projecto a que ac~tbo do me nv pr.,prio e:tercito nacional. 
rorir. E' verdade, Sr. Presidente, que a honrada 

Não hypothcco o meu apoio n. c.~,;J e p1·ojeeto; commi.~são de Orçamento procura estribar o 
ao qual aliás já tive occ~tsião ~lo o:ITerec~r seu :proced,men to nas necessidades. ele nosstts 
muita.s ernenua.s· mtts, pedtndo &. llltervençao finanças, que exigem esstt anom_alla nota~a 
de V. Ex. sobre' o assumptoi creio ter C ;lfi· entre a lei do orç~mento e a let de. fixaçao 
corrido bastttnto no sentido de encaminhar de forças· e como já tive occasião de dizer o 
o estudo da CamarLt :para a adopção de uma repito ai~dà, não deixa tambom o p~·o.pr~o 
tal medida, que esttt sendo urgentemente Governo de reconhecm· que esse desoqmllbrw 
reclamadu. como uma solução de ordem con- tem contribuído .fortemente para. a deso;rga~ 
stitucional. nização do sOrvíço do exercito nacional, con-e 

O Sn.. PRESlDENTE~Opportuna.mente direi forme menciona o SP. Ministro da. Guerra no 
:~V. Ex, o que ha sobre~ assumpto. . - seu iiclutorio. Mas o que mais . me admira' 

O SR . . SoARES · nós ·.·· SA~Tos,--Bom avis11do em tudo E; to é que, apezar . de sua confi~são, 
andei, pois, Sr. Prcsidcnto, om reclamar a o a.Cf.úal Ministeo nfi.o lte:;;ite em segml' t"' · 

~· -· .. ·.-· 
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})l'aticn.da§ administrações n.nteriorcs, ap_re-: a contribuü' com .o n;tcu . esforço pal'<L al
S<;)ntanclo.·ti, FJua, · p·ropo~.ta, ·corhó .. . tez, · .:po~'qúc· cân çat· esse iimüescja.ao,}eomtautu. pJi'ém, 
tamhcm, entendo .. que: assim exigem as con- q;1é da, cconolnia . prete,nf)ida nã.o pqssare
dições fi'nanceil;as do paiz.~ Qubt·~ crer, ~e,.. sult<Ú' a, llcsoraanizaÇão de serviços. : (MHilo 
nhor.es,qüee . .;;~esej~urn . 1Uotiyopoderoso~·. · hem .. ) , . . ~ ... ·•· .. ·.·.· . ·. , 

No e aso de tJUO nos occu:pa,mos, porém, a. 
0 SR. GALEÃO CARVALllAL'-SÔ C ·-única- medida. \il'OIJuSta, SL lembta" Ul11íL llCCQS~;idaclo 

m~nte. que :podü1, ter a su ; ~ opportunidacle q11i.t.ndo 
O SR. SoAP.ES nos SAN'l'OS- ... , ma~ no roi a.vonr.ada. no:;ta, Casa, hoje não tem mn.is 

meu cn L<m tlOl' n ~to é sufliciente JXtra essa razão de existir, pelos inconvenientes que 
('Olltl'i1dicç~;tÓ, ClllO ·se tem I'Cl:Otitlu de UlUlO tom Jll'OUllZ:iÜO C., TnU.Í.S n.inu<t, pela V:.Lntagem 
para._ nnno, ne.:;tcs ultimos tempos. O de~- que lm sempre mn serem ücviJ.amen to·gu:1l'
·3Cgülibrio resnLtanto desta. desharmonia. o.'ltro necHts as no:;~:as l'conircü·as com pes~ua.L :uffi
a lei do orçarp.edo e a de fLx<~çi'w de ful'ç:u.s, ciente, para üYit;Ll' os perigos que, elo um mo
trazendo uma reducç:ão do qm1si mctêtde monto pal'n. ontró, possam surgir·, alLcmndo 
para. o cffcctivo do exercito naciunal, con- fundamento a. nossa situaç:ão inte1 nal:iunal. 
tr.iiJae p:.~ra. o menor cuid;:~,do no empregudo Dema,is, S1' .Presidcnto,não posso acreditar, 
matcriíJJ buJJico, e clahi os incoi!V.onientos sinceeamonte cLigo, que esta nossa con1lucta 
U.e quo podem resultu.r Jwejuizos, cum•J tom soja, dicta t!a, tudca,monj;e ·pela vool;í.~do de 
::·ealmonto resultado pu.I'a os inturesses do economiza,r, quando tenho visto c:mtoeizações 
}Xl.iz. ( Apoi((dos.) serem da.tt~s 116sta Ca.sa pn.ra cxucução .de 

B<~sta dizet que, pol<t lei de organização i.ea.b~tlhos que P;Jigem grandes dispenúios d~ 
zwtual, os coFpos <Ll'rogimcnta,dos pl'ectsam dtnlteiros publicús r~té sun completa. reah· 
1,er Um e(fectivo de côrcn. de 400 p1 ·~ças. zação. . · 

Ota., si~~ loi do or·Ça,rnouto rnand étroJuzir Cingindo-mo (L ma.toria. que preciso clis-
clc · facto o offecti r o . do Pxcrcito a. 15.000 cutie a.go1'a, o Orç:amcnto d11 Guena,, direi 
homens .• ÍIU})liclta.mcntc Li.carão . o.;; cor_pos quc,só no cD,pitnlo-Obras Oiilltarns-. muitas 
rotluzido.;; a nm oJfectivo de 200 praças de ~er·iam as ubs~~rvações (}'ne eu teria a ra.zer 
:pret. ·.· .·· . .. ·. . • . . . . ... . . . . . si de f:wtQ ou q Lrizesse demonstt'ar .que nem 

As .. · :Jcsvantíl,goDs que daJli .resulta.m :;;Ii.o sempre ·a. necessidade de economiza, L' tem 
ini)ludivois : a.incb agor:.~, })a;·<.~ citae urn illlpcdido o Governo de . empt•oltendoe tra.ba
ra.cl,odc <:tctualifhtde, <lLHJd.evc ,influir gra.n- lho{ qu.e, por serem dispen(liosos, J)Olliam 
deniento no cspü·ito dn. Ca.mat~a. afim do que soffL'ül' ;:t<lía,mBnto na su:.~ cx:ecuç:ão. 
se <.lC:.Lbe do .vez com c~stt :mumaJia, gue só Ao en vez d.isto, q ne sel'ia convonientc, pro
pôde trazc1· incün\·enicnto~. 1:onw os que cnra~sc economizar. reduzindo o numero dos 
votl assignala.ndo ; -ainll<L ago!'a, qmtndo o J.ofcnsore):; dn, p:tt,rii.t, o . nurneeo de soldados 
Governo teve nccessidatlo ·do razo1· seguir da Repuhliet~. ;:1, nvm VOI' muitoerradantente, 
pn.ra ~~.srcgiõesdu sute nol'tu do paiz l'oJ·çu.s porqur. não pôde sm• boa polítí.ca. aqueUu.quo 
desi.lni.l.das a rri.a.ntc1: <L intcgdda.de das nossas tuntc~ di mlnuir os í!lcmento~J da defesa na,
J'ronteiras. nas 1·cgíõc:s afast<Ldas do Acre e cional. 
·!e Matto Grosso , fui' obrigado a ;wgmen tiu' St'. Prcsiden t,e, o Governo passado, ao 
o ofiectivo dü~:-ics batalhuo::> ue :wcúrLlo com t1un.l, sejc.L dito incidentemente, sernpt·e doi o 
íl.. l'•·sp(l ::tiva o1·ganiz~LÇ~ã.o. mnu apoio polii,ico nesta Casa, foi fecundo 

Xão (istanJ.u. p ll'l~m, autor·izaclo .. pela lei em inicÍí1tivas no dcpaetamonto da guerra, 
(lO orça1ncnto a ;wgmontae o pessoal d;.~ Ninguurn poder<í nog<LI' ao iHw;tre márecha,l 
cxc1·ciiio, rnesmu po1·quc o volutüaJ•iaclo sem Mallet a !:iU[L grande activlJ.adc, o sou ompc~
premlo. em taes condí.çõos. não . ufforcce as nlto pronHlu IHL fi.LiiH~ da, reorgauizaç'tO do 
gar<.mtias nccc::::;n:l'ias t\ esse deside>·ah~m, excrcHo da, pr;,tei;1 ; ma~ tambem ninguem 
teve o cxectrtivo de translet·ir• .J:>raças de lins porlcr·•L ncga.r quo o Congresso Nacional som
para .ontros eor:pcis, resultando da,lli · fici.Leem pr·c forneceu os ·recnr·::;os que lhe foram sqli· 
:ts gua~·nições .· c:.nnploLarncnte . desftLlcadas, cit;1dos :P<Ll'a as obras inicia(las dul'antc 
tfLo dcsla.lca,d<~S que, . estou nfm'mttdo G não aquella afln1ínist1•aç:?í,o:. 
tenJioreceio de ser contestado, corpos exis- Da.lü urna. sm·ie lle innovações que, ia feliz
tem quo não ,djsp(íem do pessoaL indisppnsa~ . mente, u.t1~ hoje não · pudor'am produúL' · os 
veL.rH3m .. pal'lt ·.o sct.vlço chamado doinGcrioi' beneficios desej:.tdos. . 
dos ,quarteis ! ,JfL ti v o· occttsião, Sr • Pre.:~idento, do man i· 

E' certo. Sr. Pr,esidente, que estarei sem- festar desta- · tl'ibuntJ. :1 minlm oppusiçilo tL 
prç prolnpto" _~,c~)ll:tl'ibúir·,lln. medida ;dasr11i~ , alguns desses pro.jcctos, po1• entender .ctuc. :si 
nh<~s~forgas. ~ parti. l't!duzir a,s d~spesas-, não só: e lles 'l·oatmente . repr~esen ta, v a.m •. mel!lOl'[l.· 
no ; Qr~ü~mento da ... Guet•L·a, .... como . · .. nos dcmu.i~ . ptcntos .· pi.lrn, o• cx~t:cito; · orp.rn· .. c ···sü.o.d.espe.sus .. . 
~1~Péltrtarnento,s · da ailn}ioistL;ação . puhlim~; qtle po.liam snr pel'foita,rnente adiadas, si a 

. é certo. quo e~t<wei sempre. vrornpi;o, 1·epito, ncccssid:.tqc de a.pparccer naquello temiJO não 
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1'osscumcm1traste com· o ··rêtrahimento.·que 
se not::t na. a,clrninistra.eào actual. 

Sobl'C~tu,Jo, Sl'. Prosldentu, o que entao 
moi;ivou os meus rcp<tl'O::' o o que ainda. hoje 
motiva (l<t minlw. pa.rte as mesmas obser
vações, é e:-::sa. tendoncía, que toem tido os 
nossos gover1v.ntes de tudo fazerem pela 
4·uarnição dost<:L Ca.pital, com osquecimento 
completo d;l,S clem;J,is f'ot·çD.s que· se acha.m 
r3sp::tllt;td.:J.:-; pelo lni;erior do paiz. 

P<tra. os da.<pÜ nfí"o :;0.. rep<Lra. nos rncios a 
cmprega.r par<~ a. cx:ccuçiio de planos que 

c mui.tas vozes podem redundat•, como tem 
a.con tecido, em eomplctü. perda dos dinheiros 
publicos. 

.Longe ir·ia, ::;i cu qnizesse enumor·a.1· a 
serie do te~dnlhos que, inicia.dos llontom, 
estão pal'::tly,;;tJos hoje e que a.rnanhã pode
rão proscguir sob um novo plano, obcdc
cetHlo, cncrebntu, â influenciéL sempre do
mim~nte da a.dministl'a.ção saporior. 

Estes resulíiados ncga.t;ivos, a que por 
vezes tomus chegado, demonstea.m qu.e no 
Ministe1·io da Guerra os pl:1nos não toem obe
decido a urn systema .. 

Da.hi o maJlugro tle muitas tentativas que, 
melhor a.proveir.:r.das, pod(fl'iarn ser v:wt<.~
josas pa,ra o exercito nacional. 

O quarr.el typo do cava!laria, por exem
plo, que • um ·· espil'itnoso offieial jü. tevo 
occaslão ct·e denomtnae o (1m~rtel typo do 
boriberi,l! uma coo::;'Gl-ucçtio naqlliü toem sido 
(~mpregados míltu~res úe cont.us de réis o 
que ,já está condemnada antes dn chegar ao 
7"ormo tlo stw.s ubr"<>.S. 

Este syst.oma., 81'. Peesidcnte, de faze·L' 
eoustrucçõos sem o estudo prcvio dos tcl're
nos adquieidus, som verificar- si esses rnes
mos terrenos se prostam ao fin1 pat•a que 
foram dosCín:t<los, tom da(]o 1oga.r na aumi· 
nistPaçãu publica a. or1•os que no dop:.Leta
mento dt~ guorra não toem sido pequenos. 

Assim, o hospital central, situado orn Sã1J 
Francísco Xa.vier ,esti.L conocad.o mn um local 
t].Ue ni.í.o mo p;_Lr·ece, como não deve pa.Pecer 
:ws p1•ofission:ws, o mais conveniente p~tl'<L 
UITI euificiO de ÜÜ OPc.lem. 

O quartel typo de cavalla.ritL, :.w t}Uttl 
me refo1·i hcL pouco, esti:L situa.do, como 
aquelle hospital, em um torrono ala.gtL
(Uço, de difilcH drenagem, o quo ;~Uier·ou 
:profundamon t;o a.~~ previsões Ol'l;a.men t~u·ias, 
d.ando logar <:í. .impossibilidade em que ostão, 
pelo menos em um I>oi·íodo relativamente 
cur·to, do serem cJnelui.das ta.es obras sem 
prejudicar muitos outeos interesses quo 
:gua.lmonto l'eclamam a attenç:ào governa
mentaL 

Tanto tsLo ó verdade, tanto é · n.ssím, quo,~ 
no r•eLu.~or•itJ uo St•. Ministro da. Guel'l'a,vemos 
(i !lO por· cQnl;a. do ox:cwcicio passado fui aponn.s 
drJapendilh~ c um esta olm~ do CJ wwtol< 1.ypo, 

qüe ainda prccis·a. ele mui tas ccnt~~nn:s de 
col1tos de réis para chegn.r a seu termo, 
<1 qnanti<i de 40:000$, inclnida. nesl,<t verba 
UI1).(1, parcell::l. não pequena dest.inad·L á 
construc<;ã.o do um gramie g<:Llpão po-r~ 
depo:1ito de mal;~rb.es. 

Sonhoms, ou ni1o tenho por fim nu::;tc mo
mento fazer a cr·Hica do actos que jâ. Jll'O
duzil'am us seus ell'eitos, de 1rwJc~ pa.r<.t os 
quaes não lta. mai;) remcdio possivol; o meu 
fim, disctltmdo esta.;~ cousas, é lomiJl'~Ll' a cou
venienci;t que temos em sm· ma.is Pl'C
viJentes no futuro; (\ lombrn.r, omfim, a.o 
Governo que etle deve igualmente a,tt;cnder 
aos recl<unos das guarniçõo:; elo sul o elo 
norte d 1 paiz,e não exgotta.r inteiramente os 
recursos orç<.lmentarios que lhe :-;fLo dados 
com a cxecuçãodosses tra.ballw.s archHecto
nicos, rJUO podem valeL· pelo.; caprlclto:; de 
uma admintstt•a.çãu, mas que não attendem 
às necessidades de um bJm gora,!. 

E ,já q uc envcroclo pul' osto caminho, 
scja.-me lícito perguntae ü. honra.da. Curn~ 
mis::;ào de Ot'ÇíWlf.mto: por que verba c:;tü, 
sendo constr11ido o S:ma.torium J\lilit::ti', ;_~ 
re3peito do qual :tind:t ha pouco Li a nutici;~ 
de u mn, fest;J, a.Hi rmtli.z<trla. po1· occasiã.o do 
levu.ntamcnto dtt eunlicir·;L d.e n1n elos respe
divos pa,vilhões 't 

No relatol'io do Sl'. Minidtro d<L Guerra, 
ncnlnmHt palavrv. se encont;ra sobre a neees
sidadc, nom sob1·e o adean L<Lmentu que tom 
tido <L dita. obra. Nonhunm riota, ncmhnm<~ 
informação encontro a talrcspeib. 

No p1•ojccto da. ltonl'<l.tla Commissã.o ~·.o Ot·
ça.rnento kLmbmn não ~~~~ neniiiHU:t. vcrbtt 
diseri miuada. ptn·u. a 1nosma. construcçã.u. 

O Sn .. GALI~Ão CAIW.\LHAL -Rubrica. -
OIJrt~ em gcl'al. 
-. O SR. SoARI·:s no:; SA:'\'l'OS- .J<.I, cspcr<t.V<l, 
esta resposta, do 11olJt•o l)ufliHilllo qllc me 
honr<.L com o se11 a[J:LJ'to, mas lm d.e S. l~x. 
pel'mi1;tü• q no ou consHloro eomo uma. in no· 
vacã.o no~ lmbitol-l da l!onJ•atla Co!nlllissào :L 
quo S. Ex. pcdonco a. cbmoeessid:t.t!e ~L q un 
alludc d.e so1·em üi:Jci:ÍJilinarlas vm·b.l,S ne.;to 
orç;unontu, vor consoguintn,. a, vanfagem ou 
a 1iherd;.tdo quo tem o Govm·no tlc disponder 
a seu cdtcrio em obl'n.s militítres u qua.uti
tati.vo quo, sob es.~a rubric::., fôr• üesLinado 
pelo Cong1·esso Nuciunal. 

O 8-n.. GALEÃ.o CArtVALHAL-São obeas ini .. 
cia.das no Go\·erno ·passado. 

O Sn .. SoALtES nos SANTos-Ni"w vne no que 
vou dizor nenhlll11<1, consuL1 a. à honra.d<L qom
míssft.o <ic. 01'Çí.l.rnen to ; po1o eoli"lil'ario, . vão 
de .envoU.a cum as min!ms pala,vrcts. todo o 
respeito.· e auatamentu quo. mo mePecc cs,ta. 
illustl'O, comnüssi\u eoprosontadu. neste mo-
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mento pelo digno relator do Orç:.qnento da futuro a quantia dó 3.000:000$ por conta da 
Guerra. verba-Obras milita1•os? 

Mas, si a Commissão de Orçamento julga 
que é desnecessaria ao Congresso Nacional 
a discriminação de verbas para execução 
de obras, como interpretar os actos da 
mesma Commiss:l.o, que anrfou nestes ul ti
mos dias passeando a sua grande autoridade 
pelas ruas desta Capital em visita a edifi· 
cios publicos, para verifi<~ar os reparos de 
c1ue carecem esses eJifieios, como si a 
honrada Commissão, ao lado da sua com
petencia official. pudesse fazer valer a sua. 
competeneia techn ica '? 

Si não h !lo necessid'l de de uma discrimina-

0 SR. GALEÃO CARYALHAT.- Esta quantia,. 
vem consignada n<:>" proposta do Governo. 

O SR. SoARES nos .. SANTOS - O que ou
quJro accentuar,o que desejo precisaré quo 1 

por maiot•os que sejam as razões, em prin
cipio, nã.o vr.jo a conveniencia que ha. · na 
abertur(l. de ct·cditos supplementares o qu_o 
nã.o só a Com missão de Orç~amen to como o· 
Congresso Nacional devem estar na con
vicçã.o de que votando taes verbas, como 
propõe a Commissão, seguimos o cami-· 
nho da verdade or·çamentaria. 

ç~io de verbl, si, eorno disse ha pouco 0 O SR. GALEÃO CARYALIIAL---!ÜS credito~" 
illustre relator deste orçamento, podem t 
essas despesas coner· pela rubrica-Obras supplemen ares são necessarios. 
militares-para execução de obras, limita- O SR. SoAHES nos ;3A'.'ITOS-Sei, Sr. Pre· 
das, entretanto, ás quo fomm iniciadas sidente, quo é pr·o~aria a situação do Tlle
na. administraçã,~) passada- pergunto: que souro Nacional,como·.-tão bem foi accentuado 
necessidade havia então do projecto apre- nus apartes com que me distinguiu o illustre 
sentallu pela honrada Commissão de Orça- relator do parecer; o quo quer dizel' que dif
mento c que já. fo.i approvado nosta Casa. ficilmente poderão ser attendidas em um só 
eoncedendo um erodito de 50:000$ para exercicio todas as necessidades de que careç:1 
execução dos conce1•tos de quo precjsa. um o exercito nacional. 
dos pavilhões do hospital de S. Franciseo Por isso mesmo é preciso que haja o maior 
Xavier~ criterio na discriminação das despesas pu-

O SR. GALEÃo CARVALIL\L -A Yerba já blicas. deixando de lado aquellasqull possam 
osta.va exgottada. ser adiadas no momento, para se reaUzarem 

us tr<~ balhos que estão exigindo da nossa 
O SR. SoAm:s nos SANTOS - ·Mas, 81•. parte uma prompta solução, que se lhes não 

Prasidonte, a obra relativa a esse paYilhã.o pôr1e negar. · 
era. de tão urgente necessidade que não pu- Me,Lidas lla, entretanto, que teem sido do
desse ser foita dentro de um exerclcio fu- t.ad:~s em mais de um orçamento com verbas 
tu:ru '? Pois não ê sabido que es3e pavilhãu espeCiaes e que não foram ainda satisfeitas, 
estava occupaclo por uma capolla e que os pelas difii.culdades com que provavelmente 
reparos reclttmados são devido;:; aos estragos terá. luctado o Govot•no para levar a etfcito 
-produzidos por um incendio a.Hi llftvidu osses mesmos t1·abalhos. 
no momento de ser colo brada uma cerimonia Ma.::, o Cungresso Naciomtl, qne votou tles 
relativa. tt manife:.;taçfí.o do cnlto catholico? verbas, é que tom realmente a. convicção de· 
Pois não é um factr> pulJlico a existencia. que essas obras precisam ser com nrgencia 
dossa capella, assim como não está. na. con- r·oalizadns, e, neste caso, a demora puderá, 
scicncia da. Camara. que es.tas Obi·as podiam ti•azor out1•as conscqnencias quo rmlundem 
sor feitas por conttt de um oxcrcicio fu- em maiol'es despesas para o futuro, por(1ne 
turo ~ v mal sorú. crescente com o tempo.~ 

Não vae, S1·. P1·esidente, em minhas obser- Nes!,as condições parece e::::tar a emenda 
vações nenhum desre.~peito á. comluct:t da apre entada o anno passado e repeti t~1 este 
honrada Commiss:"to de Orçamento; o que tLnno pelo meu honrado amigo e dü;tincto ro
eu. preciso accentu:.r.r ~~ n, nec2ssidade que pt•esentante do Paranü, cujo nome peço 
temos do olhar pa.ra isto. veni a para declinar, o Sr. Carlos C a vai-

Estou de accôrdo com o illustrc relator de canti, emenda que pode uma verba de cêrca 
clue nós não precisamos estar a.qui estabole- de 50:000$ para os concertos de que precisa 
cendo condições, que o Congresso Naciunal o editlcio do Asylo de Im-alidos da Pat:·ia. 
não precisa estar fazendo discl'iminações do A hunrada Commissão de Orçamento não 
vm•has ; em todo caso, dAsde quo a Commi~- foi contrarh ·em absoluto a esta emenda; 
são diz que o Governo póde gastar por conta pt•eferiu deixar, entretanto. ao· cl'iter·io do 
do exercício. futuro 3.000:000$ nrt rubrica.- Governo a execuçã.o de tal trahalhó. Desde, 
Obras militares- pe1•gunto ao nobre Depu- por'ém, quo essa emenda ê n I'cproJnc(~ã.o da 
tado q.ua:J a base que a Commissão teve para emenda anterior, quo nno foi oxecuta.da pelo 
rorma.t' o seu calculo ü vir dizer-nos cum o Governo passado, julgo-me no direit.o de 
ClovePno precisa e deve gastar no ox.ercicio vot::w a. ravor d~l mesmtt emenda., por ter f.l, 
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convic(io de que olla. reprosenüt uma ue· 
ccssidade m·gen tissi mtt. 

E' verdaile que os in validos dn. patt·ia toem 
um pr.~trimonio que pôde SCl' avalin,•.lo em 
cêrc<t. tle 2.000:0u0$, patl'irnonio ~1uc• está 
tt cargo da Assocüu;ãiJ Comnwrct<l.l desta 
cid.a.l.o ... 

0 SR. CARLO~ CA VALCAN1'I - Con~a O.'itl'a
nh<.t: nã.o ~ atlrnini.str:tdo pelo 1\'lin ister lo da 
GuCf'l'a, . 

U Sr~. SoAlu·:s r; c:.~ S.\::'\'l'OS- ... de cuja a·i
ministra.c·ão tem u.-;tado complut<~mente ~rc· 
rodado o ~~-lini::ltorio da Guel'l'i.~. 

As obl'u.S do qLtO carece o Asylo de Inva
lidúS da, Patl'ia. estão ort~ada.s, :;ugunJo Jll e 

pnrL:ce, üe accôrüu com <L Jn·opu:;tii, a Jl'I.~S C: ll· 
t<tdet :pelo meu illnSLi'C arnigo, Deputaclo pclu 
Ptu•an::~. em 50: 000$ ; q uol' dize e q no sú o.-; 
.im•os da~ apolicos pct·tnncentcs úqnel~e j)::ttl'i
monio, I'elativos <1 ' mn semestre SCl'l:tm suf
fieien te~ pêtPa. cubeil' bl despe:-:êl. 
n,~sde qLW a. As,;ocia(iio Corumct'd:ll de::;ta 

Capltctl nã,u :~e julga na ob1·iga(ii? moral de 
satisfazer a.quolla. necessidade, pode o Con
gresso Nae.ional adiar uma. tal despes<1, 
esporando a providencia que :l.t(' hoje não 
iem sido dada ? 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI - ?\e.:>;::c par
ticulal' a Commbsão lle Or<:a.rnento foi sim
plesmente crnol. 

mente que o futuro de um exercito não . está 
hoje tanto dependente do va.lor do ma.té•ial 
bollieo queelLJ pn:ss<.~ possuir, como dos ele
mentos de quo diS})onha p·a.t'a o m:tnejo dcs:;e 
mesnw materiaL O que asnações hoje pro
CIIl'<Ull ~L p.Jl'fitt não é po!-!suil' a, melhur arma, 
dn rcpetiç·rto, ma.s princip ~~lmento a, jnstez<r, 
do tiro, o (1'!0 om parte depende da ll.~bili4 

tada Llo atluulo1·. 
Si nós furm~.js avaLiar o exercito nncion::ü 

pelo que valmn os sou.1 atiradores, clloga
romos li. confis~~ão uclorosa. de quo nã.o tomo~ 
cornpetencias l)l'Ofissiunaes. E como não ser 
assim, si no Brazil não C::{i~to huje uma, 83-
cola, pru.tica de tiro·? (l'?·oNUil-·se npartes.) 

1\í:'.f;, dizia ou, co:ilo nft.u ae1' assim, ;::i 
furam suppl'imidas as csculus elo tiro desti
na .. las a dal' in ,tt·ucç~:lo pratica, aos nossos 
soldado!:; '?· Como nr1o sm· assim, si, j;_i, na
q uclto tempo, n, ponderaçi'í.o feita, pelo hon
t•adl) T·cl,~tot• do orça.monto scrvin pu.-ra o 
de.-;calal.H·o quo venho accentucLnd~J ~ 

fi'oram necessidudes de ordem cconomica. 
a:,;sim pal'Oce, assim quero acredHar, que fi
zeram com quo o Congresso Nacional, em 
1898. snpprirnissc a:;; duas escolas de tiro do 
Rio Pardu e do Rcalengo. 

0 SR. GALEÃO CARYALIL\.T"-E foi mesmo. 
O SR. BEZER1UTJ Fo~TE:\'J~LLE-Foi por po

liticn. quo supprimiram. 

O SR. SoARES no.s SANTOS- Pódn o Con- O Sn.. SoARES nos S:-..NTos-Va.e por conta 
grosso Nacional consentit• que continuem de V. Ex. a affirmação. 
intoirametlte de;::a;brigados, sem tecto, os vc- O que predominou cnt.5,o, ou polo menos 
1l1os servi4ores dr~ péüi·ia, os que se in vali- se allegou aqui, foi que n.s escolas miiitaL'CS 
daram na. ücfes1 da patria, nos paizes podiam suppl'ir pel'f'uitamente aquelle fim; 
estrangeiros '? ma,.;, Sr. Presidente, é preciso descunhe~el' o 

A nlin1 pareca que esta razão é lms- fim a que so destinam :>.s escolas miltta.ros. 
tanto ,jus!lftcati v a par·a q uc eu totlha o di- quo sã.oe::~colas de profis::;5,o pa.1·a. ofiiciaes c 
l'<3ito do dizo1· que dou o meu :~})Oio á. em·cnüu. não ])ara, educar soldrLdos, i~scolas em que- o 
do nobre Deputa(lo pelo P<.tranil. estudo theul'ico absorve o cspil'ito,. atro. 

Muitas con::~iderações ou a.ind:; tc•t'i:t n, phiando a instt•ucç~ão pl·<üic;~ ; ~ proci~o igno
fazer, si quizus.~c continmw o meu dhcur::-o mr isto para a.dmittiL· quo :t pt•aticn. do tiro 
no .terreno em ([UC o tenho encaminhado puJesse ser dadn. a soldado.s nas cseulas mili
atG agora. ; mas pPeciso accentua.l' do~de j:i ta.1•cs ~ 
que, :.Lpoznr dt~s condif;õqs fim~nceil•u;:; lcrn- O SR .. lAMES DARCY-Nem um leigo tinh~ 
lira.das aqui a c:td'l pas.·m pela illustrada 0 uireito de afTit'lUí1l' tal cous~t. 
Commis~'io de Orça.mento, como impedimento 
á realizaç:ão desses mclhommcnto::l, ·dou o O SR. SuAI~Es Dos SANTos-Pois foi o Çon
mon voto n, e~:3a emenda, como durei a gro.':lso Nacional quom tal affirmou em 1898. 
1tua.lc1ucr medida, aqui suggerida. para, ar Mas, Sr_. Presidente, si esta necessid_a.dc 
rancar o exorclto nacional da situaç:ào pro- de economizar é tão forte que pó de desor
caria em que ~o oncontrn, actualmcnte, ma.l ganizm· o serviço 1 si ella. tem feito a desor
f<wdado, mal al'mado, mal_ equipado, como g·anização do exercito ... 
um corpo sem consistencia, ao qual" já vae I S : - . .. " . ~ -
falt<111'du u~s -~ laç.J do coltesão ind.ispensa.vcl · 0 R. ~~I .. Exo ?~RVALIIA,L- I•o1 no anno 
que se elmmn. disciplina, pel:-t falta da in- da suspen .. aode pJgttmentos. · · 
strucç-ão pea,tica, que é um elemento indis- O SR. · SOARES Dos SANTOS- ... ú melho-r 
:ponsu.velpara a. formaç-ão (lo soldado. . . . então que·si,0:arilosoutro caminho, para . q'ue 

Sr. Presülonto, quem pt•ocm'a ostudtu' co1n t<1nlmmos ecooolilias. bem." cnten.did.as ; e., 
cuitlado a taetl·~[l, morlcrna, sabe pBrCeita.- indo ao encontro des.~a nc~cssid::vlc de eco-. 

\'vl. \ l ·1\J 
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norniz:u•, direi quo, si o Governo precisa l•J, a JJeccssidadc de estabclccm·mos um 
supp1·ími1· e~colas, reduza então o numoro cquilihl'io cotl'c a lei de orçamento e a de 
das scolas militares. que são em cxcc~::iO as lixaç;lo d ) força.s, }ntra não termos · neeessi
quo po~::;uimus. Porque, Sr. Pre~idento, a da•1e no fttturn d.c s~\rvir-nos d<:L mcd.da lom
ver·dack t~ e..;t:L : nó; precis:LmúS de escnla.s bi'a.da nclo iltust;re r·elator· do OrçJ.mento du, 
para.t'<Lzer suldatos, emquanto que as osco- Guel'l'Ü:, recorrendo t~os croditos supplcmen
las milth1·rs só servem para favo1·ecer os tare:.: ; 
c ndi nt;o.-; ao p:Jsto de official, o que (; dif- ~n, u. necJssicl<trle palpiGuttc, inevitavcl 
ferente. dt> cs!;a1Jolceimonto de um' loi de sorteio, 

i·· ,,,. ,:unse!llint -;. em matci'Ül. cb ensino de aecúr-do r: om :.~ pl'omessa constitucional; 
mil1tar· sou p!•lo qnc existia "nt.es de 1898; :;o, o rcsbbelccimonto dns dtuu escolas 
sotl ;;el;t I'Out'':a.nizar.~?'w das escolas de t,ir'<), de LÍI'o, cm110 ca.rnpo d.o cxplot·ação ou de 
cujo t•c . ..:t:J.bntedmrnto .i<i fui aqui Jll'O})ostJ invest.igaçii..o peu.tica. parD, ror.nação da ca,
pel.o meu 1\i.:.; no cotttpanliC:Íl'O de baneaclc·L, o lU.cid:t•.lo pr-olissional. 
St· .. JuvenaJ l'viillct·, que clemon ;nou, ;tpo- Faça,rno:;_;, puis, h5so,scrn o meoio de rom
zar do novo, com <L apresentação de.-;te per com os peeco·ncci tos a qno, int'oliz
P''"j do. uma. previsão actn:iravel da~~ diffi- mente, está ainda. ho,jc pre~a a sociellacte lJra
culd;l.'ll'l-3 J.u murnento. (.llHtlo IJein.) E, corno zilcira. 
ainrl.~ h<L • o11co dizia, si a lgtrma. cousa. é pre- Pl'ecUmmos, Se. Peesülontc, tr.:tnsformar 
ei.::H> í\w1· etn 1101ne do tão préga.da oconomh, numa, rerdiuade p:·atica as eonqui,tas que 
f. ~.ç: a . -so. r·.~.st.a.b ·ll'CCrHlo i1aeir·:Lmonte o que coost,tuem a m.e'Uwr ga1·nntia, do regimen 
rjxj,t,ia a,n :.cs du l 8H8. político in :~ugurq,t to ~L 15 de no,'cmbro do 

1~ t 1 l"Mno o p!:lllo do economizar, desor- l Sc\(:1. O exerdto-f'c.leetü, cumo a. marinhu, 
ga.niz<'rHio scr·vll,:os, r.eouxe no i<.i1J Grande du de guet•ra, ê instituição que dignific<.L <t 
Sul r ·~ultad.us :~Llmit·i:t'> ' eis de preJuizos pcLra p::tL·ict, }Ltrqnc a elles estão ligados os ma.is 
o pai~: ! intimus inter<;ssss da vi:.1 <1 nae.ional. 

H<Lsta dizer que com o fll'l'enJamento da. B.corganizomos, pois, o cxe~·cito; mas para 
Estr·ada üe Ferl'u de Purto Alegt'e a Ut·u- ÍSSJ-insisto muito nosto ponto e lembro 

• g11ayn n<L, ;, s pa;)::iagcns q uc então CJ'<:l..!l.l dadas ~ .. gora. a V. E~ . (i'CíiJi ·itulo se ao Sr. l'rcsi
cultW (lflkiaO.-> pat·a O transporte UC for~~as, dente) a, promessa que aind. L ha, poUCO fez
})iL:; . .;;l['iLIO a. ~er um onns oxtl'aoruinario pura p.Lra is.su é :leccssa.ria a rogulamcntaç'ft.o rlo 
o Gover. 10. Por outro l<tdo a suppres:"ão das sol'toio militar, o q11al, de accôrdo com <t 
estul •s !unge i l<~ trazer eeuucção nas verbtts, 'pPomes3a. d.a. CúnstHuiç:ão, não ha. de ter por 
<:to nvtli.l'<1t'tO. cuntinuou pcsanclo igmümentu lla:.;o ~~Js isenções, 1)orquo ;J. RepnbUca, que é 
1}u Til ·s ut'u. p.Ji:; quo os lentes continua,L·a.m o regirncn d ~ igu~ddado. não admittc privi
pet · c.~ l•endu os mE:>smos p1·oventos, ao p:.lsso legios : todos são igna.es perante a. lei. 
q 110 o l'rt:; ' no ficou •·normemente prejudicado. Só assi:n, Sr. Presid :n ~c. podr.renbs s<:u1<:tr 

Q •<w ··,o fi. insteUcç<lv prat.ca, já. pu r incvm- os inc;mvenicntes oriundos u.e pos ;uirmos um 
patihdi 'a ·!e rlu hdt'a,rio, porque não er.b po::~· exel'cito em cuja.~ fileiras fm'mam infeliz
vl'l ;w uw.-1mo r.cmpo ministr·ar ao n.lumno mente 03 t'ora_gil!os utt polícia; só assim po
tt 111:-'tl·•• ··ç{,, • pr•;J.1;ica e a thnorica, a con::;c- dor.emos conscgnie um exercito cu.paz de 
qtiPn ia r; quo dla. J1cou completamente a.tro· cle.,omponha.r a. sua nJbilis::lill1a funcção; um 
pfti,da. C·•JIL :J, cir~umstancb aindanggra- eXCI'úttuf"ul'tü, coheso, re~p3it<.t· ~o. quo sirva 
va il t,,, .. l" cr·~~. p:.u·a u cxm·cicio na. l tnha. do para, m<mtel· n, 01·dem constitucional c p::~.ra 
tiro tlu l'iL ! t~·u,.l, (jltC era uistu.nte alguns ki· cornptet<t segu1·anr;n. das in :-3tituições repn
lorno•, os ria. l~s ·ola, do Rio Pardo, o Goym·nu blíca,na.s. (Milito bem.) 
tfWL1 ;J:Lid t'lll •1Cu.nto de pagm• passagens Vouretjru,r-me da tribuna., S1·. Presidente; 
par , u::; t' , ·Spi~c . ivos alumnos, pass:tgens dis · mas ante!s .p1·eciso deixar consignadas al
pe ;dj .. ;:;;:~. pur'tlue a companhia arrendataria. gurna.s p:tlavl'as, que 8il·va.m de -breve re
d. e::; d'ít..·h do fer·ro soubo aproveitar-se du. spo::;b a um co !Ceito aqui cmittid() hontem 
occ •Hâ.tL l·:. eomu riã.o havia dinheiro, o na tribuna por um digno r.\pl·esc;ltante tto 
l'e.~uira.du foi o anniquilamento completo da. altivo Esta.d.o de Minas. 
iusr.rueç:w pcatica de tiro no exercito. E' innegu.vel, senhores, que as solemnid:J.-

0 :SL{ . HE~ImRIL FoN'l'ENE~LE-A cconomin. de.s que se o.;tão effectuando, commomorati-
vae itW 0 vunto de não haver munição. vas do c~~t~n<~rio do duque do Caxia_s1 repr~

sentam ll1lcmt1va do exer·c,t') naewna.I; t:, 
O SR. SLL\H.ES nos SANTos -Já salientei pois, uma fosta de caracter militu.r, que 

e&~t~ t. He::nn<.~ cil'eumstancia. r;~memora, os • feitos do gucneiro c na qual 
s,·. P1·usidentc, como acabo de mostrar ai· figuram, como promotores, os cx~comman

V. Ex. c à Casa, o meu discurso ou as millhas dados de Caxias, unidos a e:sa. mocicla.do 
obsen·_ aç\õ ·s. g. _ea.vitam em . torno de tre~ sempPü n.rdol'OStL, que n:lo s:Lbe mentir c~ r~~ 
po11tus, que julgo essencia.es; republicana. (Apoiados.) 
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.--Pois bem; a,dmittü· que essas homenagens, ue 1880, (iiWitos upoiados); a c3se exercito, 
eomo fez o Jwnrado Deputado, sejam a glo- senhores, do quaJ muito _ so poderá dizer, 
'l'ificação <lo imperio, é, implicitamente, ati- mas no qual nuncu. S3ri possível negar que 
rar um:J, injuria ao exercito nacional, que subsista o sentimento elevado do um su.n ~o 
at8 hoje ainda não renegou os seus feitos, <Ll110l' pa,trlo e rcpuhli~ano ! (Jluito be i; ~; 
entri} os qnaes fulgn1•a o úe 15 de novem1)ro ;n •!ito l1 cm. O o;·arlo; · l~m!'ilo wmp,·imcHlarl~í.) 

O Sr. I-Iernlenegildo de Mo- com n'.)ucUo Estau;J, (ie modu a. poder ser cl:e 
raes-Sr. Pt'e:üdentc, por maiot> qne S8j<1 soceorrido eom p1·c~:teza, c;Lso rossJ necessa.
o r·Jceio que :::emprc me inspira esti1 cribu- rio, indopend.cute 1.h na.n~gaç·ão pelu Pra,ta, 
na, não posso conSCl'Vll.r-me silencioso diante com a. qua.l não se podin COllt:tl' em ci1so de 
da critica. infundada, foit.a. pelo digno rcprc- guerra,,~, qnc prcdc·minoa :t idc'·a de ~lW, lig<1-
. sentanto do Pat•ami., quo nclla me precedeu, 1•;iio com o Pa.ra.11<i.. · 
sobro o traç:tdo, j:i. em pítrte estudado, rht es- Er<L oste, no mu:nentn, o &l':Lç:vln de mi1is 
trada de fel'ro de C<ttttliio ~L Cuya1nL, passando ~l'?I~lpt~t cxecu~~flo e ctun r~1cno:; Ji:;pendi? 
-por Goyaz. ex.Igm, porque tmhn.-~o um vtsi.:t o •tprovet-

Tcohu ncccs':ii'.latl_r~ dn _mostrar q~1 .e o tr. a-~ t~mento d .. os di .n~l':-;ns t . .t·Ot:. ~ltus mt\',ogaveis dos 
çado pelo Pa.ran<L nao é ta o ostrat :,gtco como i'~Os que banllltm o S!ll do M11ttn c.ro~so. . 
se afigura a S. Ex., c que o traçado por Em um llrithante pa I'OC'lll' da, to, em lâ94, 
Goya.z não deve sm· considerado, como Mlir- t pelo illustrado Sona-lot• Cht·i>tia.no Ottoni. 
mou, como simplc{ li'nha de penetrctção. \no Senado, J, nm:L llt'opost<::lo 1la, Ci.tlll3.l'll. 

Em bmt hora, S1•. Presidente, c não em I concedendo uma. cstradi.l, do l't;l'L'O, de Anto
mâ, como disso S. E~~., mandou o illu::;tre nina ou Cananéa <te lo~pr do11ominado Alegro, 
mn.rcchal, .quecom tanto hriU10 dil'ige os ne- á. margem do S. Lnut~cnço, }nrecet· quo tem 
godos da. GttCl't'i~, suspender n.s obl'as da es- servido do fonto de consulta a tqdos aquolle:; 
1a·ada do f'ct•ro r1no, po1· ordem do seu ante- q_ue depois dolle tecm tmtaüo deste as::Jumpto 
cessor, cst:t.vam sendo feitas no Paraná, e ó n,o qual me rof'erü~ei mais de uma vez no 
1Jom inspirada, a.ndon a Commis.:;ão de Orç·.1,- correr do meu discul'so, rêsnn1o no:3 scguin
mento dando p:trocel' contr·al'io à emenda tos terrno.s o .~ elemento::: cuw influir<.~m no es
apresenta.da, pelo:-; dignos l'CPl'esontantes pirito do Governo de entào, luv<:Lntlo-o a. con
dosse Estado, autoriz : ~ndo o Poder Executivo I' tractar em 1871 corn o Bari'i,o de Mau~L os os
~~ continuar, 1111. vigoncia da lei do 01·ç~t- tndos uc umi1 linha fe1't'Ca ontre a ·cida.do de 
mento da Guol'l'll. p:rl'a 1904, (~ os estudos no- Curit.yba o o, vilht elo ~J!l'i:tr.da,, estudos estes 
cess:trios (t. consGrncçflo de uma ferro-via, comcç:a.dr.s pelo ongenlwil·o sueco Pahlm 
ligando o E8tado do ParaML ao de ~Jatto I e concluídos pelo engcnllcüo ingloz \Villiam 
Grosso, :1 qual sor't foi ta por uraças do exer Lloyd: 
cito sob a dirccção do engenheiros mirita,rGs, « Com a passagem fea,nca pelo estuario do 
dentro da.s vm•lms do ot·çarnento rehtivo ao Prata. o rio; do Sul não so pudia, eonti1r om 
pess;Jal e obras militi1r0!-3.» Em boa. hora, caso de guerra o a eommunicação interna, 
repito, foram ~uspensa~ ost<ts obras, não só <?ntão conhecida, era llesanimador<t ; percor
:porque o traçado pelo Paraná é de difficil rendo desertos, expostos a. tttaques J.os sol
construcção como taml.1em porque não reune vagens, as c<wavv.nas do tropeiros e nego
as condições nocess :~ria.s para peoencher o ciauteí3 p ~rtidos d~ Capit<tl, viaj;_wam tres 
íhn a que se destina. mezes e mais para chegar i1 Cuyabá. Os ser-

Unicamonte,lrgo a pó,) a guerl'o, com o Pa- tões de Minas e S. Paulo, que confl'ont.am 
raguay,durante i.l, qual os S?ffrimeutospor que com Goyaz e :\Iatto Grosso, era.m quo.si üos
passn,ram os nossos bravos soldados e os pre- conhecidos. 
juizos soffridos pelo; habitante.:; de :Matto Por esse tempo a. Estrada. de Ferro de 
·Grosso fizeram resalta.1• a necessillade de sees- Santos não passá v a de Jundiahy ; a Compa.-
tab3lecerom meins ra.pidos de communicação nhh Paulista oonstl•nh o prolonga.mento só-
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rqep.tea.té campinas ; a Mogyana nã.o tinha r 16° 30'. A linha para ser·vir osta. populaçã.o, 
·começado s~:iB operações. A EstradéL de Fer,ro deverá procurar Cuyabá. A mais ctrr~a (lis
Centl'a.l não tr;anspüzera ~ 1.1a.ntliweira; não ta_ncja de Cuyalxi ao AtlanUco vrm ter ep.tro 
é:dstia a linha do Oeste, que hoje lá VQC de- Santos e Paranaguá.. S).ntos é, eonseguinte
niandando a divisa do :Minas com Goya.z, não mente, o porto na.tln'al dr.t provincia de 
e3tava 'concedida. a linha d8 Sapucul:'y. .Matto Gl'osso. Estando S. Paulo j(~ ligado â.. 

Pensou-se então que conyir\a uma Unha Gôr1;e :por estrada de J'orro, tltculta-so a opç:ão 
mixta, ol'a fel'l'Ca, ora lluvial, clirigind.u-se pelo porto do Rio de .Janeiro, preferível e1n 
a Miranda ou outi'o ponto })l'Oximo á f't•on- toLLos os pontos do vi :~ta por se1· a. Capital do 
teira. do P~waguay, e pela navegação deste Imperio,porto e JW;J'c<:ulo de prjmeira. ordem. 
rio e do Cuy<~lJü, atê ü cidade de:'r.r~ nome. Mas si parece eml)l'l'Zrt incompatível com as 

Em tudo isto pl'etlorninaYí:L a idC:i.t est.r·ate- ci1·cwnsto.ncias flnonceints do 11rcü ar::ual
gica o muito mais o pcn :~amento Lló 1.limioalr mente c em futuro proximo o ostabelccime!:to, 
os sacrifi.ciu:'i par;.t b1rnat pi'atita n:l o Lcnc· de um syl)tema por feito de coímíwnico.í·Dcs 
'fiei o.» clirectas para o centl'O nw.is popnlow d <~ pro-

E conduc dizr.:ndu que «:entrando nestas viociallc Matto Grosso, folga, CDtl'etanto, '-L· 
-vistas» () qtw o GoYe<rnc. con tractr u com o Commissã.o de não tee do chegar á. de:-;ani
barã.o do ·M.auâ. os e:studos do tr~v.::tdo pelo m<tdora. conclusão uo que nada se dcvu, fazer' 
Para.oCt. no in·tuito de melhora. l-as consid.créwelmonte._ 

Como V. Ex. Yt:·, Sr. Presldonto, o cu sem prejuiz;o da mais podei ta solução de: 
querotm·nrLt' hem sa.lionw, o desejo do libm·- finitiva. » ,./ 
ta.r quanto antes o Estado dl.· Matto Grosso Mas, mesmo na. época. om que predomina vil 
d;:~. na.vega.s·ão pelo Prata, Q demora que a idéa do traçado pelo Paraná, em 1874, ô 
;tcarrcta.ria. a oxocw)i.o elo traçatlo pol' Goyuz, illustra.do b~trão do Melgaç_. :protostavn, con
}Jois to:·-se- hLt. de . construir nost<~ dlrecç:ã.o tra. elle nos seguintes termos : « E' de tod~1.. 
para n1ais de.? .GOO kilornetros, e •1. despeza. a evidencia que a linha proposta pelo Sr. vis
avultada a. ru.zer-se com esta. consh'ucção em condt} de Maná, além do ter os· defeitos inhe
Gpoca. em (lllC não eram }1l'ospcras as :finanças rentes ás vias mixtas ú muito mais extensl.t 
.do paiz formu as ca.u:Sa.s exclusivas da. prc· do q~w a prolonga~·ão do alguma. das estradas 
ferencia dHda, então ao traçado pelo Pa- úe S. Paulo ou Minas. A segu~d~ objocÇão (} 
mná. · . . que no caso de aggros~ão imprevistu. C·JIDO 

A' proporç:[o, porém, quo a viaçito fori'ea ern J 804, poderão os piragua.yos desde logo. 
foi se desenvolvendo, ~L icléa da communic:.t- apouori.Ll'-se da linha., com gmnde prejuizo c 
•:ão polo Par::Í.ná fui sendo aba.ulonada. e cu- perigo para. nós. A terceil'a e pl'incipal ob-
ineçou ;,t se accentual' _p. prefercncia. J)elo tra· jecção é quo o pJ;'ojecto considor<.L como com-
çado por Goyaz. . plcrp.on to da. estrada a navegc!.ção de Mü•anda 

··.A prÜlH'ia commissão nome~da en1 187() a Cuyn.bâna extensão de. cerca de 200 leguas .. 
pel~ Qoverno e composta dos emineptes bra· Entendo que nã.o se pôde confiar ne.sta na-
8íleirosViscQnde do Rio Branco, Bea1;1repaire vegação. · 
.f{ohan, lt'ranciséo Raposo, :[(m.p_•que de ML).- .1).. exp3riel),cia tem t?.ostrado que ue.sde 
cedo o Honorio Hic~üho para · jndicar tt me· abrH até uovembro não alcançam o porto 
llíor solução do pr9blema de communicaç~o gest;;t cidadQ (Cuyabá) os vapores que so om
nntre ost~a Capitttl e Matto Grosso, o que; p1·cgam no h~n.fego daqui a Corumbá, me~mo
depois ele tol' oxf1minado lG traçados div~l'- com c:.~ladu de Qiu,so, o.m,70 e ainda menos. 
sos, opinott i1inda por uma. linha mixta. «uma ~ão obrigadqs ~ P.a.ra1• na. distancia de 8, 1'3 e 
seéQào do O:Hl·t.úb de fül'J'v d:.t Côrto, ao 20 leguas, ~oguindo os p~ssageirus e cargas· 
n:ielhot' pón~u do pt.lrtida para a :navogação em embarcações mpvidas a. r13mos o varast 
do Paraoap,Lnomu:; um;:t secção do 1w.vogaçào não seni muita. dem'o1'a. e incommodo. Na. 
r.~os rios Para~apanema, Para.nâ, Iviuheiina. occasi~o e1pqrw esc~·evo (14 d(3 novembro) o 
c Brilhante até ao _porto d,as Sete-: Voltas, pequ.qrio. yapor Leoco.dia, rebocando. uma 
i.lma. estradaordin,aria do~te por·to á villu, de chata çow 0111 ,77 de cal:;tdo, est:l pa,ra.do em. -
~firancla e fii:Htln;wnte nmtt secção de navega- Bai:ranéo .Alto, dis.tunte 12 legua.s de Cuyabci. 
ção do 'Mil•ancLa [t Cuya1nl » o· f.ez attcndend.o e os~ão so expelindo canôas para alivitlr as.. 
:p~:incip<Llnie,rit.c ao dispendio a fazer-so p~~ra cahtas.» · • 
<1. cxecuç·ão çi,o tã0 im:portantc:.n1cllwnuuento, T.udas estas o.bjecções oppostas ao tr[tç:ado· 
1ião de.)éop~ú~eend,r. · e11trctanto, ·quo não 91~<.~ Mawt teem applicação ao traça.d,o aetuitl do-
e.~,b. a Ill,n:ts PEt~oíta, s.olu(Kó dcfiniti v a, eomo Sr. nmre.cllal l\'Iallet,. · 
Ye.rá a Camara. veios· trecho~ seguin~os d.o Hoje, rqr'êln,,. Sr. Presidéll.~~' OI? ,dadp,':l do· 
Se'u pal'CCOl' que passo a lél': problp:{Da. é,~f~.p CQ~Upletawe:t;lte WWiilQOS·, . 

« A PC?PUlaçfi.o de i\latto G1·csso estd. con- (\evicto· [lo g;i..'~n.do de.senvolvünento que teerp.. 
~ ~ cntra.<la. '(oito decimos dclla) além do morl- idq a_s ~(ql1~s pauljst.a.s, · ~ esp~cialrnentç a.
düno· de Cuyq.bá: entl'C os 'p~1;~1llelüs 14° e. Mogyana.., que j~ estt~ qua~i. a atti:n.ga· C'o, 
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-tal:io. Do.3 2.600 kilometros a. c0nsGruir-se, 
de;;ta C a vital a Cuya.bi em 1871, l, 394 j(L 

estão sendo trafegados, concorrendo Pttra 
·este total a ;\{ogyana com 794. Além disso, n. 
Oeste ele :\Iinas la. v:to t:w1bcm em demanda. 
de C:Lt:1lão. Q . .Senador O ttoni, no parecer 
.a que jd, mo rcl'eri, dc})ois de cstud;wo estado 
. a.ctua.l de desenvol v.imento da. viaçiio forma., 
.diz : « Ai;é c.:;te ponto, pois, póle conside-
I'al·-sc ro:;olvido o pl'olllcm;l, dn, viação r_,..n,~:.;.; 
e de Ca.ta.lão a, CnyaM boas infol'l11::tções 
estimam a dista.ncia em 800 l\:ilometi',J:', JL
r·ígindo-sc, como indicav:~ o -iltnstro Bal'i'ío 

·de ~Iclga.ço, aos e:2ntros mais populosos do 
longinquo Est:tdo. Em 18\J:~, foi vot'Lda, pdo 
Congre.~so Federal um:.t lei, autorizanrlo a, 

Passarei agora, a thzol' um ostuelo compa-
1'<1 ti v o· entre os dou.., tL'aça,dos - Goyaz c 
Pa.ranCt. 

Como me faltem coohodmcntos oi3peci[W3 
da matcrüt, neste o.,tudo Y:'\Lor-me-Jwi tl<tS 
opiniões <le illu':itl'<tdos engonlloil'o.s miiit:trcs 
e ·~ivis. · 

O digno i'0p:·cs,3nta.!lt:~. cl.) Par:.tnii., a quarn 
l'espundo, Cez hontom a, comp<l.l'i.ll.{i'io onteo o 
de~cnvolvimenro kilomef.I'ic') que tcria.rn 
dua.s Yia.' fcreens, partindo nrna, do Santo:3 c 
ontl':t, .J:) Pn.J•a.naguü. o rlir·igintlo-:~o <lmbas a 
ll.tn.n•3haca .. nn. Buli via .. , a primoir-<t passando 
po1· Goyaz o a sP.gnnd.:1 ate::t v c::::sat1lio o Pa.l'.ctn<í., 
e concluiu {iüe:larando que ha.vL~ uma. g:·i.tmlc 
1lill'el'Ol1Ç~t em f;tvor do tea,ç~;tdl) polo Pal';tn~L. 

:'-T:LO discur.Jo, Sr. Pi'e:.;identc~, mas não é 
eLe cstrad:.ts par<t a Boli vin. r1ue (~st;~·nos tl'Lt.- · 
1;;tntto. 

· coostencç;lo desta linlla. de Catalão a Cnyétb::i, 
e presceovenclo o emprego de oflicii.teS e 
:pr<lças do exercito nos estudos c cxr;cllção das 
-obras.» O Sn.. CARL:Jq CAV.\.LCA:.'\TI- ::.Ias ou cn

E, dcpo'is de roforir-so ao t1•aça.do cl13 Pl· c;uei a. esl;p;vJa. l?')n:lo de lig;tçi"to cntr·e os dons 
iDlontn, Bueno, concluo o Senador Oitoni : 'WO<'!.no~~. o Paôfko e o Atl<lnl,ico_ 
.,.o traça.do pur Catalão, nstantlO j<l cle.cret;ldo O Sn.. liER:,mYEGIT.DO JJE :\IoRAEs-Nós ost<t
e exi.~inrlo monm•es sa.crifhios do Est::tdo, !.nos tl'~~tando Jo e:~;i;r';ulas pant \I:.ttto Geossu, 
)J)l'(lnc ness<t direeção a linha por eons.rnle poe isso Y. Bx. d(WCl'Íl!. toe apre:-Jentu.clo 
(; :1. mais Cia·tu,, n5.o pa.rece á Commis.:>ão um ~;stncto compa.l'<tl;i vo do dcson v o~ vi monto 
quo .::o deva podurbal' a acçã.o do Pod,•l' E:~- kilomo~1·ico pt·uvavd qu11 terá c<J,da um dos 
e_cutivo, rn:1s nos orçamentos :.tnnu::~es con- tra~;·ad.os até Cuyab:(t, ponGo objoctivo de [l,m· 

-:::Ignal' fLIJ!do::; p<:u'<:t o 1im da lei. De~te m:J<lo bu3; e, como V. Ex. niio o fez, vou fazel-o, 
a Cq_mmis~ão co~1sid~ra 1·csol vi elo o 11rvblo- tomando comopontos de Jnrtida,, cu mó V. Ex. 
Jll::t nas commumcaçoes pat•a iVfatto Gro::;so ~ o foz, Santo'l pél,t·:J.. a, directriz Goy<~ZC Parc"'.
e pensa, qu,e ne~lmm:L cO!;tcessão nova,, para 1 na.gmi. p:tra a, dire·:2tl'iz P<tt';1.ná. 
ú mesmo f!m, e nHce~Séli'l~t nem ?PPortuna. 

1 
R' .... ,,(]' . ,-,c •• 

A. conclusao do expJsto e que nao convém u 0 .~._,.,uH, L·-· • 

conces~ã.o alguma, li.ga.ndo Mat. to Grosso··· ao·l Di;·,:xtri:: Para;1r; 
Parana ; que doYc o Governo peomovor ou 
a. cons'nwção .hl clecrotarla ele Ca.ta.F'\) a Kilometros 
Cuyab;t:?Ll a tinha p.:l' S.:\..nna do P:u'n:.Lllybn.; De Pu.ranagu:L a Ponta, Grü:ôS::t..... 301 
L~ quo, fom destas vistas, nada lHL <JUü de- De p011+.1 ~~roc:'';,t ~ :\Iir·trda 1.450 
JihCl"'(},t' • » ~ '\,-r:··~ ut ) ó) . ..._~ ".:.• / .. 1 (. ~ • • • • • • 77"' 

-:\T I· l ·l . -· t .J n~ ·'ill:)Jld;,t c' l.Uyd.lJ<L. ••• • •• ••• • •• • v 
"~om o p ano geea to v1açau :•aça-J.o 

]JGlo Govct•no Proviso1·io em 189:). nem o di~- Totn,L ....•....... ; . -.....• 

· çao ren•on, alguma de Ma,tw Grosso com o 
P;wan<.\.. 

ü~~.tit}o m.n 18\13 peb C.a.mu.rv. corítecm lig~-~ 

ü Pl'OPt'io Congresso Nacional, Yut<.tndu :\ 
lei n •. 18:3, de 20 de setembro ue l89:l; que de- ·De .S<~~l~J:~. <.~ :\.;•a,~u.~r~ · · · · · · · · · · · · · 
termma. quo o Governo cmpreg.:tr<:L os offi- I? e A l ct,... ~ctr ~ c~ CcH,lLtO .••...•..••• 
ciaes e praças do exercito mL CJns1;ruc(·ão da. !)e Cn,b.la.o <t t..royo~z · · · · · · · · • · · · · · · 
estrada, ue ferro ele Catalão <t Cuyabá. c vo- Do Goyaz a Cuyab<t. · · · .. · · . · · · · · . • 
tando em dou8 oxercicios successivc.)s, CJ'editos 

Total .................... , 

:?.526 

7~H 
90 

473 
837 

2.194 . para os estudos desta estrada, estudos que já 
o~tão fei~os entre Catalão e Goyaz pelo dis· 
-tmcto engenheiro James Mellor, clarainente Como v. Ex. v e, s l'. Presidon to, lia uma 
manifestou-se om favo1• desta direct 'iz. dUferença a, ÜLYul' do traçado por Goyaz, de 

Eu poderia ler ainda as opiniões ele Bueno, 332 kilometros. 
Barão ele Caç-apava, Marques de Souza, 

'Torres , Ne:ves e diversos outros distinctos O Sn. CARLOS CAVALCANTI-V. Ex. foi 
engel1heiros,todos·contrr~rios ádirecção Para· habil, não ha duvidiJ,. 
,ná, ; lll,i1S nã.o O farei para nãO fatigar a ::tt· 0 SR.. HER::O.IENEGILDO DE MORAES-Ainda 
·tenção da Cam:wa. mais, Sr. Pí·esidente, si compararmos o nu .. 
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mero de kilomctros a construir, aind:.t o tra- rolatorio quo a respeito apresentou ao di
çado por Goyaz levar<L vantagem, como r-ector geral de engenharia. 
V. Ex. verá pelo seguinte calculo: << Esta estrada, diz o coronel Ca,etano, terá 

De Ponta Grossa a Miranda, adm.ittindo um traçado pes:..do, pois considcra.vcl ser~ o 
que o total d11 estrada de ferro st>ja igual ao movimento de terras, forç:wdo a de::lpczas. 
total dn. communicação mixta. terrestre c flu · r1nc v~i,o SOl' augmentadas pelas obras de arte 
via.l proj3ctada pelo engenheiro Lloyd, o que tJ.IlC se fal'fí.o nccessarias.» 
não pôde ser muito 0rraclo e de que poueo Si V. Ex. se der ao trabalho de ler o re
pôd.e diíforir a estrada. de fol'l'O, teremos, so- ta.torío do distin~to engenheiro .T f.l.mcs McUm·, 

· gnn:lo diz o engcnlleiro Emílio Sclmoor em I :::ouro us Estudos::~ que pcoccdeu da EsLrada 
um trahí1lho ulfoima.mcnte publicado: l. 450 de C:.tü dão a Goyaz, c quizct· cx.amina. t· <t 
kllomr.tros. De · Miranda a. Cuyal.iá . S:) I'ú. -~'hnt•1. Icva.n~a.d <.t pot· es~c ongcnhülco e ·que 
impo~:::ivel o pt·olongame nto . lh e_.strad:t por se ent.:ontl·a no l\íini.stGrÍl) cb Vií:tÇ:ão, V. Ex. 
Cí1nsa. dos p:.~.n tana.t'S. ' vor:i, quo a. E~tt'itcl::L corr·ar-<i. SJ brc immenso ~; 

Do Amguc~JT <t Cuyabá. passando peb ei- chapadões, como quo t:tUw.J.os pel<.l. natureza 
üatlo de Guy:tz, 1. 400 kitomettos, ou menos pat'éL servir· do leito a u:ll:\. vü1. fcrrea., c 
50 que lD!O tr-ar~ado Par;ln(L que, ao CO!Ül'dl"ÍO do que lwntem aflll'ID.OU 

o Sn. CA HLOS CA YA LC.\ :\ 'i'i -lh.L~(/J, cxu.mi- V· Ex·, ni'í.o c& r ta. si não 11m nnico aJlluonto 
do Paran :Lllyba., de alguma. importancia, o 

nar um mapp;·l pn.ra, :-;o per·cnbM a clill'l:rençu. Cor urnbü .. Dc Govaz a,,Cuvab~~ ;d.i'aves.>arà um 
do desenvolvimento <li't::: dtns cstmdas. unic., l'io de irnpo ;· ~· tnc'in, o Arag naya, o, a 

O Sr:.. HErDm?.; Eco iL fiC IH'i :Vfor.AES-Cl)rno '? ni'í.o sor :1. tlcs;;ida. pa.t.:-<l. Cnyah<.t •· u. serra do 
V. Ex. ncgar:1. ponentura :~ vet· < u~i·lt~de do:: C: ~yap.) , col' l'ei':i. ~ olJre ;ts planicie.:; do l)la
alga.rismos poe mim :;.JWCSf:tüados ? C'olhi-os tl:üto do ~Ia.tto Grosso. 
na. obea do ongonltoiro Sch nou1·, íjlW acabo 
lle cit<1.1', e em Olltl·os u ·:L balhos de enge
nheiros igu~dmcntc di.:.tinctos. 

0 SlL CARLOS ÜAV1~ LCANTI-UC'."CJ IWnde-
1'8.1' a V. Ex. que o mn.ppa. annc xo <t es:;e 
tr-alraUw, 1uc conl! oç·ll, v:1.rece-mo qu -.; e~tá 
orrado. 

o Sn .. H8tt.\IE:"I~(; lLD .J DE rvlonAES -· :; r~.u 
t enho eonrpe r,cnci<l. }.ln.t':t Jizol·· O, mas pu.~ ;;o 
<1.ffil'ITl.1.l' <t V. Ex., e rb q ui a pouco mos
ira.rcL quo mcS!Hu moüido :s soh1·c um mapp' 
en1 linlt~ eoctn., sem da.r· um.il. pt)l'etmta.gi·rn 
pu.ra o dcsonvol vimento de cad<J.. mu d(~lle:::, 
aind:1. <ls·iirn ha. nmn. ge,tndo difforcn~a om 
lh.vor do tr't\çu.do por Goyu.z. 

V. Ex., con1 olhos apaixoJHtllt>S, Yiu, no i;t·;t
·~·ado pul' Goya.z , I'Í<)S undo ~6 oxi::;tcrn t' <J _ato~, 
montanh:.Ls onde só exis1;cm planície:.: , obras 
tlo <bt·te e IIHficuhlades a voneot' onde :::ó exis
·tOJn condic;õe;; üworavois ú con:nrncr~·ão. 

O Sn.. TJ~JXEJhA BJ~ANDÃo - f.Iuito bem. 

O Sr .. HE:n.MgNI~GILDO DE Mor:.AEs-Em todo 
o traçado pm• GoyUZ1 segundo Schnoor, som
mados os trechos de todtts as senas (1 uo a 
estl'ada ter1.L de /.ttraves:mr, inclusive a ~Cl'l'<.t 
do Par<wahybtL que úeve ser trL~nspo.sta. peta, 
Mogyana, teremos 42 kilomctros de seera que 
offcreeem atg1ima diíllcnldaue, ao passo que 
no tra.ça.do polo Par<.Lnà cxistom pa,ra mús 
de 300 kilomctros de dilficil construcç~ão. 

Citarei a proposito a opinifí.o abalizada do 
Sr. coronel Cactanode Faria, commandantc 
do 1• batalhão·· de · engenheiros, ene.arrega.do 
pelo ma.rechaL. Mallet de pl'oced.er aos es
·tudos da estrada pelo Paraná, exarad(}. no 

O S Et. C'ARf.ü3 CA YALCA.r\Tr-.Sompt•e on
emHt'iL algllma. 

O Sr:. . Hrm:-.mNECHLl>O DE 1\IoRA.Es-Jú ou 
tive occasião de dizN que ou tt>a.çado ·pol.' 
Goyaz h ~wia 4~ kitometro.;; de scrPa:S, cuntra 
m:ü::; de :lOO 'de diflieil constl'Llcção no pêlo 
P<~ranà. 

Qua.nto ao ponto do vista. cstrategico, p:.ts
sa~·e i a ler :i. Cn.m;I,I'a a. opinião do po~soa.s 
com pet· ~ ntes. pois jii. confessei i..l. mint1~ in
competencb ... 

0 SR . . CAllLUS CAVALCANTI-AO eoni;rario .. 
V. lo:x.. CSGii ·Ütndo 11t'üva.s d.e mui te~ compo
tend •.t. 

0 SR. HERL\1E~·EGU,DO DI~ MORAES- AgPa
deeido. O iUm:Ll'<vlo Se. gcnm·:.t.l Co:;b.tí.l;),t, 
clwl'e do es t:.ulo Hl'l.ior (lu cx.ercj l;u, re.~p·.m
d(;rHlo ~t cvn;;:ull;a. quo p:;t• aviso de 2:3 ·tle 
març:1J hn. via sido fmta. ao Estaúo Mn.iut• polv 
digno Se. mu:re c~hu.l At•gol!o, que, agindo 
com u. prudcocí:1 e cPHul'io que cara.cto1·iz:un 
os seus actos, desejttva, :.tnte~ do tomar um:. ~ 
dclil>era.ção definitiv:1, ouvit' a. opiniilo das 
repartições competentes do seu Ministeei•J 
sobre si convinha insistir no traça.do pelo Pa
rc~ná ou resolver a questão pclu Estado de 
Goyaz, partindo a estrada de Ca.talã.o, depoi8 
de estudar em bem elabora.do tl'abn.llw o::: 
dons ten.ça.dos, c:.mduc nos seguintes termos: 

«Si, pois, o traçado Paeami. não é aconse
lha.vel no ponto de vista om cgte nos collo
ca.mos, tratand1> da fronteira. sul, maior 
vantagem não lhe a.dvcm considerando a de 
oest~. A directriz Goyaz é emiuentnmente 
estrategica, pel:..t simples consiuera.ção de 
l\.travessn.r em toda. a Hut extensão o intet'iol~ 
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d1) pa.iz, af.ra.Yés zonas lMsbnte ricas, cidades 
de pl'imeira. ordem c ccntríJ~ pJVO:Ltlos. Em 
lt!tima analyse, :::atisfiLzenrlo rost ·ichm.ento 
ao ::tvi::o de 23 de março. die : mo;;; :-no con
l'l'Dn to das daa.s diecctrize:':, Govn o Pal·an:í, 
e::tbe ií.quotta a prcforenci::t no p;):1 '.o Llc vista 
o~tm tegico. >~ 

O SR. C.nu.os CAYALCA:.\!'I - R0:-'peitú 
muitu a opinifio. m:.Ls não e . ..:t,_.n do at::crJ['(tu 
c:r;m ella.. 

O Sr~. Hl~ R~IL\J:cd Ll i 0 D:: M ;:cu~ s -.l:!. vê 
Y. 1<:<. qno o flum·. d.~ :)t'. r.IinL~ tt· . ; (h 
Guona t.o·1c rnuti v. s tlc ;.;u bt': t p2.ra. man•.l:1r 
~usp,;;dcr os tra.ba.lhos: ~tlém cl:t cstl'<l.J:t pcto 
Paran;i. n;'io po~~ uir van tagen :: üe t;I'clem e;:: · 
t.rategica., tel'<i Hrn t;ra.çad<J p1;:-adu. q w: n.c<ti'·· 
1·ota.rü gra.ndei'J de~poms , C·JrtlO tlü lj i:>.H' .: n:~l 
C;~okt ll ') , o a.tr·;wo..-s<l,I 'Ü, Mt l\ '.::1tt'i tr'i 'J do quo 
:-;o cl::r.rã ciJ m o . tt'<Lç<v!r.• lhl' c; J,\'<U, uma re
gião cumpletamcnte dcsortra. 

O Sr:.. CARLOS CA VAJP M\'i.' I -Niii) :t. ··ui :uiu. 
V. Ex. o:-;t<i. intn irn.mon Lcl eq 11 i \'uewló no~te 
ponto. A zona. ue~ te un ucci tten ;.e pa. r-:tn<~nnse 
(~ nma. zurn nwito lw.l;it:t<Lt e riqu~~sima. 

o SR. Ht~Hl\II~NEUILJJ O üE :\f:j R;\1 ·: :~-~;'í() ú 
c:'t\:1, ;1 upiniflo clus cw~:t{;cm c::;{: l'lp 1.u :3 •Jbt\~ 
u:-: !'Ortões do Pa :·nn;L 

Du l'olatorio uJ'ganiz;~du pela. Uit· ~~ e!.~ ~i.u c;eTal 
do E11gunhaei:.l. :.1. rc:-:pnH.o, :.;o euncLtw quo tlus 
trahalhos r.la.J.iz;1rLJS pel.v l ,, ha.Gt1J.Idb Lln cn
genheil'OS. nada, se l)ói.lc apt·ove.i~n. e. 

Ü Sn. CARLOS CAVALüA:.\TI-0 ct:tminlt•J. !'0-
gundo a. di t'. ~ ci.f'iz ~cgui,l<~ JWtt) ba.l;aHli-i.t.t. t.le 
engenheiros, nüu l'ol julgctdu o mellwt'. Em 
vil·ntdo desta, cii'cumsbncic.t, (~ 11 tli.> cu di~f'O 
quo •J Se. Minis 1;r·u d.a. <_;llHL' i::t l!:tvüt () 1\le
rwd·j a .~tt."pt:ns:i.r; dus o.~l;,uliJ;o:;, ma .~ ... 

O SR. IllmMI~Nt·: nti.Dil llE MoRAES-\[a :, :~i 
O:' estudos f'oi ~os n:.t 1lit•onçü.u expli)l'ltdit, c:omu 

taquarus~us, c';sa temh·cl gl'a.minea. do rer
tã.o p:trana.uns :~. j:L a bmuu intcit'<tll10iiie. 
Nada se tem a <1.p1•uvoita..r. Y• 

O Sn.. ALENCAR GunL\.R .i.ES- Essa in f'. r
mac:i'io do qu<Lndo l~· ? 

o SR. !fl~ fDII~l\'~:(;ILDO DE ?IIORAE~- E' IJjj 
agura. 

O Srt. ~\r.E::"\CAI::. GcDL\.li .i.r:s- E' aL1rri· 
mn~l. 

O Sa. HER:\IE:XIXHLDO DI~ Mon.At:s - T:J.: 
eosto. ncnhnm inconveniente a.ca.l'l'l'.ton :1. 
suspens'i.o d<_)s tt' êtballws, p,>is o Gov'~' · nn 
[tprovoit.on o mat,or·ia.l e.dsr,cnte, rna.ndanjo 
<li:s-tt'ilmíl-o pJL.Ls commissõos Lhs e~tl ' <tlilS 
do rochtgom 0111 const.r·tH!Çilo, du. cidadn de 
Pn,lmas a.o p.wto da. Urliü.o d:. Yiet ll't;t, lc 11\o. 

Garapua v a, i.L fóz do [~uu.-;sü. enC}r<_:an i) ,; ..;~ ;.h 
comrni,;sões com o p~3 . .;s;al do b:tl;a!ln'i.n. 

De:l\' iar1o, SI'. J>rrsi<lenl.o, CJillplnG tlll ü i1Co. 
cio pbno que uu havia tl'aç: ul , ,,\Ji~ lo:; a.p:u·!.es, 
\·oito :t :ccguil-o,etmtinu;tndt) a h:~t· :.l • .., t>pini:i :~ 
tk ;tb;disaüos co:npt(tt·íutl1,; ~ ~.bt·o o vtdut' cs· 
trc~togko do:' duus tl·:•,çados: O illu,t,~· at~o 
Sr. gonor-;_1.! Mello Ltegu, cu.J:1 compu~.er:t;m 
nàu pó te :3 Dt' po::.ta. em t.!:tv!l<.~. em um e~tuJ11 
<lllC pahlicuu em 7 tlc ttbt·il flu lDOl. no Jornut 
llu (:{i /i/.)Ji/.'/'C-io, sob!'ü o trar;o.:ulo p.~! r J P:u<Lilrl. 
<t=::sim ::;o ~~;(prime : << Com o Gt•ar:;vlu p d.• 
Pt~t·<U1<t nftu se CtJnsegui t' iÍ, no fina! de cu11 tas 
sin:-tn <t perda de afgnll1LS r·entcuas r!o cunto; . 
d.o l'éis. 

Qwdquur que sej'L u tJ':tr.~arlo t.endo pol' 
non ;o inici;tf o P;t,·anli., pa.r.t it• <lO ::iUl 
êlc 1\'latto Gt·os::;o em Aqul..li.tttana, sct·~ í. di
nbeil'O obtado fót'a. » 

0 Srt. CARLOS CAVALCA:\TI- ?'ii'i.o apnietd·;; 
Lb:Jtz·:.t üS!a, r,pi11ii:i.o so manifustn,r·;wl IJulrWn.:
da, ostaLUt'il. do~ ÜüUS n.ohouc.~i.LS C uo V bcundo 
cu Rio l~l'étnco. 

V. Ex. conf,'s·n, nfí.o l)OÚ.Oll1 :-:~1w :llwo·,·eí t:.u1o::': O Sn.. I IEIL\tJ·:NE<: 1 r. nu DI·: Mún.A E~ - H l.i f.l. 
si ter·rn de Slll' inicit~Ü().3 IIU\'Os cstnJosum 011- npinit:Ll <i <t Comtni.'is:-io pt•csididtt pülo \·ís
l:r:.t rlirocçã.o o om wnn. deseonhocir.h, por• quo cotl(le Jo Rio llr;l,nco, cuj1> pa.l'Oi~Ol' ol.lD s:ll>
nKo se pt'Cl'ol·ie o l;ea~~ado p:Jr Guy:tz, c·ujos ::iCt'eYüll, u ::;in to que V. E:<. nã.o e :~;G( vos :n 
o~tndos j;í, e,.;; tão em pat·te fei l;·;s c que o!l'or·e- pr'e.-:onto na oecasi;'í.o. 
com maior facilidade de exucnc;ão, alCnl üe Contin(IO a loítlll'.~ do t:tt•tigo drJ goncr·a.l 
outPas va.ntagcn~ '( Mello Rego: 

Si não podem os es&ulo~ foit<;s sct• <tpro- « Pl'imoir'o cnmpr·o ox.a.minu.r si ternos on · 
veítaúos pcln.s rlifJlcul.daúes quo o tCJ'l'OIW uf. ccssidu.tle 1le nma, estl'ada do f'el'L'O oxclusi
fnrcco, igualmente nõ.o po(lcm nnis ser· :weo· vamt~nto es~t·atcgka, tH'gontc, som estud.os 
voitar.hs as ostradn8 abertas para serem I'Ct1· prcpaJ·<ttorios, etc.; dnp.JiS o trLtçado de sc
lizado:,; ost·~s estu<los, corno vNá :.~ Cama.ra mcllu.~Jlt.C via de communict~ção o us b ~)nc
pelo segnint.o teocho de uma Cttrt:.t i1 mim tli- fiei os fltle del.l.o. tom de coUwe Mrltk> 
1·igida. por distinct·J cnge::heil'o que pessoal- ( 'ti·os:::o. Nenhum dO\'Cl' mais impcr"ioso 
1ncnto conllec'3 os servi~;~~ .~ feitos : quo o llt:t dofe::,u. de suas frvnt,.:Jira.í.l o gm1t'-

« A pequena o grosseil'i.t, picada. pa.ra car- da do solo da Pat!'ia, occorro tí.:-1 nações. 
guoíl'os, que pa.rt:t o roconhecímun to foz D:thi <ts o1Jras de def'esét, as Ctltt·aüa.s es
aquclle h<:~. talhão (o lo de engenheiros), jtl hoje trategicas, a ma.nutcnçfto de oxet•cito- pe.r
~c acha. completamente dosapparecida, p:.>is mane.ntes, acquisiç?.ío de matot•ial boll.ico o 
n. p11jn.nçn. <lw vegotn.çi'io, o forte t'3ciclo dos Yarios outros sal'eificio~ quo as m~9õ :~s se 
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.impõem. Na applicação dossns dispendios, ouve:n. Em smmmt, diz o geoct>n.l << q_uc 
:porém, lHt um criterío que serve de regu- MattJ Grosso não p:.nlerd. prest:.tr ao 5o o Ga 
lador. Esses meios de defesa, melem-se p.3los districtos, cgmndo :.t occ<lsíão so oJl'ereç:a, l'e
de aggres.:;ão de que o vizinho, lwje amigo e cursos p<~L'a sua defesa ; 1;m pdmeL·o lagar, 
amanbã tal vez inimigo, póJe dispor. Si 'o p:01rqur; as furç:,,s do M~1,tto Grosso não p.Jdcm 
Yizinb.o e forGe c dispõe do recursos l<trgo I smo dcsv·ia.da,s ::;mn pr~juizo dos intorn~sos con
-terá de ser o pPoparo pam a. def,~sa; si Çt·a~n fi:vl_os :í, su;.~ gu;t.rd:t,, c ~m scg!J.nd? pcn·qu_;J <ts 
e pt•ocura. v1vor em 1nz comnoseo, sr nao difhculd:de:s em f;:.zul' n• d1; S. Lut?; do C.a.co
disp~e do foL'ç:a., qual a noccssida.rlc d .. essa. s Ires_, _p·J L' cx~.;n~pi<· J. ,uu n. 1.c~_mo du . C_uy<~IJ. :~. nm IJ:t
medl:las ~» t.;l Ltmo ~1. A(p!Lil~nt:tn:.t. ;dem d::. t.1.!8ta, n ,~ J<1 n. que; 

Depois de da.e Oil limites sul e uc:..; i.c--de est,;t, lo,·;ditlade ::>tJ a.ch:\ d ;Ul1W!.i;t.s: tUl'G<tei:l.l11 
:Ma.tto Grosso, continúa. o geneeal J(cgu: tã.o d.t~IUOl".td . t, <~ élteg.Ld:t üossa, út·ç ~ '· LtiJ 3" 

« Pelo que respcit:t, ao Para.gun.y, annicttü- dist.rido, que mais depl\):38:1, a.nda.ri:L a. qnr~ 
lado depo(s da. guerra, éLÍ rHV.t ma.l rcorga- o Govenw por tu1eg-r<tn1nM m;.uH.L.Lsse Yir ch 
nizf.l.dl) h.~je o pobre ... )) n~~lli;1, <)U PCl'OiL!Ubuco, dn ~~ujos p .ol'tus s tlw:n 

Aqui f~.tz o ;.:-encl•a.l considera.çüos sobre as pt.r:l':t ~;stes v:t.poros c:Jm l'i.'OlJ.UOnd:l..,> 
má~ fin<Lnç:t:~_d.o Pa,ra.gua.y; quo doixn,rei do o Srma.dul' or.tu 11 i diz 0 suguinl.e, no Iuml
l_Ol' ~ contlnl_la. « ••• po.ler<~o Pile ctc;t.~o n,9::; llú.'M p , u·o \ ~.Jt' "·que me tenhu 1'dCl'ído solJl'f! o 
msprr·;.u· r~cews de\ que mnsmo daqu1 a. ;)0 v:dol' nstr~~oi.u~~·ko ch;e3tl·:vh pelo Pu,t·o,ná: 
:wnos cl)nsLga ach<u-se em usta.do de aggcc- , . ·~ . : . .. . . . . 
dil'-uus ?- Soe<i. um:..L <.tm ;~aç~a <Ü:l . n·' ~::lu.s l't;on- . ~< Qtli.tnl,o a cstr.~t~J.~l<t, :~l s~ a,~;tendcr<t n;t,

teira~ mos mo em futul'o remoto? c1·do q no turez;L d ..•. :-~ :J•~cmoee!lt~ w.s p .J8Sl vm ' • .qtw_tlfJYn.m 
;). e~to ··e . .,pcho ni'io llt1vceá duas opin iüe~. rcda.nw1· !;:ll cara..-~ ter lW. ~~ummttltle ;,t;au p<.tl';t, 
Nã.o 1.~, poi:::, :1 cleCosa d~t !'J•ontc:ra snl, em ~J ; 1,tto IJyos:-l~, lw, du St~ l>'·:;onhecci·qlle e:s8a 
:.\1a.tto Gto.·;:>O que l'eclanw. ms:~. ostl•a,d::, que <'?n2nlurncaÇ'<.l,O tlovu s:ttl:':il;i_Zcr ;t Ll'üS •:un
mcsmn cxec•Jt:td.ól. por- l11'<LÇV..S do cxol'ci.to n.<'l.u il íçu r:s : 
acv.rt·t~tar:.t a,o TllCSOfii'O on11i:l infnrior a W on F ·, p:n·til' cb C:.Lpi bl. 11\:,ll•.'T. '.,l ; 
12 mil conto:-l, :.tlém tias cJnsi,t'UC(,~õos ~cces-j :?;t, se:: inrlnpunuenb ele qna.lqucr l.·t·.'tjo,otu 
SOl'ÜtS Ílllpl'l~SCÜHlivol~ 1. .\ll.l li !11<.1. v i::t ei'lGf'l.ti.C'- illJ.l'H!ril<J, f! HO um <.'<18! d1.:. gunl'l':L f'XI'~1't1:L 
glca. púüe Sii-l' i1rtm·rumpido ; 

Si a ü•ontoír:.1. de oo.;tn, ~d1er·l.;.1 1;oLla., 3", lo :.::JJ.'-·se o m<ús !ongd p.Jssivel dns i't'1)11-
sem obra,::; de LleClJsll. q uc <.~ ga.t·Jnt:.t.m co o tra td:.·;!_.s <tue pu1lurn se1· :un,)a..,w.i:.L::;. 
um:.t invasão pu:3SÍ\'CI, nr~:-; n"ãJ pl'ova,vel, S<\i:<.L s·.~m duvida.Jn·orol'in:L, tHUIJ(C.~ nw.is 

rtUP l'Oclama sumoll1<tnf.,:s sa.et•ificit);-: qu:1.1Hlo exwn·n, ~~ linha que lH'Cunehot· as ~roos C•>l1-
nossas condíçõc.-3 finaneeit•.;s sã.o as qiw ~udo:i diçiJns mcnciunadn.s : o a nenltttriliL d\!llits 
sabem? l•:)tcL ostl'a,da. f, !]'Jnin:mdo em Aqui- S<Ltii)(";}Z, :t lH'UP~I~it:iJO ll:t Ca.i1l:l,l'[l,. I~ nem ga
daua.n<.L, de vndc não pudcr;i :;e,· peol()n:.ra.da., mnt.e :.L ''iJIIlllllii1Í(:<tqào a;l;,! Cuyalo:í, que• !l· 
seria inuLH pa,t·a a. doJ'<>~a. d1t nossn. t'Pnn wit·a. (~itl'Í:t depütlilenl.r, d1\ ext.L:.m~a. rw .. vcg:~ ·ão lltt
occidou ,.ai; J~<.d a disLc~nciJ, que delh tk:t e as vi:l.l (:-1oo~ 1.; ilmnnGJ·tJs, dizem os pPutH'ios pn
ditncul~ht.d\~S que se ntotwru de [JJt'meil) o l,icion:vlus), n:~\-t\g:u,~üu tlillldl, insuílleie11 t(>. 

Suppunlw.mos, pot• oxompld, q tle 1~a l'egião e lllllít<"Ls Vl\Zü:-3 intel'L'.Jtnpd:~. ,, 
"banllaü:L pelo (.iUi~puloú r.i.vo~ ;; cnnos visinlt;s 0;·;,~,. <J í'•it•.r, do üu\'id:t, llllü e.-;ta.s pon.lcr-;ro· 
irrcquLJt.us (tllu tcnr.asscm iqJO .eJ·:u·-·;c 1la <:·.i)os a.pplic:un·St} pot•f,üta.mento :L c . .;tl'<Lila. 
vclhu s(~,l.o Ü:J, u.nti;,.p Cê.Lpit.:wi!J, n, cidtt•lc do nm que.-t.fLo. · 
::VIn.t,to G1·us:~o ou de Ca~al.\-;1:-;ctJ, !"<tlllUSfL rs- i·:' .n indtJCli:1~tYel noco.s . .;ida,do ;t lig~~çiTo d<t 
tancüL ou~r·'ora ll.orescont.o c cobiçada:poiiJS C:.~Jiita.l Ferl1mllo ccntJ:o dt: í.otlos os L'Ccur•.,;os 
holiv~nnus 011 mosn10 !Jlll!o n•• ca;o do nm:.L l'e· o onde l'C.údü a :dttL a.clrnini':ltl'a<)'i.o d:t Ru
-volução no K~tLtdo \'Í.·;inho os r·fwo!Lo~os p111Jliea, eom os Esl,:1t.los. O tl'a.qado por 
tran~pt.tz<~H.':lolll o rio o fossem se install:.u· noJ Goy;.tz •J!t'oecet} i.nconte;~Gu.vcl ,.;,,nr.a.geru ne:-;tu 
1'orte üo PL'incipc da Boi t':J., <:UlltO em 1848 o pont:J, pol$ lig-;.tr~~ u. !'tll.ur<.L Cu,p1 tat p~la: 

. Que r·ecur·sos de def'e::;a poderiam SOl' do ostt•a.th. ch fot•ro a Cuyah::L c S. Pa.ulo c con-
))romp1;o p:tl'.l, alli cnvi:.v.lo~; do Aquirlaua.na., soqucntemcntc aos Estado . .; do Sul, o o Par(t, 
:por nuwt•os quo fos~~ :mos rptc a.l!i se achas· c Am<.l.zcm;J,s pel:.t navegaç:ã1J do Aragna.yu. . 
.sem a.ceumula.Jos '? «A convcniencin., untes neccssida.üc, .di-z o 

E por qno modo'?. Qnil,ndo pochwin.m che- Sona.dor Ottoni, de partir a es~racht U.~t Ca.· 
gn.r l(t os Mlxilios rec"tlJlll.dos peltts circmn· pit.al, to:ni.U'-:;e-ha. mais saliente no íhturo, 
sta.ucias ~ rei.1liza.da. a mudança. decretf~da. pela. Consti

Já se vê que a tal eska.cla. estt'i.1togicn. não tuic~ão. 
resolve do modo nenhum o magno pl'oblema. dollocaQ.;:~o a Ca.pital no pla.nalt.o centraJ, 
d.a. defesa. do nossas fpontoirtloS.» que ut'i.·J podo1•:'~ doixa.1• de ligat·-so á rêdc das 

gu resumirei. o 1inaJ do artigo, para, nno princip:>.os linhas ferreas da, Rcpublica., 
Ci:l.U'3tl,r. n. attenç\o dos <ligno3 colleg,l.S qnc me quacsqucr providencin.s n. <?.XJlCllit• a Matto-
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úrosso seguirão o m<~is cnl'i:o c:uuinlw pela nltm'c<:~. e-~e dG 1f~ltlo Geosso. (lUC, á i.'a.lb de 
c::qüt·ü de Goya.z. tiga.çü.o o r;:tm'_;:os, n1o poLloríá. resistir por 

Imagi nc-se a.s delonga.s que rosulta.riam da. longo tempo c adquirir um rapiJo meio de 
ncces;;irJa.de do partir' da (1uelle 1onginquo tr:wspurto p;u·:t o intcrioL' d.o P<H';_w:l. Esta 
ínbrio1>, procur::w o Rio de Ja.nnit'O, o p:)t'W hypot\L):<~ via-a figm';tüa. em h .:m (;!a .. boradü 
d1; Can<~n{~;l, o depois de 1.300 kilonntros de esnLb sobt•o a uit·net1·iz P:.tL' :uHi. 
vía fcrt·Ha tc1' n.in1la doa.nte do si 300 kilo- No.;;t,:) pont; aind~~. Se. Presitien:.i~, ú in
mett•os do navega.çã.o ditllcil tJn.ra. chegar a eontl~~tavd :L SHpcwíotiiL.vtc 1lo i . l':'t,~O..'.lo pot• 
Cuyab;í .• Ditficnl<tad~s que qua,si <:tSsumcm o Goy:tz, q: ~ <LO abL'igo <lc ;;nl'p:·e--:ts ligará., 
ecwacter de irnpossíbilítln .. lc. ):> pelo int:·; ·lo:· rio p.dz. \btto Gt';).':"O :~ estn. uu 

O pl'.J )Jl'io S t·. g-t:nCl'<d )lellu ne~u, •j!W tt Cuf:;:_•<.:. :: :_~pLt.:ti <h Repnblíc~l. 
~a.mbem 1~ inl'tm:;·; a•) 1ra1 ado p Jl' G,1y<LZ, _Poup:l!'Ci :i _Cam<ua. o snppl!~io de ü'\.1VÜ' <~ 
a.ssim se expr1me em um.'t da.s :S!W.s l'itbii- lmtn :'it ~ !· :~ m:LlS :ll~'llll1<1:3 . ?Ptt1lue.s ~o\Jrt~ ~stc 
:;açõos, teat:t.ntlO cle:>te Ct•a.ç,a.ilw I uor~ ttJ, !•3,:· .: ~ va.s::;at• a ?Uól'ü::i ('l)Il;,tdGL'a<;u~~-

~<VolbuFlu <W f.t'Lt,r>td•) p :Jl' C~tt<l.ii'í.•). rvrç;1 0 :\=.ts ·-~ .:~:T:•.d:v·.; :'~~t':tt<;gt..; ;.ts d ovD~ se ~1· muHt> 
roconltcc!}r· qae e!!o tom orn :7!ou liLvor um em e·Jn:r ~ t_ a ~·apll~t:z d<.t~ L~Ontmumc:J.·.·oos. 
ar(Tnmentu Lle vaJur polil.ic ). A tinha,. p ·cn· O t·/ln]JJ c:. I:Lcr.ot' [ll'Opun~L ~ t·;wr.:!, ~tu:.wdo se 
de~do-sc pur nm ramal. ::~ L'tttm'•' eapit<1l. conc•; : , ·~llljlia!l•J.-) estt't1,tcgtco ~ c ::o os pocm 
ligar•t Gny•tlxí a esta, cummunie:tlJÚu-so _em ~~x ·2·-:; '. í·.~::.o • . . _ . _ 
arnbas dü·oeGtLrnontc, C•)J1l mai~ t'i1Citifl.•.rtc c Nt} •!!llt•::d!,!'O e tln.scn\'t~lv~mc!Jt.o_ il?S pro-
l'<tpiilCz 110 ouo por S;tnt':\.nn<t. ces.sn .~ t. ~t..:r,w;~. sua <lJlt·ccu:t c ~: to 0 i,:I.•J m~por-

Considnra.'{L~ ;Í qncstão :SÓ s(11) e:~l:n ponLu de t ttnr.e, '-~l ;', IU;tlltu')tL:ad~~ lllt~tta;eem meditado 
vista, não lt:L f.!tt\•ida. qttr. assilit mnlltul' :-;ce- r·el <l, ~:n·w rJuO il1C YG~tt :ts m:w::!: ~; Ütl onüe ex
vícios tle;wã.o o·> int!:re:;;ses <b, <ldnünistr·<u:il:;.:~ tl~_dt: o c:dt3ul•J 'tne Y .Ht t.e t• : t. uw1a.ea, que 

t . . . . . . . • . n<.w 1\i.r·o dollu tnm dnpeudtdo :t S•JL'!,e üe 11ror~ 
.. A .es."r,tda .. polo P~Ll'.11Ft, . C·; rT.m:lo pG!'to . :L ba.t·d_i1;t, tllw·:i, llt} um;t, ~amp;.w ll:t. ConY!~nl, 
u·ontmr;: .. p<.Ll'<Lgu:

1
tya. , c::>t<L :J~lJ'· •t<t, o:n _c:t:'o de pois, JH;la. c~rnp:Lt'<t.·:-1 o 1la. cxi;en:'ilo ,los dous 

~UCt'l'<l._ ·~ um g.>.pr_\ dü_ rnac> du:=> mnn.1gos. tr:v~' ttJ_ ,)S, YOI'i!ic ~.nuo..;; CLU:Ü 0 ([llf~ r)trere\!.e 
Jj, nesi,JJ puntn <l.pl'OV.OH·j ~~· t)ppyrtlllwladc rn :ü 1>L' f"<.tci!i,Lv!l\ llc~ tt·:tnspono, i1ei•J rnonos 
}Htl'a C.J!Hcs G11' a u.trn·tn<tr;<L1J lett<1 llo~ tem q tnt: to :w temJlU. 
pelo ltt.111t':~do re:n·c::;cnt:unc JlGlo P<l.l'ilttét, dt~ Tum[LU:lo-s0 comu contm do te8 m·ws pal'[L 
1 11·~-e :l.. c"tr·.vhl, pelo tPaça (1?. Pm·a.:t:L passa.l'ia. l'Gmes<:>u. J.n a.IHtstucittU~tüo Lle tt·opas <L C<.l.pit;ü 
~'?O legt~tt:', na. sua. mcll•H' ... 1.tstanC1:t, th fron- l \ia, !t13 pr:i1b~ :l. c como olijccJ; i.vo Cli\" < IU<~, tt~re-
,eH'J. du ,l<.J,t'~tgnu~y. . _ mos: do JUo <1 P:uau ~":lt <l... ' 

O cngoniletrv :-icltnoor, 11:1. .~ua .llemorü .. elo "' 
P1·ojeclodc E'slly~da r{.;. Fc;·;·o a .lfattor:1·osso O Sr-t. C ,\.: ~ r.o~CAY:\LC.\::'\T[-\', 1>~. d t.L li-
fJ _F;·ontvira rta Do!iv·ie, j:i pot· rnin1 cit:.td<~, cen,::t, ;mt·:1, illtl ap:n·fe '? 
diZ, tra.ta.nol.l) t!;~s Yttnf.<l,i~·en::: t;~t.r:~i;o~_ric;:l,;:; ch ·· - f -. 
('.)l;r:~da l.Jolu P:.u'.tn<t: ·- u Sr~. l r~;tt!'..lE:\[G!LDu u1~ Mvll_\J:s--~an, ma.s 

L~"ti m') () liiJ V. Fx. in tert·omp<t ce.:)l~o mo-
<-'< 

1l1~nlut1ens estrutu[Jir.\(;; - l·:stas siw m<.Lis munto :.t lGttll'L'rl 'l\ll! estou l'<t·~olld'J. 
}.)l'Olll'bmcnte no.:::·.~a·t,iv<t,s. Appeoxima.-s;~ ntt 
hoce<~ do Ivahy i.L 120 .kiiomcLJ'.JS (?.0 lügll<LS) 
!) na':l Cl.tiJI'eeira~ clu l'l;J Bci llnn te a 85 ( 14 
:egua.s) dí.t lhJilGGi.l'í:t. p~u·a.g~m:.-.t, íi.Jll'C.'•.~ n
t,u,ndo-so f't·a.eo nos ·WO a. ?100 l\ilomotros ,[n 
~cu }lel'CIIL'~3o, em Qttl ~ se a.ppt•uxi ,nn. íl;L fJ·on· 
tcien p:tr·a~w.~y<~, üomo :;;e n.clw. j;_L c.on~igna.ílo 
no l'elatorio tia, commissã.o do pl:),no do Vi:L•;ün 
GeraL em lSUO. 

A isso devemos .Ítinta.t· o, f'alt tt. de !ig-a(;íio 
directn. po1· cstr::tdlt liO :fül'l'O :w Rio rle Ja
noü•o, quo se acha pt•o,jcctad,L, mas pódc 
levar muitos <Mwos a rcalizar·s!~. » 

No caso de uma guerra,, 1101' exemplo, com 
.:t Argentina,, quo é a nação que mu.is rJcoios 
.Pôclc nos camm.r• no sul, os adversa.r•ius atra
vessando o Paea.gun.y sem q~1c o.stc pudesse 
gal'antil· sc11 dovor de potcncia, noutra,vírütm 
·CorGat> a. linha de con:ununicaç?i.o no I:vinhoí.o 
~n<L oa Bri!hanto, ficando de posse do trecho 
entt•c o rio P<wamt o Miranda, rosnltando 
·dahi para cllcs a. dupla. vantu.gom de asse-

V lo. IV 

O Sn.. (h?.,Lo~ C_\,.,\ !.CA:\Tr-Pm:(liio ; inas 
ton1 c;\bime!J t.·.J a:.:·ur:t. Com,, V. Ex. est;i. londo, 
nii1J !1 ~~. iwi:r:·l'(lp•Jto. A Capi ta.t t<'crl~l' i.tl n;'to 
ó uom pú :rl :,! •L' •J ll!Jit'o cenb•,J de l'IJCUl'::Jos ••• 

O S 1 ~. lh:n~u-:xi~GJLDO DI': .\folt:l.r:'·-Mas ~~ 
o pl·ird!ip~ti. (! Onya.JJ:i. e nii.o .\.ll.uíd:ttw.na. deve 
set· con~fll (~' · ~t{;~, eorno ecnt.l'IJ de rJih'l'ações 
no E::: I n,,lü 1.h~ :.1:1 tl;u G1·u::;so pr~la.. swr. po.-;ir:ilo 
ccnt1·al. o !le :•,eeosso diiHcil. Dcm~,,i.:~, t'l'",k~·Sú 
:tqtli de umJ.. ltypu~lwsu. 

Continüu : 

Dii't.'d;·i:; l'arr.1nd 

1\ :!o!110tros 

Do Rio a. PaJ':_tnag:u:l (naYcgaçfi.o)... G25 
De Pa.1·anagm~ .~· Cm·ityba . . . . • . . . . 8CI 
De CurityiJa. a Gnal'<tpuava......... 205 
Do Gua,r:.tpua. v a ao ponto A elo 1 vahy :325 
Dos te ponto A E:cguindo pelo . Ivinhei-

m;_t o R::ilha.nt."-.. até Sete Voltas ... ~130 
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De Sete Yolta.s a. Mil·undu. .. . ...... . 
De Mira.n<la. a. Cnyabá (narogaç,ã.o) .. 

Tot·1.l ............... . .... . 

APPENDICE 

~25 da.de de C<.tpacidado de b'a.osporte, o dos 
594 20.000 homens se fc"t.rin. pelo Parani.t om 

21 día.s. Irnagine·se com as difficulda.Jes ex-
2.:1'-~5 posta.s quantos não so tornu.dam precisos ! 

Dous mezcs, talvez. 
Posta de lado a quostã.o de rapidez, o p:r

Kilomc~tro3 cueso PMan(L é um percurso mixto e de-
lungo cur~o, o quo o Llcfinc plltfeitamente. 

;_;go Si em ,·ez do Cuy<Lb~1. toma.s.:;omos Coeumb<t 
.~oo como piJnLo objeeti v o, o t ·tt i} ~rlu Pa,r·:w<i 
: :o~ .Pcrcfet·h -ilo kitornctcos de na.v1:gaçã.o, quo 

Do Rio ::;. S. Paulo .. . ....... . .... . 
De S. P:utl1J ; ~ RilJ3ir·fí.o P1·o ~ :J ..... . 
Dí.' Rtbet r%1 Prnt:J :1, t\Ngtn! -y .. .. . 
De Ar·a ·_ru;try ;L C:d,:dt\iJ . . .. .. .. .. . . 
Do C:).l;;,,tão a Guv:Lz ...... . ..•... . . 
De Ooytt7. a Cuy;·l.l)<i ........ . ..... . 

Tut<d .•........... . ..•.... 

7 :; ·pa.,s;t r-inm ~'·•) de Ouy:t;r, , havcnuo :~i n(ltt a~:)im 
:r:o a díJfol'~Jh;aenwe osdou~üc G l i2lw:·a:-::. 
{jQj 

Apcz;u·,Sl'. Pl'esident<J, tlo nobL'~ Dcputildo 
16- pel0 Pa.r·:.tn•l ter Jito em S8U di.-:;cur~o, que 

:·!.( :) tratando-se do or·r,·amento da gucna., se dc-
E~ta.::. distancins frq'am nwdidn.s em linha. VOl'i<~ r': ;cutir· aJltli sómcntc o valor ostra" 

r ..:'ct:J, de pun i;u :t JWiltü no m<LJlfl<L du Ui·. Sc 1·- r.cgko d1J::i dons tl'nç:v'los, em n5.o posso Cur
zcctollo Cnt'l'êa.. ta r-mo a:; tlC~C'.ÍJ Lfn cnca.ra(-o:; f/;,mbem pGl<J 

Si f·J~se d:.t(h, uma. }) JJ·cnn !; :;.gem p:tnt n liulu commoL'claL o ecdn .; mic.J. 
rlrsenYolvimento d<lS linha.~ . clJO~:u·h.m,> ; <.t « E Ctlll1pt•o ;dncla. no·i; ,J,I'. diz o Sonr~dol' Ot
l'!;sulta.clo divm·so qnant;, :u s <.dg: tt'isrn :_~;-;. ~. ·1 tll n•J pat>ec·;!l' j;i por rni rn 1,a.'1kLs VL' Zes CL
DJas :;ol'i a ::>ornpJ·e gu:u•thtda. :1. pt' •J j)J I'</ t•t. ta.do, que no cil.:-sO :l,ct.u :tl c' d L\. rncÜOl' conve-· 

A lmit.tindu pa.ra. an1hns ~ ~ . .s !inlt:::> fúl't'<~as 1 nioJ.1Ciil nio tej~~ n. linlw. ,.,ímp!o . ;rn~nte ostra.
igu:.Lc~ Yduddadcs, c sond o :!!)'! ldL·mott'us 

1 

tcgt~a., nws ti.tmbe~n, LJUant.o iJd:i t:rl\'el, ~_:?J· 
t.lt.oís von_ e idos_ om I O h was ; aiod~t rnais: nom1Cit c commm'c .. tal, pt'O?ltt\ u1do :Ls regwes 
:tdrrli t, f, inrlu qu ~. üt1\t1J n:1. tH.t\·eg:t.qào flnYi:tl rle_ mo~os O:>C<v.;~a yopulat,:U.•I '.:: J~itlOl' pn~clu
como n •. lllétl'itima a mal'cha. médi:t i'ej;i, .!c c-,'rt?· fJtwnto ma!OI' p 'pult\r~ ;tu 1ot· .sl3l'Vld~, 
;:;etc militas por· hora. f~lz e m - .-:l ~! l!ri!CL~._;s J!tll':.t ma1~r sornma. clo. lllG~ro~::;(: s c o_ t t~ulkttt~s, ma.l:<· 
ir <io Rio a Cttyu.b<.i. 82 1 j'! ll :JJ.':ts-vi:t Gnyaz s ~ .l t'Yll,~o~ prcst,·:·.1·a ;_~ lwha fH'OJeCttLcla. <.~ adnu-
c 119 o l/2 pur agua o :~3 l/2 P'Jr' tf• i'l' :l, uu msér al;<LO puhhca .. ~" . . . 
um t.ota.t de \53 horas -\'iit Pa.r:.u! ;i. I O t.ra.ça.do poL' Goynz COl'!; al'<.~ em Ma.l,to 

O aet;l'Cscímü c_!o70 lloL'iUi e meia ropt' • ! S:~nta ~} ~:.~s-~o :1 su;~ Zl)n.~~ ~~1ilL:> .P·.> v .~;L'~!.il· o put• i~s~ 
um a L1'a.zo do C'litkd trcs dhs nn tran:~p :.JI'ie li1.IJ1 do~l .t. JH.dtJ . !. tu . . w cL ~1de. 'tço como tl? 
polu sul. 

1 
· · .~:~~~lo. Sf; .. ~ ~ c~b.J c:tt V0

1 
d,n:. v1 ·:· lot?'1:a <~uc._,}/-

S:1bcmos qui.l.nto istu pv.Ju·h influit' nos ,u,.,sc .t C.qmd do Imr1etlo ,t ~I.ttto Gro~J. 
planos de C<~mp:Lnlm, pt•inL; ipu.llll('JÜe s·Jbl'c a Diz o BH·iLo clü :'lh .. lgar;o : << L~lnç·. :·.nLlü os· 
coneontJ'i11;~u e mubillz<.wã.u il.o C.Jrt,:a~. vllws ~obr·o :.L CU.l'Í,iL 1li1. }Wuvincia, Yú-se quo o 

Nus sy;;!.íHiil.S de teansp:Jl'tü:o:: corJ .~itlül'i.t·.ius qu;tdr-i!:Lttn'u f'ut'llJí\,Jo peJos p:tt'alljllo . ., ll0 e 
c! pt·c;.;isu :ti;i:cndul' pcto nwnos :.ís pa1':ulas in- l(i"-30' e os lllt!l'idbnos de ;)-.;o tl . 6U" (0. de 
di:'p(ms:tvt~í:S ús kddoaçõt.:S t' p:u·a tor~t:u• Pa~·i~. ) .~ump1·, ~ holl clc a.:; d Lla.<Ll'S dn Cuyahú, 
comhu~tinl. PlWOnt! o S. Ltrií'. do t:ace1·ns (Vi lia. ~bt·ia.),. 

Xttllit·ectrizG,;yaí'. ~Ct'ÍtL p•J:·sind l.\lllhiu·caJ' as v ílhs do Di:una.11tino e lto ~ql'io. <L!-l rt·c..: 
UL! Rio, lmhleae ctn G<.tlllfJÍtt:J. :-; o i1.· at0 guezí:18 dl\ S. Go!lÇalo, Sa11to Alltl)llÍIJ, Livra·· 
Cuya.M.. IIJnn t.u, G1da. HP(}ta.s e CIJap:ubs. A rospc-

Na. dil·octl'iz: Pal'i.LO;i soi:i lJ i1ld.l\açõe.~ :-;c irn- cti \'il, popuhç;íu, sogundu o J•ecensmtmr.nto de
põem, com tod.;s os incünveniontes de s.:mo· 1Si2, a.br;w~c oito decimol da população 
lhaute :~erviço, sol)l·otutliJ tratu.ntll)·~c üe m~L- tot;Ll dtt provincia. O dito qua<lr'ilatOl'J, que 
teria.l pcst\d.o. para al.n·cvüLr ch:1rna.rci tet'ritol'io cuya.hano, 

E' lidto nclmittir qtw se poS."'i.L Icwctl" a deve ser, a mel! ver, i1H1uestiona.vclmonte u 
Cuyabü, via. Guyaz, um trem Lio trotJa.s o pe· objectivo na via. cle communicação a que 
trechos bollicos em oít·J dias, snppundo u. tüludi, istu é, repito, onl;r•e a capibl elo Im· 
ca.paclJade d.e trafego da forro-via. tlc <.lez p~rio c a. pr·oviocia. de .Matto Gt·osso.» 
trem; dlarios para. o servif;O do mohiliztt1;ão, Em Goyaz t :~mbem, Sr·. P1·esütonte. cc,r
t.ranspor·t<mdo cada tt·cm 500 homens, vi- tu.rú. esta., uma zonL~ conhecida. e povoada, 
veres o munições col'respondcotes; nu fim de onde cxisl.om diversas cíti.all.r f:!, onde jú. u. 
onze dias concentra.riamos 2~.orn homens agricuHul'a se aeha de:5envolvidu., aguarda.n
em Cuyabâ. do apont~s P. f,Lcilid:.tde de tran~po1•te para.. 

As embarcações ompl'ega.das na na.vcga.~ão suv. mn.ior expansão p1•oductora. 
de rios sinuosos, pouco largos c pt•ofhndos, O desenvolvimento commm•cia.l c1ue a faci
offerccom escas~a. toncln.gi.lm, c si, em igual- !idade de commnnicaçii.o forçosamente acat'· 
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·t•ol.;n"<'t e o in cremou t..J '-lllC ter;i, a ~t,grieul· 
Htra, gai·anti!'ií.o, t?io !og-0 seja :.L es l: l'o,ch con
..:t;euiüa, a sua. mant!Leo•;ão. 

No traç~vlo pelo Pil.ranà, :1 estrada. cortará 
r1m;.L zona. comple tamente desoeh, incult.a, 
.-;em um unico contl'o populo;:;:). 

Ao pa~so que, como a•?.<th c~i d.o diZJI'. no 
Ü':).ç:.v.lo Goyaz, a es t:rtdn. d•3~liz:w(~ em. unn 
zona 1Drdatlét pJr ftorcscent ··s cid.a.r.les ; no 
1.raç:ulo pelo E~kdo do P:tt'<\ !l:t, o SOl! digno 
represent:tn t e, :1ponas lernbra, ; ~ possibiWhtle 
:t\'On t:tda por Ltoyd <h fnod:u;ão d,-:• uma 
;.:t·~ndc cidl\do nas nut•gons , cr·ei :J q1 :(l d tl 
1'io P ::lrtu1<í. -

Dada a llyputhosL~ q1tu, depoi..; dt~ :1.~,-.,n
ç:ulo.:; os Ü;Lbalho:' de constnlcçàu, o Govel'n:; 
:-;e Y0j :l, lJOt> uma, circum.;;t,:i nd:t qu:dqnu1>, 
obrig:.td:J <1 suspcndol-os, nn tl':;. ~;(l,lh pu!' 
ÜOJ' ét Z, <'.lll CJllíllqu 't' pun !;o CIH tpe. fu .'i ::: !.~ lll 
SLtspensos, a os l. r;.tda c• ;tarii1 i; ;m, t3 elu> >n
Ü'aria clomont :::; p:tra Jli~~nL: l'-::!t'; no ka•.> tLiu 
p ~ }l :J P<cra.n t't esta.ciuniH'Í<l no d•~s ,.; t·'.o. 'i '~nn 
domontos do espccle algunt'L • 

vcrno, penso que dcvcl'ia o Estado mandar 
procedi.'!' í1 estudos p:u·a aconstrucçilo de via 
fcrroa que, da. cidcde de Botuc ·~tú, se diri
gi:;:;e pelos vallcs <lo:'l r·ios P~trdo o Parnmi
prtnoma. ;\.sua c~>nflucncia com o Tibagy, de 
undc se pt'csta. aquclle rio, mcdia.ntc molho
ri1mcntos do pouco custo, á ll<LYcgaç~i,o re
gular por vapJl', na, oxtensão de 192 kilu
metro~ ~Lt.é cL stn foz 110 P.:tranli .. Prosta.m·sc 
tambem (L na.vcg:1çào, esse rio, o Ivinht~ima, 
o o Bt·i!hantc a.té o poeto de Sa:1tn. Hosrdina., 
co 'Cêt de GDO kilomutros (h f'oz do Tilngy, 
s:.g111Hlo as oxploraçõJs fuit:ts pclo3 cngc
n!lcüt·os Kcllel's. Do por·i,:J de S<tnta. Rosalina 
ao de Niu:u~ , no l\1onrlogo, contam -so ecr·ca. 
de t:H1 kilomctl'o:-;, corncçando ne.~te pol'to a,. _ 
na.vcgaç:\o l'('gllht' 1lnssu l'io. qn n pa,ssa, na 
vill:~ do iVIiPan,fa, cul!uc~tltt n, 180 kilomuí.t•os 
~c Nio;Lc t~ ligad:_t ü cupit:.d de Mattu Gco;so, 
pw vh tltlvial. As:)im, com a cunstt·uc~.~:\o 
de •Iul:L~ vi:!.:::: !'crt·e:l,S, um~ do Butuc;ttú a. 
Tibagy, com curca. de ::J50 kilomeGr·os e otttl'::t . 
<i r~ t:31), 1l1~ Santa H.o'.;;1lina a, Niuac, commn
níe:1l' -.'::e- !w. •L Capital <lo Imp~l'io com a, 

Não C· ;;;ónwnte dr'pni::> th •h:t··-! a t: J.o •LL p:tr l.o nwt·i tlion:.d da prvvincitt de M a l.to 
mudanç:1, <h Capital Fuderal p:u·:1, o pl:.uJalr.u U1·os~o. >-' 

central, rpt !.l su cu.~·ita tlo 1 r .Lç· <J,o.lo })JL' Guyaz, A C'HWllS:3ão do t.t\~cho cntt'O Botu~:ttü e a 
corno amnnon S. 1~-.:. fo6 c!o Ti b:J,,:.cy, nll P<n-ctn<l.pa.no 11a, fni (t~it < L ;:~, 

DeSilu os tumpo_;; d:J Impor·i!) jü. S<! t•,-.,;o- Compn.nlüa. SJt\Jt:ulnn:l. pelo consd.heiro ,\n-
nhocict. o V<Llue dcde tt•aç· :.ulu. tonio [)l'adu. qn :uH1o pcl<l ulGima, voz oecapou 

O conscUtoir·o Rodrigo Silí·:.l, pt\Jpun tl;J a pa:~ l a. di.t AgriclJltut·:,,, o o:Jiiu. o.;tt•aLla.já leva 
em seu relato1·io, apeo.;;oritallo <LO Pal'!umontn os sons tl'ilho~ mnitJ além do Cerquoit'<.1 Ce
om t887, o pl'olung<Lmeato d~L Mogyan:L <LtL'! ::; :),i' o (lenteu em breve i.tttingjl'il o seu ponto 
.Turnpen~:crn, j;t ftzia subPesa!lir illl1cL ll<tS le l·mi llitl. 
gT~~udc·3 rn,nt:tg-ecs tluste Íl'~L,~:n.do: :1 !ig<t(tu Q1talqucn- i1np il't:J nda commct'c: ial, pois, 
du nul'Lü ao ~ui. qw: p . l' acc:::iú .-:·~· prctondesso ompl'cstar ao 

Diz 0 c.Jnsc!Jwi ~'•J R.)dl'Í!i:) Sil í-,,,: " Essa Ll'aç~;tdo pr~lu Pa.ri.tmt, lltlS<tppa.l';~ecr·ü. 1lenteo 
linlla, (·.uj: 1, •~:d \n-ii.o non.:·,; 'ux:·:ediJrú d,! ~: 1 _~n Olll b1•ore, com a. liga.çã.o do sut de Mu.tto 
kilCimdt·o:-::, commuilica rit~ a. Capi~a.l, 1u Imp[~- G 1·,,:::::o : ~ S;\o Pauln, pelo tl';u};du csbo~~adu 
l'ÍO, nilo :::ó CoJJn ;~ pruvincia úc o,.~yaz, nms pelo con.·mllwit>o Ro(il'igo Silva. 
t~uu! 10m com a, du p;u·ü 0 Otti, t•;ts ..to <J ~ú· te . CJlH.:inilL o digno l'~Jprc:-:;c:ncante llCio P<n·a 
poi~ t ..:: Pmi nada onrlc duvo findar o .. ;orvh;o. 'n;_t a SLm cl'itica, sobro o tru.~~;vlo put· Goy:.~z, 
jü, contraetn,lo Lill nase''<tt~::to P'): ,-apot' nos dizendo ,q1to, si nií.u c:;ti\·e:-.;so illtirn;.Lr~unte 
'l'ios T•JCan tius 'Ar .. Lr··u;tv~ ~ VurmPiho conY~pc,dt) de que o tr·a1_.::.ttlo 1~clu ~->;n•anu. era. 

, ' " " e · ~ · u pt·et•)l'l v ui, opt;u•Ja pelo de ~<~nr. Anna, pol'-
A }H'ojoctatla cstrad~ de Atcobaç::.~. ~iganJo I ~m· il;tcuntu~ta:olmcuto o Estado d J S. Paulo 

o lmrxu uo altu T<~cantms, o.,tll.Lelucet·l<l com· 1 e muttJ nmts I'l• !O quo o do G.Jya.:~.. 
municação d<t Côrto até a cidade üe Bú!Grn, De c1uo o.;p:JL'Íl! ue riquoz:.t quiz fa.llar 
capita.l Li:.\ p1·ovint::ia do Pur·il, po1· linln S. l•:x. '? 
mixüt uc nuvcguçáo flnviu.l ü de c .~tl'~IÜ: ~ do Ncuhum E;:;httlo se avantaj~ ;w tle Gúyaz . 
ferro.» um 1·íq nezas ua turacs. 

Incoittestavelmcllto, Se.PJ.·o.sidcnte, a. linha D:.t minor·alogi:t,cscrevia em 1862 o illustre 
de Goyaz, cmittinclo ramrL0S p;_u•a um o SI'. Alenca~tt·e: «A riqueza. mine1•u.logica. da. 
outro la.J.o, ser<'~ o tronco, a ::u·tcria pl'in- provincia de Guyaz nfio é u.ssumpto pat\~ ser 
ciptd, a base da, viação intcrn:.~ do paiz. trat :tdo per'funcJ;oriamento. Esta. provinciu. 

No rolatorio <Lpt•osentallo pelo conselheiro contém em seu soío um tratado completo de 
ltodrigo Silva, quo acalJO de citar, delineou miner-:1.logia. e tão prod.iga é a sua riqueza 
eHo o plano da liga.ção do sul do i)-!a.tto que bom pótle S !j clízJr-uma. vasta. mina de 
Grosso pela seguinte fórmo.: ouro, tlo pedms e mota.m; pt·eciosos. No leit.o 

« Termim~mio om BotucaLú a linha da dos rios, nos ct~mpos, na~ m ~t.tas e nos val· 
Companhia Sorocahana c carecendo esta do les, por toda, a, parte on(le o viajante uirigo 
meios d8 prolongn.l-a sem n.m:.itio <.to Oo- os seus pas.:;os, encontra na. ~Supel'ficic dít 
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terra os vestigios da prodigiosa, rit)UCza. q_uc 
ella contém em seu seio. 

O não mono:-; illustre Dr. Lei te lle ~roraes, 
om reiatol'io de 1882, confirma estes con· 
c·.:litos do A!cncastr;), <L:Eslm eomo os eonfie
m~Lm todo . ., o.~ minera.!ogistas r1ue toem vi
:-:it:t,do o Estctdo. 

Quu.uto ;1 ubordn.de do sulo, é tamanha., diz 
um illustl'e joena.lista. om um bello c:::tudo 

"sobre o I~stll.do de Goyaz, publieaJo .. cn1 um 
tlos jJl'l1<tes r1ue se cJitn11 n:t p ospGI'a cidtLlle 
de Ubceu,ba, Minu.s, o que e;Lsnalmentc tenho 
em m:To:), que a despeito da exploi·a.~:ão l'U
tlim ; ~n t<.Ll', da fa,lta. !lo instril!non to:; :tgdcota s, 
~~c ohtccm re~utta.rlos maravilh•Ji:Us. 

<< o t ·igo, que na l~uropa. d:i 20 °/ o, ch~ga a. 
:la.l' ~~!li i O nj o; o milito d;_i, '~50 pvl' 1; o feijão 
:produz na razão de 180 p:;r l, e u <tl'l'uz 
~hcga. '-~ dat.· ,180 <.t 51)0. 

Um l1ecta.m plí~nt:ülo de can :J<~ pr·odnz de 
00 a 100.000 kilos de. D.ssuca.r ; pltLntado de 
eafé (9 l8 pés por hoct~u·e) pl'uduz em terras 
in('cr·ior·es L~85 kilus e orn teems snpei'iores 
:2.01JO; phntn.(lo do nJgodão (4 GfJ() pt;s por 
i-~ect·,,re) ti~L 2. IG5 ; rlta.n t.ado de fumo (lO. IJÜÜ 
pés) dá 1 •. ~oo kilos. 

Cum reluç[o <L manr1ioc~~. púJC-SL-~ pian l;at• 
em um<.~ <i.rca. •ie .B.2o metl'os em. qtmtlra 4.000 
p~s. que pro. luzem 30.720 kiio:t •.io tapior:::t. 

A SI.ta vegcta,;·ã.o é pl'O(tigios;~., continútt o 
<::itado jornaiLST;a, n:1. inurtons~l zona íluJ:osG<tl 
que pussnc cneontl':Lm·se. :l:-; 1Hi1tleira.s nmis 
:prccivsas o rat·;_~s do Bl'azil:. ji:tC<Lt'ancht, acét[JiL 
vinl~:ttico, pão Brazit, pcn·uba, pá.;; .~citim, 
e:tncll<.t, CUID:1L'Ü, páo bmnco, ccrlr·o, u.r-ocir:.t. 
Vidlota., imlJue:J.nn., jat.:.thy, :.tngico, angehnl 
c mui t<1s utl u·a,s ; cnconLr~~n1-so Hun lHJm tl i
VOl'S<J.S pl;uJfj;~s mecUcinaes, oleosa~, toxti.:;, 
fructifCI·ns, tintur·i<.LeS, :tronw.tic:.ts, resinos;ts 
e gornmos;ts. 

O t·cino ;mimai é rirg:issilllo. AMm à[~S 
o~pccie.-:; domcsti.cu.s, ha. umr.~ C::ip<Hltosa. '[Ul.\11· 
tühde de lll~Lntmifct·os-lulltl':t:-: , ca,pivara~, 
lié1Cl.I.S, cor.ia::;, r:tlltr.tS Q ra~ !UTI<.t CL11Jl'l11!! Cl1U· 
meração ,w a.nimacs. 

N<.L cl:Lsse das a.Y('S cnc.;ntram-sc: ,ja.cü, 
mutum, n<nubút perdiz, cuJ.ot•niz, pombas· 
~apoeiya.s,_ érmts, jllcamín, pttvâo, garça,:-;, 
ja.IJUrus, Jí1S,)'ma.n, marreco, ganso, cysno. 
pol.icu,no, uzna infiniu:tdo de p:tsscu·os uc va
riegadas côres, c na cl~\:;se dos t'eptis, jacarés, 
tartarugas, :meu ris, etc., etc. 
. E conelue em um tl'ansportn de entlÍu· 

smsmo: 
· « E' tamanha a sub!imídu.de du. vastidão 
'immcosa dos seus campos, :1t1jpetauos de mi 

nosaceas va.riadas, o Ja solidão }il'vfnnrla de 
'mas flor"o.~tas virgens, compostas de J..rvorcs 
seculares e gigétutescas, onde se executa. :t 
divina symphonb regídct pel;J, ncttnrezr.t, r1 uc, 
ao ::l.(lmiraJ-<Ls. se sontc . ;~alma peesa. de 1.una 
commljção rcli!lius<t o instlncti va.mente o::; 
labias pronuncf~tm-Jroe, nat,!rn ;w:tc;· :' i> 

J<L vê, pois, o nulJl'C Dcputadu ~L<JC <.tind't 
neste. ponto foi injustu. 

A :mumicl;1de do cLnn, <.~ fL:rüldarlc do 
solo. a rognl;u·idadc das 0st.nÇões filvão de 
,Joy~~z. no fu tlll'o, o calLciro (tO Br<~i.lL 

Vüu ·f.ct·rninar, Sr. Pre.3ídentc, r• : scl'v~uvlo
mc p;l.l'D. qn:1,ndo se di;:;erLtir o orç;-L rucnto {l;:. 
Via,ção, em justil1c;.~~·5'.o do Hlll:L omend~~ quo, 
em cumprimento do disposto na l::~i ~.:('\ 2-J de 
setornbru du 1893, mcns eon1panheiros d.o re
pl·osnntaçãu e ou <.tJH'O':lent.a.romos. ç:onccden
do credito pa.N, easo,.. o Govor·no c1ueir·:t ini
eía.t' a con::>~rucçúo da. l~s1;r;_da rlr· C:tkl.li'lo :1. 
l~uy~Lbá., gl'::tLificill' 0'::; officin.cs o pl' ~ t,ç: lS ílLH~ 
GJl'(lJU em pr·cg;ulos ncst:1 g:co.ndc ob!':1, q nu 
eunstitLie a, m:üut· a:>:pimção r~c meus c1Jnt::r
l':meus, c que ser<.'~ o inicio da. ~r·a.ndcz;t, d(_l 
1nou Estado, voltar novamente ~c 1.: . .st·) assum
pto. 

J ul!!o tor conseguido demonste:v:.·. com ::ts 
consi(fce:Lçõcs dC::ilJl'eLcneioS<.ts que ~tcillJo· de 
fa,wr, expo:;tas ::;em n, ord\m que sel'La para 
t.Lesrj tu' e dosplrlct.s de cLeganci:L do fóL·ma.. 
11ue u. e:;tt•aua pol' Goy<1Z não é uma :~imples 
li uh;J de penetr-ação c q_ uc a. e.::trada. pelo Pu.
nw;l n~í.o tern o v:üor que lhe at~ribuiu o 
nobre Deput:Ldo a quem respondo. 

Ao contt•;_u·io, sob qua.lq1101' (plO soj::1. o 
ponto de vi::tr.t tlel)éLÍ~o clu 'llml o en'2 ;.;,t·cmo~, 
o tr:v;':,,Jo pot· c; .. y;;,z otl'ceeec v:.~:~tu.gens in
c .~ nte.sta.vei:3 soül'c o pdo l.';::~,l'anü .• 

Antes Llc mo rctit'n.l' J.csta. tt·ib!lD!. ·:.;zmm·e
em n .. gl':ule.cur :t burwvolcmcb e.;:n r;,w~- me 
otivimJT1 os lli.::::nos c,JJogas, c '!.0S r··::}H'C· 
sc.nt;t.ntc;.; (lo Piti':nui,. :~ r1ucm me r~r11ndem 
la,c;o~ J.e vol'il:l.deü·;L estima c sympa,tllia,. 
peço c1tw nilo vqj:J,m mls minhas con:1irl0t'<J.çõci:l 
má. vontade pa.ra com o seu Estado ... 

O Sn. ALEi'\ C.\ R GUI:\IAH.ÃES-V. Ex. .-~~tcl 
eumprindo sou devee como rcpi·e~:f'.'nt<t.nr':.: d.e 
Goy .. ,z. 

O Sa. HER!IIENEan,oo m.: J\JoRAES-, •• pois 
foru.m dictadas unicamente pelo desejo de 
hem servir a.os ínterel:óscs <lo paiz. T0nho 
dito . . (Jfuílo bem; muito bem. O ·::rarlor i 
comprimentado. j 
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O Sr. 1-'\.n:~;;elo Neto (1JW'd e,;ctoíl'i·~ ::;;Lude, f,_~i nm exccllcnLc auxili~Ll' tlo SU<.t ro
n/w;· ,, •o!·t .,,o) -D11as pal;tVl'<t", S1·. P1·c- p;wt.iç·flu, as::;ictnu o d. ·ldtcildu aos tl';t.lmlhos · 
siclt::J1 tr\ ~~·r.G dol'c::>iL da, em onda. IJ nu v:•.o ::et· de ~eu (:argo, set'\·indo a eont.cn to de sous 
,-otar1a, fJiJI' mim aprostJnb•l;,, ao project.o \ :snp<wiot·u . .;; c lllerccondo tlo i:octus os mais 
n. l ·l."S, de w: ,;·~. 1 onctJdcndo ltlll ililliO do I fe;1,ncos elogios pcl;t sttn. bott conduc&a, dedl
licmwa, c:'m ~rdcnado, ao Sl'. :\t1gnsto l\T:J· c:~'.•;I • . .J c y:·ubkhdo smnpl'u l'CYcladas no sr·::.·· 
rnnu de· alag::to, am<LI1!1t\ll .Sc tla scet-.·i:J.l'l<~ 1 \'l•.:o pu,>lli~•J . 
do Tribnn::d Civl! c Crimin;tl. So!'i<J.munw ou termo. quasi c1jgo, som ro-

A min! :a cmend;t nDntl:t dat· ~~. liccnç<.l. com eursos al,so\ut,;~a!entc pa.r;L o tra.l;<mlünto de 
todo ::; o::: Yencimontos. :isLo 1\ n;1,s mPsm:ts sua. S<LIIilü, cum o l'igo1· (!Ltll <.t f:lllt\, gl'a.vu_mo
condlçíJe::: d;t que foi eur;c~;düüt, no ;i,nnu lcst.ia r ,., ,· J;~ma, 15 j:l::nHk;t\·oJ quo, no.~tc c;tso, 
})assado. :pelo Por.lor Lcgislati\·o. ao empeo- a C;uncLI'<t soja, bt)llO\"uht paea com o Sl'. Mu
ga.!lrJ cn:. questão. . reno d ~ Alagi'í,o, eonccdnndo-o q ti.D pode om sm:. 

.Já sab:; a. C:,_mctra. qttO Lt Cornrni.3.~ão de lJcrn informado l'dtJUCr·ilrwoto dirigitlo <LO 
Petiçõc~s e Poderes dou pn.1·ceer l'ítvoritvol. Cou~!~·o~so Naeional. (.lp .• iados.) 
opinando, porérn, <t Commh ã.o de Ol'ça- Sito minguados os sou::; vencimentos, nfíu 
ruento pr.:i[t sua r[~j oiçã.,J. Encaminh;.wdu a clto.:.:·;w1 :.1. '21l0.~ l111}ns:ws, uovondu lombra.r
voüção, direi que a ltonl':ula. C•J ;nmi::>:3:\o rle oO o:; S1·s. DüptHiLdos d<l. cit·curnstancilL de 
Pot içõus (·Poderes 1.1.cccíton <L úünlut ementl;1 q11n se ü·;tt.a ti.~ um Clltpl'ega.do quo ficor:. 
porque rore a respeito do })Odido flq illl1D,- inntili' iLClo noservi<,:u publico, porta.n~o,digno 
nucnse ?-.1oreno de Alagão as melhores inful'- do lt!ll<l, cxeopçào dn canw.r;.J., 
maçõc:s prc·.~tadas officialmcntc pelos Exm.l Ne:::l,as e,Hldiçõc:), OH peço, confiante Del. 
~r::;. tJirJis·l,ro 1la, .Justiça .. e .Pl'C:5iclento rlo Tl'i- benC\'oJlcncia. do.; mon;..; illustros 'colleg;~s, a 
bunal UivU c CPiminal. ttppronv·ão clLL minhu. emenda, de aecurdo 

Tratn.-S '' realmnni.c ele um ompf'cga.do I com. o p<.t.rucm· cl:L hont·ada. Commlssl1o du 
fligO•), ql:C;, r.ltll'::tnto I) tempu ülll quo gu~Oll Petiçiío ; e Pudores. (.r\poiw!os; >Jn!ito ÚGiit. ) 

üiSC!'I·!SO Pl\0.\"f t:\'CL\Dn N.\ SESS.~O D:b 31 DE AJ.;OSTO DE UJC(; 

O Sr. Liudolpbo Caetnno
S1' . Pl'esil.iüiHe, na 2(1. dísctls:->ão dos te pi·o
,jecto negu~;i·lhe o me11 voto, apezar da, pr·o
me~su. de quo, na :3" llí~cus~iio, sorin. modifi
enclo, c penso ter procedido muib bem, 
porque o suiJstitutivo ura em cli::lcuss'i:í.o traz 
o,;; mesmo~ omu e as mesmas difJiculclauc~ 
part.t a industl'ia paf:ltol'il . c,,JH·ineipa,l.menlifJ, 
JJítl'<L aquolla da zM1a que Immedmtarnun te 
ropr-esen to 1wsta Ca;;tt. 

Sinto, S1·. Pl'esidoril.o, oppor-me ao pro· 
. bel;o elahor·ado pelo men ílltt.~l.rc collega. c 
~OlnlJi.LfJlJC!Íf'O ue ropf'OSCilf;ação, o Sr. Dt•. 
Pauw.t. n.ezendo. mn díHfl.Wlles que mais in
teresse r;em tom .do pelo mclhof'amento drL 
í.ndusl.l'Ía p:.tsLoril, ,j<t cl:\ t1·dmrm desta Ca
JWU'II., wl•:og:mdo ,.:ons int-n.•e;.;:o;<!S, j:í peltt im-

pren~a .. e .i unto ;i, .\;:;;oeíaçi"LO Agi'icula <ln8ta . . 
Ca.pitu.J, pt·opl)ntlo r; dof'endendo rno!lída.s de · 
inuon t.csta,vd p•·uvoitr; ;i. indusit'i.~t pastoril, 
as quues oncontl'arn·sc em uma obr:t. c1ue os
et·evou e disl.t•ibuiu poL· ;-;ow:i collcgas. · 

Esse impod.antis~i mo tra.b;.dho de S. Jflx. 
üernonstra. o intct•cyse qne t(JJUU pelo rnellw
ra.rnen t.u da industt·h agl'ieob o pastoril do 
no~so paiz. 

Poza.t•oso, embora, ou, r1ue nfi,J regateio . 
a.pplausos aoB e:-;f'ot•ç:os po1· S. Ex. envidados 
em fitvol' da. ind usf;l'itt pn.~t.oríJ, nego mou 
u,poio a. seu peo.jcc:to, por ent·~nclcw q·nc, em. 
vr~z do l~Jvat· o moliJor:Hnento · ií. inLlush·üL 
pastoril, n.ním1tr úqtwll.es qno a clln. se !ledi
cam, vao ao contrario f':.tus<.tr :t 03tcs em".· 
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baraços, tl'~tzcr-lhes difficuldades, cspeei<d
mente ao commereio de gado. 

0 SR •. JoÃo LUIZ ALYES- Niio apoiauo. 
O Sa. JuvENAL lVIILLEP. ·- .A})oia.do ; c 

geanucs o nus. 

0 Srt. LINDOLPIIO CAETANO - S. Ex. co
.nhece a inrlustt·ia p;t~toril theoric~m101rt.e e 
mollwr seria que a eonllcces,;;[) pl'<ttic:t,rnente 
Pf?.l't!HC, as::;im, podcrü1, pesa.r a:J diHie;ul
da.dcs que, sem o quore1', v:1c nngmentar 
.aquella::; com quo .i:t lutam os cstv.ncicü·os c 
})0(lll0l10S Cl'Íél.Uül.'OS. 

O SR. PAm.T.\. ltE7.ENDE-Pur c~:se lado 
V. Ex. tmn r<tzão; quanto aos OllUS, n5.o 
apoia.do. 

O Sn.. LlNDOLPIIo CAET:.:-.:o- Entendo que, 
-cn tr·o as medida.;,; r·t~'· h nw.tlas pelos i nd.us
triacs e a.grteult.o!·r~~- ·· ,:,.:;1;a quo dovm•i<J. ~-501' 
<L 11l~ima a tL·a.ta::-::>e. G•J!JIO fizcl'am a~~ Rcpu
bJ.icas Argentimt < .. Ut'ugua,y ... 

O SR. PADUA REz '·:Nn1·:-Si"Lo mudos do 
VCl'. 

O Sr. LrNDOLrl!o CAb'l'ANo- .. , onde o:; po
üot·cs puolicos prcsta.ram-sc <.t auxiliat• a 
in i ht ti v a pa.rticul u com toda '" força. 
ubr·.intlo v(;rl.Jas em seus orçamentos paPa 
rnuUJor·<Lmcnto de raças, p<1,ra. <~ crc<v;ã.o de 
escolas agriculas c ínstttut:JS zooteclmicos. 

O Sn.. PADUA U.8:t.l~i·:oE-Tndo isto nã.o vem 
ao cas.1. 

O SrL LINDOLPIJO CAETAi';o --E sú !iopois 
que a industria. peog'!'cdin e mülhur•JLI com a 
:vrotecc{:to dos po.tcres pu!.tlico:;, fui que este:; 
cn.mt·am onus ;.i imlu~:.l'i:.L, onus que é pl'udi
ga,numr.c cornponsado pelos n,nxitios d iPcctus 
n ind il'ecLo;:,, (jJW lhe pr·estarnos rcspec~ti vos 
Uovet'IJO:-). Ap.17.i.Lr' di.%o, Sl'. Pl'eSi(l.tm t;c, na
que! la:; Republí.ea,:: a. >:)'8tcma.1,iz~~r;ão de 
mar-cas foi da.!) ultimas rneJ.idas lcrnbrad•~s. 

O Sr:. . .Jun::\AL \lJLU:r:.- 1·: ::tind~,, 11i"i.o 
cou!:lcguir·;un. 

O Sn. PAIJUA lt!;:zr~NDJ~- Hei do domuns
tru.r o conr.ral'io. · 

· 0 Sn. LINDOLPIIO CAE'rANO-Espcr:LYa quo 
meu eullega, que def'on!le :.L itHlusi>Pia pa:-J
"I.ot·ll, Jlílu tle ago1.'a, mas do lw. muitos 
a.nuu~. e qno cuiJudus:t c.~ intel'e~sadamentc 
acompa,ntta. o pr·ogresso q no ellu. tom eon·m
gui o na:; ltopublicr~s Ar·gentínao do Ut·t1gu:1y, 
vío.:~ :-;c }n·imuil'a .. monlc propor- urcuidul'$ que 
au xilia:;:;om a mesma. índusir•i:1 om nossu 
paiz o não urn1L que só tl'az ditJlculdtLdns e 
·despezü,S pa.ra os críadoro . .,. 

l~~porav:t ~1m pro,jecto quo confll.'JlPlS80 ai'! 
ül!··,~s p:•r v. Ex. cmittiuas pcl':.Lnte o Gon· 
gros~;o de Ag1•ieultura desta Caplt:.tl qual, do 

faz lXl.rto, em um parecer lumioo::;o. ~cs.-'>e 
parecer S. Ex. apont<tV~t u,s medidas no
cessadas })tl.rJ. o melhol'amen to da. influstl'ia 
pastoril, figm·and.o em dccimo logar a que 
S. Ex. pu r sen projccto traz á. consideração 
ela Camara.. S. Ex. começou pelo fim. 

S. Ex. prestaria. auxilias á indu:Stria pas
toril si, obedecendo '-~ ordem chl'onologica 
das i<l6a:S suggcridas no C0ngrosso Agricob, 
começ;.1.sse paio principio e não vlesse pt•opôt· 
unn 'JtW S. Ex. mo3rno J.'econheeeu ser pra-
í;j,:;~veJ depois do aüupta1· a'tuoll:~s que cun
snltav:trn os intere::;so:S d ;~ inuLI~t.ria pastoriL 
e~.rl' D.. nc:.Lmlo-[1. du e.~t:.tdo de <tkttimenr.o n1n 
q_w:. se acha. 

0 SR. PADUA H.8Y.;i~i'IDE-E' atlt.r•a questüo. 

O SR. LINDOLPJIO CAE'l'~\N0-0 Estado tio Rio 
Grn.nde do Snl, onde a industl'ia, pastoril cst:t 
Jnuito adeClnLada, em cum:equcnci:,, da pt·uxi
mi~krle em qun se ac·h;t da~ H.t·publlcas Ar
g'L'Dtina o Uruguay, .• aintla JJão pôlc conse
guir, so,;uJJdo estou infonnado, o rcgist·~·o de 
mal'c:.ts de aninmes. 

O Sn.. PADUA RE~ENDE- Nem c,onseguirC~. 

O Sn. L1 :-moLPJJO CAE'l'At'lo _.:_ Si S. Ex:. 
a.fl1:·mH. que no Rio Grande do Sul, onde :.1. 
inuus~l'i't pD.storil tem chegado a um gJ.'úo 
(!C m.Jlhol':.tmonto a que nfto tem a.ttingido a 
1tos dem<tis Estados da H.cpublica, não s.~ 
conscguiL'á o regi.-stro de marcas, CQJU:) quer 
!J.II{~ :-.!n :1doptc estn. metiith para todo tJ 

Oll. i Z. ?-

- Sr·. Pt·e.;; iJentc, a rnedida. que pr0põe o 
i!l'.lStl·ado Deputado t~ 11:1 aetuali.dado ímpr;L
tic ;vel c especialmente no l~stu.do qne repro
S'.~ntamns. 

0 Sn. 2\L\NOEL F<:u;::~r::Io- E e1'!1 t.od;~ 
Cni:-,(, . 

o sr~. 1.1\f,i)Ll'lill CAET.\NO- Nã.o do\;Cll108 
faz~:.· íci ·~ gniados p0l.a 1;\te,n·i:.L :\. ·l! :1, muito 
f<1c!t o tl!u . ..;tro cullcga D. <J,dapta.~·ão em 
no-:so p:d. ;~ d~ innova(dí.o f111C pr-etende l;r-~~zé1·, 
:;, ~xemplo dí.LS Re:puhlieas vizinhas, no in
vete;··ad.u svstenB de maecas dos nos~os crí<t· 
do:'es; quil.ndo (j certo que, pa,;J.'<L ac1ucllc8 
qne conhecem pr:.tti.cu.mente, como o orador, 
a industPitt, pastoril, ~;cmelhü.nte innovac,~f,o 
se1•:j, di filei!, si não im possi v oi no nosso paiz, 
uma vc~z quo a,'3 condic;õc:-; de nossa industria, 
nã..o j,ccm punto de compa.l·a(;~Ku com a::; da,
quellas Ropublicm!, devido :•,o abn,nd.ono üos 
potlcr·rJ :~ pn bl1cos. 

u quu tom f'eHu u Governo da Uni~í.o em 
büf:(!l1d1J dc~:.;ta in!.lusi;!'Ía., para, que nós, que 
n:t'J ;~.tr . t!l1th:nlos par·a, os exemplos que nos 
·lavaJn IliJS~or; vizinhos, qu·,,ndo tudo auxíli.o 
Jn·nstav;tlll ;ws som; indusLl'i:tGB, qneíl.'anlOS 
a;.roPil. ~~upíi.U' SIIIV-l !oi~ dn S5':'lt;,_•mn,1-,[zaç:"to do 
m •~:·c:tr-; r• s•t~gíHl,l·o·( 
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Queremos ,-ce ~t irJdustri.l, pasTOril no C.3-
ta.do D. quo se aeln l'e•lnzida. a. lí1vout·~ do 
ea.f'(~, qnc outr'ora. cl'a mnito lcrnb1·a.da J1:l. 
occa::;.ã.o O<L confecç~:'io dos orç·n.rncntos como 
foiJ1,e de l'CIHht, o Jmnca eom a. prot: e1::1o de 
meJidas que pr,wcnis~em sua dec<1dencia; e 
por is~o. lloje, a vemos em c::;tado de::i:tnim;t
dor. ( A.poiudu::.) 

Sobre ncssa, industt·ia pasturil. pes~un im
postos rnunieip;,,e . ..:. e:-;hànn.es c f:;.dPrar:s. 

O eJ'iador p.tga a•JS llllll1i .·.i pios dir·Gitos tlo 
sna:-J f~tzond<l..''· di1·eit.os de oxp:11't "ç~So o <LOs 
.l~st:tdos u ele t1·:wsi to, nã.o reec-bOlttto de~S'JS 
govel'nus auxillu :i.lgurn; e, apuz:cl' di-'~<J, 
para S0b1·c c.;,rg.l. ter;';, os novos onus do p~·o
,jecto do mou di::;tincto colloga: pol'quamo, 
scr;L ol.1rigado a ;weoib.t· e adophr como sua 
<L ma.rc;t q1;c lhe t'ur (hul<t pelo felimrdo eon
cr~ss1onal'io elo pl'ivi!cgio o rl'gi:,-:tral-:t, pr~
gan.lo a, impoet·ulctcL CJUCl f'.Jl' det cJ'll1ÍI1UÜa, 

pelo a.t~~~Ol'd'> onho o Governo c o pt·opl·iot.;~
río do pl'ivihgiu. Upco·le::.) Eni.I'ül.n,n1;o, Sr·. 
Presülen :.e. ninguem ign!)r';l, o cst:LC!o ri<,} 
aLrazo r.ht indnstl'i •, T!asr.oril na Unià,J, ;t d·~ 
precr;.~:Jí.n de nos::;u gr~Jo. o 1:· <t c;·~t industl'i:.t 
pela qwd natb. temos feito ... 

O Sn .. Juvl~NAl, :\IILLIC:IL-Pelo cvntr-,~l'io, 
até purmittinw::; <t cuncut't'dnci;_l c .. ,tr·angeira.. 

O Sn.. r.rNuoLPHo C/d!:TAXo-... qnll vamos 
sobroc<tl'l'dg.n· de onus o do diflü:ulüado~! 

0 Sn.. ASTOLI'l!O DUTP.A- V. Ex. ilClla que 
~· contm1'io <lOS 111 tm·c.sso~ da indastel:.t pas
tol'il ga.t·:tntit· ao e1·iudor, qull «1'\si snn.Lu a. 
procoduncia clv f'ur·to, cleBdo que seja. C:lciil
tn.tiva? 

0 SR. LINDOLPI;o CA1~T.\:'\O - N:'iu; Il1i.L~ as 
marcu.s que CíHllL cr•ia,doL' aduptou gai'ítnte 
PC1'3,nii::.l a lei os ~cus dieeitos, ;,;tn tu ;~::;si lll 
que nào me consta. ha..,·cc ret~lama.<~ão ;d~IHn:t 
pol' pa.rtc dns ct·i:.ullH'cS sobr·J r~stn. nwditbt, 
r~o p<.I.<'Sn que nwit:ls e in~li.liJi:t~S :-:.<\" :me~:-~ 
J'ecla.!JmçDes q uau w aos exD.gcrarlf)s i lllpJsto:-; 
q11e p;_tga.m. I~ V. Ex. cn!;tlndl• qiW csb, 
medi.da. iL•ú. s~tlvat• a. indu:o;r,l'ia p:t.storil ~ 

O SR. .·\STOLPIIO D1.:n: .. \.-Os bdrões de 
ca.rallo são tcunbcm sovcra.ntent8 punidos 
em minha. zona., rnas 1! diílicil provar o furto, 
o tot·mt-sc necessaria uma medida. repressiva. 
(fia uuiro::: Of•urtc3.) 

0 Sr:.. LINDOLl'llO CAETANO-V. Ex. CO
nheec os moias de pl'on. facultado.:; pelas 
leis vigeuto.:; e a. pem. a. que estão sujcLtos os 
livlrões d0 animacs, previsttt pelo codigo 
crimin<~l, c pol' issJ, rnelhor que o oradu1:-, 
sn.b.; que não é po1· l':d ta. do mal'c.a. l'Ogi::>Cl'ad<L 
q llO Jei;'(<l.!l! de SGI.' punidos OS l:.Ldrõo..; de ani
Jll'LO.':l. I la. outl'uS rneios de ~e pruvn.t• a. pro
pl'üdrvle e punir· os criniinosos, dus qua.L''-f 
tmu,,s n0s s·.ccot•rido :tté aquí. 

Sl'. P,·c::;idcnLe, <~ gaJ:<tntia <L peopl'ioda.de 
dr~ anim~u:s, que em teoco do ~ran(tes sacl'i
ficiu.-; e de posn.dus onns olferece o illustre 
Llepnt::du :wt;or· do projocw aus proprict<t
rius, n;i.o sel'<L bem recebida .. 

O SR. P.uw.\. Rr.:zE:'\D!: -N.:t.o apoiauo; pro
YMC'i a\-. L:ot· u contl'<trio. 

O Sn. Í..lNDOLPliO CA8TANO (lenda): - <.<.\. 
mn.rc·1, a. fogo Üll: pr·ov<L tia. pro ;lríedadc dos 
:L:IÍ mae:-: il11tctl'- l'ctvalln.r e vaccum om tudo o 
l;ür ·ito!'Ü.I lH·azileil'o. 
~ !.·' P;u·a. qu.~ a nw.rca possa.,gos1tl' das 

gat'<tiHia.:':> da [H'opt'i,;dade, é mdi.ponsavcl 
quo s<\j;L im ·r-ipta, no r0gistt·o 1mblico d.o::;L
gn;tdo 1-;elo Po.lor Exct~lll.i v o.» 

O Si:. VJtUATO \L\sCAlti~NilAS- Logo, (I 

pr·ojoc:to ,·. f<tcnltativo. si h:~m qn:J não o 
pCI'Iilht:>. 

U Si\. L:.-..:;" I!. i' i lO CAI~TA:\u-Entondo o 
conr.ru.rio. ü t.tl't. l·• di:::;põc quo a marc;:L a. 
rogu i':.tz p:·o-v<t de Pl'dp:iodttüe; lll(LS u § lJ 
<l.I~CI'C:;.::enta.--pto·a t1 ,r,; a íilarca p~Jssa gos'F 
.Lu,: .'Jdi'd"tic:..• ,!e proprie,lu((e, ~.: indispcnsaoel 
IJ!IC c::!ei'l inscri;ila Ho i''-'.tJis/ro Jmúlico desi
!J"ndu i;e!o I 'fJd•Jr h',,·r;c~tliM; de modo que, 
:-:i1·. Pt·;•.sidentc, tullo a.qn•Jllc peoprictu.rio 
qu·: n .. ~d a:-;signalar seu.-; aníma.u::; com 'L 

lll<J,l'·:i\ ·.l l'u;...r'J J'urnecilitL JlCio cuncossiomu·to 
diJ pd·.-HI~;.!·io, o niio l'cgistr•<tl-;t, pm·dur(L o 
·iil'cit;• _d.e. p~·np.t·lcdade a t,1j '~ ~om g:Lranti(io 
P'-d<L::' !..1~1~ íi(l p:.I,!Z. 

0 Sn. ASTdLT'ILO lJU'l'RA - gn·endo f[lí[J ü 
pt·o,jecto Tnodificndo 111hle, sem onus p<ti'a <L 
rndiiStrií1 p:tstol'i!, pr·u:st.<te J·oleví1nld' ser·- O S1: .. :••.\" Ix 1 z Ar.vr:s-Tcm a. cJ'a,rantia 
:ri~;~os, c !I,ch~ (lllC o Con~eess:J deve :.t.ttrmdct'l \te: d ir·o:.ir,o commum. o 

;t.~ reclarnn.çoo.-; q11e n.qm clwgn.m con tt·a as ( .. . r .. _. , , . S i · 
<~:!·•Yt'os~ões f'.Jpcr.idas <.L pt'opf'ic:!<tdo. J -~1. • -.1 :--; 1'' 'Ll'dll CAE ~.\:\'-':-.: en< o ~ssrm, 

·- tl · c:jmo cxp!Jcat·· ~c esta •llspo:w;::w contrda no 
O Sa. LI;'\jDOLPIIO CAETA:\o-Nu.o 6 só (·un- § 1 ·· do pl'Ojecto j)(o-u. 'J1W r.; ;;w;·ca possa 

t1·a os iu.d,·ões d 3 animu.os, m:.ts eontt'it os rr·,· .. w da· .r;rwanl~a:; tlu j)I'OJII·ierlade, d indis
a::;::;;tsünus c COi.li.tS as especic~.-:; de el'irninu::;us. pr:ns1!l.lCI fJd•.: .::..:leja inscrlpta ,,o l'cgist;·o pu· 
Uporles.) !J!ico ? 

Garanto a. V. Ex. que no n1Jsso g::;taúo, ao O Sn .. MA:-.:r•cr. l?ur.or~:\CUJ-Qacm i.tccoitar 
mono:::; na. zona. on,le moro, não ha. um ~ô ít mar·e:1 de~ quo tl'i1ta. o projõcto, o não rel!i~
la<lrãr> de anünaes quo nãn se.h sevurnmr!D1.t..l tf'<Ll-:J., Dflo gtJ~::tr:i. das ga,ra,nti:.t~ de pt·opric .. 
punido com r~s lois ac~uaci:i. d1tde. 
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O SrL LrNDOLPHO CAETANO_____;D:inüo-se esta 
jnterpPatação, .11ão se vorificar:í u sysl;ema
-Gização do marcas. como deseja o <tutor do 
projeeto, porque os actuaos criadores não 
abandonarão as márcas que adoptaram, 
uma vez q ne te em garantida sua pl'opriodacle. 
(Apoiado.~. ) 

O illustre Deputado, o Se. Padml Rezende, 
propõe mais quo a tl'ansmis':lfto de pr-oprie
dade seja pr·onLcla poe meio de tttlões, 
fazundo assim chegar até aos cr'ÜH.lor-es o sys
tema, do J'alielcrio, obrign.nclo-os a dospt:zas 
e <W mesmo ternpo difllculGando o c lmmol·clo 
de animaes. 

Traduz.do em loi este prcljucLo, spr;J, noces
sarlo que os criadores. us quaes re;idc;m a 
grandes distancias dus S1~cles d.o Slias conur
cas, es .ejam sempre munidos de estampilhas 
para sella,r os cer[.ificndus talonario::1. porque 
o comprador necessat•iamen te exigi cá esse do
eumento afim de provn.r. no caso de necE-ssi
dade, cgte a propricdaclc foi é1.úquil'iua legttl
mente. 

O Sn. 1VL\.:"'OJ.::L Fcr.n1~~cro-Esta disposição 
(). prejuclicü~lissinu.\ 110 commei;cio de gado, 
illérn de eroar mais on us para o::; ftt.zendeiros 
com o pagamento de scllos c oun'<l.S t<~xas. 

O SR.Llt'i'DOLPHO CAE'l'ANO- Pelo pl'ojecto é 
o Poder Executivo autol'izado a cutrar em 
accordo com algum ieliza.l'do que tiver pri
vi.l0gio s.obJ'e m:1rcas. 

O SR. PADL"A REZE:'IDE-V. Ex. rtttonda a 
que este di.~po~i 1iiYo não faz 1n~~·tu do pro-
,jeoto. . 

0 SR. LINDOLPHO ÜAETA~O'-E' no § 4·: do 
art; 1° quo encontro esta disposição o. como 
me tenha caqsado ndmiraç:ão a oxislif!nda do 
um pri:~tlicgio vat>a uma. marca que ainda 
o~tava em projec~o. entendi de off'erecel' 
uma emenda. ::mpprimindo a, dispo3ição re
:feí.>ente ~l privilegias, para. que não surgis:>e 
algum cspePtalhão reclamando o diJ:ei t'-' de 
invctrtor de mai'C<LS a fogo para ao i rnaes, 
antes mesmo de S. Ex. cogitai· de .somellmnte 
medídlt. 

E' um pedgo para os ·in·teros:;es de nossa 
industria pa~t01·il a v:trtc c:um,ploraentar 
deste prteag1·apho: 

«Nesse accorüo ~l~ c.~tabelc~codio, alGm tlo 
prn.zo do pri,·Uegio, ai! t.a;cas devida:~ 2íalo.~ 
n.wtificadú:i e l1'W1.~ntissõe.<:, w; rpto fi.·l'!.'iil im
JllllarBis ao jiJ'Opi"ielai'io da Jlf.t/c..'lll•?-, o3 cuiOli!
manto.~. wwllos c C/1,~/a.~.» 

Armiülo o concos::;ionttt'io dos pod(.n·es que 
r~ lei lhe concede. em virtude do accordo 
feito,.co:m o Poder Executivo, irá usuü•uir 
,Ja, ·rodu.sti:ia. · p:u;torH o qne nflo· oon:-:e5uira.m 
c·não consAgutrilo os proprietarius. 

Não é :~6 com o concossionario da pn.tonte 
que tem dú eot.cndl'r-se o Cl'indo:r~ ó tambem 

com o fiscal do Govemo, a quem tem de 
pagar as tD.xas devübs pelos cortific:tdos e 
transmi:3sões. 

Além de tudo isso, Sr. Presidente, diz 
mais o projecto que a taxa db _imposto não 
oxcedm·~:t :i do sollo fixo,que JJelas leis vigentes 
for, aléíi~ disso, devido pelos ditús actos. 

Não comprehendi, confesso, semelhante· 
dispositivo, mas desconfio que elle deter
mina mais algum o nus·; por isso - pro
ponho a suppres::;ao desta parte do § 4°. 

Nãi) eomprel!Grido tambem o modo por qu<;, 
clü que.!• pt•otJger a inclustria pastoril-com 
t:1ntas difficuldades c tão posados tdLutos. 

0 SR. 1-L\NOEL FULGENCI<?-Apoirl.llo. 
O Sa. PADUA REZENDE-V. Ex. c.~tt"t cro~ 

ando embaraços ao projecto ~ 

VOZES-Não apoia~o. 
O Sa. PAD"CA REz.i~NpE (ht um aparte. 
0 SR. LINDDM'IIO '"CAETANO (continuantlo cr. 

lei·)- «0 Poder Execu·tivo ahriri.L concurso 
p11··<t a adopção de um systema de mar•cas, 
contra-marcas. e signaes a ser udopt.ado para 
o registro da p1·oprieclado semoYente de c1ue 
trata. a presente .lei.» 

Puço permissão amou Elustr.:; collega, .flue 
com tanto al'dor me aparteia. 1u det'esa do 
seu peojJcto, pr~wt perguntar-lho si julga 
salvar [t, industria p:,storil com a innovação 
do ma·i'cas, corri os :.;ello:~ c taxas consta'tltes 
de SJU projecto. 

0 SR. PADUA REZ~NDE -Si O projecto 
fosse de auxilio <'~ indust1•üt pastoril, cu diria 
que não ; m:.1,s ello é do garantia tL proprie
dade. 

O Srt. LI;.;oor.Pno CAETANo-- Bem ; S.Ex. 
quer ga.Pantü a propriellade, gal'.,,ntia que 
lhe dão as leis i 1,ctuaes, e, em tl'oca dess~L ga
rantia, e:xig,, enormes sacr•ificios dos pro
priotario :, OSitucc:müo-se de qne mil difflcul~ 
dt~des os cercam. · 

Tenho ouvido falltLl' nos a.tn,quos c fur-
tos praticados por ciganos, como justificativa. 
drt necessidu.de de t.trna lei especiLLl de garan
tias á propriedade. 

Tal atregação não . procede, visto como 
para a punição de criminosos de toLla a e.,. 
pecio temos leis ba::;kmte seveJ.>as. (.~lpoiados.) 

gm log,n' de o.;;tarrnos.a.qui a di.,<mtir mar· 
cJ.s, l'egi.~tro do mat•cas, dcveri:.uuus sahir· 
no encontl'o das aspiraçõr.s do.; criadores,. 
pl'opondo e discutindo· medida8 auxiliador·a~ 
dn. :inilustriu. p:u~toril. 

O Cong1·esso de AgricultU1•a desta Qapital,. 
do quat é. o ill~1stL~ado autor deste pl'oj~cto 
distincto membr·o, ~.o Cong1•osso Agrícola, 
do Estado quo. represontamos descreveram O· 
O)jtu.do. de abatimento. da indn~tria p:tstoril r 
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e; appellando paea o~ poderes pubtico~, indi· 
caram a.> meclitL··s que deveriar.!l ser tomadas. 
(Apa-;·te.o.) · 

0 SR. L!NDOLÚO CAETANO-Não compre
!Hmdi assim, combin<1ndo a disposiç-ão do.§ i• 
com o art. l• do projecto . 

O .art. Jo diz que a marca a.dopt..1.da pelo 
Poder Executivo f<t~ p1·ava da propr1edada 
de a.nünac;;, e o !ii 1' d iSllÕe cla~amcnt<l qllO 
a lllil.1'8<t, isto é, a -marca adopta :la pelo 
Poder gxccutivo, p<n•a gosar do cl.ireit.o do 
propriedade, é imlispon~avcl que s~ia 1·egis· 
trada. 

E S. l•:x., ctuc elaborou uTn luminoso pa
recer n • <tualidade do presidBnte de mn<J. das 
(~ommis;;õo; eloit<l.s pelo Congl'O·SO de Agri
cultura dc,;ia Capital, apont>tndo a:; caus,,s elo 
;tbatirnento (lestu índustrla em nosf5o paiz, r 
quae8 as meclülas nccoS.S(I.l'ias e j rc.pro~cinlii
veis para. melhur·al-a e torna.l·a igtml á dall 
Republ.ica.s vizinhas, era o-maL< c<Jmpotento 
para. trazcl-as (t considel"açã.J da Cam<~I'i.l por 
IUeio ele um projccto d~ lei . .. 

() SR. PADC". REZE:\DE- \'. Ex. pé\le 
·'l--ppellclr para :> Commis.>"5.o de [ntlustria c 
Fazenda; tenho lú tt·e~ ou c1uatro p<'Ojectos. 

O SP .. LI);Dm,J•no CAE'l'A);O-Don t lStemu
nho úo inter0sse qne V. E.,. lig;;. {, 0ansa das 
i ntlustriaslir.L UoifLo, c ospeelalmente do nos:!" 
Estatlo, e por is~e mesmo é ·c1ue so!Je de ponto 
minha tttlmit·aç:to, Yentlo-o prop"I' as me· 
didas quo eston impugtnoJo. (i\;:wde~.) 

O illustre Deputado não üatou imicamenlo 
de systoma.tiz[1çl\ci de marcas; S. E'l. propoz 
sellos e tLtxas. qull recllhirão ~ol>re o criador, 
como acuntcco actnahnerrie com os tmJ_)ostos 
de transito, cujit import:<ncia é dellnzid;t do 
preço das animl~es . 

O Sn. MAN"OllL Fur,GEXcro-Sari:.~, Ltm mal 
pl'.efi. os f a.zencteiros a approvação deste pro
jecto. (Apoimlos . ) .. · 

0 Sn.. LIXDOLl'llO CAETA:\0-COIU o Sys
tema. do marcas Yom o systerno. elo papo· 
lorlo, pois que os c l"iadoi'es .~et~i.i.o o1n•lg<ttl.os_ 
a di•,~' cjrtiftca~los úilooarios, como cliz u pro· 
.jccto, aos compradore~. p.wa que estts possam 
prOVl\1' que llJuvo transmisoão de propric· 
dado. 

O Srt. !liA NOEL Fur,cH~licro-E t.ütl.os o;, cer•t.i· 
fica.uos 1eva1•_ão o sel!o fixo. Aimb mais 
SC>Hos• ... 

o s~. LHWOl.Pf!O C:At-:TANO- Di.>c·Ol'dando 
intoiralllünt~ do mmt distindo co llega, Yo· 
tci <'m 2• llb~us;,::lo contra :;cu .projeeto, e 
-votarei. nest •t ; mas , por ~·.ant'Jli~. vou rnan· 
U.ar ti. Moso. algmn<:~,S emendas que formulei 
no i"utuitu dr: amenizar os males, quo a 
meu vor il'il cansa-r (I industrJt\ p(1,stonl o 
projccto, si consuguil' Sflt' trailuz.iüo .em lei. 
(Fia •lil)e;·sos crparte;:.) 

Outl-a quMquer ntal'•~•~ 'l lHl não seja a. 
ad.opta•.k>., scgnn,.lo o pro,jecto, nii.<> lt~z prova, 
tle p1'oprie1!arle, por· isso (] no, ou o criadol' 
acceitD.I'Ú [L marca e a regist.ral':i., ou a.brirá 
mãos do .~cu tlireitu de pl'oPl'lr!(lade; (ilJlOiado~ 
e apw·te.~.) 

A emend<t que m:uJdo a e:Jte al'tigo dá. 
f:·tcn\chtle l\O pl'Opriet"l'io üe acceí ~al' Ol! 
não <i m<tl'O<J. Rd011tada p:Jlo Poder E~ocutivo, 
g<lrantind.o·lhe o direit o llc propl'ietlade, quel' 
em um, quer em outro m1so . 

Ao § s• do mesmo arti.;o, que determina 
quo a tr;msmiss:i.o de propl'iedtl.de dos ani
m<tes se provará sómente petos certifiea· 
dos do registro. otrereço e meneia . moJifiea
tiva. Em vez de certificados do r egistro, a 
transmissão será. provttda com .documento 
firrna:du pelo vendedor em favor dQ co111pr11· 
dor, podenda este seliM' o mesmo dacumen· 
to sômente no caso de querer apr esental'-0 
em juizo. · 

Outra emenda deter mi na. o maximo, que 
não· excedcrti. de 5$0 JO,polo fornecimento -da. 
marc·1 pelo pr0prieta.rio do privilegio. 

Est<• medidtt repúto convenicntJssim~ para 
evitar abuaos e cxcorsões . (Apoiados . ) 

Fina.lmonLe, Sr. Presidente, CDfforeço outro . 
emenda.,qu~ devo merJcer oapoio da . Camara. 
E' a que permit~e a todos os proprietarios 
tle animaes que n;'to tulopta.,:em a marca. quo. 
o senlro1· do re:3poc1i iYo privilegio inventai', o 
o Pvder H.xocuti v o atloptar, 1'Cgíst1•ar as do 
que se servem, gosando das mesma.s 'garan· 
tias o, üos mesmos direitos q-ue <õquelles c1ue 
a ai:meit.a-I•em. 

Aproveitando o enseJo, S1·. Presidente, 
apresento li considBra~·ão d tL Camar.a urno. 
ememltl o.tld~tiva, em quD pe<Jo pequenus, la:
vores para aquelles tle quem se exigem gl', ll· 
des sacritlcius. · 

O Srr. ErtJOO Cor~Ll!o-E' o do t(l das . , , 

A~ <lmendas silo a.s soguintes. (!.~) 
Nilo l\)0 opponho :\ systematizflç-õ.o llo 

mar .. ~as; adopte a· ma1'CD. adoptatla. pelo Pu
der ·Exoett l. i'vo, sob1'C :a 'b:tso tia nume1·aç".o, 
qúotn qnizcr, o não mo npponlto qno esta,· 
(;omo o.rl\lellt~s atloptt1dus e usa(ln;~ pelos pro
JWict.i.u'ios dll i\nlmaes seja.m regi;>tr::.üus. 

O SR. Lmnor.rno CM:TAJ\-o - !~' 'V'eJ·dade; 
peço a l'ei[Jrcçlio do i illl!Ostos e de tari"fus :na.s. 
estr:1du.,s de ftlrrq d<\ União, sol>re -animam;. 
que ilnporttwí)m e t:xportar~m : os-cria4or!l:S 
que tiYel'llm-suas marc11,s registradas. -E',um 
pl;lqnenofavol' quc,es tou cer to, não lhes será. 
negado pola ._ Ç<J.mar:.t . 

o SR. ?.lAXOEL Fuú;lll'I'G!O -A industria 
pnstal' il ·prec.i$0.. G de medidas qllc ll. ri:Jelhol>em 

~~ 

0 SR. A.;;·por.T'HO DUTRA-E' fa··ulh1;ivo. 
Vul. \ \" 
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e impuls.lonem, e não de systematização de 
marcas, que póde ser · adiada, para melhores 
tempos. 

0 SR. LINDOLPTIO CAETANO- Vou con
cluir, Sr. Pres1denGe, p3dindo ao meu dis
tincto colloga, Sr. P >ÚU:t Rezende, que não 
veja em meu procedimento desejo de contra
l'ial~o, oppoodJ·me á approva.ção do seu pro· 
jecto, mas o desej:J de cumprir meu dever, 

defendendo os interesses da maioria de 
meus committentes, porqua.nto, como S.Ex. 
não ignora., sotl. repre.:;enta.nte de uma zone. 
inteiramente agrícola.; c aos meus illustra 
collegas que mo honral'am com :mas attes
ções peço desculparem-me ter-lhes roubadon
precioso ten1po. (Muito .. bem ; i i/,Uito bem o 
O orador J COiiljJtimenlu(lO pelas seHs col. 
legas.) 

DISCUR.SO PRO:\U~CIA.DO NA SBSSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 19):3 

OitÇAl\IENTO DA Gl.7ERRA 

' o Sr. Galeão Cai'valb&l-Sr. effectivo do exercito em 28.160 priças de 
Presidente, tendo sido honrado pela confiança pret, quando é certo que a lei de orçamento 
da · Cam .ra dos Deputa1lus cJm um logar apenas consigna a verba . suffl.ciente para 
na Cummissã.o de Orçamento, cargo de alta 15.000 praças. . · · 
responsabilidafle, do seu dign!J ·presidente O St•. Hermenegildo de Moraes defen
recebi a jncumbcncia de rel:1tar o orçamento deu os interesses do Estado de Goyaz, que 
das despezas do Ministerio da Guerra. precisa com urgencia, d3 uma. estrada de 

. Venho hojB desempenhar-me da obrigação forro que o ligue ao littoral, e este prohle ... 
que me toe ; ~ e responder aos oradoros qne ma não se1•á realizado com o traQado de uma 
dü;cutiram com proticioccia as emondas que estrada que, pa,rtindo do Estado do Paraná, 
apres,~ntara.m e que foram estudadas pela procure o Estado de Matto Grosso. 
oCommüsã.o de Orçamento. . Sr. PPesidentc,o debate mostrou que ha um 

E' meu dever pedil· á Camara a approva- particular interes.-;c }Jela defesa nacional, e 
çã.o do projecto e da~ emendas que tive1•am quo os rep1•esentantes da na.~ão não so esquo
parecor 1i.tvora.vel. cem de apontar ao Governo da Ropublica as 

Os Sr.,. Duputados que occupa.ram a t1·i· necessidades mais pa.lpita.nt:.!s de urna boa 
buna ftzet•am a critica do projecto sob varias organizacão militar, assumpto este que con
aspectos. stitue a pt·eoccupaç1io incessante à.os poderes 

O Sr. Carlos Cavalcanti, que tanto brilho pubUcos, e (iUe 110 momento actual encon
empt•estou á. discussão, .insistiu principal- tra no honrado Ministr-o da Guerra o Sr. 
mente nos commental'i.os sobre a. sua emenda, marecha.l Argollo o maximo inte~'essc em 
que autoriza o Governo a coniinuar os es- estudai-o como programm·J. do governo, 
tudos nece:~sarios á urgente construcção de para poder collocar o exorcito bra.zileiro nn. 
uma fer1•o-via que ligue o Estado do Pal'an(t posição de prestigio e forçn. indisp.:msaveis á 
a.o de Ma.tto urosso, s<~ndo a obra feib por sua alta· missão. 
praças •.lo exercir.o sob a direcção de enge- Aoccupação militar do Acre vciu affirmar a 
nheiros militaros, dent1•o da verba do Ot•ça.· urgencia da reorganização do nosso exercito 
monto rdativo aó possoal o obras mili~ de modo a poder ser mobilizado n·Ls occasiões 
t~tres. convenientes-. Não (! que o Brazil alimente 

O discursQ do lvmrado Deputado pelo Rio sentimentos hostis contra qualquer nação: 
Gt•ande do Sul o Sr. Soa,res dos Santos con- uma l!oa organização militar ê hoje consi· 
.sistiu em umT cri&ica. ·e em uma doscripção derada como um instrumento proJlcuo de 
do esta.do om que se acham as cousas do Gover·no. . . . 
exercito, pedindo ao terminu.1~ a approvação Dit.a.s . esta,s palavras, entro · em ma teria. 
da emenda da bancada · do Paraná, relativa- Ao ser elaborado o projecto de .lei . om dis
mente ao andamento da.s ohras imprescin- cussão, foram observada.s a.s propostu.s en· 
divcis no Asylo dos In validos da Patria. viadas pelo Governo. J~xigencias · de ordem 

S. Ex. tambom pediu a attenciio da Ca- supe1•ior, a s\tuação actual da~ nossas rela
mara, })il.I'a o fu.cto ano1•mal do ser ftxa.do O· çüc~~ internu,cionaes aconselhn.ram tt Commis-
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são a fazer algumas 11lterações nas propos-
tas do Governo, senU.o desta fó1·ma augmen
tada a verba consigon.da. para.-Obras mili
tares-onde foi incluida a mais a quantia de 
:500:000$. para a con.st1·ucç,ào do uma fabri
ca de polvora sem fumaça. Este servi\'O é de 
--caractm· inadhvel. O Sr. marechal Argolto. 
·-no rclato·i'io apresent::~odo ao Presidente ua 
Republica, decla.ea. que o esüthelecimento 
desta, fabrica ha muito tempJ constitue uma 
das pl'incipaes preoccupações do Govemo, 

. que tem procurado resoh·or·este problema de 

.e.xcepciou<~l imporiiancia p;.wa. a defes;.1. na
cionaJ, de moU.o a collocar-nos :1 re~gua,rdo 
de embaraços e ditficuldade3, 'lue poss&.m 
surgir de uma c1~alc1uer situaç-ão a.normal. 

Apezar das difficuldades financeiras, que 
não permittem o ioicio de muita,s obms de 
·eusto avult~!.do, :1 Commissào conseguiu se
pal'al' mais a qua,ntia de 500:000$ p~ra tão 
imp01•tant3 omprehendimento, QUe vae mar-

·car uma época nota1·cl na histol'i:.t do ex
ercito brazileiro. 

Pol' este moth·o foram: adia•t:~,s outl'a.s 
·obras tamhem urgentes, como meclida de 
economia. 

Neste numero cumpre destaca.t• o e;:lificio 
situado na Praia da Saudade, onde foi des· 
pendida a importancia de 3.000:000$ e cuja 
·construcção está parada desde 1896, cau:;ando 
má impre~sã.o, e condsmnada a at•ruinar-se, 
caso não sejam tomadas as providencia::) ade
quada.s. O Governo espera entretanto poder 
tet·minar tão mage.;toso odificio o pat•a lá 
transfm•il• a Escola Militar, que está fnnccio
,nando em um predio estraga.do, a.pezar dos 
continuados concel'tos e ropa1•os. Com as 
despozas extrao1•dj na rias consoquen tes da, oc
·cupação do Ac1•e, é prudente não cogitn,r de 
obras novas. e por isso a Commissão, domi.
nada do espil•ito de economia, não alter.ou aa 
demais rubricn,s da. proposta do Govet•no. 
E' p1•ovavel qtle no orçamento do a,nno vin
·douro o Poder Legislativo possa. consignat• 
.recursos maiores para. muitas ob1•a.s urgentes 
:.militares, te.nto ne3tn. Capital como nos de
mais Estados ua Fedm•ação. O pensamento 
dominante nos poderes supremos da Republica. 
·é que o Bra.zil tenha o seu pBq_ucno exercito 
.a.pparelhado para agir em qualquer emer
gencia. 

.Sr. Presidente, as cmen(lM a.proaenta.das 
pelu, bancada do . Paraná vlsa.m varios~ ser
viços de real importancia; algumas medi.das 
uellas apontadas serão tomadas ern . conside
l'açãe pelo Govel.'no, usando dos recursos or
·dinal'ios. do 01•çameuto ;. outras <não podom 
agora. ser recommendo.das nem oxecutado.s 
-de prompto por motivo de alto interesse 
publico. Das emonda':! em questão destaco n, 
mais i11lpol'tante, que foi mesmo objecto de 

mn estudo muito minucioso por pat•te do 
honrado Deputado o Sr. Carlos Cavalcanti. 
S. Ex. pugna com sincel'idade pela construc
ção de uma cstraua ·de feuo que partiuJ.o ·
do Param't vá até o Estado de .Ma,tto-Grosso. 

Precis) explicar {L Cama.ra qual foi o 
pensamento que peedominou no . seio da Co[U
mi::;sã.o; preciso tambem dizer qual a mi
nha impressão pessoal SJbre um assumpto 
<le tanta. importa.ncia. 

No parecer formula.do sobeo a emenda os
tão declarados os ·motivos da. sua. recusa . 
~o 01·çamonto do exerciciJ de 1903 figura 

a autorização para o Governo continuar os 
~studo::; da EstraJ.a. de Ferro entre o P<traná 
e Ma.tto-Grosso ; mas c~ta. auto1·i~ação não 
foi utilizada. 

. O Governo, e.::tudanJo os parecel'cs da Dí
recção Geral de Engenharia e do Esbdo 
Maior do Exercito, mandou suspender os 
estudos e recolher o lo ba.ta.lllã.o de cnge· 
nhat·ia ~~ citlade de Curityba, e ra.)olveu dis
tribuil• parte do passoa,l e do material pelas 
commissões da,s e.;;tt·a'ln.s de rodagem da, ci
dade de Palmas ao Porto da União, da Victo
rla. e de Guarapuava. á fóz do Igua.;;sú. 

Com estas deliheráçõc3 não ab::tnrlonou, 
porém, a id1ja, ou melhot>,a aspil•ação de ver 
o Estado de Mutto Gros.so Ug,l,iJo ao lit.tora,l e 
por consequencia á, Capitttl da Republictt. 

O e~tabclecimento do um:.t communic<wão 
interna por unn ostrn.dc:~ de fm•ro pn,ru. o 
Estado de Uatto Grosso,iudopeudontc da nnve
gn.ção do RirJ da PJ.•ata, é uma. cogit.~çã<l dó 
muitos tl..nnos, de mod.o a. fugil·-se (L uma 
long-a víagom pelo Atlantico c depois pelo rio. 
au~ Cuyabá. 

Termína.di.J, a guerra cJm a RepulJlic:t do 
Para.gut~y, esta ncces .iJu.do t·wnou-se mttis 
imperiosa, con~titnindo a preoccnpitção im
mediat::t dos gove1•nos que se succedeL'am 
desde 1871. A guor1•a do Paragua.y foi uma 
dura expe,t•ienci;~, que enteeta.nto até hoje 
não produziu os seus re.mltados, 11peza.r da 
opinião qnasi unanüno dos homens de go
vcr.Q.o daquelJ[~ época, que pensttvam set• de 
toda urgencia a const1·uéção do uma estrada 
de fet>l'O quo PL'ocurasse os Estados c~ntmes 
de Goyaz e Matto G r·osso. · 

Ha. carc:1 do meio seculo pensava-se em 
uma linha de f:lei l t1..:tnsporte que fosse des· 
bravar o rio Pa1•an:L 

O quB é indubitavol .é quo até agora. as 
nossas cJmmuni~ações mais l'aceis com Matto 
G1•osso dependem da travessia . oceanica. e da 
navega,ção dos rios, cuja, passagem nos pôde 
ser vedttda. em momento imprevisto, quando 
surgir qualquer divergoncit~ com a. Repu .. 
blica AI•gentina. 

Os J)Odores pnblicus · tomn,l'am . o compro
misso de realizar tão importante tentamen 
a a · RopubHr;a, estou ce1•to, cumpt'il•á. o seu 
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pí·og~<.t~m.à, procurando satisfaze~· a asph;a,_: ; r~sultádo do~> ~pus_ traba_lh_o_sum _}_r_açado_ que . 
ç:ão süprema 'dos :nbssos cmnpatrwtas; que : .tmha como _obJectLyo prm~1pal ligar n. c1dade 

·])ó:voam:··àquelltisregiõés ·centráes ·do]laiz. · d() Rio .. de _.Janeiro' a Ma.tto,Grossó, passando 
Nãó · se trata . 'ele interesses politicos só-: .pelo Para.napanerna, ütiliz.ando-se da nn:v-e-·· 

merit:e ; . a. estrada, ·de ferro para. •. Matto gação dos rios Petraná, Brilhante e Ivinheima.- . 
GroSS() telll uma importancin, commerCiàl, seguindo depois a esti·ada até :Miranda com, 
pórque ·naturalmente .oshabitantes daquella um percm·so de 2.100 kilomet1·os. . . 

· zona, que hoJe coiü mais facilidade se abas- . Em 1873 foi tambem nomeada uma com-.. 
tecem no Rio da Prata, virão procurar I'ela- missão especial, da, <lual foi chefe o distincto · 
ções commer·ciaes mais estreitas nn.s 1waç:as engenheiro Dr. Pimenta Bueno; a .. commis_- · 
do nos olittoraJ. . . são-fui incumbida da ·. explor'ação e estudos · 

Desde 1870 se trabalhet n'os estnüos dos ta para o prolongamento (la estrada ele ferro de 
estrada deferl'o, e cumpro confessar quo o Santos a Rio 1 :laro até :rs rriargeris do Paraná
Governp· que resolvpsso nm t 'Fí o nota\el ou doParanahyba rité MattoGrosso. Todos cs
crrípi•ehendl.mcnto seda üin Governo nuti:L'reL tes ti·abalhos teem sido archívados e são pas-

Na hora presente a YGf'clatle é a fieguinté : sados mais ele 30 annos soi11 que o Governo -
a. inicü~tiva paulista é q_ne tem levado o~ do Brazil tenha podUo emprehender seria
trilhos das :mas linhas feereas até o· alto in- mente a realização de um tt'Lo grandlo~o ine- · 
térior, poupn.ndo aos poderes publicos otra- lhoramento, e a triste verdade é que esta
bálhóeom tão ·gig·antesca estrada, que terii. mós ainda,.· na dependencia da. m.wegação · 
forçosamente as qu'ttlidadC~ de uma estracla :platina. (Á.poio.clos; mui_to bem,.) Felizmente· 
cstrategica e civilizadora, porque leva.ria aos a estratl:.~·-Mogyana, em Araguary, a .,tinge as 
lóbgiquós Esta~Ios de GOJ'[IZ e Mat.to Grosso o raias de Goyaz e chegada a Catalão ha de 
imp~l~o de 'uü1 .progresso rapido. .· internar-se n·aquelle Estado,· para fecuoclal-o · 
- Aquelles E~tados comrnunicam-se por tena com o seu influxo progressista . . 

desde qs tempos colooiaes, o1Ier·<?c8ndú as an~ . O marechal · Mallet, que occupou a . pasta 
tigas estradas üma . ybgf.llll 'pc!nósa e clemo- dtl, Guerra . D() governo passado, i~pressio
rac1a, quando hoje as est1·ada;;; de ferro ral)i~ nou-se com aopinião de _a]guns engenhe)ros-

·dàniente desenvoLvem a_s .fcir('as productoras e pronunciou-se .pelo traç~~to ;que .toma 
<las zona~ cjue ·atravess·am, 1e1·ando . ~. :yida _é · :por _ ponto de r partida o Est:ido do Pan~.nà 
o conful'to ,aos agrUJ)amentqs ele população c nesto sentido : agiu, , inandap.do fazer os 
c1ue vive1n nos lagares Os mais afl.u:;tados. ·estudos . por · profissionaes 'militares, àcumpi:l.-

·.1 .. r . . . . ·' . r . - s:- ;·~- n_hàdos de tim b;~talhão, quCl~erido •. assim UGi-· 
O r.~R.O"I'o!.ANNAII DL OLn EI~A 1

1
, ...:~o .E.~ hzar-se do exerCito para a oxecuçao de ohras

tado.,~ see,co..,adus da communhao r_,_ az1IEnr,t. impot>,tantes. A , autorização. co·nreridil. m~-
0 que produzem consomem. . . . quelh\,aàta. ·ao (}ovérno CJ.'a unicttmeuto par~'t 

O .S.R. GALEÃo CARYALIIAL-0 go,·t:mo da. ·e:-:tudos, oxp,loraç:ão ou recpnhócimepto de· 
RépuUlica q11iz inici~1· um tão im})ortti.rito . um tPaç:ac,lo . 4e ferro :via ·quo lign.ssoo :Es
S<Jl'viç:J, quando em 1890 nomeou uma coin- ~tl.d·o do _Paraná. a Matto .Grosso. E' louvavül 
missão de _· ong'enhe:il'os ·pai•.:t organizar o ; _o lntuito . ctqoji_nh~ ernvista'túl.1á aspiração 
plan.o da viac;ão ger<tl do ·paiz, mas os movi- 'que -rinha . de longe, alürien~ada pe.losJw
-qiqn~os . polit.ic·o~ quo tanto ttgHarn.m a 'no::!sa mens de ... Estado da, 'n:ionaí~clli;t, o qúeem 
patria, impe<lil't~m a continuação de rnnit.a~ tempos breves, estou certo, ser'~ ümu. bl·i
ObJ'flS . que Mé .. n.g-ora. são 1;e1)utaclas cómo lltante re!.t_Iidll.de -na Republica. Assumindo .a 
tlrgentes. O h_I::;toricó dos pln.nos e estudos de diréciÇãl> do Mlnisf,er~p da G\lél:l:f.l,- o Sr. ma-
ui)1t\ fel'l'o-vict para Mri.t_t·o-Gro~so . _ é Jntóres- rechal Argollu, pelas iinfóiimações reêehi~as . 
s:1.11~e. ~eurepaire Roluin, os irmãos Rcb:m{jas otl1oitilmen'to·sobt•e o aridaniento daqúUés es
o :outrJs ·húthcns de ·re(d mo1;i.to elí.Llioi'a.i•mn tudo8·. clellbérou suspend.el-os p~ra . resolver: 
memorias e pareceres a respeito. Em 18il o ma.is 'tarde .. · e • d~ttnJtivamentQ s9bre o tra
Go'/(mío ·m•denõn ÓS estu(los e a construcção Ç:aclo. a SOl' arloptad1J. E, nà vordádo, •'sãro ta.ntas . 
de urna c'stt'~Lda par~ Maf;to-Grosso, no pro- ~s oílini<ies e · tão controvertida á qúestão 
lopgamento da , Graciosa. 'e ID!-t'iS tn.rde deu ~oht'e a dircctl'iz da, estrada que se póue con. 
up:Ia :có,nc~ssioau Visconde de Mcauâ Jlllé':i o si~e~·arüni\t - med·ida · de . prudencià · o ·acto clo-
n1e.~mo fi11l; :séndo o t~·a~:ado a.pO:rtii;·de Ctíl'l- hbnrado ·Ministl·o. · ... ·. .. .. . . ' ,. 
tybtt; a Miranda, . ri.p\'OY~itri.nüo~s~ · da ll11.VC• , . . Bast'a lerr:rbrar· tL camara, em poucn:s pa
gticão cios ·rio~ . 7·~ Ihthy, 'Paranü, IYinhoiJíia;· la\·1•as ·o . qtic ha ·súl1re ·tão· riiomentoso u.s-- . 
B'rilha:otc· o·l\iiondc'go. ~ ., ·. _/ • . . · · · stiil1ptq; · . . .. . . ..... ·· .. . . · . ,_ 

' I~in-- 1'8i6 fui 'ri.bmeúdn.-·-üma c6mil1igifíi() .éóni~ : :'&1> 'i'clú,tbr'ió típJ·c~dniia.do Ypelo ·!1énn1ltc.:; 
pç~t~ .. JJo .. parii? _ .cl9 J~~o . Bt'lhicq,, .•. ;Br:n.u~í,' ~ corónel 'elo ; r-o!·po .:do : árigenh~fró~ ·e, com- · 
P~\ll~n. Roban, Hnposo, Buarqno d'o 1Iaccdó 'o mandante, do lo batnllião do·:en'gehharia, o 

. H9,rYp·do ,6ica.lho, not~~pilida.dos nus suas prlJ· Sl'. · Càotano' Mrl}n6ól de Faria. Albuqúerquo;ao 
, 1lssõos'. :Estr~ commrssão nrrC'scritou oomo Sr~ genc'·i·il ;·d'ír.cctol' geral de·1'en'gc.mlm1·h1. 
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-atfirma elle que o traçado p.e~o Esta.1lo ,cllJ ~a- ceuti·os de agricultura, commercio e indns-_ 
ramt ser~ pesa.do, pqis consLde:·a·yel sera, o_ tria,s, póde <1Ch<ir~se sempre em cpmliçê)es.de 
movimm~t_o _ dj3_ terras, forçar1do -. __ a . despezas auxiliar o fornecer outros ponLos :doEstació. 
que : vão ser _ augmcntada~ pelas obras de Em maio dr, •. 1894_ o -Scna.dol' __ Christüi,no 
art~ que se fa,rão _ uecessarias. _ Reconhece Ottoni, ein pm;ecer do Sériacld, afiirmayEi" cgm 
em- tQdo ca_~o_ - aqueU~ ofP_ci~l- q~l(lUm _ tal· nãocon\~em coucesEão algum~digando Ma.tto 
commettirnento é obra de gL·ande patrio- ;Grosso. ao Paraná. E-trt opinião abalizada 
tismo· lig.u; o lon()'inquoEstado de MC!.tto- . não-pócle deixat·-de influir no espírito dos l'e
Gross~ ar,ravés. do nl'agestoso J?ara\lá,(\ pren· spon:Hvei~ por qualquer deLiberação neste 
cler pelv trill10 d.e. aço duas preciosas gcmtnas- sentido. 
da Federaçào. O engenheü·o _EruiUo Schnoor,em um longo 

O D'encbl Antonio Vicente RilJeiro Gui· .memoriâl' sobre um projecto de estr· ;da de 
marã'es; em sua infór'ma.çãq prestada -ao~n~ ferro a i\Iatto Grosso e fronteira. da Bolívia, 
nistro dU. · Guérá. sobre os trabalho::; roali· des·~reve nove tt·aça,clos dii;fcrentes. 
zadós no Estádó do P'ara,nã.; é de opinião que Set'ia fatigar a a.ttenção da Cama.rãi'el:,e
o Governo .-deve ma.nda1• pl'OcPJ.er a novas t.ü· o que- eBtá escripto naquelle tt'<.tballio; 
explorações, porque é: possiYel que se en- ba.sta clizee_ que o traçado proferido é · o de 
eoiitte uÍn traçaclo mais fa.'voravel, tanto sob umn, linha ferrea, de S. Pa.ulo do3 Agudos ao 
o ponto Je vista .. os<trategicv, como eco- l?orte de Coimbra. passando por It:tpura c 
nomico. Miranda, projecto este que recebeLl os mais 

Pelo que consta dos relatorios, muitas entlmsiu.sttcos a.ppla.usos poP p;_tl·te dcJ Dr. 
cliflii~uldad.es se cncontl'arão pa1•a levar a A. F. Pâula. Souza em carta de 19 do. abril 
e!feito o -traçado do Par .ná; não ser<.t pe- rlo corrente anno de 1903, na qual ttconse
q_ueóo o numero üe tnneis, pontes, pon- lha o traçado indicado pelo Dr. Scl1noor, 
tilhõcs e, alóm cli:::·-;o, s.ent pesadi:ssimo o mo· acct•cscenta.ndo que a linh<:t alé:m de Mira.!1-
viment,_. de terr-as; serão muitos os córtes e da até o Fo1•te de Coimbra no R10 P;~ra
atcrro:;, a-lguns com o.ltut'as superiores a 20 gua.y mellloi' :~ cal'a.ctet'iza. como lin hr.t in
met,·os, limite mt~xímo .admittiJ.o em casoB ternacional, pol:3 quo terá seu oxtr·emu quasi 
excépdonaes. uos limites mesmo da Roli-via. 

Et;tu. op-ínâio G insuspeita. o baseü1.-se nos Uni out1·0 trabalho qJgno de nota é o pn-
rela .orios offieiaes e r-3obrctudo no- rcltttorio blicado pelo Dr·. Gont.aga de Cu.mpos e que 
elaborado pelocoeoneLManOel Gonçalves c·. ten~ eomo titulo EDtrada ele. Jier·í·o para · 
Fraii(,ia., que termina o set.i trtthalllO com:J.S iVlatto G~·osso. 
seguintos pahtvras :· · ·· E' urn e . .,tndo completo sobre o magno 

l ,1 - f' t problcma. Refel'indo-se ~t opinif.to ·n.utorizadn, ·d:iemi U;o se1·ú. ua, got'tt.ç-n.o · .Lt,ura, e - l .r - t . 
quiç{L da, prcsenGc, o Governo crue em• U.o bm'<:W t c :>úolgaç:J (An·unw Lever•ger, 

·1 l · · · l d t no1javel geogr',l,pho, quo <.tmou o BL'azil c em 
ponlw.t' se_us · Jons l OSOJos em pro . 0 ,r a- l)ftl'ticubl' :1 lH'ovínci<l. J.o Ma&to Gl'osso, 
bt~lho dedão gr:tndc valot> pol.Ltico, mi-
li 1.ar c industdal, maximé puderdo nti- onde occupou po;o::içõds pol itica.s) entendo que 
Hzat• os. sor\riç:os dos ser·vos do devet•, ~de toda ovidencin .. que rt linh;~ p1·oposGa 
visto 0 rnilit;m· não meJir sacl'ificios. pelo Sl', Yf.Scoudn rJ.o ;\lau(t, além do tei·· os 

· · · · J.efcito;.; inbeecntes (l,s vias mixhs. é tnuiio qUit ·do t~·atn, de cumprir os oncar::[.OS ~l, . · · · . 
clle eoufiados. >> · - mais eldensa. Ao que o · p:·Olungénncnto de 

algun:w,s das üslir;_tdas de S. Piütb e ~ina.s; 
o Sr. gBQ(W<il Costallat, Cl)l minucioso.o111- que <1- r.J.clhor yfa de co'úununteaçã.o para 

cio ~nder.eçado n.o Ministroda G:wr1•rt, mani- Cuya.bá serCt. o pl'olór1gamoüto do algumas 
festa. com fl·anqueza o pensamento de que a du.s estr;1das dn ·S • .. · Paulo que venha a.tra
diroctriz Goyaz é . eminentemente estrtttcgictl, vessv,1• o Parai1a.hyba, ponco m uis ou menos 
pela simples consideração de <ttr;tvessar em na, altm•a da. villu .. do Sant'Anna .. 
toda :ma extensão o interior· do p<tiz, }),ercor- O Dr. Gonzu,ga falia. .· no comm~rcio que 
rendo ··· zonas bastante ricas o centros . po- som:pre honvecntre S .. Pa.ulo e·Ma,ttoGrosso, 
voados, ao pa,sso qoe na dir-ectl'iz pelo Bsti.~Llo .1•ecordrwdo quB a locação dt.• C11yabá. foi de• 
do Paraná. a Unha corre mais ou 1n.mos p::t· tel.'minada, ~ntre outras ciJ•cumstancli.t-:;,- _pe~a 
rallola á f'eonteil·a / o que -·a torna i.ntoil•[,,· tL•ilhv, que a natm•ozu; o.fferoaia mais y:ia.vel 
mente exposta aos golpesdu inimigo·. u.os arrojados bandeirantes paulistas.: que; 

CuyaM,como cu.pitaldo Estado, será sem· partipdo.da capita,nia. eleS. Vicente, deman~ 
pre um objectivo visado e prefúrido; central, .d.wam n.s riquezas do s()rtão. · .• .. · ' . • 
como ~e acha, do accesso difficil, é uma si· Desce~do os· rios . Cuyab(t, s.- Lourenço, 
tuação nattwalmente indicada partt o estabe- Pu,raguay, subindo oTaquary,. Coxhn1:eama
lecirnento do officinas do matet'ial bellico e puan, conduziam as embat·cacões por tor1•a . 
_para deposito ·de provisões .. do toda . esp1,3cie. em rem·· espigão di viso r das · aguas -entre · o 

Liga.da dirocta.mente (via. Goyaz) a. g~andes Paraguay ·e o Parantli1• com _. a oxtensão de 
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13.700 metros. Desciam entã.o o Rio Pardo Na verdade, uns pensam que a estrada deve 
para subir o grande Paraná até a foz do passar por Sant'Anna. do Pa,ranahyba e ou
Tieté, e por este acima. até a zona mais en- tros entendem que o p1•olongamento da Mo
cachoeirada, que começa om Porto Feliz. gyana de Catalão em deanto, procurando . os 
Dahi.até Santos él•am os generos transpor- terrenos altos e afastando-se dos pantanaes, 
tados por terra, passando por S. Paulo. constituirá uma arteria natural, sendo co n
Em todo esse penoso t:!.'a.jecto consumiam siderada uma estrada estrategica e ao mes-
até 80 dias. mo tempo civilizadora. 

Httvia tambem a clirectriz, conhecida hoje Do que tonho exposto não resta duvida,. 
por Mogyana, que era a antiga estrada desde que reina a, maior controversia sobre tão· 
L736, cujo caminho era Cüyabá, Goyaz, Ube- importante a,ssumpto ; exü;tom as maiore:::: 
raba, Franca, Mogymirim, C~tmpinas, São divergencias mesmo entre as autoridades· 
Paulo e Santos. militare:J incumbidas dos estudos para, a. 

O Sr. generttl Mello Rego ·tem a mesma realização do uma obra tão custosa. O 
opinião, manifestada em publicações feita::; Governo ní\o po:.lia toe outro procedimento·;. 
no. Jorn.al do Com,mercio, allegando a,s des- a, suspensão dos estudos fui uma, medida, de· 
pezas avultadas quo acarretará a estrada sabeUol'ia e de prudencia, até que se resolva 
estra,tegica eom que se pretende liga1• oPa- sob1·e o traçado que tem do ser preferido. 
raML ao sul de 1-!a,tto Grosso; combate elle (Apoiados.) · 
o acto do marocha,l Mallet, ordenando os 
e3tudos compotente8, e salienta que entre Foram esbs considerações que levaram 
os embaraços com que se teré~ de lutai' na, o hom'c"do Ministro da, Guerra a toma,r a::; 
construcção da estrada convém contar com providencias quo á Camara conhece. Pon· 
a, insaluhl'idade de certas localidaues, contra derando melhor s.~bre a materic~, ouvindo 
a qual são impotentes os recursos da msdi- novamente ~Ls pessoas competentes, . tomarü 
cina official, como aconteceu com a cxpe- em tempo uma resoluçã') dofinitiYa, e as 
diç:Io Paula, castro nas m.n.rgens flo r:o das despez11s set•ão feitas com pt•oveito pa.1•a o 
Mor ter::. . Thosouro. 

Est~~s opinilicm quo aca.bo de cíta1, con- Em minha opinião, qun,nclo~ o paiz tivm: 
domnam 0 traçado CllW faz pa1:·&ir a estrada elementos de prosperidade e r'iqm~za, o Go
do Estado do Parn,ná. Convém, Sr. Presi- verno emprchendorá as obra:~l que forem de 
dente, discutir tamb.crn 0 })Onto dcpartida real interes:~e publico, e certamente as duas 

estr·adas de ferro serão constr·uidas : mas no 
do littoi•n,l ; não cpwro com r;emelha,nte ar- mom. ento presente est(t elle suJ'eito · <.i.s con·. 
gumento diminuir a. importancia dor:; porto:; 
do Estado do Pa.ra,nCL, mas accentuar, elo um tingencius de um orçamento limita,do. 
modo positivo, que o porto do Santos e tam- Oa defensores do traç,auo pelo Estado de 
bom o porto do Rio de Janeiro são consir.le- Goyaz mstentan1 t~ sua, prefercucia por
:t•ados como os principaes do. Brazil. · causa do projectoda fundação da. Cu,pltal da 

Sttntos estú. preparado para. um gr·ande mo- Ropublica, no l)lan[Llto · contral, isto é, em. 
vimento commcrcial; as oiJras alli effectua- Goyaz. 
das coHocn,m o seu porto em uma, situação Do facto: omquanto estiver em Yigor a 
de supe.eiol'idade sobre os domais portos do Constituição de 24 de Fev~reiL•o a União pos-· 
B1•azil e pela. sua posição geogra,phica. é 0 suil•ü no planalto cen·tral uma zona do 14. 40ü 
porto obl'igado <lo Estado do s. Paulo, parte kilometros quadratlos pura nella o~tabe
de Minas, Goyaz e Matto Grosso. LQcor-se a ft1tura, C;:tpit~tl Federal, e por isso 

o tl•açado pelo Estado de Goyaz impõe-se: 
A revolta da, armada provou a importancia porque irá servh· obrigauamente á Capital 

ostrategica do porto do Santos. da União. 
Esl;udando-se o ponto de piJ,rtida de uma Não reputo osto argumento de grancle-

gt•ando estr-ada estl•atJgic.J,, não ê licito dei- valor; mn toclo caso elle reforça os opi· 
xar em esquecimento a localidade do littoral niões dos proftsr:üonaer~ que se pronunciam 
de onde devertL ella p:trtir. pela est1•ada de fer1•o pa1•a Ma,tto Grosso atra· 

Para oh recursos :immediatos, penso que a vessando o Estado de Goyaz. 
dependencia ou do Rio de Janeiro ou de Sr. Presidente, foram todos estes motivos 
Santos é muito mair; natural e mesmo mais que pesu,ram no espírito dos membros da. 
proveitosa. .. · no caso ·de quaesquer ·.opera- Commissão de Orçamento para recusa1• a 
c;ões de guorrn,, o é po1• isso que a cor1•ente omendu, da nobre bancada âo Paraná,- de· 
mais forte dos proftssionaes competentes dá ·pois do ter ouvido. o honrado Ministro du· 
preferoncia pelo traçado por S. Paulo, p1•o- Gum·ra.. · 
curando o l~stado de Goyaz e de ICt' cncami- O Governo agmu•da os esbdos complemen-· 
nhando·se pa.ra Matto ·Grosso, variando a.s tares, espera estudar todos os relatori ;s que~ 
opiniões sómento quanto á dil'ectriz. lhe foram apresentados sobre os serviços rea;. 
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1izados . no Estado do Paraná, para tomar se em todas as nações civilizaoas,ondo o Po
·opportunamcnte uma resoluÇão definitiva. der Legislativo tem. a competencia ·'·privativ<.'1. 

·A Commisslo de Orçamento não tem pre- para elaboraras leis de meios. 
venções; ella . quer unica.ménte o interesse E' éonstante a accusação levantada era 
publico bem amparado; quer ver o Governo llossó paiz cont1•n. o Poder• Fxecutivo, que 
caminhar com segllrança • e b·Jn. orientação t-em usado P abusado da fa,cnldade de decre- · 
no estudo dos multiplos probtemas que pen- tar creditos além 11asprevisões orçament<~
dem de solução. · rias, organizando, por assim dizer, um or·~a-

As outras emendas foram consideradas mento extraordin:trio, quando temos as lei.~ 
pelo Sr. Car~os Cavalcanti em segundo de 9 de setembro de 1850 e de 20 de outubl'•) 
plano, como confessou ·em seu discurso; o de 1877, que estabeleceram rep•n.s absolüt,;s 
parecer da Commissão do Orçamento mostra para a organização do ILUe é chamado o ül'· 
r1u~ ellas não vodem ser appl'Ovadas. çn,monto extraordinario . 

Agora, Sr. Presidente, passo a tratar da · Os autored rp1a estudam este :.tssuinpto 
emenda redigida pelo honrado De11ut1do por pcnsa,m que umn.. boa lei de orçamento dcyc: 
Santa Catharina, o Sr. Paula Rctmos, man- prevm· com pr.:cisão todas · as despezas, c 
d8,ndo supprimir o art. 3° do projecto, que portanto dotar as verbas com as qmmtia.~ 
dispõG o seguinte : sufficientos para que nãoappa,reçam durnnt0 

«Ficam vigorando como crJclitos especiacs, o exercício fa.ltas tmperdoa. vois ; mas l'ol'Ç:"
para os mesmos fins para que foram votados. é confes::;ar que não tom sido possivel atti n· 
os saldos dos credi I os concl)ditlos pelos decrc- gir uma completa perfeição n· 1ste sentido. 
tos ns. 141. de 5 de julho dü 1893 ;) l. !J~3 de E' certo que os orçamentos extraordinario.~ 
24 de dezembro _do 1~94.» . . jr~mpem a unidade ol'ç!lme!1ta:l'ia e desor.~'t-

0 doe ·eto de ;J de Jlllho de 180:J an tonza o: ntzam o orçamento orrllnaew pela attracçao 
Poder Executivo a dcs}.lendei'.t:i. peoporç·ão que que exercem sobre elle. 
so fôr tornando nccossa.rio e fazendo para i::so São palavras de . Renê Stourm, em set[ 
as operaçõe~ do credito, a quanth elo l8 mH livro-:- Le Budget:, que, estudando tão im
contos, a.o cambio do 27, com a su1Jstituição porta.nte materitt, asseveNt que de tudo issc, 
do aPma.mento do exercito e cornpra de ou- decorre como con:,;eq_uencitt em principi> a. 
tros pet.t•ochos bellicJs. O dC>creto de 24 de suppre.3.~ão do qualquer orçamen,to extraordi· 
dezembro do 1894 distribue o CI'edito dr. 27 na.l'io. Em :principio, diz o eminonGe . eEc ,·i· 
mil cuntos ao cn.mbio de 27, :;endo 12 mil ptor, . porque muitas vezes taes. sojn.m us 
contos pam o Ministerio da Marinha e 15 difficuldades do momento, não lm,·er<t · ouL1·o 
mil contos para. oMinisterio da Guerra. Un1 rcmedio sinão o r çcm•so a tu.o ·extrema m~
dostcs crerlitos c:;;tâ qua:::i esgotado; I'esta didn.. 
um aioc!:t, quo trm um saldo de T:mil contos, O c(lle fica dito tem appllcaç~ão ao Ol'Q 'l. • 

mais ou mono.;;. Todos os annos o Sr. Paula monto em geral; mas, si entrat•mos nos de
Hamos insisb pel:t r;upp1·es:3ão desta n utori- taJhes e e:~tudarmus os orçamentos r.m seus 
zn.ção no Orçamento da Guol'l'<1,ma-:; a C.trnara vario:; dcpart<.tmentos, Yoriticaromos quí:l a:: 
tom l'epcl!ido as emendas e npJ1l'OYado a con- dcspezaK do Ministerio da . Guel'ra toem u1n 
servação do um dispo.O::itivo nccessario para c::l.racter muit(). espocial, abra.ngendo esto ra· 
qualquer c:Mw impPevisto. ciocinio os serviços do Mlnisterio lla Ma,l'i· 

Esto anno, o ilfu:;tre Deputado que faz nha. 
pv.rto da Commissão do Orçameoto, renovou a . Nestes ramos do serviço puhlico ha d.!S· 
sua emenda, com o apoio de alguns cumpa- pnzas que são reputadas facultativas. No or·· 
-nheiros. Proc1trei tomar as informações quo çamento da Guerra, as dospezas nocossarins 
jnlgava convenientes, afim de deci dr-me de difficihnente podem sm· adiadas, e quando· 
accordo com os dictaJne::: da justiça. Pelo apparecem complicações internacionaes, · o 
110nrado Ministt•o da Guerra fui informado Governo encontra-se em uma situação grave1 
do alcance pratico cJntid.o na autorização <lemn.nclttndo na.tnralmento o emprego do 
que consta da lei vigente, o quo ú reprodu· recursos cxtraorllinarios. Em uma tal emJr
zidã no proj :cto. Com a occupação mi!itar goncia, si o Poder LegisL.tivo está. funccio· 
do Acrc,o Governo conseguiu tomar algumas nando, prompto é o remedio com adecre
provicloncias, que não seriam po~gsiveis, si tação dos mo.ios solicitados, quando ha unw. 
não 1ivesse a autorização que so pretende completa l1armonia do vistas. . · 
revogar. A maio1•ia da Commissãosubscroveu Muitas vezes, porém, o Govo1•notem pre· 
o parecer que formulei, opinando pela l'O.iei· cis'io de est:t.r arm •.do de um11 autorização 
_(~ão da emenda do meu nobre amigo, o Sr. mais am:pla pat•a agir, o , nestas con~iç<?es 
Paula Rr.unos. . . . · .. ... ·. .. nenhum Inconveniente re.sulta . para a .uni~ 

Os govornos não pocl.cm muitas vezes dis~ dado orça.ment'1l'ia da inclusão na lei de 
l)Onsar os recursos oxtraordinarios consigna- taes recnrsos extram•clinarios . . Todas as na· 
do::; na lei de orçamento. Este fttcto l'eallza- c;õr.s civilizadas pt•aticam este syste!Jl~, ovb . 
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-'t \.ndo. onfit'ê'tt~nto ··,;_ as ·üespozas--_.·abusiyas ·, ·e. J)~recel~daGomrnissa(),assignado .peJtt niàioria.~ 
()~for~'a.ndo·SOJJOr, . nmntee - _ . i.mütera.vol auQi- e.;tão .-a.s .• razpes•• pelas __ • quaes · a emenda. não 
dado do orçn.mento .. Nu, Ft·ança,o pt~oge;qmiw, .p()·le- s Qr accoita • SÇJJamento_ não ppder con
dô-govel·rw obocleco ·a. eséfj itl.eãJ, n1 ·.s; n.pezar' ~m·rer. com o nieu: voto par· a dotar o Governo -
dissó, -no_ Ministorio- <ht - Guer·ra.nãu tem sid . ./ dos -meios pecuniarios .·- ·p_rcecisos p(l,ea ,organi-
l)o:; ,ivot :.tlca:D\lt~r • . f;'ã.e> olevado, lleside'NJ.l·u_n'L ~ar -em ord.em o exercito braziteiro. . 

--- ~1. But·dettH, om · ISVO, .om seu _pa.recer, reco- - Decl.~.ma-se - que · os •· orçamentos mUitàres 
nheeia : na. Ca.mara . do::~ Deputados quo o. consomem uma forte parcolla das .rendas 

. or~nn1enl.o oxtraor<lin:.l.t'io da. guen•a tinha; p_ublicas. mas na .situaç;ão .cio. mundo civili· 
n.ssumido a.s ·-propprçõe:::~ . de urn o1·ç:amento • zado não lla remedio pa.ra SJmelhanto mo
llOl·pol.uo, o , só rnais ta,r·de conseguiu-se que lesr.ia ~ Entl'e nó::; até tom · lu\v1110 uma para
as •luspuzas extl·aordimu·ias de tã•) impor·- _lyz'-lrç~ão de despezas no orçamento da Guerra, 
ta.n '·O r· a. mo do sc1·v.iço publico f'ossom incor- que n~stes ultimas . tres ::tnnJs.- tem con
puJ•a.d;~s ao orçamento urdmu.do. servado mais uu rnunos UJn regular eq_uilibrio 

E a L•'rauçtL tom a suil. · orgarüzaçào mili.ta.r em suas verbas, .quando é cedo que nas da
.om bom andamento ; o sou exercito r·i va.ltza . maili na.ções os o1•çamentos úí1 . Guerra attin
corn os das · outL'aS n:1çõcs pod.er·osas üo gema. som ruas phantas.tiea.s,c omc11da sessão 
murHlo; púdc por c·on;-;equcnci<t orga.niz:u· p:1.ela.menl;n.r O::l Cf'edüos p:;didos excedem em 
lllll oJ'(,:amonto oquililm~do, c assim . mesmo muito <tdS dos annos pl'ecedenLes. Nas 
ntto sot·(~ , 1u,ciltlispensat' auto1·hnções espo- gra.ndes pi)tencias cxi::;te o milir.al'i8mócom 
cia.os p<.~ra casos impr·ovisto.~. Que dit·omos tutlas <.ts sua::: consequencia.s, crcaodo n ~.ver
nós da situa.çii.o bt·azUHil'i1 em-tão rnelintleuso rlado uma. .si u:Lçã.u que vae sendo intolera:vol 
assump.to?. Curno c} possivoldPixat• o Governo :.~o::l povos: Não desejamos a mesma cousa na 
sem us, r.·oeur·sos .indi~pons:.tvOIS pa.l':_l, unm nuss ~ pu:~ria, mas cumpeí) conf'ossae que 
ae~~ã.o pt·ompl;:t em momon tos gmvos '? pt·oci:::a.mos esl;a.l' prepara.do3 p:1t·::t.Jef'Jnler o 

A occupnçiio mUita.r do Acl'o tom aca,l'- nosso tul'l'itorío, a. n<:teionttlidadu brazilclra. 
ret.a.Llo· despoza.s oã.o pl'üvislitts, o ~i n<t . loi Nonhuntp:Líz oo rnomeritoactcutl póllc;J . fugir 
vigenl;e. ni'w . os ti ':osso eonsrgnaüa. a ib\ltol'i- a o.:lta. con&ingencb-•tuo s;) t1·aAuz n:.L neces
zaçã.u ptLl':t,qlw cuntiDumlliL vigot'a.t· como er'O· ::;id<tcte de tí : ~' um<J orgtLniza.ç:ão. mllimr-do 
ditos o::,puerao:.l,pttr:J, os rnPsmos üns pat·.:.L quo accô1~do com O!~ seus .rnctn•sos . o capaz de 
for·<t,nl vol.aclus, os :nldo~ tlos creditos C•tlH~ ·- cmnm·it· a aHa. mi~sã.o . de gat'i~nt.ir <1 P,_. ~tt~ia. 
dido::; pulo.; dccr·otos ns. 1-11. do 5 do .iulho em momenGus pol'igusos. 
<to 180:~. e l.!J22. tlo :M do dezomlwu Llo lHO!, :\. <tspir:v~io pola.Jl<1Z ú «utn:_t noln·oaspi
o Govet•no nfi.o iiut~itt Lido a. oppol'ttmid:1do l'<t•;.fio dos t.' Ol';~ç.ões bom forrnn,dos - o [ ;leal 
de toma,e nto:licb:-: t_rt•g·crllri.s:;inms, que tal voz nwr:ll ~l:t iHllH<~nid<Lue, na. plm.tso de Hultzen
:tlc:L~t-illUL::ittet•iflcalttt~. si na. ll!i d·o ot'ÇtLlll!lnGv c!ottll'. - P:u·a ::t ,_ politiec:t. pt•al;ieLt.. porém, i.t 
l1fló uxi~r.is:;u tão imp.il'ta.nto dispusi,/t.l qno CuL\~ LL jmblkiL é ·mna nece.;;sida.do liot•r tLodal, 
n.giJt':t. tào incou,·onlonl.culL'nGo se procura. o cutHÍilll:~ní <L sul', omqmLnto hiJUVCJ' pos:si· 
elimin:tr·, pul'l}.UO ó p1•ociso lla.vcr· uma, l'igu~ biLdade de um po,·o lontntar pt'otorH;ÕÔ'l Íll· 
l'O:iiL :-;ys~LlllliLti:~,.-~~,~;io nas lds Ol'çamor.naria,$. ,instas üm J'ela .• Jl.u <t outL·os, o o clil'llÍGo fôt• 
( Jlttilr1 bem.) do ta.l 8Jl'te pnrtuebU.llO pelas itl(l;rs ntt· 

A Carna.l'a. d0s Deputados ni•> púJe n.ppt'd- cit>t.H\.CS q uc d· ~ logill' tL i11 J;oi'P:L'et<~\~Õus r·a.di
va.r· somolllan tn omorHla, a.pczar da. sin- ca,lmentc ~~ppo.':itits >) •• \s p<tlttYl'<LS du nor,avcl 
ccridado com quo o illustJ'C Uopu1;ado ~t'. publicisttt ;t,llemü.o repl'CSOHt:.r.m ·~ vcl'da·· 
l:>aulu .. RU:tnos - dof'endo a.s doútr111a.s poltts deü·~t tLout:·ina on1 orgtwiz:~çü.o rnilitu.r. Não 
quao.s ~c a.pa.ixoün. B' .nobJ'O o sou csl'o1~ço, é po:;sivel rün\La. :LClinünuiçã,u dos· O!'Çamentos 
de.~eja.ndo a, v,cl'dúdn __ or•çament:LL'ia,, m:::~s a da Guct'l'::t ; ao contl'tLrlo, iiuüo aconseUuL n.os 
disposiçilo qtic l'az P<trtH. do pr~ojecto eu1 nada Governos pt\.triotiuos um cuidado ineos:;a.nte 
preJudica :1 ,organiza.ç:;i.o elo umn. boa. _ loi de o , carmhoso na organiza<;-,ão da.:; . foi·ça.s úüli
or·çaulento. _Além disso. o p :ojoctv nfw faz t;ues · de. tel'l'<L e ma1·, elevctndo. sompt•e.o 
mais dL~:qneropr:oduzit• níua. dispusiç:ão que nivei · tla, . officialida.ue, sua educação :• e 
t13rr.1 i'uito ,pa.l'lio. do, OL'Qamontl) lia guerra ha in;jLrucç-ão ü~c.hnica.s, ape1•feiçoando cr ensino 
muil;os annos; Si a consignaç:io de. ta.os s:.l.ldos pr:~tico do -soldado, . em _ su]nma preparando. 
:pa.ra. f~ras csnqciaes ·or·a, uma neccssidacte, em l·ttnt.o o Exerci to .como a Al'l11ttda para. ·r: 
épl)cas nol'lrHLOs, como. o . foram os ultiúlos su•~ alk1, 1nbsão-:-garautir a paz antes de_ 
tr~s 'UHIQS, hojeolla so impõo, :si.npr·cciarmus tudo~ com a. (ieres4~ dv.s, instituiçoes e ~am~_ 
co1n a 1 ,1eco8~i1t'ia, rello~:"iu o osttulodas ques- bom com- a_ 1·epuls:~ enel!gica· a qualc1uC1' 
-tões _-it\ tot•haci() t.mos _pendentes .. (Apoiados.) ., L_en ta ti va.do conquista, estrangeira. 

l~s1.a.s ,·;~pidas : eonsidm·açõos cortamo·utc . Vivemos no continent~ americano - animt~
- litio· dt3 _ in fi uti' no a_sp1rito da. Can1a.rà._pa.L•a .. do~ _ . dos pelas idéa.s _ de.fra,tern idade_ .. A Consti tul

liboi!lÜ' oin,; sua. :. attn._ ~abedddn .. sobre .. tt re• · ção de .~4 .de .f~vét•eiro. não n.dmitte .que . ,-o 
j~fc:lô.A~~~oin'endti - dô .. Sr . ... Ptillla ·Ramos,. No 13.1'~-zil iie emp~nhe• em ?uerra de conquistá 
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<iirecta. ouindirec.tamente,por si . ou e111aJl·1 ·•· Conct:~d;_trüo:S}?Ol' is~o ;w Gv,·m·w<> . os .,,n;:-
liança cornoutra nação; .. ·. _ .·· · ... . ·· . .. . • . . . .· meur.os tmlispt:n8a. v ois . para. nlantlH' a, ror-

E' ·. um .. a· ... · bella cl. isp·o.siç.5:o .. ·. cons. tituçion~l ças __ .rpilit~_·. t- -ros_ . (\H_I _ '' _!n~t.- - ~-_ · i t.utu;:lo ~_Jc · ind. t'p~.-1- ry · 
essa, que proya, o nos;:;o adea.ntamento poll- d.enew .. c de J)l'üS_tLg-tO •. ~a.pn.%o8 do <.~UIIJflPJ· 
tico e moraL . . . . . . . . · monto dos ::;ous duvores. TanliO o . l!:Xür·cití;, 

Tell!OS o deYer .de a~sim . pensa.r e ;:l,gir no eomu a. Ar•nuuta. ostã.o exigindo do : UongroS8(1 
convívio com as nações culttts, mas para ga.- uma. i.\.~tonçã.o rnllltu p:.u-tieulil/1'. Cunl)Wa.rno:; 
:'anti r a. · e~ecução de tão alováma.do pro· t~tmbcm um ti"í.o irl:ÍJH,ll·ioso devO L', o u.ssiln tQ· 
.gramma cumpre;nos acompanlmr a .attitudo remos sm·vtdo :lpatda o CL Ropllbllca .. · (Múito 
dos dema.i::; po,·oscom os q_uaes man .. emos as úern ; 11 1- <~,ilo iJem. O oru.rlo1· r! crJiilJií'imeH-
mais estreita.s relações interna.ciouaes. lado pelas De1wtc.tdos p;·csr..mlr:s.) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA sgss7(0 DE 2f: og AGOSTO DI:j 100:3 

O !~h--. <;J_ancli<lo R.odt--igtH!S-1 I~' un~ _ (.:asJ vcrdarlci_ra.nvmt;c n~ciona.J, 
·Sr. Prestdemc. enl-evado peh1 pa.l<WJ'a ma.- 81'. Pl·ostdente, porque alloctu, us Hlí.t.JS u.ltor; 
.~ica do nohi'e Doputn.do quo act~ba .. do occnpa,r inter·e::;sc.> ua Naçã.o Beazilci.ra; ~~ um caso 
~om tant,J lJrühantismo a, attuução da Castt, vot·dadeit•aJnento naciona.l JHJl'ClUO arnea.ça. as 
nã.o per·cebi que' tinlHL de oecupar a attonc;ü.u õ:~uas fin .n.,:t.ts, cuja~ clmgu..s o;o;Lfto ;J.pewü; orri 
dos meu;1 collegas em uma. hol'a tão adoan- tl·u..b:lilllo de eica,t.J:iz ~u~~ÜJ.J, mas ctu f~ induhí.ta.
taua.. quu.Ol1o !,1atumlmento a Ca.mu..ta soa.clw .. vulrnonto ~B hfJ.o do rm..t.bdr, qui<;6. rn<úl':i - JH'ü· 
fa,tiga!la, de!)OÍS de Ulni.\ prolong:t,daSCS:.;ãt). funtl;~s C dolOI'UStlS, .l:li IÜO pJ.'OCU!'U.l'IfW~ mr~-

Ent,reho .o; Sr. Presidente, não mo as;-;btc clülus t.endont,os a n:lintJri.J..L' os cii'<ü& s da. 
mai$ o direito. de demoraP o cttJ11IH'illl<m1;o do Cl'i::io fllll) n.)s fla.gella ... jú.. que nU.o !'iuuiJ._mws, 
ma.rHla.t·· eom quo fui lwnru.d.J pulos mous (li- jil que os po<l•:J res publicu.'-5 da n:.t.ção nã.u :;ou· 
.Jnos cornp 'nhoil·os do !Juncada. IJer.,.rn p.J·cvcl·it, Jl:tru. em o.ec.Lsião üfJfJui' · 

0 tlf!SCmponll<> clesi,o 1lÜ'\'ül' dO\"Ol'i~ jtL toro tu na, eunjur;d,..a., P•Jis, SL'. Pr•esirlente, o ph
~i.úo !'oi tu ha tl•o:; on quu.Lro i t i •.~s a.trcts ;, fui, tulu.l.lo de 'lu e é necc.~Sí.l..t'i•J siJ)Jül' preV1~r· 
•:mt.rctauL•), retardado mau compttt•cclrnonto tülm Jo fH'U\'01' ü Ulli(J, Jll.:l;ussidí.t.de tanGo na 
~ o.~tn tl'ibHn:t pelo dov:;t· quo mn cor·ritL de ~tgdc.HtLr.u:.•;.t :::o1llu na, iuc.lu.-;t.l'ia, comiJ nrJ 
pl•osttu• <L honH.m:.tgcrn do mr.u l'l!SIJCi lio, o cummcrcio, <.:fJCOO nu. scicnc:lo. de goverol.l.r vB 
'tl'ibuto dtt minha. ~;wdudo ~L mcmurht du in- povos. 
clyto J1lal'eCh:LlDuquo de Ct~xi:t:;, ,.;ob eujo.s o~ pouerc:l publir.;us d;_t, llU.ÇÍ.Í • .(), portanto, 
orden.':l soPvi qtmndu tive :1 hon ;·n. ue envor:- são cu·l·esvonsa.veis du. cl'isr.! met1onlw. qui.! 
ga.r a l'u.J•da de soldado br·aziloiL'O. atra .. ves;;a u,la.vour·a euJéeira. 

Venho, Sl'. Pi'esideute, suhmettor á. eonsi· ~u disse, Sr. P1·csideute, que era uma, 
dcraçã,, c resoluÇão-da Cam:.u·a dos Dep_u- crise nacional, crise que constitue ur.aa se:ía 

' ta.dos ' um JH'Oj~cto .. ·.· de lei . que tro.du'z · o a.meaç:J.o éiS finanças da .· nv .. çij..o, c para . pro~ 
1)opsaroento gero,l do.;; representantes, nesta val·ohct~üt. acompanh•tr ;J, m::.~.rcha da no:;sa, 
Casa, dos Esta. ~,os productol'CS de café, nu r_enda. de Ila voucys a unos paraJ c~. 
-sentiilp du affir1l1ar, de reconhecer qpe ala~ ·.· Vê-se l!UO emr8~~9. ô .. nossàr.enda.sej3levou 
vo~n·a : cMeeil•a necessita de ser protegida e a 360 iníl contos, . e~ 1000 desceu . ella. . ~ 32.2 

.amparada na temeros[t cd$e que ha sete an- mil conto.s. e em IDO La 280 mil contos • . Por~ 
nos a vem trabtlhanJo de um ~ ~uodo erúel, tautó, vé·se que u· differençil. entre os annqs 
•3 de dü~ a dia se aggra.ya de111odo inBustdn- do . l8Q9 e l!JOL foi de · 8() rnil coni.o:> ·para 
ta vel. · " · ·· menos · hes.te. 
~ e __ s--.·~_a_. __ --~-.g. o.rr· l'a __ v_. ·_ aç_·_ão 1 ---~ __ :r .• _--- .. Pres.idc_n __ te,_. . _1 o __ _ n __ ge·_ ·_. N. ~os r_· •. _u_·_s_·_ co_ n_ di c_üo_s_· __ ' .Si·. P __ ._re_ sid. ºr·J_·_ t_o t . ·.é _-. __ n_e ... 1n_ · .•.. d.r~ ,,le potler ser ch~~siftcacla como mn easo ·ue :ver que, si medidas nfio !'orem t.oma_.d.a,s .. no 

:S. Paulo·, comoiun caso dá ~Jinas, . comq tiru serHiuo de so . a~a.utela~_ ou dimiquil' 9, ~~r~~tu 1 

.~_aso do :Rio de. Jap.ei_rq, é, u.nte~ de tudo-e : de~ ta ci'ise,.a conseque'nci,a;,s.e.ra:ror_n.J'er-s~ q 
m•jncfpalmentc, mn _. ca.'Jo ··. vcrcladeirt1.ri113n'te ec1uilibrio orçamentari?,·. ·o,. reglnieo .d.9$ . S~l"-, 
.nacional. (~1i!tito be?n.) . . ' . . · . - qoS r;iÚl que entranips-, graÇas á ener.gia~ , ·~ 

VoliV
1 

. • ' ~~ , 
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cofa~e. m.•· civiea •• d.o Pr.esid. e .. nt·e· ill.ust.requ. el.eram .. ne.c e.·ss.arl.·osnovos.e·l.e!n.en···tos,d·e.cr.ed. ito~ 
soub~ arcar com a impopularidade (opoiados) novo augmento do ~1e10 Clrculante pai'a sa-

. boll:ltódas· as uifficuldades... . tisfuzer essa. asp.iraçao de ~rabalho o de pro-
.•.. • ·· ·. · · •·· ·· · . . .. gresso, cujo cammho parec~a s~ ter aberto ao 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO - Para paiz com o <.~.dvento da Repubhca. 
cumprir o seu dever. Vieram, Sr. Presidente, as nov-as emissões, 

6 SR. MALAQUIAS GoNÇALVES- E sacri- na phrase do ~m illustr~do collegade ban· 
ficando os doentes á fome. cada, ,;e'rdarlewos ~o1·sa1·ws lançados aos ma

res ela (Oi·luna publtca. OSR. CANDIDO ROE•RIGUI~s--... il!lpondo-s_e 
a mais i·i•roros::t economia dos dinhen•os pubh
cos, a mais severtt fiscalizaçio da:s rendas 
para conseguir cumprir o mais sagrado dever 
que lhe fôra confitl.tlo, o s_agra.do dever ~~ 
desempenhar o;; compronassos que. o_ pa1z 
haviu. tomado perante o estrangeiro pelo 
contr,tcto do {1.rndin!J-loan. 

Foi preciso toda a. energia, toda a bo<J 
vontade e patriotismo deste illustre ch~fe do 
goym·no para conseguir collo~ar o patz no 
rerrimen dos saldos orçamentarws, pctra con
seguir Ievanta1· o nosso credito que o::;tava 
;.Llta.mente compl'omettido. 

Mas, Sr. Presidente, si é verd ~de que 
e.;;tamos no reO'imen dos saldos orçamontar;os, 
não é menos 

0

certo ll ue osso regimen só se 
pôde manter as::;entando sobre u~~t base eco
nomica, solida., pel'duravel e e_Justamontc 
es::>a base solicla, econorn:ca e pcrdtn•avel que 
nos vu.e faltai' e fiü::dment.e nos !ta. de fhltar, 
si não acudirmos eom solicitude para t•esol ver 
a, crise quo nos assoberha. 

Fizemos entre. llol'es e em brados ontlm
siasticos a · aboliç:fio do elemento servil e a 
lavoUra, quo se ttssontava inteira sol.•re esse 
elemento de pPoduccã.o barat<L! ~lcmento que 
era rot'orçado, :.mgmontttdo at nua, pota. un
portação qne do br'iLÇO escr•avo o sul fazm ao 
norte, •. a lu.voura, Yl!t·se per'tm•bada ~m.s~a, 
vida economicn, por tsso qne a su.bstltmç1ao 
do braço cscra.Yo pelo braço Hvro tronxo·lhe 
necessidades urgentes c inadiu.veis, multi
plicou-lilo as exigencias do capital p11ra o seu 
ino_vimento, por .isso quo o bt•a.ç~ livre era 
mais .exigente~, tendo outt•as nocesstda.des q~e 
não conhecia· o escl'élt v o. Tornou-se, pois, 
hnprescindivel, como dis~e, um capita~ de 
movimento dez yezes mawr do que entao se 
p1•ecisava para o custeio das la vo.uras. 

Dabi, Sr. Presidente,. a necessidade de au
gmentar-~e o meio circulante para satisfazm· 
ús ·necesstd.ades novas que se creavam. o por 
isso foi mistor recorrer aos cmprest1mos e 
ás emis::;ões bancarias. 

Ainda. convalescen-te da perturbação . em 
sua .vida economica, a lavoura, foi surpre
]leridida com. o advento da R~ publica. 

P·~recia. que com o advento da. Republica a 
hlma·nacionaLbebia em largos lmustos a libor

. dad~ ;·tl,:àação sentia quo novos horizontes se 
l'asgava.m á .actividadc do. seus. filhos"' G 
os seus homens dirigentes entondm,am qne 

Nessas con(l:ições, multi.plicaram-se a~ dcs
pezas de toda ordem, surgiram as m::us ex-· 
quisitas companhias, que eran~ devoradas 
pelos proprios incorporadores, o Jogo se esta·· 
beloceu em toda parte, não ·especialmente 
devido ao papel-moeda, n:as (L plcthora. do 
meio circulante, que poderw. ser metalhco, 
dando o mesmo resulti.tdo: m:ts :t verdade ti. 
quo se esta bcleceu desenfreado. jogo e a la
vo ma não escapou a esta cal.umdade qne se· 
estendeu solJro todo pu.iz. 

Valorizaram-se n.s terras do modo cspan·· 
toso, a J,J·t·opried<tde agric?~a decup~icou de 
valor, e deu-se o facto de, Ja pela batxa. ca1~· 
bial, já fiela producção ser::~.penus necessarw, 
para as necessidttdes do _consun1:o, ~ preço ~·J 
café i.ornar-!;c por demais convlla~rvo e am
mar [L especulaçã.o quo desde e~tao se esta_.
belecon tamhem sobro o movunento a.gn-
cola dos Estados. . · ., 

FoPam · como disse, valoriz:.~das de mouo 
oxtraordlnario us propriodtulo's, e não hou v c 
ninguem que não quizesse see l~vradoe_. 

Tudo, Sr .. Pre:sidento, parcCl.a carmnhar 
oro mar de rosa::,: a baixa cambml, trazJndo 
n1na clovaçfio de peeço ext1•aordin~ria. d? 
cate, a pr·oducc~ão, senclo ap~nas suffic1ente a 
necessidade do c:;nsumo, fa.zuun cum que os 
In.vradores se vi:::sem lat·gamente l'emnnm•a
dos dos sons ar-duos labores th term; mas. 
como as dourarias mil'agens do deserto, den
troe!'n ponco o :::opro gelido cht rrmlidadr:~ 
voiu vnl'!'or essa atmosplloru. • duur~da quo 
onYolvia, a bem dizer, toda u, Nacao Bru.· 
zileira. 

A· baixa cambial veiu tt•azer. as mais rudes 
nocessid ~des e perturbações ao ·Govm•no da 
Republica; senti u-se a neces:;idade imperiosa 
do proviclencia,r_ a respeito; porém, mpquanto 
esso preço alto recompensav.a so~eJamente 
a, lavoura, oHa, que. e1•a ate entao apenas 
procluctora do necessario para o consumo, 
desenvolveu-se de ta.l modo que em um pe· 
l'iodo de 12 annos a producção, que em ue 
quatro, passou a 15 milhões de saccas ! 

Nestas condiç~õcs, 0 bem de ver. quo, ante 
tão gr.Lndo ~expansão, n.n to mpa •• produccão 
tão ext.raordioariamento avolumada, não errt. 
posslvol quo se mantivessem os pl'OQOS romu~ 
ncradorcs elo at<~ ontao o a lavoura sontiu-sor 
do· um.modo ·rapido,.cm uma posição ver· 
dadeiramente .. melindrosa, por isso que a. 
baixa dos .•. proç~os, qne. a .pl'lncipio se fez. 
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muitólentamen.te,desceu,de ·l897 pn.ra1898, Não so diga,. Sr~ · Pr~sidento, como já. ·Óüvi 
dê modo brusco, vorda.deiramenteextraordi~ ou li algures, qu(}o excesso da exportaçã.~:~ 
na.1•io. · · · sobre a ünp:wtação nada vale, pois que · ha 

Nestas condições, Sr. Presidente, a la- paizes muito ricos, cuja importação é muito . 
·voura sent'u-se completamente desappá,re~ superior á exportação. 
lha.da 11:wa resistir à avalanche que sobre ·Nós temos o .exemplo na nobre Albion: 
ella desabaYa. · · ella. importa. mais do que ex1)orta, mas é · 

Completamente uesapparclhada por que ? preciso não esquecer que a Inglatm·ra é · 
Porque nào tinha ao seu lado o instrumento um paiz rico e que Jü, nos oscrlpt.orios de 

._de credito; oJavrador não tinha os rocurs.us seus lJancos avultam os jul'os das libras es
que até então nfto lhe faltaram,porque, esti- tm•linas quo são empregadas ern empr0zas 
mula.dos pelo alto preço do gcnero, os com- de toda. a. or<.lem, em toda a. parte do mundo. 
missarios _se - constitu~ram seus banqueiro~. Este argumento, por6m, só é a.pplicavel ás 
Desde, porem, que_ o valor do gencr? caluu nações ricas, porqne para os paizes da moedn, 
e qu~ esses banq umros d~ nova. espocr.e se r e- fiduci~-n·ia, comu o nosso, o ouro é uma me r.: 
tralurarn, a lavoura sentiJ.·Se ~ompletamente cadol'ia. como qualquo1• outra, regulada pelaJ 
d~sampa~ada.,_. porque ?a.o .tmhamo::l, <!om_o offerta c procura de cétmlJiaes. · 
amda. ho.Je nao t~mos, I!J.fehzmente, orgam- Desde quo procura1no~ cambiae3 no mer-
zad~o noss~ .cre?1to a~~'Icola. . ·. , cu.tlo, muito n:nuralmente o preço· do our<J 

.t\.t~da.~ai~ •. Sr. ~~e.::. .. td~nte, cs .IJ.octar.o:; ~~- se eleva; desde ctne olferecomos cambütes, o 
bhco:s .)amais. coguar alL1. de in mar. ~.,;:.,t 1 preço do ouro .. bai xn.. Portanto, não é ex .. 
classe productora da. mc1edn.de brastlmra, I acta a peoposição de que nenlmrna intln-. 
essa clas:;e que mourcJa sobr~ a teL'l~a,, r·e- oncia tem a ·balançado commeecio inter
,~-n.~clo-a com o s~u suor, da mstrucça.o pro- nacional n:1 vida economic:t dos povos. Tem-· 
1isswnal nece,sa,ri~ para qne, e~nhecendo os na e muito prjncipalmentc no!) povos no-\·os··. 
n.:ppa.r·olltosapm·fe1çoados ele agncul.tura e os nueaponas entram no convívio das nações . . 
})rocesso:::~ modem os, pudesse reduzu· o custo ~ , . ·.. · , ., . . _ " , , . . •. · . 
da producção. E::-tas_con~tdeta9oeo:- 'em ao caso pctlct mos-

E' bem certo que, si de umla:do a lavoura trar a ll21POI'ti:tncla do. assumpto, para, cha-· 
··tivesse e~te~ cpnhecim~ntos agrícolas que a .attcnç,ao~da C~rnara, ;do~ ~~pntt~~os , afi~ 
1lle peemlt&I:-JSdlll r eduzn·.o custo da. pro- ~c enc~r~l. -~ ~~m .o P,tl.tr:_?ü~mo com qno 
üuccao 0 po1· outro hdotrve.~se 0 apo.o o.o cJstntn<.~ rc:-:-ol\er as q_uestõvs. 
credito agrícola, ella, estaria collocada em Disse c repito que o regirncn dos saldos 
condições de resistir aos teniveis e1feitos d'1 orçarnentarios em qnJ folizmcmte enteu.mo& 
crise. (M.,ito bem.) . · só se p6llc mante1•, si olle · so assentar em . 

Entretanto, nalln. tlls,to se fnz; clia sentiu~ uma base economica ampla, segura c Pl'O· 
se completamente de:3amparada como aindu. gl'C·~siva, e e;:;sn. base só a tcr·emos qua.n(b. 
hoje se acha, e tem l1 dõl' de ver que os po- pu(termos a1nparar as nossa,s l'ol'Ç!US pt•odu
dm'es publicas cl'uzam os braços anto o seu ctivM, 'lttando pudeem.Js ampartu• a lusourn.· 
quasi.completo anniquilamcnto . ... ·. ·. o asindu:'trias. . 

No omtanto, Sr. Presidente, j(~ não more· E' cert:J que a criso qutJ nos opprlme· 
llPo sómouto á p1·oclucção ca.I'eeira; a ela.sso tem a sua origem uni cu. oexclusl va no preço 
ag1•icola ê aquella sobre que repousn. a ri- baixo IJ!l'erccido ao protluctor. Nenhum .. 
q_ueza pubUcu. e ainda· o sertt :por muitos outl•o ph~1wmcno -veiu p~rtm•1)a.r a lavoura 
a.nnos. cafboira: a paz interna. tem assegurado a 

O valol~ da nos.:a exportacão em 1001 ex- liberdade do trabalho, . o consumo do genero.' 
cedeu ao da importlção om 20· milhões ester· tem aug,montado em uma média muito aciJmv 
linos, . representados q tmsl .. que . exclusiva- da, üo consumo geral de todos · os gener9s • 
mente pelo vu.Io1• da prodncç·ão cafeeira. Si, portanto, nem o consumo tem pertül'-· 

Isto quer dizor que, si, em dado momento, bado a producção agricola., nem a. falta de, 
llcsapparecer ovall)r dessa p1•oducç~ão, l'om~ paz tem porLm?bado o trabalho, a causa unica 
per-se-ha inevitavelmente o equilíbrio,· ... não da crise é o baixo preço · olferecido aos pro-
teremos ouro para fazer face aos nossos com· ductores. . . . . .· · 
promissos. o c<~mbio descerá e -voltaremos Si considerarmos . o maior mercado d~-· 
tr;tlvez a regimen peior do que a(gwlle que jtí. mundo, os Estados Unidos,, Nova York, em 
su~porLamos .. , .. ·· .. . ·· . . ·. · . .. · relação com o maior productor, o Brazil, 

E' os te, Sr. P1•eslden te, o rutm•o que se an- veremos quo · até 1803 a libra de café ·so· 
tolha á nossa patL'iiL, si resolutamente · nã,o vendia em NovaYork a 103/4 centavos, que'· 
cnt\'entarmos o p1•oblema, tratando . de I'à· correspondiam.am:lis de .700 .. ~éis naquella, 
soh•ol-ocom.o Pt\tt'1otlsmo qne as circum- occasiã.o~ Dessa época. em dea.nte, a.té 'l897, 
stunclas exigem o com a isenQão do animo o preQo pouco .decresceu, chegando nesto · ub· 
que ::lt'crisenos impõe~ timo anno a 101/4 centavos~ · . · 
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-···.: .. n.~'ppis ·,. :·p,dlJém, ••.. c,Oi.n".<L :s~fra_ .•. d.e : .• 1897_-·l·SJ)S; 
~. o:;.preÇo{chegóu~, at_é, ·. ?.:.I/~. ceutayos; .. ent~e 
'.es~e ;preçQ:.~~-Ç) , dj3 '-1893;:::tenro~ . uma·~ reducçao · 
: dê :53 ' %·do :v.alor do :genel'O;o_ que .que1• dizer 
· que, si a, nossa producçã.o cafeeira -. : epr.esen~ 

t _a;ya; :em·1893·ovalóráp.proximado de~ 6QO.OOO 
~oni;os•, . bái~ou· em>]898 ·. a 280 .• 000\·contos .. : . .. 

.•· ._. y.ê-se, pois, o enorme •· desfalque dado -á 
-riq uoza,.nacionaLpela. ct'iS(J que nos oppeímo. 
Ad a:youra cafeeba: paulista, calculada . em 
10 °/o-a tax:1 de se:u: reildiment.o; rep:t•esen
tava em 1895 um capitaLde 1.900.000 eontüs 
e em 1902 ficou este . capit:~l l'eduzidp . a 
240~000 .contçs, · .. aggr~vau~~·sç _· cada vez n1ais 
a crbc. 

No em tanto, o valor -real da pi·opriedade 
·no Estado de S . . Paulo é de 1.770.000 coritus, 
valor este que é hoje l'eprosenta·lo pela in

. significaqte .· somma.de 240.000 contos ! 

Ü: SR.- FERNANDO PRESTES-Uma re3.ucção 
de mais de 1 .400. 000 contos ! 

: ···-•. f>ára. ·-•• nós,-pa.ra ·umpaiz· com·o ;o 'BPazil, 
que .. dispõé .de, facto:. deumgenel'O . · de ~ _ élite, _ 
como o café; está. entrando pelos olhos qu,e_, 
sEeUu . tivesse elemuntos ,,de resistência, •de 
mo.do •- que ·.·• pude~se re~ul<n• .· _ .. sua ... -oiferta, ... o 
geilero indl.llü~~velmeute não; chegal~la ;· ao 
preço vil à. que attiil;áu; teriamos:_. recursos 
par>a. e3pern,I\ teríamos . recm·~:~os: para .. con
stituJrJ10 paizesses stpchs que, como ~errivel 
esphinge, nos amedrunt_,\lll nos pa.iZ!3S estJ?an
geiros~ e para deixal~os ir.:se esgotando. á 
propu1•ção das . necessidades .. do .consumo ; e 
isto pela. razão do monopolio natur<tL que 
temos do genero. _ · -

Entrctauto, já tive - occasião de dizer, a, 
lav(Hu'a não tem o 1ninimorneio de r•osisten~ 
cia, nãJ clispõede,credito agrícola, não. tem , 
organizadas sociedÇLdes · coopera ti v a$, syndi
catos, emfim; os meios d.e resistencia que 
todos os paizes, que curam ·ll.ni _·pouco deste 
capital prublema para v:ü.la dos puvu~, pro
curaram 01~g. ~nizar á. sombra · protectora dos 

O SR. 0ANDIDO RO))RIGUES'-Uma rerlucção legislLdore~ .e dos governos. 
de :rn:_r1ÍS de 1.400.000 ciontqs, como diz o meu · Tem rai~o. portanto, a lavoura de quei-
illustr·c collega. , · _ _ _ _ · xw-se do ab •,ndono a que é. votaJ.a-, no .mo~ 

E:itüdandu, Sr. PJ?csid_e,nte, ;;ts condições do memo em que sofi'J?e ,,,s consequencias . da 
maior mercado do' mundo, o J.,c Nova Yo:r:k, mais terr·lvel das crisf~S! 
q_ue consome na razão de 3/4, comparativa- E nem se dig ~ qup -alla ê unica. culpp.da 

.. ménto, .. aó .paiz .. ___ maiur produ.~tO)' , o ·Brazil; deSS<t _Cl'lSé;._culp;_tflo _é aqllell~ C1\l(3Dãosoü1JC 
que, p~ochiz · na ·raz~o: de 4/5: vemos,· eomo jú preyol-a, culpado é aquellç que não ()rgani7 
dis3e llapouc ), em.ja·•eiro ele 18!)7 a Ubt'<t de zou o serviçu ela, estatli:itica d.a · pruducção c 
eam· •~ lO 1/ 2 centavos. . -- · · : . _ · · do cons11mo d~ outl'os· paizes, de r~1odo~ a. co~ 

Nesse a h no, ·a c safra de 18.97 a 1898 offe- nheccr-se a.- capaddade · prodi.tctora c do con
receu · a. o rn.~rca<lo,' do m_uudo 19 milhões de . sumo de. cad;t urn }lelles, p:1,ra regula1~-se a 
saccas, ·_ s.cncb ·_ 15 milhõ!)s prvpda.llltlllt~ da : :xportaç:to, para aconselhtLi·-se os producto-
prüdi19ç.ão :de 18.97 ,-: a 1898 e . 4. milhões dos ;res a mudm· ~r-em suas plan.tações. _--- -
stocks visi veis; _ . _ _ · · Além dissso o augmc:nto do.s pla11tações, 

Ante essa avalttoche enoJ.'me de producção, ;tal; como s.e deu, era urnfaetu natural, ine · 
desceu, como· não p~Jdia deixtLr U.e descee e yjtavel. Valo_,·izanclo-se o proU.ucLo, como 
muito, o yalur do genero, cujo pl'eço-passulta, . valorizou-se, ~~ bem de ver . que ntnguem 

-~er v-H, deixand.u o U.ecrescüntJnto de sei.' em deixwia .. tle procurar . collocação pa.ra ::;eus 
rn~op"l'ção . arithmetica. par,t tox~nar-se em cu.p.ihes nnm producto. que tão fal'La.mente 
p1~oporção g_eomo,tl·ica_. ,_- __ ___ . _ oscompentia.va,. __ . _ _ ; . 

A Ld.e julho de · 1902 o sto.ck visivel era, üe Is~o e1•a mi.üto mttural; (j dal natureza· hu-
U· ,miJhõ_e;; e 261 _sacca.s ;.c a l ele outubro ·ma.na .dedteu.r sua activiclade áquelle.ramo 
desse mesmo. u.nno elc.vou-:se a 13 milhões c1u.e lllo, deixa. maiores re.sultaclos; . e. na oc-

' e 5 :325 saccas ! _ casião aJav:o_ura qafeeira era, dent1•e todas 
Portanto, Sr. -Presidente, ' a causa. do baixo as iudu:strias _do · paiz, a .. qué offe1~ecia. !lle~ 

preço do pro_ducto éindub.itn.velmcnte o ex- lhor remuneração. · · ·.·.· . _ - · _ .. . 
cesso:. dá. otferta sob1·e . a proctwa. · . . . _ Po~tanto; o exces~.o de ·producção. que te· 

,·, E' : · · :vel~daP.e que outras causas ·influom · i.u.os_ Iiãupóde· :::et• levado á culpa daJav.o~1·a, 
para. aggravar •tt crise.-nã,o se póde .deixar.- que ,nfto conhecia a _ pr·oporção da pro_d'ucção 
de reconhece1·, como reconheceu o . prop~io· nos out1~os paizes,quc _não ,. tinll~ no.ticia dos 

- ~Iong1•esso, cl.os . Esta~os Uuidos, que_ .em Nova ~toc/ts --··· que . se . u,montoavam : nos :(nerc_ados. 
York :se reuniu par~ ' estudar. ·este impor:- ~upsumido1~cs, que nã;o conhecüt a cap.aci~ 
tan~e · assu1np{,o. , .<E, • entr,(3_ essas causas.;pit~ dade . consumidora dos paizás ·. on.de: se venditt 
elleia ,espec:alaçã,Q_bai#sta, ciLà el~e a pouca: o geuero .• _ . . __ · _ · : .· , ·: · _ ._ ,, , .-__ , .. __ ·· , 
!'.ê~l~te~c~a. · .. que~~.p~c}Jam_:off.~rcCe,l~ os . hiv.ra;..- ·-:: A;.~esp~_c_ulação -_- b.aixis,ta., .. .Sr .. Presidente., o 
"âor.~s~ : .. · . · ' t- · • ,... _·._ , , . . . .· . . .-, , .. . · .. _ ._. )n·op1~jo .C9rigrosso .. Ame1;ic~no .. a i•.écónhece, . 

:-E~ta. . -~egqnda _ça.~s~, Sr .• :,.;Pl•osidcnte, -· ~--- ·.·• de .. influe-e tetl'l. infiuidó_ .. ,pal'l\/· aggl!ayai· a cri,se 
· .u~a. :~yiden;ç~a.· P!1lpa.y~~;, , (\· clara , cóp.lo. ~.·-1~.~~ q-ue J~~ps .· nó.s _- : ç~:eplol·~ln.os~ .·:~~s por.que -~ " 
~lUeJ.'li~Iana:. -· -.- , - . · ~1 vor~uo ·~· Q~poeulação baixista, t.em.: actuado~ 
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.sobr e ~~~c -genero ? _ . .Just:ll,n1e11te :Porque a. ia~ 1ne~~e do capital. 'omprêgadó,· do_ , seuj~s_fo~'QO 
voura 'hão pqdia _ offe.recei'- resistencia-:o per-· ;monopolista > _ _ . __ • __ -_ _ _ __ . ____ :·· · ____ ,_-- _ . 
iriittià ~ 'que ·· no • estrangeiro· _se _-a_ccnüí.uiasse J?(n' tanto, _si fosse pqssivetobstar q ue·:esse 
um ·.stoyk do café · muitó . •elevado. E essa facto se· desse, ·conservando; como :temos 
a l)unclâneia é que facilita a especulação~ ·de fq.ctó, O· mo no poli o do genero, seria cer·to . 

o' p_ r·oprió CoúgN~sso A1nm;iciúio, ostÜdandô · que se-consegniria·111elhorttr o·preço,da modo 
o ,_.,ssumpto, :mo_s~rou ' e h~ . ümá • serie _de 20 ·pelo n.1~.nosa n5,o se1· como actua:Lmente'irifo-
~tnii,os . . ás ._esp:p.·cúl_i~Çqés ·qüe __ se_T n.ziani ·na rior ao cpsto da ·producção. · 
hôlsa' d<fNova 'Yol'k~ ·- · onde· a.~ _vendas à 1n·azo Altern.nrlo, S1·. Presidente, . esta -.situação· 
o.ffereciam notaveis disparldacles comas entre- pnssivel de dar~so ·, e que i:n·eto mesmo se · dá 
gas ,·eaes,sendo estas quasi sempre em quan- no gt'a;nde 1nercado no mundo, . seril. vos
i;idadesmnito -.• menotes, Jw.vclido -•.-annos em sivel.offerecor . c afé - ma.is . bar:~to ao ·consu
qúeJlis vendas,,- attinglndo __ r4 .a ·;26 milllões midoi' e i•cmunerar mé!hor·o productor; sem 
do saccos, as entregas não att in_ giram a três imped·ir ·um lucro ruzmtvcl ao interme; 

·11- r E' b d diario~ m1 10es . i . . em •... e ver -qne·t nestes casos, n. 
esl?_ect~l .acão so eo 1we~·te em umjug;) .para J•éi que nã.u é mais possível evitar os ef· 
d~~131~mü~ar a al_ta. : 011 hai~a du w·oço , 8 é feitos-quo se flizem senti r, cada vez mais 
be.m diversa ,dn. . . espec,ulação legitim<L qúc~ desa~trosos da ' crise, procuremos ao menos . 
aninia c desenvólvo o: cóniin'ercio. - - de'séobri·r os meios do ·atterrua'l-os. 

Quando' aáise é,como acàbode deri1ons~rar. 
Eptretanto, Sr. Presidente, o que é ver· proveniente do baixo preço o1fm·eCido ao

da.de·é ·· quea falta de ·resistencia do -lavrador prodúctor _e que ·cste .baixo preço offureéido 
e· a/especulação · baixis~a. ·teem contribuü.w ·po- ao productor é cousequencia ·do de~equilibdo 
der?sa.~ente' paJ:'a n~gl'·avàção da crise-que· entre a úfferta. e a : procura, é ·consequencia 
nos a:ffltge_. · - . _ ~ • da· maior ofl'erta.e menor pro·cura, -se nos - -. 

Alem drsso, Sr . . Presidente, o cafe e pol' 'depar .. m tresmeios-deminorarestacrise;um, 
S!J_a ,na;_t~y-:eza um gQp!=lro·,que _ se prPsta . __ a ~~- o _1Jrincipal, é sem duvida, augmentar o •cón
ll~ºu,Iaça9; ;é ~~~ -g_eD(3f?@~e •. qu_p.nto llll~!S · :-:umo;c_outro,d·imtnuir --·a . prodncção; outro. 
guardado, m~Js so .. :ra~or1_~a. ·, - qu~. pao se pólll3 ; 'fip.a.lmerite,augmeiltár,o, consumo e diminuil~ · 
t~~~sforli!ar em Y~!T~d·?,S J?,tgq.t~~to~~ C()mo a producçãó conjunctailienté ~ 
s~wç~~-~ ,C()l1,1 os: 9~r~~es o -pu~ros ;_ qve; só .. .. Assim; Sr . . Presidente,\p6de-se firmat' -a so~ -
~ó-~_e S~J? _torr_ad.() ~ 'rr,t?~~·-1 e __ ,{Lssn:n _o,ITe_:-e~~go. l11Ção do peoblema no.; seguintes termos: 
ao· eq_~S}llTIO, . ~~nd(), - ;l?ms, . .- - ~!1.(\.S _óperuçoes· .. m: P1·ovocar em -.- :sr;:1.t .·mamimo' 'a · e:J;pansao ·-··.·.· do-
dus~~u~es_ fac_eis.:_ e . rerltlzld~s ; pudenclo · toda.s · r;ene1·o e Tesl1·ingh· ao -.o;ett 1nii1im;o .a offe1~ta , ; 
re1m1r-~e em mao~~deltm_ so . .. __ . __ -·· _ r.1te que ·a Telu ~Jl1o . _entrc os ' dous 'totmos -,p,·o- -

E' .àss.im que ~ um · : só _ _iódividpo ._ p.óJe sér -o· dw:a o .Jn·eço conveniente.'» 
con:~.pjladqr, ·.a · ~xp:~rt,[t.dO!". o t ·:·a·nsportac19,I'; o _ Elfoctivamento, : Sr. Presidente, si nós CC)D
iinp(>r,~ador rpcebendo o:·gone1'0 iius portos;de· seguirmos -dar ·a maior expansão possivet. 
entr~da;;, mariipülailór, ~la:~s!f!ç'arido, tç)st·an~ .ao ·consumo. do· café, con~eguit'omos ro
do· e ' ~iróêndô 'o càfé, o 'fimtlrbenté distribui- strlngir ao mini mo a o1l'ort:i ,senrlo certo quo 
dor. ou verrded(n• em .. ~un;s ·· pl'õprias casas se-con:-:eguir(L a desejacla · melhol'ia de p1•eç:o. 
ro~alhistas. Accresce· que, 'em nmr~ criset:pe · Mas- a. soluçil.o d:.~ criso nã.o atlmiL·tc :dc
nos_a corno esta, o valot• ·total da ~produêçüo mora; _porqua.nto qua.lrg1er demora. aggt'avCt 
daf~eir·é~ é· peq'!}cno ( relativamente. a·o vu.- a situRç~o em nuo nos àclntmos -o, .por .;jsso, 
lor d·e·.outraspr_odücções•'émuo, por ·exémplo, nfio _'podemoa ·ospel•aratê que o·augmento __ do 
o·ini1hó :nos I~st~dos · Unido:; , que. atting·e· · n. consumo p1•oduza. seus naturaes ~eneitos~ - . 
709 'milhõcs :de dól1àrs, ao passo:que a ·nossa_. i :'Assim ·'é nocessario · procm';l.rmos· un'l meiq . 
próducção _ cafeeil•a_, · :pe,los vis ·· preços -• que; q ua:lquér.•, :mesmo artificial r1ue. :sejcv, de ·_ani..:. 
atcahça nos mercados ·Çle exportaçi'io, I'lão ; pai·ar ·a Jayoura. do café, ·· melhorando _,()S 
~ttihgirá a)OO milhões. _- _. _ _ _ _ ~ ' preço?, fJ-)18 não podei·ã.o mais voltaR• aos dos-

Nestas condições, é bem 'tacil aos grandes ' ~bcllos · ·tempos ele oí.ttvora ~ _ma,s qur ::leverão . 
capjtal1stas ··constituiren1 "o · nionopolio do ~.obrir os-zasto6 d<L producção, :deixai.ldo .uma 
genero: .-.-.· • ___ ._ _.·. ·-_ ... ·.- .. · -·. ·_ · · ____ . perluéna margem · de :'lncros 'ao. prodt.lctorc 
• ·Tl''à'goestas -cg_nsi~eraÇ(jes, : Sr. ]?resicteD:t_e,• _'a.té c1uese normalize a situação do·mercad()· •· 

nfio• pal'a· atnrmnr' ituo :o café · :jtt - es~eja: J:l?.on·o- > -•- --_Para. ·_. cons~guir, -Sr . .. ~I!esid,egte,_._. o Jl.'\1~ . 
polizado~ · - mas ~. para · mostrar 'que· é ;possivêL ;gmonto docon::;umo, pareee .que ._. rnuito; rj)Q~· · 
qlúi'esse :moriopollo: e~ista·, -e -:Liestáscondições .;derá ,fazer __ o .-.l}<;>Ss.o . P?-i.z, , :CJ.Ut3 ." .m\1ito ~ _ ppde ~ :} 
ó. ji)ss1v~l _á'o 'lj.iq ,~gpoUz~ªôi' '··' m~~Y,er :_~lpa: ·:~az~r o Govern_o da I,tep.ubl~c.a ; :~s.~àbel(3c:e:n~o_: ,1 
graàdc ·· tlllferença· ontL'G-opr•e(.~9 (la · n.cCl)llSIQi~{) · !!ma:.· ~?ropnga.nda _ .. ·_. comnlercmt ·systern.n&rctt;: : 

. do 'gehOro ·ao ·:produétJl1 ' o ·o ;prcco · polo - ~onstu.ntea ·p:Jr111i1ncnte, .. com, alíllistrtts ·a:p~r-, . •\ 
qiml ·o' entrogh. nó cunsl.nniiiOJ\ 'tunU. diffc- 'ft~tc;o'u<l'asdo nosso .cn.fü, cor}1 •monographias · !, 
rsnça,•:ta.l :qüo _O ) 'OrnllfÍQI'O ' l'!JJlito_'yanti!j'ó~'ti • do::crO,../OildO 1\S~ SitaS · qnnlic~a:clcs <V pl'oprje_rln,• ~ ~ 
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. ele§ ~· ; •-pof m~io da ._ .di:plomada·, ,agiiidojnJ1tÔ dera.i· · aptos, pJderâ, .. de accor~o Com os .. ··.· Es-
·aosJntit:es.consumidores·,' íwocúramlo mino- tados productores .de café: . .· ·•· ·· .·•··. · 
' .rar os ~ direitos de · importn.çãó que cobram .'§ lo· Aüxiliar~ por meio de garantias de 

·· ,e13ses :. paizes,- dii·ei tos que; ·· longe de serem juro.s, subvenções; porcentagens, •. augmento, 
l:tnçados s()b t·e o valor. da mercaduria, são reducção ort j ~enção de i[Upostos, os syn4i
:,:flxos:e ·encarecem : o genero, mesn:io quando catós a~dcola,s .ou emprezas comm~rciaes 
. está .pelo preço vilem que s,:l acha. idoneas que tenham por fim: 
: . Foi, 81• . P1•e.:üderite, estudando, pelo modo : . a ) Regular o eommercio uo eaf(} b'r~zi- . 

por que. acab:> de fazer ; o estado geral da loiro, garantindo-llie nm preço mínimo du
c,tuestão, as Clmsas desta ·crise que nos fia- rante um prazo determinctdo. 
gella, que, n.uxiliado pelos dignus represen- A associação se obrigará a estabelecer nos 
tantos dos E;tados ds Minas e Rio de Janeiro, portos .bl·azileiros de exportação do cafd os 
que • activamentc collaboraram . com suas anna.zens · aproprbdos p:tra. .recolbimento do 
luzes e com a; sua cxperiencia, organizei o fi· d d t d · d 1 ·1-

·, ... J)l'OJ·ectoque. vou .ter a I.wnra de submetter ca e, po en o es e ser ven t o em m oe;:; 
publicos e pago em out\l ao cambb do dia.» 

<i. consideração da Cas:t. 
Considerando que, como .já. disse, não é Jâ ti v e occa;sião de demonstrar a. possihi · 

,:possivel esperar os elfeitos nccsssarit~Iuente lülade que IH de . operar-se neste sentido, 
demo1•adosda. propaganda, tivemos em vista visto a enorme differença entre o preço de 
at•mar o Goveruo dos meios de valorizar o acquisição do genoro nos mercados produ
producto, procm•ando attrahir capitn.es que ctores e . o~( preços de consumo nos mercados 
q_ueira.m opm·ar sobre esse generv Lte elite, e consumidores; porque, não faz mal repetir, 
cu.jo Pl'eço ,_de custo no mercado productor, apezar do""vil preço a que chegou o café nos 
em r~la1,~ão ao preço de consumo no mercado mercados productores, é certo que nos con
consumidor, .deixa margem enorme para lu- sumidorcs elle está qua;;i com os mesmos 
cro dós capitaes que se queil•Jm em1Jenhar preços do café a 20$000. 
nesse genero de operações. . .· Hn.~ portanto, grao'dÕ mm~gem p:tra luéros 

_ Tivemosémvista, Sr: .• Presidente, habi· de empreza.s · que se queil'am empenhar nc~-
•Htar o Governo a1•odettr das. ga.rantias que tas operações. ((]ontinit~ a le1· .,) ·. , 

-julgá mos indispensa..veis os capitaes·que por- · - t t t d 
. :vén ttll'a se quei ra.m empenha.r no probleiua (~ b) Fazer ac i va-e coas a.n e propag .m . a 

.~a · val~riz:lção ·du C[Lfé, e a. par . dessa solução do . café para .•.. augmentar~lhe o con.mmo nos 
c· llll:ID_udiata eueeossaria pal'a ma.nter-so a,vida actuaes me1~cados ·consumidores e _.nos que 
~ . da.la_vour·~ , caféeira,, não nos esquecemos de deverão se1• abertos fóra e dentro do paiz. 

: _.Jn'OVldenCiar pa1•a o al;~rgamento do . eon- . A associação quo aisso se p1•opuzcr se o bri-
.:sumo, anturizando o Govc1•no a tt•atai· com garâ a estabelecer escriptorius de amostras 

· ·e11Jpl'eza.scommorciaesidoneasquesequoiram do café hrazUeiro no; portos elll que opera.r, 
.encarrcgtn• desse .·· ···· serviço. ·.Finalmente, ·· Sr. rogistrandq · com Precisão movimento com
Pre::;idente, p[Lra da1• ao lavrador um escudo, marcial da mercadoria e fazendo osta.tistico, 
um aru paro con t1•a a p1•esen te crise e . outras rigorosa, com declaração ·das proce(loncias., 
que;porventm•a.,vonham tlagellal•-nos, não nos .. Porque, é preciso notar, ú tala inopia dós 
osquecomus üe considm•a.r os est•.~obelecimcnto3 conhechnento;;: que temos · sobre a. estatistica. 
,de credito agL•icoh, autoriza.nd'J o Governo a da producção e consumo do café, que não 
.conceum• .fu.vores aos capitaes que se quch•am sabemos mesmo relativamente aos Estados 
empenhar na sua organização, em todas as a quantidade de café que elles >consomem. 
suas modalidades e manit'ostacões. Estados ha que pouco ou nenhum café co h~ 

Fvi debaixo dessas considerações, Sr. Pre. somem; ha outros que o recebomdos Estados · 
sidente, qua a. .Cómmissão extra.-parlamen- Unidos, como o Pará. De modo crue n.os 
.tar, êomposta de represeQ.tantes dos .E~-. prop1•ios Estados da Rep,ublica podemos .~om 
· tados de ;s-~ Paulo, ~ Minas e Rio de Ja;.. um trabalho de propaganda habil ter_ novos 
nqir9; organizolto qste projecto, que está pre- consumidoi'es para o genero. . 
.st1g1ado por 35 ass1g,naturas de dignos Depu· · Comprehende-se, Sr. Presidente, a van:.. 
putados, repre3entantes dos. Estados produ~ -tagem das medidas consignadas . aquL Te· 
·CtorGs de café. . . . .· .. •. . : · . . · remos assim ·.·.·. organizado · o ,se_rv iço de esta-
, . Peço .licenÇa para .fa.zel' a · lei tu r a · do .·· pr0 ., tistic~ 4e · qne ·_tomo3 : absol\lta_ .· necessidade. 
jêcto: _ r _' ~ - '· · < · > · :. ·.· · (Conhntta ctl:e1· .) ····· .. ... · .. • ·. •· .. · · .. ... ·· .... ·· ·•· , · .. ·. -, 
· .· ·· .· . . ···. · ' .·· · . .··.·. ..· «c)Dperar.c()m o c·•·edii;o agricola,por · de.s~ 

~,:, 5< q .: çongi'esso Na.cionaLdeCl·eta. : contos . e _redes-contos·, da: )o1;&ra.s :·agricol~~ c 
.:.,(Ai•to ... !JC? Ftea au_to1•izado .·oGovm•no a .· pro- de lettrasoü orLleps · de:l_ ~vradot·~s,. ; .' ' POl\"é.ril· . · 
}1,10V~-~ ·a valoriz~ção ' do . café' e o equilibi'io p1•estimos ou ndean tamentos>para cus~ei o du.s 
entre :~ ~· \o ficrta : e ·.a . proctm1 desse genet•o. La. vourãs, com garantias do .. penhol' . agricol :.t 

.J:>ara ·Jsso; .: alêm:Ue out~·os meiOs que ·• consi- ou mercantil. wan·cmts c . hypothecas. » 

ik', ····_····· 
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tod~~uia~roci/]g~lidaad~~0~1~1i5~;~Jft~111~~t~i~· · j · ~~~s·~~t~1~~~ ·-ct~~-!%~dua~~~6ci~ç&~~sde'··--~~~: ·'·-• 
·{Cordiní'ta a Zú;) · pera.nca que . gue1•reiant .- o ~lcoolismo~ ,te.:. 

«A associação que se encarregar·. desse riamos dado um grande e importante passo. 
scrriço estabele::erá _ suc~ursaes .c agencias A respo3ta. foi, em ultima . analy~e, que 
nos Estados que -as5im o reclamarem. » - 1lão convinha ás soc:eda.des receber o no3SO 

Cumpre notar que, tratando-se nesse para~ café, .. mesmo grn.tuitamentc, já ... porque o 
grapho do credito agrícola, a Commissão. não Ctl.fé do Brazil era de infinia qualida.-... e, j:.i, 
.~e cingiu sómente á pr·odui.~ção cafeeil•a; é o p:n·q_ue a Inglaterra tinln todo o interesse 
(:redito a()'ricola em toda a sua extensio para em dosenvol ver o commercio do . chá de 
todos os ~eneros de produt:(·~io -de todos o'.i suas colonias e, assim, não veria com bon3 
Est:t.dos da R.epublica~ olhos a int.r,Jducção do café no seu territorio. 

«§ 2.oo Governo f:nâ.estuda.r to:l:ts as cun· Eis, pJis, outra tentativa _q·ue naufragou. 
(lições dos . mercados consumidos e dos ( C'ontinúa a le;·. ) 
pa.izes productores de café para. bem conhc- « § :).o· Para garantia dos c:1pitacs queso 
cidas. serem no Bra.zil. » empenha. rem nas ope.eações referidas na let-
dente, que não temos a.lJSOlutaniente uma tra a do § 1°, os E3tados. productoL'eS de cans 
•Jstatistica da producção dos paizes nossos tomarão, para com a União, o compromisso 
concm•t•entes. · de tr·ibutar os terrenos em que se fizerem 

A proposito, devo referit· um c \SO: novas plantaçõe::; de ca.fé durante tres annos, 
Quando tive a honru. de auxiliar o a.ctual pelo menos, bem como o de . augmenta.r o 
Sr. Presidente da Republica no governo imposto de exporGaÇã'J sobre os cafés. do 
do Estado de ·S. Paulo, eabendo-me ge: inferioJ•cs qu~lid ~~dei3,conforme a classific~ção 
rir a pash da agr:icultura, procurei, PDl' que foe . feita. » 
todos os meios ao meu alcance, toü1a1.· 
conhecimento do que se passava nos paizes Pa1•ece-me, Sr. Presideute, ·que essa.s con-
l:J.ossos concurrentes, peoductores de. café, dicões são ca}Jitaes para que se possa.m 
da sua. capacidade do . producç.ão, Jo seu sys· empenhar na .·· operação os dinheiros_ parti
tema de comme1'do, do modo · ele acondicio- culares, os dinheiros de: em prezas commer
namento do genero, emfi.ru, das arma.s de ciaes ou de syndicatos agricolas. 
que-dispunham élles para lutar comnosco. Eirectivamente, si, por pouco .tempo-em
Entre os 14 _ paizes · quo . produzem ca.fé, hora, pudermos afiançar que não se a.ugmell
·apenas em quatl•ot.inhamos .repres:m tantes tará a producção cafeejra do Bt•azil, .que o 
consulares. - genero que ofierccemus ao consumo SCl'(t 

.Ainda assim, o.governo de S. Paulo pediu genero de qtut.lida•le fina. pela climinaçàQ da 
por meu intermedio ao Sr. ~Iinistl·o das Ro- o1fePh dos cafés baixos, é certo qu·aessu.s 
.tações Exterioi·es que per .11ittisse que esses duas condições, que tendJma reduzil• e me- -
l'CPL'esentantes eonsula.res fossem agentes lhorar n. nossa. expol'tação, são ga.l'antidora.s 
:eemunerados do Estado de S. Paulo para dos ca.pitae.~ empenha.do.:; un. op3l'ação. 
darem noticias. estati::~ticas sobre o consumo 
-1io genul'o, etc.;-mas os esforços, não obstante O Sn. Ptu~sroENTE- Ohsot>vo a V • Ex. 
a. boa vontade ê prompto acquicscimeuto do que a ho~·a. está terminada .. . 
Sr. Mmistro, furam b~tlda.dos, .ficou tudo em O SR. CA.Nomo RoDRIGUES - Vou . ter
troca de officios, nem um pn.ssü se deu pra- minai', St•. Presidente; não quero pJl' ma.is 
ticD.mento. tempo abusar <la. bonevola. attenção ue V. Ex. 

· Ainda mais, - Sr. PrJsidcnte, . tenT.ei fazer e dos meus illustL'eJ coUega:;. · · 
u. propagánda docafü na Ingla.terra ; . ti\'~ a. , · -
idêa.· de dil•igir-m .... e. , PJ.. ra isto •.. ao no. sso re- O Sa. PRESIDE~TE - Sou o_brign.d.o a. cha.-

t t 11· · · · 1 t d mar a attenção dCl V. Ex., porque a hora 
]lresen an e a t, coincuJa )Oa von ~' e, qom do exvedien-te é irnprorogaveL - . · .. . ·•·· · 
eujo patriotismo eu contava, ·e .. fiz bem em . . 
·eontal\ porque -de facto muito me<auxiliou; 

Foi-me suggerido o 11ensamento de fazer 
co111 que a.s sociedades de temperanç~a. que 
abundam naq uelle paiz com batendo o alcoo
lismo, . se•·· ·constituissem···· cqnsumidoras _do 
I! osso· café~ _.çl(} .modo que ... ua.q ue1les .grandes 
coutros de. pOp_ulação. pudcsscmo_s .fazer ·_au-

... gmout:tr :ó coiislimo, ··.· auxiliando. • · as~im , o 
escopo das sociedades. . . . · :_ :_ c · - . •·. . 

. Cumpre notn,r quo o consumo.n·t Jngla
T.el'L'a. é apenas de :30~! g1•a.mmas pJr pessoa, 
e, nessas con~içõcs, pat•ecia. -. qni}, si nós 

O SR. GANDIDO RoDRIGUES-,- $r. Presi
dente, este proj3cto que offereço á conside' 
ração da. Casa; - eJ. o faç.) con,iulltamonte 
com •·.·. os collega~ > signat~t['ios • delle, <~omo 
objecto 'de estudo. · .•.• -•.... . ····•· ····.·.· .... · .. .. -• : . : ~-

E' .·possivel que In.m·~cen1o.: ege,-eomo ,dGyc _ 
·me1•ecer, a. .·. atte[}Ção ~a Cari.,1a,fâ d9S.'Pepu
tados, ' idéas novas yenhaü1· .. anetfeiÇQà,l~o •.. 
Nenham _corrigil~O entseus · detalhes{ V.eul~'lm . 
trazer•lhe novos ,alentos. > ·< ····• > -· · 

E' possivel .mesmo que nós, os proprios 
signa~a1•ios, tenh·1.mns, · ~ no- _c?r1·er : tl~ · ,. ~lis,~-
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------~--------------~~----------~------------~----~----~~ bllS~~o. ·.'de .. ioJfepéccl· .• J)rrl~gdaf; L, . quér.J)apa, pa rk'.fazer face ás •• suas>despe~as, 'que •. teem 
ê.~clar13ç~r ~fdé(l,S,_-·qt~er.~pai~a • trazerjiovo~' ·sido ·reduzidas ·á,-custa.de um- stoiéismo •. digno-
sup~iqf.o:s.ao·_projectq. ·-..• _ .•... _-.-•. _.• .. -.. ____ .-.... _-_ ·- _ ·_: de ser lem1Jrado·.: 

··.·,E;; port.a.11to, Sr. ,Pr,~sidep·~e,_ um simples O présideüte · quese.extlnglliu ha pouco 
o,pJ~~to._.d~LºSt_lldo _ gue .• temr·sj:t11onra de_•·.offe- uaqueHeEstado· nãotrçpidou•·íl,rrostar a,_im
~eqer á Gamar·a dos Deputados. E' o de sem- populartdadei ~órtou fnudo nas despezas pu
penha• .ãe_um_-.mandato.que)Jos •confiara,m. os. ·blicas para assim __ ·salvar as finanÇas do __ -seu 
nóssos Est_àdos, que sentem na aggrav·aç~ão. Estado. · ... · .. - .. ·_ . - · · 
da 9.rise as dolorosas-diffi.culdades por ·que O Estado do Rio todos vemos. o •cgumto 
passam. soffre, quanto é dolorosa a sua situação. 

V. :Ex. ,ac,a]>a de ·ver que o· Estado do E', pois, em nome dos interes:;es desses 
S. Baulo, que sempre :primou pela abundan· grandes . Esbdos pro,duct6res, qu:J · lutam 
cia de súas rendas, pelos .saldos de seus orça· com . às mai.:; sGrias difficuldades, que .nós, 
mentos, a ponto do no governo do llonrado sig:U,atã.rios do projecto, viemo:3 otferecel-o ~i 
Sr. ·Rodt'igues Alvos _ter disponi v eis em seus considéra,ção da Camara, .. chamando •. parrt _ 

·cofres 'lLOOO:OOO$, o E-3tado de S. Paulo. elle a sua. illu~trada attel'1ção. Confiar·que· 
acabíl, do <Lccusar elevado âeficil orçament·a-· a situação_- se normalize pelo modo .·na
l'io, não ob.sta,nte a scvor·DJ cconomi::t de su.~ tural das cousas, pelo augmento do consumo 
ddmi'ri1stração. 'oupelo sacdftcio dos incapazes, pelo sacl'i-

·com.prehende V. Ex. :1 gra-vidade tla situa-· fiei o dos fracos, ser(L mna solução segura, 
ção paea que isso se d0 em um EstfLclo rico: será. uma Soluçªo real; _mas·, Sr. -Presidente, 
como aq'uelle. . ... . .. .. . _ . _ · n~() seeâ I;oi~ certo ·uma sohwão digna -de· 

O 'Estado de Minas, esse ·Estado rico, que hornen::~·tntelligmrt :s, não será uma solução 
sempre primou pela prudencia de • seus-~ go"· de nação'intefligente. . · 
vernód;pelo e::;pirito de economia de -seus Precisainóslutar e lutar. 
filhos,junto a. um labor constante naquellas Tenho concluído. (Múiío .. bem; mruitobem •. 
terras. llberrimas, o. Estado de Minas tem Oo1·ád01· e 1il!HitO compdmentado:jJel'os seUS· 
lutado ;_·-com::ts. mais· serias- difliculdades coUegas.) 

,AGOSTO DE 190~1: 

(Vide pag ._ H i elo préscn.~e volumo 

·:()-~r; F'-ran.cisco Dexenat"dino seu juizo f?avot>avel,. me a.niniam a insisth' Sr. 1Presiclente, _é co in o maior acn.nha-: no tra.ba.lho o.no e~tudo dc.ts mater:-las sujeitn.s: 
·mento quo volto á ,t1·Ibüna, a torna. e parte· na: ao conhecimento ela. Camara. . . ._ . , 
discussão do p:ojecto de reforma eloitornl; T - · · · · D -· · · · · 
rQ~:i .j ulg-l.l.~i .• ~e ···I)lipha . obrigaç~o ~nsten~ar , Ofl10 • ess,as .a1nayms r e. ~~·enCic.ts · cq:m o e3 ti_ 
wigtin:üiE; da.s.~déas que 11ntes en'ü~tl e.c·onstam ·mulcr po.ri:l. pol!h\bo~·.ar çor11 ell~s, -que ·hopr~am. 
doprõjeêto.stlbstrtutiV,o, queith:eahoiú·ade ~fd~aT~m~u•a e eley~m a ~·epl'e&~ntaç~ó :na
apres~ntar .. à consideraç:iio· <la .camal;a, assim 
com_o .· r~~ponde~' ·11. algumas --.• criticas _ que ·Não pqsso ecleixar .tle sigll~ficail' os rnegs re-
f'~ra'm 'óppostas. · .-... •. · •. . _ -• ..... · · ceios ,q u51n t_o_ao;.e_xtto ,da-,refqr,l)la I1~~tâ,ca1Ua-
. Giunpro.o· daver. de•manif'esta1• osmi:ms 'ra,.A Il:J.~rch,a,dadlsctissão,não n:úgm~a o Ili~'-' 
cordiaes vgbaclecimentos a '·tantos· orac1()res 'lho'r;:r>es~tltado. . -. . .• .. • . •·- ·. - .•.. · · .... ··•·.- . · · . 
. illJW~re~, qtte. se .d.igr1aram de .faz~r as -rrialf! Assim me impressiono,. não tanto pelo ~nu
ge~~rqsasi~eflirencias<aqdtumHde orador; ·; : mEtro de- projectos q~te teem~surgido em torno 
-·:gsa.'Ii3.uE!~o::DE·:P .. u1rA:....i:Refei•encias:muito; ,do substitutivo e abundantes ~mendas. E" 

rrie'reê~~âs.:··:-;• __ ·• ..••. -· .. ···-··•--•·•-·.--.-·. ··• •-•··· 'i··•.•• >._. -•---.- .- •• ··-•··•····_ .• -·.•·•·-· ··- -mtti~o natural, e·m ·mat:mia:~ão_ importante, ··oJSR_ .. -.J.'OÃo Luiz•AkvEs-;;...;.:Morec:idissirrms·.-: .co~ .. _.a q~nal/,toêla a ca,Il1ar::vse~..preoqcttpa;.é· 
.· ·· · i•··· cc •. -. •. , -.. •-••-· ~ ·.•····-•---.· >·•• .. -·.-•· ·-···· __ ·. · .......•.. ·- ·• ,._ ... _.·_·•··•·•·•'•· tnJnto-. na~uJ;>a.,l. ;cle~n_te ~nsse ~~·gblellla.ur-

0: -~R.~ FRANCISOO BER~A RDINO ~· Sao: Jlo-. gente -H ima.d1av,el, .-.·cada quàV:.SC<COllbcando 
mens compé~entJs \'c Mltor·idade~· .que,· con;1: ·em-. seu :pontb<. dC-'-Yista,. :a··d:iYGJ'gencia .. • do-
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.•• ;,~f~cifiaaM . do-~Ilr~ ta,U1cinto. ~'se :.• austam.-,.~lei~ 
· - "t-õr~s · étómain .·_ . _ .. pal~te .nas·elei@esfodera~s _á. 

-· es,tadl1a.ÇS. (lf[t.tif~ bem._, .T1·ocam-se ... a1Jartes~) ._ .. 
. .. . : - ~:. mim',_. pouco.· se me dá . que patrícios 

.. . nossos., oS. . nâ~m'ai~.s--do paiz, . encontl•em .-al-:
gun~~:t. : . Jacili~a<le .• noalisttirnento ._ e __ ._ qu(3 .· -se 

. . escur(3_ça .alguma c9~s~ qu_anto::i .prova · de 
idade 011 a. o~tro requisito ... ·nahi não ·· vem 

·maior mal: é apenas facilidade; mas, quanto 
a. funccion:uem, com direitos politicos, os 
estrangeiros, a dHferença _é . grande, e creio 
ctue a~i deve haver o nnior l'igor. (ivluilo 
bem.) . . .·.· . . · < ... ·· · . . .. · . 

Sr . . Pre~idente, peço tambem a. benevolen 
cia dos illust1•es collogas par·a algumas di~

. posições que inseri, relativas á ma teria pro
lH'iamente dita do processo eleitoral. 

A chavedaorg:.wização do meu processo 
eleitora) descansa sobre o titulo do eleHor, 
sobre ·o ·extraor.dinario rigor na expedição e 
na entrega (]_e t<~.ltitulo. · 

No meu systema, o eloitor é mais o porta· 
dor do titulo do que aqueUa pessoa determi
pada .. que se ·· inscreveu no r·egistro, tanto 
assim quo, senil o ' o }Jroprlo que compareça a 
votar enãotrazendotjtulo, não é admittído 
a y,otar, ao .pas:;o .. quo, sep,do _outro, mas tra~ 
zell.do otituJo, quê lho não pertence~ -ê adaiit· 
tido a .Yq~ar . e .. votD,,si - não ha reclamação, 

. sertdo q ti e; eru,bora r ::elamcm, a cedula é re7 
cebida (t pade para se apurar, ou. não; no 

-, prdçessoul~eriot da verificaç~fl.o de poderes~ 
· · Parece-me que, lii:riitandó · l'igorosameõ.te 

verá na Republica mais títulos do que eleí.-
tores alistado~. . ... ·. . . ·. . . ...... · . .. .· .. · ..... . 

Q1;1~n_clo o . ~leitor vota, .,Sr. f>resideritc 
alémde·assignarno Iivro; ·p .uue ·prova ·a ·sua. · . 
ppesença; ha a exigencia de fazerconstt\r opor 
um .mesarioo numero de 'i:rrdem do tititlo, 
lançando-se esse .numero por éscrip Go ·a pôs a 
assign'a.tura do ·eleitor, ·para. assim ·se verí'
ticar de modo indubitavel ª' aprese.ntação do 
mesmo titulo, a pardo compn.l·ecimento ··do 
eleitor. 

Parece que são duas condições d(3iguál im~
poetancia ; por um· lado, a pPova . da l>rese·nça 
do eleitoe, pela assignatura.; por outro lado, 
a. prova da exllibição do titulo pela menção 
do numero · do ordem, lançado pJr algum dos 
mesarios em seguida á a.sr:;ignatura. 

Com esta cautela ·torna-se muito mais dif" 
fi.cil a ficção da presença do eleitor; não de
vendo,..o legislador contentar-se com a decla
ração' vaga, · constante da acta, de que os ele~,. 
tores··0xhibiram seus titulos. 

Hn. um outro ponto, Sr. Presidente, en.1 
que, seguindo os termos goraes do pro" 
cesso .estalJelecido pela lei n. 35, procurei 
modificai-o, :e ·· . ta-lv.ez com algurna -· · vanta.~ 
gero. . . . .. 

Segundo o processo vigente;· ·.· a eleição se 
faz~ e·· depois della feita e ·acabada lavra.:s~ · a . 
aéta; no· intervallo entre , a eleição .. e a•a-cta. 
é que a fraude se combina e se processa: 

o SR. PAULA RAMOS=-. Ante~ da eleição j<;. ·. 
está feita a acta. ; essa é a praxe . . : ~ .cpn~~ssãg de títulos, o modo de f3~pedil-os; 

o numero.relles, se tem clàdo mn passo, e . o Sn. FRANCISco BERNARDINo ~Isso· é· 
granJ.e, para impedir ,a ' generaJizaçào do. quando não. ha eleição. 
áb~sos no, alistamento e na .. · eleição. · · .. _._··.· . Entcnc!o, portanto, que, é peeciso, a hem . 
. o titulo, depois de reconhecidas . ao cida~ dizer, ir-se lavra.ndo .a acra (1, medida que os 
dão as qualidades do elcitol' e de lançado .o actcis se processam : a mesa se · installa, - ~ 

. seu Iiome n_o registro, o titulo ê requisitado lavrado immecliatamente o termo da instai ... . 
pela autoridade CJmpe_tonte-do Mioí6terio do lação ; começn. "a votaç:ão, é la.vrado irome-
Interíqr; unfco emissor dostitulos. _· . diatamente o termo de abertura da votação 

. . :Exijó · para. o titulo signaes e. condiçõea -de .-;om a declaração da hora (tudo 'isto em um 
· ord.en;quaterial, quo _teem sua i1Up,ortancia, mesmo . livro) ; segue~so a ·assignatura ·. dos · 
· t·al c(>mo, erp. relação ás _ ·nota:s qu~. seevem eleitores com o numero de ordem dos titulw · 

.. de:anoeda, ,teem .os goverpos o .· maior capri· logo após a assignatura. _· . · 
· .. : cho~m relaoção á ~ gra.vação, <L :estamparia - e . DetePmino, Sr. Presidente, que a>.eleição. 
· :ao.s .carácterisLicos irúHspensaveis. < · · • •· . :findo eni uma hora certa.. ·. . . .. 
· . A' taedidá que os e lei toros são alistaclos, .:o · Esta clausula 'é . da maio1• irnportaneia: 

·: '~Miiüsteriodo ;,Jnter.ior expedQ . os títulos., com .Finda a eleição e . çom:eçan4o'- .tt . apuração 
· alguma.s d~cl(l.ràções manuscripta~, para el,ll uma ho1•a cert t, ne::~sa hora acodem to.do~ 
-pí•o'ya segura ecíleL da..iJcn}idad.f3 •....... _· .... · ' .···.· · .·-. os)nteressados, estã,opresentes . p:\ra ' . :fiscali.~ . 
· • O. tit~lo.é :~ntr()gtte ao eleitor, _Il}ediapJe o zarem o. processo da apuração, que é a • 

. ·:·,;: _ .t~!'In.Oid~Ol):!pe_(e:n,te; .';:que~ .. o eleitor . assignf1, chave, que é o segredo <ia . eleição . 
... ,. j-q,Ji,tªrp~pte,:}tCÇ>J;Il a; ·.autqr.iP:ade( .• a_ssJgnar;tçlo . .. ···0 ,S : ·C, ·.. ' , ·. S . . · ··· - ~d: á : . · · ·". ·.t• ··. '. 

,,..: -tanib~m · .. e,,4a;, mesrhn, ·· m[tneil'h: ··o.·. referido -__ .··.···•- .. .. . R . ... ~Lso. _ nE < <m~~ .· _· um ~pltr: >~'· 

, ,;,)i.fi&%~~l~~!~~~:~~~f~lf2f~~ja\~~~~~- ~~~~~i~~tc~;g~tf:~~~~J~~ b~I~Ü~o~ . 
. · ~, , l?PJ:' •' ,es~a f9t:n1~,· ~.0IU. -..~s$es. .signa,es.,,, tão· :r;j~·- > •. T~l'l!li.~ada a . votaçao, ,lavra-se o. termo de · 

go.r9s'ó.f-3;+ ;::t~rnª:_s,e ;-e::çtpl.qrdiuariam~Iite .•• difi: c~.cerr:.(l.mento, · com. a .declaração•d!iihora•·do 
· -" ficHrairilita.p~<:> : . Q\L,a. ;tt_J~i.ficn.ç~ão, .• ·. ,o. não.;;J;p;-_ ._ e11c~rramc.nto e do I?:u.m~t·o de eleitores que. 

:,:~-~~~):.·_ ;:,-~~<,·<-~~-{ :· -· ::=: ... -:-" · .. : .. ; ,.. : .. ··. •.• 
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vqtaram; : r1ãoftqam, nem a -hvi·a>da aber- e faz constar della. tVJc. mei3m~s formali--; 
turà; ··néin a do ·encerramento para· serem dades que constariam ·dos livros . .. Não ha 1 

(leclaradas depois, na ;1cta qt.Ie se lavra finda pois, o,intere:-:se da subtracção. · •.• 
a, eleiçã_o. A fraude é mult.it'orme. Si o .legislador 
· · §iegue~se·· immediatamente a apuração; appareoo formalista, e procura ·assegurar, 
finda esta, lavra~ se no proprio livro o termo pelo rigor extraordinario . da .· fórma, ó · pro
da apuração~ cesso do voto,a. fraude frustra facilmen-te taes 

·Segundo o l'egimen actual, temos o3 bole rigores, muda cte tactica, ·-u~ando de outra 
tins'; mas oque se escreve nos boletins, pôde providencia expedita. Neste caso presénte. 
não. constar da acta, e pôde haver, como I).ada. mais facil do que a subtracção dos li
tem· havido muitas vezes, divergoncia entre vros ~para burlar a eleição. 
os boletin:3e a aeta. Mas eu detePmino que, Ainda mais. sr. Presidente: entemlo que 
ieita a apuração, lavre-se o . termo da apu- se devem facilitar extraordinariamente li.S de
I'ação; desse t)rmo, eonst11nte do livro, é c1ue clarações de voto. 
::ão tiradas cóphts a.uthenticas para os seus . Si a · n1esa não se reune, s1 os eleitores são 
devidos destinos. · impedidos de votar, que venham perante o 

Em séguida Javra·s~ então um tm·mo com- tabelUão, autoridade judiciar1a ou policial 
plemenbr, onde vêm me.ncionados todos os fazer lavrar um termo com as precisas de
incidentes da. eleição, que não constam dos clarações de voto, assignan~lo eleitores e tos
termos aUudidos. temunhas, mencionando-se a pre::~ençí.t dos 

Desta. maneira a flscaliz[tção é rigorosa e dii>loma.s, 0 seu numero de ordem; e no 
effectiva, e é impossivet fraudar o acto mesmo dia fazendo-se o registrJ destes · prv 
verificado e contrastado em presença. de peis pelo Correio. 
todos. · · Comprellende-se que esta obrigação de fazer 

Ainda, Sr. Presidente, est::tbeleço como -transcrever 0 diGo termo no liv1·o do tabo.l
garantia impediente da fraude o registro lião e mandal-o pelq correio, svb registro;_.no. 
immediato no correio desses termo~~ ·. authen- mesmo dia, .dá um t.om ·signitL:ativo, de sin· 
_ticos; além da. transcripção no··liv1·o do ta~ ceridade e boa fé,de verdade, ás declaraçõcE

1 

ljeUião~ · · porque a simulação é sempre demorad.a~ trn,· 
Sàbe~se que a fraude nunca secon;mmma;no baJhosa,exige tempo, 0 espa~:o ás vezes de v.l

mornénto: a fraude :fica sempre para depois. guns dias, não se faz no momento osimdcpoi;5. 
Annuncia~se ocrestilta.dó, e a acta ~epois, · · · ·· ·· · 

Jeitl:l. a -sós, entre cquateo paredes, consigna Si for certo e constante .que os eleitores. 
um -resultado di1l'eronte. . . . faltando a mesa ou sendo recusados ' os 

.. o reglmen, que estabeleço, afigura-se vótós, teeroa. facilidade ampla de vota1• por 
efficaz ; de duas uma : ou não ha eleição, e meio (las suas declarações, ce~sa a importan-
t d t d · ·1 d · · é a·m '1 cia; absoluta da mesa. · u 0 em e;ser sunu a o, 0 quo ·. 1 cl A. mesanão teria mais interesse em l·m· contra tàntas prtcauções ; otr ha eleíçãiJ, e 
a fiscalização ins·Gituida é rigorosa, termi- possibilitar o voto, em aff1•ol1tar o eleitór, 
nariGe ~ impede toda fr•aude. em arrancar-lhe o direi.to, porque sabe que 

Lembro ainda. algumas medidas de rnonor ·seu despotismo não é efficaz, e o oleitor tem 
importancia, 1llas que trazem algmna van~ á nião o remedio. Junto do abuso, collúco o 

_ t'.lgem'. SL .se .· .. proceder __ conjunctamente a remedio. 
maisdo. uma ·_ elelção; ha.verá tantastll'nas .·Entendo que osto_ê ·o· modo de -legislar; 
quantas· fo1•em; as eleições · a: proceder; liberal, fl'anco, , que incita o eteitorado a 

Este systemª' facilita. . de . modo notavel a comparecer em massa. e pelo numero, pel;), 
ilpuracã.o. ""· . .. ,: ·publicidade extrerna; facili_ta a fiscalização. 

Procuro adea.nte melhorar o p1•ocesso elei~ Sejamquàes_forem.as forrn,alidades que se 
toral, . sem .··· op_por . obstac~los e .restricçõe:3, aceumularem, de alistamentos resumidos, de 
mas ao ·contrario abrindo ensanchas, e tendg Uvros .sac1•amentaes~ etc.~ etc., . emquanto o 

-por objectivo s~lvar, o· voto, a vontade do eleitorado não tiver. cunfiança, nãoconcorrer 
eleitorado. ._.· . • 1.~~ - ; • . . . . , . . · .. _···•-. . . · . _-·• ... ás urnas · de tropel e em massa, Iião haverá 
' As~im: é·quef4;),elo . pr,oje~to substitti. tivo . da fiscalização p:>ssivel,. não · h a verá verdade 
I1obre ·.Qt>Ill~is~;a. eleic~_se:(a~ noálivros es- eleftQl'al. ·. . .··· ... ·· ... ··~- . .. . · · _· .. ·. _.· .· . . . 
pec1àes:r13mettidos .para; ~ste 1lm,liv,ros 9omo E para que .,se estimule .o eleitor, · parcJ..· 
quesa~!ritDJ.é!ltádost:.en~(>póde · ser . feita. em qu,~ :a. _ fiscaliza.Ção ·seinstitua, é ' prêciso .um 
. outros; Oi•a,._compr.f}bende··.se a f.acilid.~deque regim,en ·generoso e fL'a{lco• ·uma. _legislação: 
ha, en:l St1ht}.'a.hir .esses. livro~:~~·' "'·~ · ;-;,~lisa Jarga;. · e Jiberal, arnplià'çã..o . tal-, ~ no. alista~ 
{ói•ma.?"iirJ.póssibilitât\ à eléição.+~. · :, ::'': '' . )nento doeleitol' e li o prócessoJeleitoral,Qomo'· 
·,· Sob1~este ;ponto de vis~a._ tom9·. . ~.( :jn· c.oilJ.p(.)r.t,a:r.na let~ra . e q ~spiri~o d~ Constitui-

..• · }oi~ariient~ · .• dH~reote, _ , , pois, ,. ~k:J~;"';,~':Ji~rq, ,ção Fúderal,como recla;má o- _·espirit.o das _ ins:~ _ 
. a :mesa ·lal)ça,mao -de qualquel' .fO.~~,a ; avgl~a ti}.uiÇõ~~ .r.e_IWhH~all~s; . · : Nad~do~r,~.s:tr,io.Ç~'ef3 ! 
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. --- . . - ---:- '::- -_ : _ .... _ ·_· - ' ', ._· '_ - ' .. ·_ '. .._ -.- .. - _-.__ '' :' . .; _- .' -.... -- _ _-_ . _·_ , _ .. _· . . .. -~ _-- ' . . ' ---_ ~- ' : _-- .. ' -, ·: · . 
a ,liJinh.à:creacão; ep me darüt,parabons··"""• a '\·essa yariedadedo couü·os doii}S:Pi1~<l.Ç~9·.to_ti()~ . 
mi.~ ru.es))lQ: . ~stes alistaªores, seriam, pois; , otles· P.a.l'ticu! al'i::;tas, , C.OlU:Prehend,e,-.-sd~ '}'~ }~··· 
ag~ptes do c1v1smo, .,. a ," desp:·lrtarem o·lrite' po~sibilJifadedo estabelecnuento ou ··"'a .• ywa 
mssÇ d.,os çqncida.dãos pela causa· puhhca. e ção, siquor,de 11m p :~rtido · ~e gQ~Cl'D9·· - """· _ ·. 
nós. sabemo~ que o ·maior dos males ·que affii- . o gra.ndemal"do nosso p(tl~ estu." ~~a •. omm7 
ge:r.n <J. "nação, na" ordem política; é "a. indifl'e• potonda de f<:tl!to, mas ""ommpotencü1.dos ~?~ 
l'ebça, é o abandon"o; (Apoiados;) .. ·.. vernos dos Esr.ados. l~3ntcml.o que ella_ P1'(3Cisa 

Estes cargos, :;enhores;são da mais alta ca- ~;e r• contrclStada, de umla.Llo, peh1. rcwte~r~
tegoria ·política . e sociu:l; e ... q_uantos cicla- çt\o llc.t autonomia municipal, .crue a Con_s~It~l
üã.osdistinctos, quantos homeusnotaveis das çãu .con:Ja.gi·a, de outi·o lado J?~l<t ot·b1ta lll~ 
localidades não._ desejai•iam exercei-os inde- fiexivole coostHucional daUmao. . . . 
pendente . d ,e l'etilu'neraÇão, ~ómente . pelo · • AConstituição determinou que .os l!ista.d?S 
prestigi<? e cónsidcraç;ã.o inhm;ente ao cárgo! ,so oeganizEt$Sem·sobrj a bi:\Se daautot~orma ·, 

· . E' verdaq.e :que .eu estabeleço a_ ínconipaT,i· dos municipios om relação c:os neg?c1us da 
bilida:cle :cpm' ou~ra quidc1ue1'funcção publicá. seu pectlliar interesse~ mas nao .dcfinJU 03SCS 
Mas o càpit'tí.list_a, o pl'Qprietario, o nego- oegocius que ser abr·angom na. e~phera. da 
cianto, o . advogado, o medico e outro que ex- autonomia elos municipio:~; o, ontan, dá :se 
erça· prufissãó .·-1 i LarJ.l, ou . teu h a· pusiçãu · in de~ ll ue a l1~gislação _dos . Esta dos mm:c~ ·. e -ro,st 1'1~
pendilnte, pódereceber _ t_U.l invest1dm·a, sem "·e"a sen ta..lante a .esphera mumc1pa.l, c ~ml
prejulZO dusseus afttzeres habftuaes. . nha no.s~ntiuo de aba.fL~r e do subv~1;t<-:r com-

Mas, tanto importa, dizem a.lguns, entre- .pletamente tal autonomia: o rnumCiplO, em· 
g~r ao · Qov~rno ' Fedet;al · as _ eleições pelo .ge1•al, est:_~ agonisa.nte. . . _ 
facto d'elle n~mear os ftincclonarioà do PoronLra pa,rto,procura-seimpedtra acçaa 
al1stamento. A e8~;a. objec<;ão eu respuntló di-· noi'ma.l e constitucional do Governo . Fed~ral 
zen:do que os .fu'ilccionai'ios _são vítttlicius, 110S E::>tttdos, entendendo-se que esta _ acçao é· 

. como. usjuizes J~derae·s, e que a nome;~çâo Ulegitüna, inter,·ent.oru., perturbador:i. 
dos juizes fédéraes, pelo ',Ptesülonte da Repu: Nessas condições, o pouer, foder_aLfiQa. " 
blica,nã9 co~toqa J:H"t$ ráãos deste .. ~ tlistri- r·eduz"do, qu J mét·~sombra, setni\cça.o ,effe-
lnliçã;o .rl~,'jüstiÇ~ , federá,l. - . ··.· ·. ·· . ··· .. ·. ...... . . , ctiva; e· é. teatado como um· pmlot' ostrn.nho, -

S~nho'res, ajd~à qtÜ3: le'\fantonã6 pôde ter .c\Jniu um·podCl' ostrangeiro-qu(),ndo; s::mllo~ , 
-v~~tu1'~ ~ét~~~ln}ent~; ·.eu •. ~óüi cúmprelü~ridó 't~cs,. o> pu_,er federal, a autol'idit<le f~dal'al, •. 
qu~lé : ó esp.ií•ito dói:ninante da Garoara~ ··.· .. · . . reune as melhores condições de justlÇ1J., . d.e·_:c 
-.Nâ ·:~óttiWL", Gal11a,1·ª'· dos , , pypút~dos _ yê~sB - ·. equidu.de· e . de mode1•áçã.o ; <l ua.nuo Ó· po1ler, -

lllOÍJ·Q~~·apep!'ésentu,çãd dê Ull pcnsitrnento e : fodnl'<~l, a autOl'!dallO f~deral, OXpl'CS:iãUtiU
dé uma. põlitict~ fedêral .do que a. congregt~:. premtt . da dernocl'u.cia no senidoal tr-anscen~ 
çãJd dás 'dhrersaspo1iticas esitadunes. ~· · dente, é o prut.ectur natural do dü·eito eAa 

Gqnio',q úo a ·.: pcilitica. dos Estt~dos l'Oflue h bei·du.de, .e assim•, está Jw.llilitado .· pa1•a a~n· " 
para' dominar e'·· dis'pO.l' a politica. fcdéi'a:l~ nm nomo do bem commum;oppondo barreu·a. 
c1nando omovhnérito ·dovet•la; see em sont.ido· ~s dellla.sias, _aos odios, á.r:; intL'tlinsigenci~s c ~os 
conttari'ó;· Pêl;l:a . .qüe ·n/·. politioa fetterai' tln- pod<H'es lócaos, e utl'ei•ocondu amplas gar·an· 
gisse e cara.cteriza·se a polltLca dos· drlfet•en- tias o segura.nças ao cidadã.obraz1lui r,,. . . . 
tos·Estu.dus·. · .. · .. · ... . • ...... . ·.. ... .·· . ··.···· . - No diu.; seob.oi•es;·cm que o cleit(H'a.do ht·a~ 

Julga-se que encar1•egn,r á funcçã.o do alis- ziieiro ti ver a .. certeza Llu.vrotecc;ão suprema," 
tamento a pessoas úo noméaçaQ· do Governo· da p1•otecção - flr•me, decidida e conv~n · ·ida 
Pede1·al, aindu. ·que independente::; pol' :ma do poder . 1'(1derut,· c . .,tou certo do ·que tudo· 
vitaliciedadóí importa ·nu. dlminuição do pre- eatr·ará,; nn, orJem, úe que as ehücões terlt() 
stigio e d;,~ influencia dos Estu.dos. .. CIJncut•rtmcit~ a coo·tr•o,stLU' ~ com o silencio e () 

Cadtcum . tem . n .: Liberdade completa drl u.uant.lono de• hoje.. .· •. · .. • •. : · . . · 
apr·ecia.Qão . . destas çoudas, .. mn..s · peQu· per•• . ·· E' .preciso,•sonhores,.(não .soi do-que se pas· 
mi'ssão para; pondo ;•[ü\q ue ~ a. au·toriUaue f~~ SiJ.· em muitos l~sta.dos i miiS· (LO que ·preaumo) ,. 
del't~l que se pospõe o dép,·ilne·coml'eth·tl.i'-lhe :·é prech;o mvtlifbar · a t~ccão da,s macbinas 
a const,ltuiçãu de·.uni · pessoal: ·· seú.·excütstvu• eleitoraosqiue estão · montadas ._pol'[~hl;;t,foz·a.. " 
pa;r,~ }tttende.r a:· tün seryiço, que· é de•· mü'' 1 corn::um ,pensan:ú~nto~ · exclusivista~ ostr.etto • .. 

. · turez~ federal. .··· .. · .... ·.· .·· ... . .. · . .. •.· •·· . . ! · Mont!),das :como estão, .ninguompód<9 -lU·tª'r; . ·' 
Utn· :dos ·Ht~·s~~~s ~rado1;es que· :-I1J.e·: -pi•ece- j,tt ellas· s:ubjug-u;ram o ·município e a.gora~un.~;·; ; 

der~m.· ,o honr~.d() . · :p~putâdo pelo Amazonas,· ;:trastum o proprio governo ,. tedertJ.l,·.· .e 1;13,0' é 
o.§r•~n~as . . ·. M~'L·tins-,· • . rus~ignalo~J. · o· ·fac~cf,rl~~ (pos~ivel:;:,ln~~tees,tado ,de · . cous~s. · a .. existeucia·.· 

.. naqoxisttt 'I1.entru.m1par.tldo · r.:,gular,, ·c11JllDF de t.n.euh:U:m'· .pa.t·t.ido : r·egular;•,· de .· .. ·. nenbu,ma.n 
:possib~·H~~de ·.d~ ·c i'eaÇão ':~os·; par_tid?s :;n a>Re~· · O!Jposi'}ãointlependenteta· tirm~z~ d9• n.enb um.a! .. 

<. P~P~ioa;~1,:· · .• _: ·:.··,, ·- , ,.., , _- , ·. · , ,, . · - •• :·· : • •• · •... aspir~çã~,:~iril ' a " patri'otioa:~ · .... · .. ·. ·. · •..• ;; :. i.·-:·· 
' ~mquanto"-' ·· forcm : . os . ·•· Estados · .. ··os · centros· •·.-' osresuUados·.sãodesaolmadores ,e!desg.rOi,-,-·· 

inSI)irâdói~es" 'é'~doinina;dores da· pólitica;> corn· Çados. " · .. ... :; ... 
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APPENpioE 
. ,_. ~-. 

:~Esstt=: . l!lachiná, eom~ ·instituto · anonymo, 
-varia em sua .acção_ confornie ·.o 1nachinista 
qúe a-~irige, e .. • esmaga •.· impiedosamente os 
servi'ç'aes, os operarias .da · vespm•a, sem. que 
pússa.m soltar um ge nido. Si muda o ma
cliinista, .ella roda ás vezes em ·sentido con-
trar~o; e é preciso que todos mudem de rumo 
para. não serem · victimas~ 

·o illustradoDeputado pelo Amazonas mos
tl10U um exemplo clóqu~ntc no Estado do 
Paulo, em que o iUustre general Glycerio, 

depois de comma1ida.r nesta cam '1,ra 21 · bri
gadas, não · cónseguiu reeleger-se Deputado 
pelo seu antigo it~trlcto. _ 

O Sa. GALEÃO CARVALHAL- Elle foi eleito 
pelo 7° districto, com grande votaçã'J. 
·o· SR. FRANCISCO BERNARDINO-Quanto :1 

mir~, ·senhores, nunca me pu.ssou pela imagi
naçao, nem montal-n.s, nem concorrer . p:~ra 
m·onhgem dessas ma,chinas ter ri v ois e es-
maga.•loras. · · 

O Sa. JoÃo Lurz ALVES- Sem duvidJ. to
dos fazemos justiçD, ás intenções pat1·íoticas 
de V. Ex. . . 

. .... . . . . :.·.-- ______ : __ - ·-:· -----, -

Sr. ·Presidentê, a restricção dovoto~alenÍ 
de ser um ataque contra . â G011stittiição Fe
deral, a restricção ·do voto, ou seja esta bel e~ 
c ida :.por ... meios cla,ros, ·.· ou por . meios tol'
tuosos, a •. restricção do voto, diminuiu ~o o 
eleitorado, produz effeito contl'aproducente, 
cffeito cont1•ai'io ao regimen representativo; 

Quanto menor é o clcitoi·ado, mais facil 6 
a corrupção, mais facil é a violencia. 

AiDda h a dias eu lia paginas eloquentes do 
Sr. Joaquim Nttbuco, a critical' a eleiçKo 
directa e censitaria, o os seus resultados. no 
Imperio, e dizia elle: quanto mais nos· ap
proximamos da ver Jade da eleição, pela se
gurança e extrema restricção do ali.~tamento 
peioya a situação, por se dilâtar e estender -
corrupção eleitoral. Cada Um destes elei 
tores, tão raros, fica. uma patencüt -pela 
ex.iguidade do numero, o converte o · seu 
titulo no insteumento para o seu negocio. 
O geando poderio, que lhe n.d vêm do exaggero 
n~. restricção do eleitorado, infln.mma a am
biÇão, accendo a cobiça, StBcíta o desejo de 
dar s:Ltisfa.ção tts necr.>ssid.ades de toda or
dem, suas pt•oprias, de parente3, amigos o 
t\dherentes, assim fpanqueando-se o mercado 

O SR. FRANCISco BERNARDINO- Eu con- d!1 maís torpe Merupçã:'>. 
'' fio 'no eleitorado, tenho a mais cega con- Passei pJr ahi, Sr. Pl\).sidente, sou con-
:fia,nça nas inspira.ç~ões suporiorei:l e na justiça temporaneo . da eleiçã,c.J dieecta, corn 0 canso 
ua ,de1n.oc1'acia; atiro~ me nos pleitos eleito- alto. Fui dos que acre.dHa1·am neate gt•ande 
ra~s á sorte, a9_ desconhecido, _esperando -O ideal da. vm•dade · dà. eleição pelo z·igor .do
'trlumpho ou o Jnsuccesso, conforme as cir- censo, pelo r•igo;.• do alistamento; mast'ui dos 
cmpstancias ··. ·determiriarem; ·· a;ppellando SÓ que -assistiram tambem ao _occasue á doca
mente pat>a a lei e pal'a o voto, para o juizo dcocladol'egimcn ccnsitario. fledil·e sit nefas. 
•_(a, ·consdencia p[lhlica~ 

.Ja,maif:l colia.bora.rei para ·á arrumação des- AocontL>ctl'ío, Sr. Pl'csidento, om vez da 
sas machi"Çla.S em que o esfort;~o ·de montal·a l'Gstricção, c1uoro a ampliação a todo o 
muitas vezes (J o movimento para 0 suicidio. transe. Quanto rnaio1· fur' o num1wo de elei
o ,·meu .• projecto, ao contrn1•io, desmancha t.o1•es, quanto maior ror o 'numm•o de cida
todas estas machinas, e por isso não póde ser dã.os que se tent1a,m aUstado e queiram corl
aceito~ COl'L'Ol' t~'l ul'nas, tan&o mai.s dilllcil ó a COL'-

·senl-íores; já assig-na.lci, pot· mais de uma rnpçio, t tmto ma.i~ ponosu. c ft't\ca, ê a a.cçã.o 
- vez/ :que o pensamento d:> projecto da. Com- do governo, 1,antu ma.is ·facil, tlaturu.l o lc-
mis~ão é resr.ringir, difficult:~.r por touas as gíG\ma é a d~ca.lização. . . 
fórmas o exercicio dJ voto, já na exigencü\ O illustr~do ·Deputado pelo Amazonas, 
da pt•esença. do cidadão na séde da comari'a ·rererindo-~o ás vantagens extraot•din•u·ias do
para se. alis·,ar, já esta.belecendo que as elei- voto . a descoberto, disse . que, em alguns 
çõos .. so façam unicamentenas .séJes das co-. paizes, eUo foi abandonado. uão pot'Cluseo 
marcas, já. . estabelecendo , o voto compli- achasse conveniente o segredo, ma.s porque 
cado, por um proaesso ditllcil em quo votar o proces~o, por oscrutiuio.;sect·eto, facilita a. 
o · cidadão imporh quasi em tanto como eleição o a apuração. Dev~ra! aflll·ma .Bl'yce 
ln.vrar uma . escl'iptm•a pu Mica ; já. fazendo !UO Stwia diíflcil, sinão impossível, apurl.l' 
d_ependera .eleição ela presença ·de innume- . pelo systoma ·do ··.· voto a. descoberto o~ votos 
ros livros;· e ta.lões, ·.·e de tantas ·outras con- ·da "inultidão. . .· .. 

· diçõé~ oxcentricas; ·. -' -- - .· · · .. · · . Bste argumento ~inda mais.dofineí a.clar·:t, 
. Q . pe·nsam~nto pretlofl.linante, . e elles não a· intenção dos organizadores . do •. projecto; 

·· ·escurecem, o pens'aménto .. :predominante é elles não querem-que a multidão vute (qpaia· 
mesnio restringir o eleitot•a.do .; ·e dizem que; dos), quando é c.erto que a multidão tem de ·:; ar .n1í,o' .puderem,'. r estringibo ; por .. meio do :vota1•, uos . termos . da Constituição •.. ,Federal. 
c~;nso, procurarão t·estringir; interpondo en .. O processo .. do voto a. d9scoberto ajusta-se 
tre o ~ eleitor e o voto a distancia~ a distancia perfeitamente ·á intenção ·· de l'estl'ingir• . São 
inv~riciy~l, E' puro regr~Eso l · poucos votos a apurar, o. eleitorado 6 .1•e-. 
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duúdo ··. pela . Cmnmissão, tll.lvez à vigcsirna 
csü trigesima. J>al'te~ . · ' 

' Sr. PrJ:üdente, tenho assignaladoos ca"'
rai;teres principaes do substituti\·o e o modo 
l'JOr qu~ entendo que deve ser resolvido o 

Não ·hu. maiol.• · .. perigo· do que. o leg.islad~r 
~llentar minorias insignificantes, por meios 
artiliciae.s. 

problema, · da reforma: elei toràl. · 
Eu acceito em suas linhll.s geraes . a lei 

n. 35, apanas passando a . outros <:~. funcçiio 
da alisto, r . e ·com por as mesas. 

Qun,nto (ts concliçõss da clciçã'J propria
mente dita, mantehho~as taes quaes, e como 
:propuz, por entender que ellas correspon
dem ás necessiJ.ades · lH'esentes do espirito 
:publico e não são repudiadas por nenhuma 
exigencia justa-e imperiosa. 

Ate certo ponto é deprimente que mn re
·prescotantc venha pa,1·a.a Cama:r•~, nã.o pela 
força incontrastavel do' eleitorado, e sim por 
concessão · da ma.ioria, Cllie, podendo ven·éer 
tudo, consentiu que aquelle afilhado, que 
aq uellc protegido entrasse. 

Temos visto nestacamara. exprobrações por 
semelllan te facto. Q nantas vezes a i Ilus
tre dcputa,~ão do Pa.rá · significou 1\.o Sr. 
Serzcdello, na passada legislatura, que elle 
era De~;utaclo por condescondencia d:!, maiô
ria o, pois, não cle\'Cl'ia incommodal -a.? 

Procue.) ma.ntBr- a, tea.diçfí.o, sempl'e quo 
é posf:dvel; e só com diffiwldade a, rejeito 
na. r a. innova.r . . 
- Sei que pJe píl.l'te de illust.res companheiros 
de bttucada. ha opiniões muito accentuadas no 
sentido de se facilit<tl', além do que permitte 

Entendo que o terço do eleitorado não é 
força. politic~~ bastante respeitavel para pro 
tc.mdee, jl(! i' droit ele conquéte, o terceiro 
luga.r .•• 

a. lei n. 35, a representação das minorias. 

Neste ponto, que é hmbsm de importan· 
c ia capital, a. minha convicção dia a dia. se 
confirma.- · 'f•~·- ·s-

.\ Constituição Feclera.l ma.nda que a;' mi
noria se,j :L representada, . e a lei ordinG.ria, 
dividindo o paiz em distt•ictos de tres, na 
·sua. genera,lidado, es-tatue q_ue o eleito1• vote 
· '?ln dons terços do numero dos representan
'lie~, p~·opot•cionando assim o terceü•o logar á 
!lllOOl'La. 

Que é minoria '3 E' a metade menos um. 
~-·:•;'• . 

Desde, portanto, que metade menos um 
do numm•o de eleitores conségue a repre· 
senta.;.ã.o, a conquista do terceiro logar, está. 
mantilto perfeitamente o preceito cunstitu
oi.onal.· 

Entendem, porém, q_ue o terceko I,)gaP 
dcvcn•:l. sm• as:-:egut•ado de modo a.bsoluto, á 
terça parte do eleitorado. 

Por quo, pet•gunto, assegut•ar semelhante 
p1•ivilegío â terça parte çlo olettorado, a uma 
minol'ia tão insignificante ·~ 

Os mathematicos teem feito o calculo,o di~ 
zem que a terça parte do eleitorado póde vet• 
f1•ustrada sua tenta.iiva de eleger um roprc
sontante, si a maioria fizer distribuição pro· 
porcional de sous voi;os p:.>r tres candidatos 
seus. 

Dizem, porém, que a minoria, si tem dous 
quintos do eleitorado, é lnvencivel,não póde 
ser burlada.. · 

Dahi t•esui,ta que n. minoria, emquan
to for de metade menos um, aM dous quintos 
do eleitot'ado, vence por força um logat• em 
cada districto. 
- A oniirit esta proporção parece justa; e 

·na, medida dó . possi vei ··. dá represents,.ção á 
.minoria. · · · · 

O Sn. CA:IilLLO SoARES F.tLno-Não a.poi
ado. A t~rça parte do eleitorado deve ter a 
terça. parto dos represent~mks. 

0 ;)a. FRANCISCO BERNARDINO-POr que 
_razão assegurar o tcl'ÇO ao torço ~ 

Pue mais longe a barra o illustre Depu
tado pelo Amazonas, decl:l.ra-nos que pelo 
voto cumulativo não é só o terço q_uem 
fica. com direito r~ representação elfectiva, é 
o quarto. ' A' quarta parte do eleitorado 
elle consigna. um logar em cada distJ:icto. 
Outros qucrc:eão assegürar esse direito r."t. 

quinta p::~.rte do oleitol'[tdo. Ondo h•emos 
parar~ -

Senhores, perdôo-se-me o vigor da phrase, 
que significa. o vigor da com•icçãJ: esta am
pliação indefinida do direito das minorias 
traz enfraquecimento c desordem. · 

Quem quer, Senhores, que f1•equente nsta 
Ci1ma1·a. vor alguns di;ts, nota em breve a. 
maio1• Vé1l'Í•Je.lade de opiniões. Todas tts opi
niões, a, bcrn dizer, que dt·culam em nosso 
paiz, teern t\qnl os sons l'GP'l'esen·f;a.ntcs. 

O Sr..CAn.Y.ALIIO DE BmTo-Mas nfio Co1·am 
eleitos em nome dessas opiniões? 

O SR. FnANcisco BERNARDINo-;-Temos a.q_ui 
centrallstas, federalistas, re·visionistas e· não 
l'evis1onistas, positivistas, catholicos e aca
tholicos, os que querem rcstl'ingi,• a acção 
uos ·· Estados • quanto a impostos, os que que
l'em amplia.l-a, . liv1'e~-cambistas, proteccio· 
nistas. Emtlm, tü1as as va1•iedades e mati:
zes de opiniões estão representadas ; .·e, no 
entretanto, não ha o que deviahavel•, ·como 
da primeira. vista se pudel'a. suppôr, a ·exis> 
tencia. de um pen sarnento. poli Uco unifor111e, i 
fti'me, VlgOl'OSO. . . . . .. .. . .. . ... -· . ; 

0 -SR• BERNARDÓ MONTEmo_.. Mas iiodos i 
estão de accordo em apoiar os governos. , 
· Este é·o vasto · progra.mma; · . ·· · .· · · · 'I 
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_, q· S~ .- _ FRANc~sco BERNi RoiNO ~ Senhor,es, , ma . _ c~rto · e . vasto, ._ um.:t poli tica ·definida e 
si .,: f~ita ,:,'(l, eleic~o uniformemente, · wh a orientttda, que ao mesmo tempo seria o mais 
mesri:ia túspfração que·; crcüo, é ·a. da - polit,ic~ jseguro apoio_ e tambem Um i te -natural d&. 

.tlosg~ver·11adores; si, não ob~~tante, não tem 'acção do Governo. 
sido possivel accentuar uma orientação po~ i Si nós 1,epresentassemos -príncipios certost 
liticn. ~~m bases . firm\3s, J?e·rgunto: não vae :soluções definidas dos problemas; evidente
au·gnientar_ a; desordem das i!léa:-; e _ aspira~ mente estaria por _esta fór·ma traçada a 
çqes esta en,t.rada.1 esttL irrupção forçada, por ·rota do Goverpo Federal. de antemão, sem 
meios M,tificiaes, do represent~rites de _ mi- 'risco · de novidade~ ot~ dq sm~presa~. ao _passo 
nori~s insignificantes dos E::~tados para _. to- ;q~c~ pa ausencia ele tudo, nesse vago das as
ma.rem um terço, isto ê, uma::; setenta deshs ·p1raçoes ::mceede o que - vemo:-), este estado 
cadeil'aS ~- _. Que virão representu,r os t-:e- -indefinido, ern que .o Governo Federal, com 
·ten 1.a oppo.sicionistas locaes na esphera .da sua áutorLlade ampla, tluctua , e paira sobre 
politicc1 fedéb.il f"A: acção desurdcmada e unlvercla.deiro chaos, ondenão _vê nenhum. 
desconúexa,.de sénnelllante terço aggrava a clarão, onde não encontra orientação nem 
perturbação. · · · - limitação. 

--. · . _ . _ . ~ _ . _ · ~ão posso entrar, Senhores, porque me 
O .. SR. _ A.Nrzro DE ~BR.Bli- V· Ex. quer levaria muito longe, no exame da ques-

prü•tldos fortes, orgamzados · · · tãu, a que acaba de alludir o illustre Depu-
UI\! SR. DE:PUTADO-Cousa. cgre não temos· tado pelo Piauhy, da organização de par

tidos fortes ; E' ma teria transcendente, que 
0 SR. FRANCISCO BEUNARDii'OO - 0 meu levada tÍmitÓ longe. 

illustre. compa~heii'o de }:nt.IIC<ida (1·eferi'!do- Portd.n·to; fallaridó com o devido respeito 
se ao Sr. Be1·nanlo Montewo) acaba de d1zer permitta111 os meus illustros companheiros 
que ha. um ponto commum mnque os nossos de hancad<'l. que eu manireste a minha di
pensamentos se reu'ncm: 0 apoiJ ao Governo .. ve1,gencía prufunda em reln,ção a es::;a. te.!_l~ 
Senhores, é a ma:ior das necessidades do tativa de ampliar Q. _força _- 1t. representaçac 
paiz. e nost.a pa.rte eu felicito tt C amara por da;á minorias por meios que se afiguram, om 
sua disciplina e modnraçãu pal.I·iotictt. meü hümildo entender, artiftciaes, injustos a 

o SR. ANizionEABREu~Excepto si o Go,; impó.Ltticos. ____ . , · 
vernu e~tives.se pl'oceden(lo mal. Fazer op_; ,Scób,'Ores, os póllticos, os homens que teem 
]Josiçãu ·simplesmente_ pa.ra p.~recér inde- levado- a vi1lé.t a . praticar, a peL~j~tr na 
pendentê 1. . politicit~ H di~pútar eleiçõos, a inte1·vir ~os 

. 0 SR. FRANCisco BERNARDINo-E' C:L maior acontecimentos e na. march ~ dos negocws,. 
olham cOm algum desdem par<.~ theul'ias de 

das,nccessidades,o fort•llecimenfio dosinteres· escl'iptore:; phantasi;tas c1ue · dtsserta 11l lon-
sttdo, .mas:vigoroso,da ncção govei·mtméntal. gatnente, no silencio dos seus gabioot :s, c na 
Esta atunia das luctas no pa.iz não tem outr:~ a.bstracção pt•oruoda. do suas intPlLigencias, 
significação, e signifiea o gera:l empenho cdos sobre a e:~trema · variedado J.os modo.; do 
g_t•upus políticos peta esta.bilidade do pocler voLar, cacla qmü nmis engenhoso c compU-
publico. cado; . 

A concm•r.:ncia do nosso· c~sibrç~o para am· Nesta questão colloco-me no tol'rono do 
pal'al' o Guvor·no; jàmais pólo sur qualifi- eleitor e peofiro o ~:~~'13temu. fa.ctl, nitidot 
cada como sex·vilismo on subseryiencia,, si não ~omprehensivel á pl•imch•;J. vista; an alcance 
como a exp1•essão de uma t!l'<.tnlle nec!lssi!lad.e da 'intellige -: cia mais obtusa c grosseira.. 
na época actual. As ques~ões são tã.o difHcels, Tenho repugnanc1a inveociv<•l put· essa OU· 
tão a1·duos os problemas, tão sérias a:5 du~ tra v<.~rieua•lo de voto, ctuo _chamam voto 
vidas intêrnaciomtes .e íntornD.s; úe . orúorn cumulátivo, _- Qm líRta completa ou incom
públiciJ,, ecoriomica. ou financeira, são taes plat,a.', . [L respeito do qual já dbse o que 
os germ,nr; da ana,rcbia lu.tunte que lt~vra,, tinlia a dize i·. 

i de,explu::;ões subitas, . êdo taJltO melindre a Senhoi'eS, respeito a$ gi'al)des e accentua-· 
>situação; que opr·imeiro e generoso .impulso das corivicçõ3S, que se teom m ~nif...:stado 

uo·:bra.zLleiro;. que éstâ investido desta alta acerct~ do V(,)tO -(t descoberto, SObl'O U, qual 
. funcção publica; · desta ·· rept•esentação .poli- tem, cóm mâ,is vigor, gyrado a discussão. · 

tica; ê na&uralmente de ttccrcar-se do Go~ Não ê que eu entenda que deyu. ser esta-· 
; verno, . dat·•llle forç:a, a~m· de que elle vença belecido, de mane.ira :obrigatot~ia c por . fórma 
· as~ditnculdades e ·consiga. a 'l'ealizaéãu de smt insondavol, cí sogrerlo do escrutii:l~o. 
· ta;refa -extenuantQ e·patriotica. ·_.(Muito bem.) .• ~ão ; nessa parte . não pos~o . ~cgmp~nhar . a 

Estimaria, porém, que à neées::.lidailtf poli~ theorta em que se apoia o 1Llustre u~putado 
'!_ tiça,;nãó fosse a,cce"Qtua,d(l, ~~Dl.(3A~e por. essa. pelo -.Rio de.Jiwoiro, Sr;. Julio Jos San,tós, _a 
fórz.nt~. C i.!lsufilç)~~te, mas . pu~ess.~ _n .pamarll, theoriabelga .-_. ou a.ustralianà; __ co~t~nto·m~ 

\ significar alguma cousa rl)ats, um program· com a faculdade · de v o tal' o e lei to r em se .. 
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gredo, ou a de-scoberto, em cedula fechada 
ou aberta, como queira . . _ 

E' no terreno 'da liberdade que me colloco, 
para repellir o voto a descoberto obriga
todo. 

Deve ser permittido a. quem quer que seja 
votar a descoberto, votar com cedula aberta, 
proclamar,r.omo ser possa, seu voto,sua von
~ade no escr·utinio, ; mas é preci:-;o faciUt tn', 
como arma de defesa e . de .protecçfto, o voto 
secreto áq uelle que _não queira divulgai-o. 
(Apoiados.) --

- Em nome de ._que necessidade política, 
em nome de que consideração de ordem jul'i · 
dica se oi ge o descobrjmento e a peoclamll.· 
ção do vot.o do eleitor ? 

Si querem tornar o eleito1• responsavel 
pelo ~eu votn, si querem fazor e:ffectiva essa. 
responsabilidade, então, sim, ex;jam a. puhlí· 
cidade ; mas estaremos chegados a este 
ponto, em que se quoü•a tornar o eleHor 
respunsa vel pelr seu voto, c i vil ou crimlrial
mente, fulminando pena.s ou multa~ ~ 

A __ publicidade do . voto já. · não é de si um 
l'neio de opprimir, de embttraçar ~ 

9uererâo h• arém, l'GSI.ionsabilizttl' o eleitor 
por seu v o ~o ? 

E'. tyrannia, . é perseguição impi'opria, 
desses tempos ele fr<tnquezt\S e de liber-
dades. . · 

:Ma.s este consectado pôde ser· derivado do 
principio que api'~goa.m, consider·ando oToto 
ser funcçàó publica, sujeit~. portanto, <is ro· 
spon::;a.bilidade::; cooseq ueri_tes. . 

Senhbi;es, procura-se _ defén1ler . este sys
tem~.t de voto como uma .necessidade de pro
pa,!!anJa, para levantar o moruJ do páiz, 
como si o meio fosse adequado; mas os p1•o 
prios dcfens0res da medidtL vieram mostrtLl' 
que j(t u t1vemos, que já esse systema foi 
empl'egado e abandon:.trlo. 
__ Este - aba.ndono não é â condemnação Ül· 
flingida pela experienciLt no nos:~o pro1n·lo 
paiz ~ . 

Nã.o se . trata., portanto, de uma idéa que 
surja agora, procurando cooquis~:tr , o fu
turn; l)l!a jú, está .enterrada no ceniiter·io tl.o 
passa.do. . . · . . . . _ 

Os ·granc.le;:; paize~ ' classicos . da lib.ePdadoé 
do regimen representativo,na Etiropa., com 
seus pr·ecnnceitos, e na America.,corri. as suas 
despreoécupações, a Inglatf.H'l'a e osEstaJos 
U_nidos, já o tiveram · e já' o condemu,at•am ~ 

E' em nome dessa condemn,tção no nosso 
proprio paiz·, o . nos . paízes classicos do re
gimen ·J·ept•esentativo, que se quer luvantu.r 
a propaganda e estabelecer a reforma·? 

Já li'que o repúdio úo votl) a." descoberto 
na Inglaterra e n.)FJ E:itados ·unidos tlnba 
sido ·determinado pelas grandes fu,c11idttdcs 
e audttcias·da corrupção; dizem outros que a 
questão foi mais de fu.cUHar o voto, porque 

Vol. IV 

o .. voto_ secreto -r~-di'Iita 'sobre-rnodo a-eleição· 
e a i.tpui·açã.o. Fos;e por qüe fosse~~é systema 
repudiado e condemna.do .· · . 
Qm~ patzes }~estam com o voto a desco

bel·to? A Prussia, com sua disciplina ferrea, . 
nos vae servir de moldo e de exemplo? 

E é e.:;te, o ·typo- ferreo prussiano, com G· 
qual se llão de a.ccommodn.r <-ts in-stituições li
berrimas, a, clemocrMi<t. f'ra.nca do nosso 
B1·azH? t 

Senhol'os, o voto, sejam quaes forem os 
motivus que o determim~m, vale pele~. affir
mação do um<L vontade soberana. 

8' ne tas conll_iç~islador e· 
toma: e acc~J~.&if~'ilrr~~iij t~t~~~ ,.qp.~~~ o · 
adrnr&te e ~ãj;~,}~ii;o MJ}'h quê·«er»~~ ,-9,é?1.rl-
daga.ção ~s~1oliivos. Tão rospeitat.E}l;::é-.\J; 
vor,o du ~~~"'&isGa illmnincLdo, como do ~t~ 
nejt) mai~)Kfior~mte. O voto é <t. affirmaçã~ 
~e uma - x_ ·v-q'nEa.cte, e todas as v_·ontaue_ ; §$1J 
1guao~ no _ ~~fu~n~~~em que s~ Wfl.r~at;lY,liD 
que se P_ t·om~aí~:t~1n ..... ot~~- ~nn. - pl'e~:c~p~lta~-. 
a.::;, resguardar 'l»~·~tqdo~ . .. Q.S;...m:odõs habev~ 
es::ms t~ffirmaçõés e prollüuéícLÇÕ ~'S. 

Si lla vat·iedade de modos de pensar,si ha 
variodu.de de temperamentos, ele caraete :·es, 
uns audazes, curajóso ;, outros majs timid..,s, 
di~crctos, r0servados, a cada uhJ seja• facíli
t:tdo o J.·odo de vo~ar mais cun~:tentanco com 
a indiviJ.u:didaúé, com. a perdontÍÍid3:de, com 
os seus de;:;ejos, com as suas tendcacias~ 
(Apoiados.) Ou · reservem os votos, ou pn- · 
bliquem á Yontu.de. 

E' uma, questão ele liberdade ; é preciso 
n,ttenJ.er c"t 1'urm;1ção dolicu,da e my:~totbsa 
da vunta~le, que se accentútt })elo voto, e -qu& 
tem afinal a sua pruclam<tç·ão viva e efllL:az 
no momento da apuraçüo. Nem o legislaJ.ur, · 
nem o paiz quer saber ue como alguem V.Jta, 
em qne sentido e por· que razão. M.ts conteu
t,a,m-8o cum a oxpt·t•ssft.o anonyma du, ma!)sa , 
com o;; algarismos para ~:;igr!ilicu.rum a 
muiot'ÜL ou a mi norja. A questão c!oit.or•al 
não ú de ::;:_LI.Jer q1rr·m rotou, mas do :;a.bor 
q1rem foi votado. 

Senhol'OS, quot·~so conrlolllnrtt' a I'GSOl'\'t:t, a. 
disc!'lção, o segredo como nm c!'irnc ! 

~Ias não se vê que avlda-·Jmma.nri. so passa, 
metalo (t lu7J, metade (t, sombrLt ? 

Em todas as pr~fissões vamos oncon:.. 
trar o segi•edo respeitado e inviolu.vel. No 
commercio, c1s livro::; .to cornmercia.nte não 
podem ser• devassados; · nellhun:ia au torida.:lc1 

nenhum juiz; nenhum tribunaL póJe proce
dec· uos livros '~ qttitlc1uer diligeocia, po1• 
especioso que seja o motivo. 

Os navios algumas vezês sa.hem do porto le
vando cat•ta de prego. 

A diplocna.cia é a CíÜ'r•eir[t dasgrand~s re· . 
servas; dos passos occttlto::~, ; das manobra~ 
oncobertt~s, do flngimeoto e da duplicidade •· 

24 
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. J86 .APPENDÍOE 

.... ---- .... ... . ,-.- . . ::if· 
O;Estadottem os seus-segredos; e é · crime N~to ; ao coutral'io, , os conspira,dores s.-~ 

d.ivq.lga.l-os aquelle que éseu depositaria. reuoer:l nas teévas, com . dísfa1•ce, }Woül.et-
E não vimos na prop:·üt Allcmanha, em- tendo a.ntes morl'Bl' quefalla,r, · conversam 

.. bora. tl'atamlo-sJ do grande Bismarck, que do modo que as paredes não ouç3,m e se 

. o Imperador. Guilher-me esteve n. ponto de assustam com o eclw de suas vozes. 
promove1•-lhe a responsabiliuade, por en- Na. gucnn., todos os recursos da simulaç·ãrJ 
tender que em sr;us escriptos Bismark estava sã.o empregados, todos os arJ.is se usam~ 
.revelaml.o segeeclos dos Clun.es teve conheci- Recorre-se á -- espionagem, simula-se, mJg~:
, mento no aJto p:Jsto lle chn.ncellel' do Impe- ntt-se, ha rctirada,;J fingidas, movimentc)S 
rio ~ falsos, atteahe-se o inimigo i urn ponto 

Nas p1•ofissões lib~~raes temos obrigaçü.o ele para, v;tacn,l·o em outro. Na gumTa do P.:u·a
guardal' confidencias; o advogado c o medico guay foram muito frc<ltwntes os a.batize::: e 
8stão adstl'-ic-tos ao . segredo pr·on.ssional. u.s bo~cas de lobo. 

O segr~do, a ·mascàra, a resel'va absoluta Na guerra, a astucia vale mu'itas Yeze:: 
ü ~ts vezes uma nocesslrlldo imprescindi vel ma.is do que a fo1·ç~a ; na gum·ra pi·ocede-::.;e 
pu.ra a realização de altos feitos, para o con- com requintada perfidia, commettem-se pGl'-
se;suimento de grandes fins. jurios e traições a salvo. 

A Constituição Federal determina. que o Toda. via, nas eleiçues, c1ue são vord .tdciras 
Deputado e o Senador s~jam iov.iolaveis por batalhas, em que as vantagens muitas vc.zc;; 
suas opiniões, palavras o votos no exel'cicio depend.em da simulaç~ão elos movimentos, do 
de suas funcções ; estabelece que o Senador segredh do marclHts e contra-mu.rchas, 
e o Deputado nfí.o possam ser pt•esos nem só me',! te nas eleições é que não se consente 

· processados criminalmente, --dcsd.c que te- a.o eleitor o recm~:~o innoc.enttJ de depusit.u· 
nham rec~bi.d.o o_ qi_ploma, som licença do na urna a cednla fcdw,da, é que se impede 
su.a- CãinO.ra, . sal v o o caso <le fiagrancia em aos grupos o aos partidos, em c:1mpo, a 
CPime .. iQn.fin,nçavel •. O Deputado e o Senador menor cvoluç:ão cstra.tegica, qualqum• ro
prosmi.lem-se poderosos.·· Apezar de pode- curso de tactica, 1-;equorendo-se que os cle.L
ro'::;os, u.Jei. acóde em seu auxilio e lhes ML to1·es appareçam, um a um, de peita desco
esses privilegias, ostas prerogativas, a in- bcrto, pa1'a sel'em fuzilados impunemente. 

· violabilídade, tão diílicil, tão penoso é o Vê,se; Sr. Presidente, que esta concepção 
ex.ercicio do mandato político ! do voto a descoberto é concepção restricta, 

Mas o·o1eit:.n? fica abandonado ; 11ão se lhe acanhalla e cstreit<l, qtD 1ião se põe em· rc-
... f1uer dai' nem o u.nteparo da reserva volun- lação com as necessidades da situação ern 

tat•ia e com moda, no exercício do direito do que se acha o homem n:.tluta política, com 
voto, qu<Lndo aos podct>osos so lhes concede a as exigencias tfLo vn.rias d.a natureza hunw.na, 
inviolabíJidade! · _ ou paru. o o.ta..c1ue ou para a defe:)a. (Mt~ito 

São os mesmos Deputa.dos e Sen:.tdores in- bem:) _ . . 
violaveís que pretendem obl'ígai• o eleitor Swto <1ue. nao _esteJa presente o llhrstr-? 
a inteil'<L pnblicidade do voto, não con::;en- \ Deput~do pelo Rw G1•ande do Sul Sr. B~_:.·· 
tindo que ~lle o occulte ai) monos para. evitar hosa L1mn., q~e tratou ~lo as~mmpto, voz t~~.o 
compromottimontos, pOl' :'ugir a m<Llqueren- e.lo_quc;nte,. tao o.utortz?-d::t, m~stee, . ~cU.Jf:l. 
ças, pJr não quere1· significn.r em publico a llQaO e ouvtdn. com. o mn,w~ respmto, pous de
prqferencia do um norno, nem n. rc~jeíção de seJ:.t.va peL•;.{unt~l' SI. o mov1men1.o que tt·~uxe 
outl•o ! Recusam ao eleitor a simples ro- em conseq~enmu. a qn~da ~a !ll.om~rc~1.a, a. 
galia de nã.o dizer em quem vota, do não proclamaçao da Rept~bhca na.o fo1 combm~do 
propalar o s~!U voto, ainda quando em stw. nus clt~!Js com o ma1o1' ~~grado, prumettulo 
con~cíencia o eleitol' se reserve e recolha., sob a fe e h?nra dos miilt<Lres? Com_o: po~·
pol' biJm de sua. propria seguranççt, dos 8eus tanto, malsmar o_ segredo,_ ~1ue se utll.tza as 

; interesses, do sua 1amilia, de seus amigos, vezo:3 para salvaçao da pat1·1a ~ 
por não provoca1• perseguições e represalias! Não malsineis o segreuo ·que, · muitas 
Não consentem ao eleitor o direito de oppor vezes, não é a coval'<lia, e ao contrt,trio póde 
a astucia aos arreganhos da força ! exprimir um pacto de lwnl,'a, o ext~emo ·da. 

. E' muito rigo1• para os humil~es eleitores confiança, não a fraqueza, mas · o domínio 
desamparados, a par de seguranças c favores absoluto de uma vontaú«? sobre si mesma • 

. : :paraos grandes e poderosos. O voto a doscohorto foi elo passado, mas 
Mui.tas-vezes o segredo se guarda por uma seus sustentadores entendem que ollc vol-

. impor·iosa necessidade de pu.tl'iotismo. tará, como i1accssidade do futuro. Nós, 
Elle .. não entt•a. ,om tou.as as conspiPações porém, legisladores aciiun.es, vamos attnndf3r 

·!'la.triotica.s ~ As conspirações :io mu.chinam ao csto.do ]Jresente, conforme as necessidades 
·na. pr~ça. publ.ica, á faco do sol. :1. luz do <1ue ~:>e a.ífit•mam o as roclamacõos (lUC so 

? . •· dia ·ç acccni;uam. 
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!.i:u não conheço nenl1111ll mo;cimento de ~c Sapncaliy, foi mestre o <tmigo. J.o impel'a
,_,.~inião, no se.ni:ido t.le retlam<tr csoe modo dor Pedro Il. •) quanto hasta p<tl'a ~eu elogio. 
(:0 vota.<·iio. José Clem<:ntc Pet•oim, p ortugucz de nasci-

Dizeni que é um meio -;eg·nro (lo impJuir mento. mas brazi leiro a .toptivo e de coraç,.\o , 
<t fraude e o nobre Deput~<lo :pelo Am:,,Wlli\3 como qu :lU mais o fõra, de patriotismo i necn
~ustentou que, :.v.lmittido o voi;o a de:;co-. dido, l<1uo r·ioso, d;1· mais alta c 1pu.ci•lc.,le, foi 
·t.erto, nií.o scrüt possi vcl <l t'acr.o esnanho colla.brado:• dCliicado da nossa indcpenden-
12. tt'iplicab. de :1~ü.s de• uma eleiç(íu, como cia., e, pai' -'~u csforç.o e luspiraç::to, conseguiu 
;,:e. deu no Estado do Amazonas. <ldia.nta.l-l1. e precip!tn.l-a.. 

í!'elizmml1.e o digno Dcputa!lo, mau compa- Jos6 Clemente tính8. sido jttiz de fura nesta 
iJheiro de bancada, o Sr. João Luiz :\lves, cidade, e era •J Prc.>ulc:n le tlo Senado dJ. Ca
-~cudiu immndiiüu.mentc. respondendo, com m;w:-1., <1u·,1nr!o em JUI!.io de 1822, j < ~ 3,ccesos os 
;.m;• vivacidcldc li<~l.Jitua.l, que, asslm como O.l'do1·cs p<:hi. iadcpcndencb, tendo-se reuniélo 
tlllhiL sido fcitil. a trínlictLtP. de ;tcto.s. ltnla.- o povo ü zlc0htmado o pr.ine"ipe D. Pcd t·o como 
:)!lã podel•-se-1\,t <Wl'~nj:.w a. t ,·ipllca.la ele rlefenwt• perpetuo do Brazi l, o tenrlo-so all·o 
"lotos a. descoberto. t•oça.do os CJ.nimos no empenho Ja re união <le 

O nobre flepcttauo pe[,} Amazonas tt•ouxe ]uma <tSse!llblé:b gol'<Ü constit u inte das provin· 
~1m exelllplo que rt.cluou em meu espirito, cia-'' llo Bt•aút, em vez üo consel ho de pro
<:omo meio doei;; i v o p(l.l'<t convencel' da in e f- curadores, cuja. c leiç:fio o governo mandara. 
ncacia do tal systenw. parv. o xtirp;~ção da J'azflr, foi-lhe deposta. mts rolos ::. roprescn
f'l.'<tndc. S. Ex. rc1'eritr qne, i;cndo sido aunul- tM;(i,o popul<:>,r, p<tl'<\ o flm de ser conv-ocoA;l, 
l<\da pJlo Setmdo uma eleição realizada. a cons titLünte , Ellc l'e une o Seno .. lo do. co.
naquetle Esta.do, o C!lndidato pt•cjudicudo mat•a: tuLlo~ os oífic ,ae~ da Cama1·a são de 
tratou de J}l~lhot• se_gur;n·--s~, e_ voltou n;t v.ccOl'uo e!n <.lUC fosc;c a.~~l.,..~ idéa pee
;;egmnte ole1çrw ao Sonll.do,oao ~o mente com I ante o !H'lnc:tpc. -~~;r-: --::~"?'?"~. 
as a.· 11 thcntícas ~'Jl11 mnns .• nms ain<h r, tr-azendo A o ser i1~P· .~s t~t\ a\)\lro.·c~!t~~U!í~. ·. oo."" ti' s-
7.000 u. 8.01J:J votos tl, descobel'to, ptu·a curso ~{j Jos _,~~~tc fL~l rüe:n drv.i íf~n · 
mostl'at' que os votos eram rc<.tes. :do pJd!do _.; ·~~o . Em kbO gru.ve c cle.éf~~l\ 

E' poo: ;ivel que o tenham si1lo; mascomo,cmergenci ·,c:Jj )lT<tnrlc p:,,tr ioüt, por Gft\l;l 
:no extm•rro ~om a. maior fl'aD<lUCza, peço nilíc:.t inici tiva, alle 1ntou a qucstr~o, falloul 1 

J·icença. l)a.ra declarar que não acredito m1 oão -'Ó em ~\co);lst.ituintc par. a. os .duu. s. t· .. ei!n/:f 
rcaliU.acle r\esscs 7 .00() a 8.000 votos rr. dcs-1 unidos, mas' á'ini\.QMndencla do,-Br-a'út.,.-_;;1' 

b t ! " '-•1 :'1 !'f'> ,..f:" •' · . , _,. 
CO e r O· . 0 8 U.. GAS'l'A~·~ eu'Nh~ .!_· À)ioia•Jo: 

O SR. Er.Ysl':t· Gur.mm.m::-Si o camlida.to J o s1, " l' \Ncrsco B--E~P.-N'I.·I:~D;.....l·',~O··· s as n· 
,., d o- ' d - l d · "i 1 ' " r " ·' · · ' 1 

' ' 
1
' - U "''~-•.•.ta o .,o ver na or 1li\O se _leve" UVIl lll', lavra" si•; notaYoi< 

~O!'t'Q - o.v~·to ~~-de>coherCI) so vae t<WOl'OC 6l'\ Ap.rcscntantlo r~ ~;Gpresentaç~~o, disso e !I e: 
·-~-- o O\ OI n,tll.Ol _,,, · « lêstá esc!'ipto no liVl'O llL~S leis eternas quo 

O S!l. FI:tAKcrsco BERl\AltO!I'iO-PMa du- o 8r<tzil deve Jl:.r.ss;w hoj•l, oh! grande dia,(~ 
·:idar não estotl só, '\'isto que o S(J[trtdo tam- list:J. (la,s naçõo; !ines. L'; ' U.ccr<Jto do at•b itro 
blm duvLtou, c segundil vez nnrmllou a do Universo . Obedecei , Senhor, a e';ta lel 
ulciçii.u, eteru 11, cumprindo Q.s:;im um dever s:.tgrado.» 

O illustt•e Dr.put~J,do. pelo Rio Gra.nde do Eis comu :;c exprime, sob1·e o aconteci-
Sul a.(J_uem já mo rof~t·i, ue gt·anrles l'ospon- monto, o hisl:oriatlul' Poroil'"· dt• Si! v<~.: 
sabiltdttrl·cS n~. Republicn, nus tlis.~c que tive- « T-Ia.vht-sc por demai ~ <tdMntu.do oPres i
;nos o voto a descolJ n•to na inütncírL do l'egi- den to do Sen11do. Enunciava-se com mn. is 
men r ept·o8entativo, na. lnde_pJfl!iencia. c u& libjt'utcdc qtro o pNprio po\·o, Passi1v::r. as 
Regencí~, cornos melltOI'O> resultados, ~endo r;\ia~ CX(ll'iiU!l-S JHt represantaç:Lo, quo por 
substttuulo pelo voto secreto, que nos deu a ~eu wi.ormooto se entrego.v:.t ao pt•indpe •. 
aontinuação do Imperio e sua ohr<t fa.tidica; Emprcga.ra com ;~.rrojo 11 pal:~vra indepon
que o voto sccl'e to no.! troux:o a degeneração tlencia, qna11do se lhe exprhniuainda a. união 
qne fui o Impel'io, nos Íl'OUJte seus erros, seus dos uous reino8. Mostra1•am -se esp mtados os 
-males e guo1·ras, ttS guerras injustas com as ministros do D. P edro. Irr•ita.l'::tm-se os· cor
Repnblicas ,vizinhas e irmãs. tczii.os que o cercavam. Não :poude o principe 

P<.~.ra condemnal-o, mostrou que o voto a. ou vil-o S.Jm sobr-csalto. Sorenou'se t odavhL, e 
descoberto nos vei.u pela mã.o de Villela. respondett·llte com frioz:J. calculadtt que fi
Barbosa, deAra.ujo Vianna, rna.rquez de Sa· cava inforlfii~(lo do de~ejo diJ povo do Rio de 
pucahy, e do Jos~ Clemente Pereir11, Janeiro, e se conformari:t á. vont<~odo do Bl'<lr 

Sonhares, Villela. Barbogg, foi um dos col- zil, quan{lo pel:-..~ Camara.s das proviucias; 
lahora.dm·es e slgna.tn.J•1os d a Consti_tuicão do ou pelos sous procum tloros, conhecesse sor a. 
Iropot•io, um~ das ob1•as mais adrniraveis dll. vontade do reino amer icano :.~.n i!.loga. a quo 
aubedoJ•lit hunu.r.na, Al'l\uj•:t'Yhlnnn., m~rquez nu. ocCitSião ~e lh.o ,lirigia , » 
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:Mcze::; depois, em setembro, foi procla- O illustre Deputado pelo Rio Grande diJ 
· rmWa. a independencioJ nas mG.rgens do Sul alludiu, como si fossem macula do Im-
Ipiranga. perio, üs leis famosas de 1841, a respeito das. 

Grande, eminente collahoradol'. portanto, quaes não me quero pronuncjar, 1imitando-
ello foi da independencia do Bt·azil. me a reproduzir o juízo de .Jo hq uim Nabuco. 

A' sua actiYidade, ú sutt in-sisteucia, grandt? em sua ob1•a Unt Estadista doimpe~·io: «Pau
talento <;rganizador que era, se deve em llno forn. a alma do 23 de maio, e reali
gr•md.e parte o Codií;·o Core.mercia!, e mais sara o pensamento político de Vasconcello~? 
do qu~ tuJ.o, a fundação do Hospital do Mi- fa,zondo pa.ssar nas Camaras as leis de 23 
sericoràia e do Hospicio de Alienn,clos, antigo de novembro · e 3 de dezembro de 1841, que 
de D. Peêlro II, talvez a mais bella, e gran- 1·econstitui1·wn as bases d'Ct auto1·iclade no paiz. 
diosn. instituição di1 cidade elo Rio de Janeiro, Durante 40 annos a lei de 3 de dezembro 

E todos os seus successores Tia provedoria mantivera, a solidez do Imperio, que acabou? 
da Su.nta Ct~sa da Misrl'icorüüt, homens de · póde-se dizer, com ella>>. 
gr<.tnde vulto, em gel'al os presidentes de Não quero tratar/ senhores, do impulsc 
con.selho d;:~ mom~rchiu., convinham em chD,- g!.'ande d<~do ao progresso, ás indust~·ias, ac· 
mal-o o grande Provedor. commercio, á viação ferrea, á riquaza pu-

Portanto, .. si ,o :voto secretõ se estabsloceu blica, da no1Jre cxtincção do trafico, rla su
no Rrazír s0 b os auspicios de ViU ela Ba,rbosa., bli me lei de 28 de setembro de I87l. da h uma
de Aráujo Vbnmt, cte José Clemente, üe h o- nitar·ia lei d<~ al)oliçãt>, da educ~ção do povo 
meri.s tão notaveis o pa,triotas, foi evL.onte- nas níaximas superiores de justiça, de inque-
m~;nte uma necessidade imJweterlvel da si· brant~vel moralidade, d .s quaes o Impe-
tuacão. radar, no seu thron o, foi sentinella vigilante. 

Discutindo o voto secPeto. S. Ex. referiu-se Não sou parlamentar-ista, Sr. Presidente, 
~t eUe, a Ü!3Ltll'pal-o,como ·si lhê atteibuisse mas nmguem póde desconhecer '·lue o parl?:
eP'J· ·gràndc parte os acontecimentos do Im- menta, no Imperio, exerceu · em alto grao 
pério.· · · · uma. fnucção educativa, suscüanrlo no es..;. 

Oh ! senhores, é preciso . dizer como hra- pirita popular os mai.:; genero:sos ideaes. Em· 
zileil·Os, que nós não podemos ·nos envergo- rnoço, quantas vezes acudi ás galel'ias desta 
nhar do Império t . . Camartt para ouvir os eminentes o1•u.dores· 

O rmperio, no seu tempo, foi a, ordem, o do pxrtiJ.o liberal ou do partido conser
di ·eito; , ~ trànq~lillidade , a paz, o progresso, vador! 
a civilisação. · · · . . E efles, em suas o1·ações, fa,ziam reper-

cutir semJ)re a preoccupa.ção . da ordem, da 0 S~. THO.l\IAZ 0AVALC.\I\Tl-Foi O sangue - d · - d d. 
ta,mhem Est1u ahi as revulu:õe'• continuas ju~tiçit, da libel·dade, da mo era·çEw~ o l-
desde 1H24 até 1848. < ~ ;:; re1to e da moral, em grandes voze~ que o 

paiz mteiro om~ía. . . · 
O SR. GASTÃo DA CüL'iiiA.-Que não preju· f Foi debaixo dessas inspii'aQões que se 

dicaram a unidade n~tcional. \formou uma opinião publica, exigente e apü· 
p sa. FRANCisco BERt\'ARnl~o-Senhores, J ra<la,, o suúst.;·ac,tum ~a..;N:.tção~ qur. send~ · 

sou repuhlic<tno do dla 15 <le 110 ,rembro, e hoJe a ~n.?.lh.?r, pi~servd?ao da ~~npu )~ICa, lh . 
t~o cet·to ~omo acceitei nes:-30 cl~a •. a Ropubli~à, vae a;e,u!a~ ? :mc~e;'3:lO ~~o tn~~p.l 0• ., 
nau renego 0 passado, que io1.o ImperiO, .. , As buer1as 1m:eo1t~.tn:E.s ca s?~t~s contr~: 
::t<) ·quu.l se1•vi, como serrin quasi toda, a J:-..osas e L.opez.' n.ao fo;.a~. ou .. I.~a.~ ~y?a.s 
aeração do meu tempo. t1cas, fi.~h:.t5 da d.mhtçuo 11npe~zaL i oi alll: 
:::> · · guerras JUS 1,as, guerras necessai·1as, guerras 

OSR.. GASTÃO DA Cul"\IIA-En acompu.nho nacionaes e ao mesmo ·tempo lilJ.-.rtadoras. 
Y . Ex. · · .Permittam que, passados tanto~ annos; úepoiE 

ele já começar o juizo · da historia, eu a.ffirrne, 
com a mais profunda convicçãe, que nas 
guerras contra Rosa::~ e contra Lopez a justiça 
e a razão . estavam do ·Ia.do do Bra.z il • 

. d ,' Sa. FRANCISCOBERl'iARD1l'iO-E' pl'eciso 
senhóres, ligar o. prosen te ·. e . o passado, para 
a . g[;ande1.a e prqdperidade tU~stc paiz. 
. ·· O Brazil ho,jc ú a Republictt, m:,~s nós so
Dlof( os fil11os da monatíchia. (Apoiados.) 
. :]?ermitta o nolwo Doputttdo pelo Goarfi. 

lfi.ie ep f::fça, cota desafogo elo rdmll., o ologio 
que ~justiça reclama. 
; .. ,o. ,s·à. TnoMAz CAYAI~CANTI-Mo.s pOl1mlttu. 
~.arnl>C:HI1 q~1e eu .dê o apa.rte recltLmttndo q no 
juntamenté com isso foi o. sangue. 
, 0 SR. FRANCISCO BER.JS'AR.DINO- Estd. nu 
seu justo direito. 

O SR. ENf:AS MARTINS-:-Coritra Lopêz; ri~o 
apoiado. A guerra ,do Paraguay constitue 
realmente uma brilhante epupéa do valqr 
militu,r ê do patriotismo dó BrazH . e do 
caracter . nacional, . mas . nem por· isso,. no 
ponto d~ vista U.n. justiç;i, . é menos discuti vel. 

O Sn, 0ASTÀO DA CUNliA-Era inevitavel. 
O SR. JiJNJll~s 1\lAl~TrNs-SO si o e1•a pol' 

preoooooHos dynastloos. 
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o Sa. GASTÃo DA Cu!~:HA-Não .; precon·1 ;1 qua.l a inda fui tostcmunha., ao assomar · 
c_eito 'ctyn<tstico a _prcoccupação ~le _PÔt' ef!l na. pu~rici<t, e o mcn e.~pi~·íto, a jltl~t~r cltt 
\lbordatte um :pl'estdento do pl'OVlncm br<tn- qucstao, so assombr~t Jeanr.e tla posstbi_l!dadc 
leira, p1·es•• por govom o estrangetro:· doP;.tl':tguny~e.r le.vaLlüavanteseus .proJec~os , 

O .sa. ENE~\; i'.·JAar rNs-_1~~ preciso cs- ~lr~~~.n;~\~~lled~tll~~~;~g~~~~im~1.{~1j~r~i~ 
t uda1 os an tec.,dentes da qtHl.,tuo · ll'>mlo os rios e bloweiaudo ~{a.>to Gt•osso. 

O Sn. GASTÃO DA Cur-;uA-Si a gnet•I·a As gueuas foram jústas, determinadas pOL' 
~ucMdcn â i nva.~ão do tcrl'ltol'io nn.d ona.l por oll' .-m ;ts grn.ves de clirello c para. . a.cautela.r 
Matto-Gro~so ! Responsavel pela guerr~ não a, se15·uranç~l,e a. i:It.lopentlenc.lit nacional. 
é quem aüec.lara : é c1uem o. pt•ovoca . An ! senl1ores. torl os os Cl'l'OS potlem ser 

li·' V," 0 imp utados CL mon~t!'elü<\, menos tel'-SO dos-. o SR . E N E:AS MAR.'I'INS- E' (ll1CI11 o " . l •t 
l . ,· f. . 1. '" . ,1 cu H u.Jo da gra.m eza., elo prestigio do Bt·a.zl\ 

ac vers,m o l aco a PH!voca a em ez -0 . oer<tnte as nações esn·.wgcims, descul\\nlo 
como for te, pudendo, ev1é.ll- n · 1 il.a :politic;t in tcrnaciona.l ! . · 

O Sn . Tu011B.z CAYALCA. i'<rr-E' 'illl~lll a I E 03 mesmos suc~ssos que conseguimos n:1 
iaz nece.'>õarla. li ctneslão tla.s :\ItS•õcs e n?> quesl1_io do Amapá, 

S . - . , ,. , •• most;·a.m o zelo,~v· ~l\loi;SP, c"oo!1 o , _R ._ GÁ:sTAODA ~UN TIA- L llUedJ'\ .az~ ~uco Go:verno rr ·'.*n.l~~[~'V~~f~.~l c 
necassarta, Slm, S!!nhmes. ú mtegt•iclwlfia\;:~~~1'~\f! C, "'{j; n-.· • 

0 SR. BERNARDO DE C,U.IPOS- E' CiUCl\1 Rei p!lilos . ~i-(H astrononw, roi C1tlWl';\, 
não a evita, podendo ovit<ü-•~ - 1 d:1s l~ngu•ts,~,· 're.~·o_ e do hebt•;tico_, rei ~~ ~ 1 

, • • J·;~ant o e e mo ér,ret pobrecdasuum·essa.Jo,J! 
O SR • T IIO:\l A :?; CA' :ALCANTI - Apo!auv · elle pod itt_ ~ '-sEi.. dcscuicl~tlO dos inteL'CSSC$ 4<~ / 

_0 St~ . FRANCI SCO ~3rmNARDl);O-:-Senilol'C> , Sll~ c:lytHlstta .. '\~ n, . ,_.r- \:• / / ? 
ll!l-O _tendo sHlo <~ccclta pelo Bl'<I.ZLl ;~m: me- d<•, q~1om d:g• ·· -u.r99 RP~ ~J~·Qo~ ~:O:l__,;lm~ 
dw.çao na guerra do Uruguay, Oro Jll!HlO <~e ro~mncm . ~on~cu1 , ·· ' l~~;,~.sottS Pl'O-
ile J$64, L opez ~tpod.Cl·a-se em no-.-embro <Lo pnos dll'Cit•.o ; ~ i 
yapo1. • Mw·q.ue: de Olindct , q. ue lev:~.va o pt'C·j Por is,;o !llNTilO t '.)·L'Ltl perdido o rmperio ; 
~identc Car•ueh·o do Ctl tnpo.~ . o ;m'l mez f•Ji destht•on:vlo e n:ot•reu no. oxilio . 
depois inv•úle a província de .M11tto .Gt•osso .. : Has, senhot·es, ;1 cl ignü.la\L: pn.cr·iotica l'e-
.Els o J)rog~amma elo . 1Iinistol'io · Ol!oda ,: sumiJ ;·av,, no lm]lNttdut•, como no mais puro, 

ijUaudo s:J :~prcscutou ás Camaras em 13 .do no mais deu.icmlo patriota brttúlciro • . 
maio de 18,65 : · · · ' . Htt p:\htvras .suas commentamlo u m opus-
-« A questã o diJ d ia c.l a guet•i:a. gncl'r:t em- culo- 0 erro do Inzpur(l.dor, que bom deix im 

:prellentLda con tra t odos .os d.iro.itos Jiv:inó~ e tc::J.nslnzi r o seu inümo llcns;tmcn to. EscJ'C· 
buma nos, gnu t·ra inaugurada. cJm a: ~s- vi:t olle em uma nJt~t <~nml'gem : · 

.. poliação , o l'Ouboo o a~sassiuato. Debellal' « Dizem q ne D:m!l csm•in~e p_or · l iobas 
r:I_l)la tal gum•1•a. · ú o gmncle p1·o~p·a.mma, &ol' to..>, ma~ nas coris<>s dos homon.i nl o me 
.rlo G.ovet·no. » ' agt•;\.dam taesvet•edas, o ereiatn ClU.c pooho 

. Setlllor es, os oottttlistus con.set·yr..dores, em sempre o bem d;1 nação ~lcirrüt dossa. ci>Qsiue
sua p:ú tic:t h•mliciona.l, p t•ocur;_wa.m apuim• raçao cxclusi v a· do inLct·c:;sc t:ilouo.rchico: , 
a. sua. aGÇão oo Rio d1.~ Prata sobre o poderio Bra. um bf'<I.Zileit·o·, ' mais qüo um tmpo· 
M Lopóz, fazendo do _ Pal'agu<~Y o alliado 11:1- t•adot•. · · 
t~_r.al do l3rU.2al . '· Quando, por occasião d<~ guori•a elo Pam
. E.ó ~ot•to ·que foi . com _a. coadjuvação do ••uay, se annuncia.va '" invasão da província 

.DJ•azil que se fortilicat•am, H~maytú. o· otmos do !tio Gra.oclo do Sul, olle foi.. tooa.z ni sua
pontos. · · · · idéa tle ir <ttê.ao tlle<ttt·o da. guerra,pol' mais 

Os acontecirnontos v icra.m demonstrar O· queo~ seus ministros o desacousolllassém. 
er'ro gravo destes es~adístas, 11orque· o .ai- O roinistcrio, dand•; conhccir;ne.n.to class:; ro· 
1~1.\-(l.o armava~se em condições cxtr1.1.ordina- . sólução ás ca:m:u·as , disse; •.•'0 Hnp~1·adór .re
l'las, l)(JDdo tudo o Para~oay em pê dl:llfUBl'l'a, salvou pal'tn· com llronchdo rnn'.:t o 'R io 
a em um momento dauo, de improVlsO, fe z Gm,mlo -do Snl'; a.tim de ' animar · com · sua 
despejar seus ex<lrcitos. sobre as províncias presença, com seu J.ll'CS~igio , cq!ll seu <?,xerri

.Jl ~ Maho Grosso o do Rw Grande do Snl. pio, a defesa des.;3; MroJca pt'OVto:cta. M C3.SO 
: ~enbores, ~~ guerru. com .o tri'!Ümo · l'tosas t!e iuvasãoesti·angeiril. ~ Senté ·o' Í.ril:P\Witd.QL', 

!01 p1~i:Jvocadu. por ofl'onsas gra.ves , fu i guerr a ·o. sente com: fanl~tismo qlto 'é estll o· "seu .de·
nece,ssa.ria pa.ra acautclo,r a. segurança ,do vct• como dilfen's6r· ·pm'petuo 'do ' B~àiiL ·. ~ .· ' 
B1~azil, · contra a ·eventualldudo .da· recón- Em notas n.o livrJ GHc;Ti.id iJ 1'1'iplice Al· 

· strucção do . vice-rcioatlo do:.:Buenos-Aires. · li1mça, ~?script l\ em allemão por .. Schnoidel', 
Admiram~lllo .os· juizos que ago1·a são pro- !U-se uma no~<~ elo .Ba1•ão do .Rio Bra.nco,<o · 

iluzidos em t·elação á gliorra.' : do Pa1•aguay, crnlnen-te actual Miniswo clas . ~elaÇõcs -Ex· 
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teriores: « Const:1 que ás objecções apresen
tadas pelo Conselho de· Esbtlo, o Imperatlor 
respondeu: «Si me podem impedir que ~iga 
como Imperador, não me impedirão que ab
dique e siga como voluntm·io da patria ». 

E' tempo de se r..~zcr- justiçét, justiça in
teira, justiça imparcial, jmtiça completa e 
genm·osa. Apr-opria lbpnblica regis~ra em 
seu::> actos pul)licos o enorme apreço que 
ligou a essa nohr·e individualidade, qu lndo 
dccretou, 1ogo em seguida ao 15 de novembro, 
o auxilio de cinco mil contos pam o patl'imo
Dio de D. Pedro de Alcanta.ra c de sua fa.
milia, e na Cons~ituição de 24 de fevereiro 
lhe foi concedida uma.- pensão que g[trant.sse 
por tuda::-:ua Vidà subsistencia decenHl. 

O 1n1P.erio deu-nos n paz," a ordem, a liber
dadf), assegurou a: integridade e unidade do 
paiz. 

Eu sou imu:3peit'), pois ten1w para mim 
que o lmpa·io já cumpriu a sua mis:5Ko l~ís-
torica e que os ternpos são outros. . 

Colloco-me em um ponto de vista nacionãl:.. 
Para mim, aqrielle brazileiro immortal que 
se chamou Floria.no Peixoto. que, em tempns 
lutuosos, na crise mais torrivel jü.mo.ís desen
ead.ea~la, sobru a nação, pôde salval' o presti-
gio d<~ autoridade publicc.L o a unidade na
cional, aquelle immortal bra.zilciro, sa:vando 
o podet· publico e a patl'ja no tremendo lance 
da guerra, ci \"il e ingr::tta, não foi sinão o cs. 
t.renuoejnspirado continuado!' da obra excel:.;a 
do Pedro II, tanto se ligan1 os dons systemas 
oppostos, o Imperio o a. Repuhlica, nu rlefe.:Hl 
<h~ causa commum, quo é a Nação Brazileira. 

O Sa. TnoMAz CAYALCANTI- Não h:.t ne
nhuma ligação entre o que um e o outro fizeram. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO- Ü que <1 
a commemoraçã.o brilhante e ü:.:>pontaneu. tt 
que estamos assistindo na cidade do Rio de 
.laueiro, o c1ue é r~ glorifica.çã.o dr. Caxia8, 
sustentaculo dv Irnporio edtt integridad.e na
cional, ::~inãu a glol'ifi.c::tçt"io do passado, que 
foi o,Impcrio?, 

0 SR. THOMAZ ÜA YALCANTI - Não fui 
nesse intuito que elle foi glorificaU.o. Sabe
mos que os mon~~rcllistas fica1'a.m muito sa
thfei tos com essa g lorificaç:ão. 

0 Sa. FRANCISCO BERNARDINO -A es:3a 
justa commomura~·ão do eentena.r·io de Caxias 
a~sociuu-se officialmente a Republica, coru 
a presença do;~ altos roprosontilnGes ·dos ~o
dures publicos para lhe dat•om o legitimo ca· 
rar:te1• de manife.;taçi'io naciunal. Não é pus
sivel l'epwlia.t• a obra do Iruporio, porqnc o 
Imperio foi o Bra.zil, o Brazil ur.o. intcgrJ, 
diguiliqado ontt•o as nações. 

Q.Sa. ERICO COELHO .,...... Na OYoluoão do 
Brazil o Imperio l'Opresentou papel eminen
tissnno, impedindo o desmcmbru.mento. 

0 SR. FP..ANCISCO BERNARDINO - Não 
attingem a outro fim as minhas observa
ções ; precisamos fra.terniza.r todo3 os bra
zileiros. 

O SR. E arco COELIIO - A reacnão clerical 
estava agachada delndxo d.o throno de 
Pedro II, esperando o terceL·o reinauo. 

0 SR. li'RANCISCO BERNARDINO -As.=üm, Ri 
o systemtt do .... -oto secreto dOlt-nos a grande 
obra. do Imperio, eu confio na legltimidarle, 
cunvoniencia. c noressidad.r.; desse voto, para 
continuar a ser o adoptado s~·stmna na Re.-
pnblica. -

Sr. Pre~idonte, ou já disse que não pod'iw 
investigar a.gortt da.. pos:;ibülda.de da. forma
ção dos partidos e do motivo ·pelo qual elles 
uão se teem formado na Republica, até Ci• 
presente. 

Significarei, entretanto, que uma das cau
sas d<t desaggregação, do desmembr,tmonto· 
de opiniões que Impede as Cl'eações partida
ria.s, é a falta de um centro, do um pontG 
comrnum paea onde condrjam as aspira
ções. Os Estados Yivem insulados, sem sabe
rem uns- dos outro~, sem nenhuma solidarie
dade de interesses, sem communica.ção dos 
pen::;amentos c das Yontadcs. Ahi esGá um 
dos motivos preponcleran.t~s p[Lrr~ a desintel
ligencia gl:'ral, que impõssibilita quá.lquer 
organização partidm·la, de caracter eminen
te. Pelo que, ontendo flUB todas quantas oc
caslões se deparem de estabelecer laços àe 
frequcncia e intim1dade, de apert:u• rela
<;.ões commerciaes ou políticas, devem ser 
aproveitadas em um pensamento de utilida-
de publica. 

Nas referencias que tenho feito a.os Esta· 
dos, ninguem descubra o prop0si'to, a preoc
eupação de u.me~quinhar a sua autonomia t
atGribuiçües con~tituc1onaes, quo ro~peito. 
como quem mais. 

O mou pensamento e fórte empenho ó H
gal-o::, porque os yejo desligados, unH-os e 
cunserval- os na m<.ti::: estl'eita. harmonm,par~~ 
formarem um todo indi:::soluvel, em com
penetraç:ão continua. 

Cri tic::nn muitos esta Camara numerosa .. 
por julga1~em cxce::;sivo o numero de Depu~ 
tados, o p1•olongarnento das se.~sões du1•ante 
mezes e mezes, por ser consideravcl é1. des
peza para o Tllesouro. 

Mas é preciso confessar quo esta Camar·();; 
numet•osa, com suas prolongadas se:~sões, em 
que são discutidos totJ.os os problemas nacio
ua.es, pNsta. l'.e,tes serviç~os a.opaiz. (Apoia
llos.) 

E' a. occasião.unlca em que se approximttm 
os l~stados, em qne os seus homens t~e podem 
entender un·; com os outros, trocar idéa.s e 
imJn·cssões: discutir os intere~ses gcraes. 
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·E' quando convivem, colhbormn, traba- tler:tl é uniforme p;Lra. todo op;tiz, n.ão S l' 
liia.m em commum. N"a. segtcga.çlio em que :.~dmitte como os processos eleit.or<~oes dos Es~ 
cahira.m os Esta.dos, o maior mal da época,- tad.os, en1 suLt úi versid<'de extrema, se pos
nos rejubilamos com o espoctaculo !leste re· S<tm r~pplicar :ís eleições foderaes, que toem 
cinto em que os Est<tdos comparecem. Bem do ~er rogid;ts por uma só lei. 
l1ajam, pois, os politicoil, que, si n'to JWostas· Deste modo unific;tr ·se·hin. a legisl<wão 
sem outt·o, pl'ostn.ríaJII este serviço l'elevante eleítortü, decla.rou S. Ex. 
de sua patriotica l'Opresenhção. Singldc<r modo de unificar a legishi,ç.ã_o 

O Congresso Nacional ó o unico logo.r em elcil;oN\, c~sc quo mand<t proceder ás e let
que se reunem os compatr·ioé;1S brazileiroa c ções pal'<~ os C<trgos fedel'i\C:; prios vin to pre-
figuram a oxis~onciu. da unidade nacional. cessos eleitoraes dos r especbiv.os Estlldos l 

0 SR. ERICO COELIIO·- E SCL'VO t:tmbem Sonllores, <ISSign:~tel qao O projt•cto substi-
ttlti v o da Commissii{) tend ilt a alfastar dt' 

para divertir o r:ovo, lliL phr~L~e do Sr' Fer- alistamento e da eleição toda a geliti:. ·C:.·} 
rci1'a Vianna. . 

c:Lm po, .toda a gente fazc•ndeiros, 
O SR. Fn.\l'(C1sco BERl'UHDJNo- IWo ü•m· estancieiros, s;1!..· · ·e~w ·a.n tes, 

bem ta::otou de príncipe compirallÜr, de Cesar roceirus, §~~~tiij~o~ u(jl,ltaf' · ·os, 
c:tricato, o m:J.gna,nimo [mpcradol' Pctl:-o U, tr<Lh<Llharli)Í'~J~~ \,~·opciros.. etc., _ ~. a 
demolindo o irnpcl'io, cuj·t volta de:õoj~rá enorme lltGWladc de ha.bttantes do ~D~:I ·, 
talyez ! toda es ,'""-população rural quo se e:;'j;~f~~e. 

O desenvolvimento do princi])ÍO con~e~-- pelos di ~Pentes Estados. !} 
:,;radono art. 7•, §3°dtt Constituição Ferie1• :!, A es~a ·u~eros<t população c!Jall).ei d,e'[;{e
'!Ue mttnda execnttu as leis da Uniã<J pol' mncracia 'J:ctl.)jt)lW é....,Ufij,.Í€11<\~)i:· t~em 
fuocci<~narios federtteõ, determinando a inst\- na i<'l'ança, e · .>a lJ.·ilb ~a •liti't!!íi~ popLl· 
tuição de autoridades federaes, nm;sa cr1nfur- !ação, torh entr~~~~~-arduos, em 
rnidade, p<wa o alísLamento dos eleitores c contacto in1:imo co1n a natut·eza, arfcita na 
o snrvíço das eleiçõe~ fedcraes, si attendca l'e ~ularidade dos dias e das ostaçúJ.> <~vida 
ne<~ 1sidades politicas da Uniilo, tambcm sucegalla, tr:ml.J.uili:h, mo:1utona. (liffic bncn~e, 
conco ···e para ligar os Estados entro si por se contaminarüt das agitações, pcl<~ constanca 
Hgal-os ao centro, fomentando deste modo o de SGU& Purles alfazel'es como pnlit solidez de 
espil·Jto nacional. suas opiniões, como pela segTu·anç:a. de seus· 

Por isso me8mO me pL'onuncici com toila interesses, e por isso mesmo se tornava, em 
energia contra o pensamento rJ,dical do illus· uma Repub!ica, onde os poderes rcsurgem da 
tre representante :pet<t Br~hia, o Sr. Loovi- eleição, a melhor g.t,rantiu, da r;stab.hdadc 
gildo Filguoü·as, quando pretende em suu.s do poder publico, .ta t o socego habitual 
emendas, aliás $Cound<\do pelo itlustre e elo· e pmfunda. tranqu!llidade dO$SllS p opula
quente Dcprlt:adú pelo Amazonas, qne as ções. 
eleicõos fcdorMs su façam segundo os p1'0· Em llet'fcito contras te se desenha a demo· 
cessas e. corn as antoridw1ea instítuidt<S pelos cmcía das cidades, especialmente das gr<\U
Estados. des cidaJo.~. llet'spicaz, aguda, virlcnte, ma~ 

E' mc\is uma, ra.zlío p .rra o isolamento, a de seo$ibilülalle cxtremLt, inconstante, ca· 
mais um incenti\·o }Jal':t converter em l'e- prichoHa, varia., il'l'Oquietu., irt'i "aYel, go11t<l 
])resentantes dos Estatlos os Depur.·<>do~ fe- incontoot.M•ol, sujeita a crisos de loucura e 
deraes, que são ~-crrhtdeir•n.monte 1'eprcson- a p~1.roxy3mos tet•riveis. 
tantes do povo, isto é, d!J, Na\'ão. (Mui to Aln1L:.I que c3tas populações tenham o mes· 
bem..) mo fundo de idéas e a affinidtiuo dos inte-

S. K~. equivocou-se no. :1nalyBc do texto rasses da communhãu, nlltito se diff~t·enciil.m 
da Constituiçiú>, quandó dís.;e que 8omos pelo temperamonGo,vibratil em umas, cu lm o 
rep:r:esentantes dos Estados. em outras, e tatJS elementos di lfercnciudos, 

Não, senhores, a. Constituição ll expressa, em constante acção e roacção no seio ila so-· 
fJ diz o al't. 28: «A Ce1,mtwa dos Depuhdos ciodade politica, consti tuem a vida accidc O.· 
compõe-se de J'epl ·escntantes elo po1:o, eleitos tada. o fecunda da dornool'Mia moderna. 
:pelos J.;stados. »Assim, pois, somos rept·osen· Evidentemente, a base scgtu•a do apaio do 
tantos do povo, somos reiwe.~2ntGutes da podc1• publico ha llc estar na. ti·a.oquilHdade 
~ltçà.o. de animo tla população, e não pódc Msentar. 

As emcnJo.s do S. E~. iucorrelu eru vio- na·agitação e nas tormClnttts. 
la.ção ílu,gi'Rnte du, Cons~ituição Federal, qne E1n França, mrtis de .uma. yez se teem ma
confor(J !lO Congl'(JSSO N[Lcionnl attribuiçiio nifestado o choque e embate encro a. impros•i 

. de regular as condições e o processo dtl. elei· são das cidttdos e a impressão dos campos. 
ç[o pa.ra ·os C<Wgos federacs, em todo o pu.iz. Allullo a factos da bistori:.•, contemporanea. 

Si é privu,tin~ do Congresso a [tttrilmlçi.io Foi em Po,riz quo l"ez explosão a eommuna! 
de legislal' sobl'e t;~l <ts~mnpto, ~i a l~·i fe-. de 1871, que moctrou a degenerada asp}ração. 
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dcj,~oulâ~gism.o; .quo prevaleceu .m;1is tarde· O SR.. FRANCisco BERNARDINo-Sim, en
.. a.}órrp.tlla inconsistente do nacionalismo após te:p.de~se, est<t nas entrelinhas do projecto 

a-s.pgl'ipec~as tragícasdoprocesso P,eDreyfus. sobre a administl'ação do Districto 'Federal 
Em todas estas.gr<t"'[es crises, o governo cun- que a democracia fluminense nã.o offerecé as 

- stituido se apotpu, a bem dizer, na Fr mça. necessadas gar<mtias de <:\certo, CllLe se agita, 
especialmente na .democr 1cia rural, para se perturb:_t, e não póde aclministr:u po1· 
conte e o influxo arra,stador, a il'l'npçfí,o for- si esta cidade. 
:midavel de P<triz, isto é, da democ.t•acia pa- o SR.. ENJ~A.s MARTINS dá um apu,rte·. 
l'ÍZiense · . 0 SR. FRANCISCO BERNARDINO-O nobre 

-Apuzal' elo ser· uma n, dem.ócrD.,cia, na Deputado pulo Pi;why, quo reputa. jnflispen
.phrase do illu:3tre Deputado .pelo Amazonas, savel esta d~~slocaçiio de poderes do con:;elho 
apez;ar de assígnalar-se pelas mesmas ten- electivo pat·a o Pre{eito dt~ livre nomeação 
do~lcia,.s-gcraes, apresenta, ao olhar do obser- do PresiJente d<.L RepubUca, lm de· viP em 
vador attento maxüna :va.riedade nos ele-. ·t · · · ' , · · · ·- · d ·t · meu soccorro. S. Ex. disse que a tendencin, 
men os que. a compoem, . .sen ° qu~ omam <ictrial ·é para retira, r· das :wtoridades elc
{;ert:xap,pare.u.cia o.Sój1g,it,ados elementos .q~e Cti:Va S a. administraç'io e CrOV8l'JlO das arandoS 
3~ c ;ncentram nas Cida.d,)s e assumem f~tç<w cidades. ' o · o 
d1ve:·s:1 os calmos elementos que se drsso- · · 
miriam pelos campos. ,· . ·l ,O SR. ANIZIO DE ABREu-Mas i::;to nada 

Eu trago um fcwt(), e esse ô de nosso pi1iz, i;ém c,Jm a democracia.lsto é para garantir 
é 'fr.·í.san. te·e·r·· e;:;.npo .. ndc cab.alment. e , (L critica,: I !1 ~emocra.cia honesta ; ú uma defesct da do-
feita a meu discurso. ' ib.ocracia . 
. . Es~a Ca~nará,. 'não .est(L clesp~·ta.~~o clia a 0 SR. FRANCISCO BERNARDINO-Restl~in
Lha.; o '2 cqn .. el.ho .. cloctivo . do Dl::itncto F e- ginuo-se, entretanto, a ~cçãodo elei,torado, 
de~al- 'isto_é;da. Pl'Gprht democl'aci'a. 

0 SR .. ENJ~A.S MAU.TINS-;Não apoiado. -0 SR. ANiziO. DE ABRI~U -,Em bem. dell:J, 
O SrL JA.MEs- DARCY-Dez1tro da, Consti-· démocra,cia. · · · ' 

tuição. 0 SR. FRANCISCO ÚE:RNARDINO - Entende 
· OSR. FRANCISCO BEHNARDINO-Eunão digo· S.Ex. qllC a-: democ:acias das grandes.cida~ 

c1ue · a Camarn., nssl 11 proceuendo,. tenlra llos são incompt~tonte.; para dirigil.-as e 
exorbita,do da Çonstituição. .govemal-as, são incapazes do governo lu cal. 

DonLlo v.em agor.t. esse argumento de sua pa,1•'" 
0)3a. Ai'\rzro DB ADREU - Então ha de ticula.r c 8Uperior compelienGia para .inspirar 

e3ta1· comnoscp. e dirigir o governo mtcional ~ 
0 S;~. ASTOLPIIO DuÍ'RA.- Enti'i.o não ú a 0 Sn.. li:NI~AS MARTINS- Ninguem dá essa, 

~amar~,. :roL ai Constittünte. ( Apoic~dos elo competcncia; 
~~1'·. Ant:~o ·) 0 SR.. FRANCISCO BERN ARDINo-SonhOl'OS, 

O SR.. FRANcisco BERNARDINO- ~ão estou· o nobre Deput11clo l)Clo Amazonas,alludindo ~~ 
cbm~itclido o· proposito da Camara, ma,s é íntonsidude dit Cr'ÍSO deterniihadá pela l'C
~er'to f.!Ue a lei Ol;ganica do Districto Fe- volta d!! G do ljecemol'O, nos disse qu~, llO$SO 
·deral ·constituiu o conselho elecci:vo c·om momento liistorico, quem acudiu ao Guverno 
basta,nte u.ui;pridacle; d:.\ndo-:-lhe' ceda, en- IÜtGiorli~l pttr•<tStls_~ent:.w.lhn o prustigioe sa,l
san:cha, larguezti .o faculdades qtl'e t'oea1n vM·~~e o principio Jo uutorida.de, 1ião fui a 
.r'es~r,ipgi~a;~ 9'.a:nno·paSSf1do·;·e continuaúl a democracia l'Ufal, flUC l(~Se conservou quietrt, 
sel-o.' ag·ora có'm a ·transfoPencia . de' àtti•i- ~1í'a:~ a, gen.te da ciJ.t~de. · 
bu,iÇões p~ra o·'.Profeit'p, d:eir~m.e~tçâ:ó cio i=> ré· o SR. ANizro DE ABREU~ Foi a moci4~tde 
~W~ri~iJ.~~a.%~P,LtblJ~a . .Ep'or~~e ~s.~ãó a're· da:·; esqolas.. · · 

~· .. Restrlngemconstitucionalmente, e SOI11.dU· , 0 S~. FrtAl'~CISCO BERNARDINO- A ffiOCÍ· 
vid:i'(~~strínge.m, .por.''~el~t~nde~~qJ. qúe teín d~~e·.ct~l.j es~ó}as: · · · · · ·· · · .,,, · 
si~d. ,feit(): lí>,â,O .. ,Ú§O, .PêJo ·çonsçTlio ,y.leé~ivo; O, $R. EN8AS MAH.TlNS dt'L. Ulll f1PO..rta • 

. de· sua autbPrdade, das' ~uas lal'gnezas · e 
·facultlàdes'-'priníelhtmênto ''ccinéqcli~~S'. '. : 0 SR. FRANCISCO BERNARDINO- Q n,obrc 

,A .,qH,Ol1f:- ~~-o:.g9·,· 'ê'u.lna~ · çle.$t({':ost~d,() cl~ Dóinitttdç}·· .'!>elo . Ani'<1zonas ~ri~ende ::.que .a 
: COtlSaS,' da ele1Çlao SUCCOSSlya; ·de máos COll· :Repú.oliêa 'd·~ye. séi•'· oceano CfiCa}Jelladó, 
··s~HW~·.cit;te:-.~h.1\ig~ -~·~Ntas ;;~~()di?:as ~~'dié~\)sJ ~illi:iu.e ~q1par~ce o a.Iba~1·óz,' e 1 t:nll;o···mgo 
:ç~~~()CJp;g·.ha9::~~o ~~lpÇLl' o· . .etettP.ra~o.· .... é\•~e~. P't·~~qlii~W, .. ~~~·p~·?~t~~ ó~ ·s~egqmy'~~ é :~~s 
·.m~craq1a flnmmense. · ··· · · .. · a~o,v,~e,~es; ·· · ~· ·.· ·· ,, · · ·. · ' ·· · . · 
.. ;:,':d. ~k'.· ,El'\~As' ~IARTi'Ns-l?aço ju~tiç•n, :.tO 0 SR. ANIZIO DE AUREU-Blle collocou-seno 
.ep·sado eleit0ncs.ionto. lauo ideal. · · · ·· · 
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0 SR. FRANCISCO flEH.NARDL\0 - 1-J :l.S, re· 
pellida a democracitL rural, pot• não t er im
petas heroicos, e tle;;attt .radtl l1. democr11cit1 
das cida.des, como íncapaz a.to da n.dmini:;tr:t· 
cii.<) local, fica a Rq)Uhl ica no ar.scm neuhum 
encosto . · 

E' certo que a mocidado da~ e~colas. vo.· 
lente, pressurosa. cnthusiast<\, trouxe incs
timavel concurso p:~rtt a c11usa. do g;)verno 
cons~ituid.o. Mas f oi basmnto esse :1poio! 

Fervia a re,·alt:i , ::i:tltlttnltn. da Gam:t lJl'u · 
nuncia.va-se e <l.'lhel'ia com os seus elementos, 
cmpeilltando-so na lnta com o seu prc.s tigio 
o _popularidade na. marinha., com o vigo1• 
a._pa.ixooado do sna. a.cçã.o c t' Ocooheci<lo ta
lento mil itar, proclamando a nece~sidatlc in
daclinavel de repi)r t udo no estado anterio r 
ao !5 de novemiJrv. 

Foi quanào, em meio da vi va. emoçã(ca.a.t1 
sada. por esse pronnncíamento, se fez ovnJ
a. voz calma. e solemne do E~tado de Minis 
para dizer que não,-que n~.o era. po~l vel 
tornar a.trá.s, mas. convi nha sus tontw a todo 
o transe o governo constHucional. 

Foi neste sentido o · manlf'esto, proropt.o é 
1m media to, do presidente do Estn<lo do Minas 
Sr. Dr. Atl'onso Penna, hoje Vice-Pl'esidoute 
da Republica., a mostrar cvm alto seuso o a 
razão esciarecida., (•m termos con:iedhlos, 
mas peremptorios, o deve1· ii~perloso de 
animar a resistencia legal, o empenho 1)3.· 
triotico de prestar mão forte e decidido 
apoto ao marechal Floriano Peixoto na cuca r 
nlçada luta para salvar o poder publico . · 

Demais, si a. revolla vencesse, acredito que 
logo, no dia se~ujuto, tral'i1l'·Sll·!Jia a. con
tenda entre os vencedores, porqne o almi
r ante Mello propug nnria pela Hepuhlica, e 
o almirante Saldll.nhtl pr·etenderia com a vi
ctoria a rest11Ur11ção da. monarchia. 

Todos são tcs,emunhas da a.la.crldo.de com 
que foi recebido, por p:u•to dós defonsoJ·es 
do Governo consH~uido, o autorizado ma ni
festo,que teve na. hora. o merecimento de urn11 
a.dhesã.o nac;onal. Mais valeu para a. causa do 
Governo esse firme manifesto do quo o pro· 
nunc!aroento do Saldanha para a oou.~~~ d~ 
revolta.. 

O Sa. Jos1~ BoNIFAoro-Este manifesto tra
duziu o pensamento do JEstadodc Minas. 

0 Sa. FRANCISCO BERNAlHJTNo-Foi U. de
claração oppot·tuou do~ scn timeutos da demo· 
cracia. rural, expressou o seu modo d~ <lgh• . 

A funcç•ão principal quo lhe incumbo não 
ê pegar om armas púra. a.bafa.t• movimentos 
revolucionurios, mas prove nU · os pela acçã o 
inte!Ugenoo o modei'acla , no apoio de uma 
politica S<tbia, fecunda, q na saiisfo.Ça. ns ex i· 
goncia.s ela opin i11•), · u~ n f3COS~i rll:ulo.~ pn
blico.s. 

Y~J. lV 

: .... .. '( 

Sr·. Prosidcntc, ou n~io c1cscj11'a J~r P~;oP · 
long<~do t an f;u :ts mi nhas ubsr.rv:\çocs, ma~ 
os :n-rastamcntos d:1 t l'ibuna mo levaram 
longe, c no cm1an to dc;cuitl <;i ·t~ll~ tle ~oi·n~r 
n u ma. quel!tiiv capi;u.l, n tOS I~ÜI' n :.t l i_nlllO· 

JWicdndo da~ .i.u~tiç:ts dos !Mndo~ . J!:n:t . ~ 
~Cl'VlÇ·O do U!Ji;t\llli CUttJ e dél~ Od)ll,.llC~ lc
dOl'aCS, i vista uos tc~tos constitllciunaes o 
das incon voniencias fie ordem politictt . . 

Entendem :üguus qn0 I) Congt:csso N:.~c~ to n:~.l 
oito pt\l'le eth:ilt' l'üga.t· es1.c;;; scn·1ç:1S elC'.ttm·n.o~ 
á.~ justiçi.t.s ([OÚ~stados porqne s•w[a. <}OJU1:11t\~
t.m•-lhe~ j uri>' lficção federal.. \[a~ c~to pru:ct 
pio i nconcn~so rüo tom apphcaçao :t cspcc1e. 

VaLI a.ssont:w a solução n•l tex to do aet.:g,, 
i•, § ~" da Conslitn~~··Lo: .:}hi t'stá :lt'htt.~·c rht 

~:~~~a~f~~~~u \:t~~~~~~!tv~f.~t1Jic;:. ·. ~;~ 
l' ios fed ll.ti$ • .:- A l ei c1nc regul:t .o QC~ ·• 
mon ~o e '<p'tiocesso da. cleiç;1o para. o~Çu.! 
gos fetle :!-lS é lei O<\ União c\ po1:t :~nto, 'dey~ 
SOl' cxecu d:~ por ru ncc tanan os !<!dera~./ I 
. Em ca~? ' éph\l'f!} Jlqdm i:1 Sf~ f.0.~~_9tLI{In. 
a oxecnç;w ' - :u1bl<lírul,.~~f!i~1ns "J' '·~:~ <los 
Est :\dos . ..-.,.....,_._,._~ ·~ · ~-""" . 

Nem potlct'ia. \'Cl'ifiM I' ·SO t\nnucnmtl llOL' 
p:n- te dos guve1 no» .. <los Estad~~. ~m·que esse 
governos n1io di;põmn <la.s JU~ttças, nem 
dGvem üesn;Lt ural-as. . 

0 Stt. ER!CO GOBJ.IIO-H:L leis fedol'ae.s llUC 
são executadas po r a.ut(lridadcs r.staduae~. a 
l ei tlu c:tsamento civil, por exemplo. (Ha 
o trh•os ap,U'tcs ,) 

0 SR. "FR.\ l"CISCO BERN .• RilJ:oiO-E' questão 
muito dill'orentc. Ae leis dos Estados man
dnm v igor ar o processo cs~llbclecitlo pa.t•a o 
cn.samento civ il. 

O SR.ERlCO Conuo-A lei t! o proprio lll'C..~ 
c osso. 

o SR.l~nAxc• ~co HlRNARDJ!'o-Não (: assim. 
O decreto quo instituiu o casamento civ il 
contem uma. parte dispos itivll. o uma p:~.rte 
proces3ua.l, do m~mo ~~do a loi de lll.Uoncias 
1•eune a par te dis posltJva e a p iltle pro
cessual , e o proce:;:;o vigoro. nos l~sl:a.uus . por 
ollcs assim dccreta.rcm, não por (orça da· 
lei que regula as faHencías. 

0 SR. AN TZJO DF; AllREU-Acltl\ então quo 
o~ Estad0s podrm fuzcr leis do Ih l!rnciatl '{ 

O Sn. Fn.u;cisco HEHNAHDJ!'io-NITo. Os 
Esta.dos at!Onas podem doLenninar o procc<so 
úa fa.lloncia. Por dítllcH que seja dift~x·onçu.t• 
11a faJ!eoci1~ o qun consi.ituo a lei, o que con.
aiHue o proces5Ó, todav ia. a dill'cronça.póde 
se1· cst<\I.Hllecida. O ]lroecsso co.bc na .oompe-
toncia rio~ ~stados. ( tlplll'tc.<. ) • 

Qn()m p()rcorr<l :\ snrie rias a ttJ•ibnlçõa
pr·ivt~tivas do Co npl'llSSO Nacional, 11110 cons 
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. . ,.,., ,, . ·.· . ' . . . 
. ·.fEún do art.34 lla Constitujçã.o,apen<~.s encon· <~ de d.ircíto privado, póde-se dizer de a:atc

. , trauma só,. cujo exercício determina. leis do mão que não C<LlJe <ts justiç:J.s dos Estados. 
:. ~pplicn.ção pJrtenc;mte <í.s justiç~asdosEsta.clos. 0 SR. JuLIO SANTOS dá um apn.rte .. 

Co1npete privativa,mente ao Congre·sso Na-
cional, djz o t1t'~. 34 ~ 28, legi:ila.r sobre O Sn.. FnANOTsco BrmNATWINo.......: As qnes
direHo eivil, commercial e criminal c o pt•o- t,üJs <le diecito ch<l internacional são da 
eos.::mal d.tL jnsl.iça. federaL curnpetoncia, (h Jüsti~·:t Fedem.L 

fifto leis c11,jos procnA~os competem n.os Esta- 0 Slt. Jur.Io SA:-\Tos-E a.s questões de di-
dos. leis quo a.sjnstiçasdo.-1 l~st.a.do~ applicam, l'Oito criminal não são <lo dit•eito publieo?. 
eonformc os processos respeci;iv:tmcnt.~ cst.il~ 1 ,~ a ConstHniçi'í,o?. Quando a. ,justiça rlo E~-
bolécidos. .. t d 1· c st·t · - - é ct· ·t Niio ha otÜl'US leis quo o Conaresso Nacio- a o_app te .~ a. 011 1 .mçao, nao Irel o 

~ publico constit;ucional ~ .. 
nal esta. tua,, e quo <í. justiça dos Esta,dt_~s cai lx~ v. Ex. por ahi não v ao bem. (1'1;oêarn-se 
u.ppl i cal'· varios outros apa?·tes.) 

Pódo-se affirma1· com segurança quo sú 
compote (lS jUSGiçn~ do:3 Estfl.dOS applicar 0 SR. FRANCISCO BERNAlWINO- A Justiça 

. aquollas leis que o Congre.:;so Nacional póde dos Est:.tdos sómente applica n. Constituição 
docrota1• e cujo processo incumhe aos Es- na, parte refct•ente a d rettos de ordem. pri
taüos. yatla.. ( !lpm·tes. ) A lgnns consideram <J di-

Esra'ó. .nos'c_omméntarios .do douto miníst!'o feito crhninal como direito publico, porque 
.loi\o·B;.tfha.lho quo )U. jqst.iÇas üo~ l~sta(los hitervem no maior numero úos casos o mi
eompotô tiníc:.trnente applic'ii' o dirnito pl'i- nist.orio publico; mas este não é mais do que 
v:~do 'Consr~grado pelo Congresso Nacional. o o representante official do offondido, a in
nonf'ormo as 1·ogras rtne os E::-tíl,dos e~tabe- tervençã.o ê snpplotiva, pois que a8 ralaç~u<lS 
leccm. de direito, q.aen.tr.em o assumpt.o do direito 

K nm commentador de ~dto eonceitó. mas criminal, :pas:am ontro offondirlo e offensor. 
vÓlÚt, um ~ox:t. J que tom maior n.utorirlt\do. E', pois, ramo do direito privado. ('1'1·ócam-se 

Diz o préa.mbulu do dect·eto 848, fle 10 ue 1)(11'ÍOS Clí'I(Wtes enwe os Srs. Julio t.lo.r; ,o;,'anlos, 
ontuhro, que orgn.nizou a justiça fojeraJ: .Jámes Dcwcy e ot,tros DC'putados.) 

« Não se trata de trlbunaes o1•dinarios de O quo uigo é qu .J as nnicasleis do Congresso 
justiçn com uma jm•isdicQão pura e simples_ Nu.donal quo a ju.stiça tLos Estados appliea 
mente rostricta á. applicu.ção uas leis nas são a.s leis elo direito priva.Ju, as leis que cons
multipltls relaçõe3 t.lo di ::-cito JH'ivado.» t,ittwm o dít'oit.o eivll, cJmmot·ciu.l e criminal. 

Desta proposi~:ã.o tit•o duas consequencias o 
A ,justiça nos tl'ibunaes o:·dinat•ios sômea- a. primoira é que as nnic~ts léis do Gon-

i.e tom )JOl' fim <tl)Plica.r as .!ois do direHo gl'o .~:::o Nac.ional que as justiças dos· Estados 
p1•ivndo. Póde-so as:;ever~1· que, desde que a applicam SltO aqunlla.s cujo pt•ore~so os Es
I.Ai do Congr-o;~·o Nacionnl níio í} elo dil•nito, 1.-t.dos t•ognl:tm ... 
p1·iv:ulo, .nã.o ca.hr. :1. sua a.pplir.aç:'í.o :is jwd;j . 

• l,,•tH 1l0H E:-:l;:1,dns. O Sr~ .• .TIILIO SAN'I'Os - N:'t.o pt'lllo eornnwL· 
(CtJHl·:·11 ,Úa 11/.l:r,) ,<A Ina.gisl,t•atur•a. f!IIO auor•:L Í.IW ,ÍUJ'i~•li1;ii.o 1Dtlll.'.1,1. (:lporks,) 

Sü insl;a,llil, no pa.i7., gr':l.Qa. ~~ :1.0 l'l:gimnn l'~IPH· O Srt. FRANCISCO HlmNAltlllNO- ••• a Sll· 
· hlica.no, não (., mn.íR insteumont.o cog.) on gnnda. é que 0 Con~resso Ni:LClionn.L u'ií.o tom 

mero intm•pJ•cte na. rxocnç?io do:.i u.ctos do Po- 11con.o a.lguma ilit'e!'!ta. em 1·elação :t justiçla. 
der Legisla.tivo. Ant.cs de a.ppücu.t· a lei, dos gstados, não lhe póde drn· sm•viQos, nern 
ea,be .. llto o dit>Cüto .do exame, podendo dar-lho impor obrigaç(h:. (Apoirrdo:-:.) 
ou rocusa.r-Ihe sancção, si ell.a. lhe 1)a1·ecer 
~~onforme on contL·ari:.l. á. lei orga.nica.... Sonhorns, os outros pa.t•n.g1·aphos <lo :11'1;. 3,1 

ne rosto. p3rn.nto a, justiQa. :fiHiet•al. (li ri- da. Consl.ii,ui(.~ã.o J<'ndora.l reCrrl'mn-sn· n. n.Rsnm
mem-stl nn.o s1•1 n.s contenda.~ qun l'flSnliin.m elo ptos ost,rn.nhos (L <~ompnl;nni'Íit ch1,:-: jnf;t:ic;:tx 
•li1•eil;o dvil, como í.H)H.Jll.itS que mais p08 .. dos E:;:i;n.dos. V{l;jn,mo.'\: 
sa.m n.vul.ta.r n·~ olov:~.~1a n.o:ph.el'rt t.lo rli?·eito Riweil;a. e dcr-;pr.7.:t. 
1m11t i co.» l~m p1•esti rn os. 

JtcaJmon1;e, r~ ,jnAtiça, C!!tlcral 1lceído qncs· ntvidn. puhlil~a.. · ' 
tõçs do direib publico; tae~ sã.o, pm• e:nm- Al'r'eettdaç:ão e distl'ibtJição do rtmtla.s. 
pto, a.sl'eclu.mn.çõcs, os litígios entt•e as na- Comrnereio intm•nacional. 
-<:õcf:! ostl•angolra;;; e a União; as questões en-: Navegação dos t•ios. 
tt•e um Estado e ont1•o, como sejam n,s ques- Moeda.. 
'tõesd.e limites_. . Hn.ncos de omissfto. 
'J~sta func:;ão do il.l)plica.r diJ•cito publico ü Padrão dos peius o medidas. 

oxclusiV<1 . da ;jusUQa í'eJot•a.l. Desde, })Ol'· Limites da Nac;.ão o dos F,st:vlo~. 
1anl;o, qnr. R01i1•a.t.a, de 11ma. qn~~l.i'ín t]m' nTí.n Dt•flla1':11;il.n dn ~~llt\1'1':1., 
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, Tratados e · conven\íues. 
Mudança d;1 Capital. 
SulJ;ídios aos Esh dos. 
Tele~·a.pho;; e conelos. 

· Seg'n rança das fronteiras. 
Fix~t<;âo do forças de t crJ'Il. e mar. 
ÚJ'ganízar)iio dtJ exercito c armttcla. 
Pn.~s •.gom do torças ostrangeira.~. 
Mobilizjv,;ão rl:• gurwcla n:wional. 
Esta.do rló sit io . 
Natura lização. 
Empregos fcderaes. 
Org:mb;ação da justiç:< federal. 
Amnistia. 
OOmmutação de penas, 

_ Terras e J1linas de pl'Op!•ie.dade d:t tJnião. 
Dístrkto Federal. · 
Funda<;ii.o de at•scn:\es c outros ostabeleci.

meritos. 
E:ttJ•a.<licção. . 
Restam, portanto, pat':\ os Estado; lhe~ 

acr:omniodarem os proo.1w s, pal'a as ji.JSti· 
·çail <los- Esta. .os ;,.pptic3.rem na. sua jurisdi., 
cç·ao, unicamente ás leis quo são concer
nent.os ao · cl ireito civil, t:wmmerci:l.l o cri
minal. (AJia?·te.•.) 

F..studand,J :t. funcção em si mesm:t., rela
tiva.·ao alistamento, vê-se que a. :t'uoco;.'io de 
alistar, a. funcção de furmar um regish•o; :um 
alistamento_ de eleitol'ed,não se compadece de 
modo algi.uh com a. funcção propl'ia. e na.
tnr!l.l da. justiça., que é julgar tts oausa.s e 
lftigios. · 

Si se póde commeHer ci. j ustiça o alista
monto eleitoral, pó de-se-lhe tambern commet
till' o <tlis~mento militar, que não ó mn.is do 
·quo um l'ecénsea.mento ile :pessoa.s em con
iliçiíe.'l tlo ~m·em admittidns ao sortolo mi· 
Ji tat•, f~ o J'rcenSPA,runnto geral dll. popnia.ção. 
- N'ij;o, Sr, Presidrml.o, tudo1 (LIIl\nt.o •' ro

~.o:i~Wo. ali~ln.m!lnl.o, ret~on~clmflnt(), (l fnn" 
l!l)ão mer:tmontn :trlmirlistraüm. . 

O t·.~g-isÇJ •o de elc.>l.tOl','S, o l'egisl;ro, na. 
nspbera. tlscal, dos cidadãos sujeitos nó im· 
posto de mdustrias o _protlssões, o l'egi!!tt'9 
gera,l dos predios pa.1·a verifica.çiio do impos
to predial, tudo isso ê ftmce1io ndmlnistl•at.i
va., fnncçillJ rlirecti, :\etlva., jtn'iHdlecional tl:L 
allministt'açií.o . 

Nn allst!Lment.o de cleitoros nfin ha .ililg:~.· 
mnnto: ha., l!omo disse o llobrc Dnputwo 
p(llo Amil1,onns, ·apenas VCl·illcaç.ii.o do'faetos 
n ciírcumstancias concorncnt.os aos cilladãos, 
a m:•ganiza~'fi.o de uma. 11stu. conforrne 'os 1'&· 
etos ve-rifiC;1dOs .- Nem a.s verillcaclies·p;Lgsa.m 
em julga.do: oí! requel'imo Jtoa podem sol: 
repe,idos indetloidamcntn, quer n" SAntido 
da Alim.na•;ão, quet· no senLido rla.Inclusiío. 

Mesmo na ot•dem ',judi.ci;tl'ia., o regi3tt•o 
dfla hypot.hoct~s. o l'ogist.ro Tut•rens, o regis· 
tt•o de cn~n.mentos, n:t:scimentos e ·obil;os, 
narla diRM t\ fnne<:-án •lo juir.: iMrrmho an of-

.. , ... 
licial · juil icia.rio, c~c~ivft.o ou .oftl~íat~·do .'t~: ' 
gl~tro. · . . , .. 

A funcçiio de regiatrn.t', de 3.lista.t', em S<ta 
nMuroza. intima, n ã.o é í\1n~ç-ão de jnlga.dor~ 
(Ha 11a1·ios apartes.) · 

Levanto ne::;t.e JlOII '·CI uma duvida. ·*
Segundo :1 CotJStitniçào Fe1lera!, não .lw, 

1!it•etto individu,'ll, civil ou poli1;ico <tü c.ida.-
rlílo que niio oste,j;\ sou a gtta.rth~ das rlisp~si· 
('.Õ..!S dc~-s<\ mesn1a Const1t u iç.?io. · 

Pergunto: si o cidadão que toro as' quali- · 
dados exi<>iJas pela Constituição 1J3.l';J. ser 
eleitol', tvda.via., por ma.i.s qua insist<\ ·e ·rô
nove seus rcquct'imentos, não consegue sér .
adroittldo ll'J alistamento, este cid;i ~ão não 
ter6. algumaa.cção perante 9 Poder.Judicia.rio 
p;J.ra. ft~zer etrectivo seu direito ·politico, c 
lhe ser reconhcoida u. qualida-de -de o1eito1•'? 

Creio que's\m , creio que elle pôtlc p·~opol' 
ncclío para l'eéonl _ · - . a. q_ualidn.~ 

~~ll~~d;il:'-fft~-~~l 1 /;i~· ail· 
Neste · ~Q~:>r~m. c'otno ~e thJ.~~~- · ·, 

rci t.o de Jtitr, que é direito politieo; ·, 
dir ei ti> c~' s_ ft.uciona.l , r.om6 a act;ã.ôae r n~· . 
direc~am t;e em artigo_· da Const.itul~~ , 
énténilo r {}::ltal..;gção dàveria-set;:,pro-~o' .1. 

p~ran~é_a . §J~ -~~.).l~i!..:_~P-~·da 
diSP,OSiçao do a _ li!;\f.Ài.Jl.::;;;;~ 

. E'. em todo ocas!J, . i!tíW"ãponder!\~. 
A lodo. coJll tae~ cbserv_açõe~ quero provar 

que as justi1:~as · rlos :Estados pM inoti \;o ·Jie· 
nhuru se pjdem immisculr nest:l.· asph~ra!'de 
relações. · · 

O illustre ; Deputado pelo EstadO ·do Rio, 
o Sr. Jlllio Sà.o~os. observou qull muit~~ 11ão 
entendem o alcance do art .. 60, !ettl'a A; e 
'ei.toll o prOM3BUali~t~ distlnet.o Jlr . . . loão 
Monte.iro, qnP. não 1ta.l1!l f(lle íntnlli:?Mr:i:l 
d':l.t• ao -rliitposl,ivo. . -

o sn. .. Jür. ro s.\Nros..:.s_tory. d~ela t•l). .ox· 
aot.ilomonte q11e as o.cçües a que se d~Ycm 
refl'n·it· Ol!teA ._ t;e .dofl, ,s~o <ts 11cQõ.as ·: qnc 
n:Ulcom directamcnte da .Cons~itui~o ; 111'11"1 
cita. um oxemplo _e diz: sl me negam di
reit;o de ser julg&do pelo jury_,em um crime 
que commotr.j, n_o3ta. bypotheso ten]lp, . u.ma. 
ac~:r~o para S_'ll: re~peitado o meu dirfJito •.. • _ 
. MM o St• •• Joã.o Monl;oirQ .J.Jii,o.en.WJ!d.e ~9t:t 

dispOS~(~i.Q, 9 o Sr. r:.uy -r~l\.l'!)osa d,eçlllrllo.<{l!(;l 
n.hl. ó quo se (un<l <~. - u dil,Oit.o ,qu~ i.eJU:.o ,:rr.i. 
b•Jno.l de intervi!' 1•am intm~Pl'fltacft.O. _tle 
t.Bxtos constit.uciona.es . 

· 0 SR., FIUNOI.~Oo · BEliNA:Rt>INO...:.Aa ·causas 
a -<tue allude est1~ - clautJula., expliéa Sto1•y, 
commentu.ndo a Constitukão americana- são 
:J.S que· coilcernem a. quMtões regiJas directa· _ 
mente pela Constituição, a.s quo dizom re~ 
spC!!to aos purlot•es conferidt>s, üs gà.t•:J,n tias 
asseguradas o 1is prohíb:r;ões fAit~~ lnde-
pAilll'lln tnmont(! d11 l.01la ld o~per:ial , · 
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·• · _potrib;~.uma questã·o de direito eleitoral, 
regida diroctameute pela Constituição, e pol' 
nenhuma outra lei,· por isso que sómentll a 
Consti_tuiçã.o Feller:1l pode determinar, n<~ 
categoria. dos eleitores, as inclusões ·e as 
.exclifsões. . • · 

O SR. JuLJo SAN'ros-Mas na declara
ção • da c:t.pacida nfto ha. ·elementos· para 
ISsJ, . 

· 0 .SR. FRANCISCO BERNARDINO ---c ••• é bem 
Vi.StO.ql,le ·a acQilO para fdCODhecimento das 
qual'idades de· eleitor,. fundaodo-s~ directa-

kmênt~ qm um artigo consLituclonal, que não 
.iiepon.J~ do nenhuma outra lei para sua ex
ecução, é b::nn visto que esta acção é da, com
peteqCi~ da. justiça í'edera.l e não da compo
tencia tias justiças dos Est<~.dos. 

:- Mas, Se[lhores, este ponto é mais arduo: 
ell qúe·.·o refer.ir-m~ .;:i. inconveniencia. do ~m
tregàr~se · fulicçp:o po,Iitic:1. ásjusLiças dosrEs
tados; c pira. autoriz:\r-me, eu cito a. opipião 
de umjHJ.blicista distincto, o S1•. Dr. Amaro 
Cavalcanti, que reune tambam a.utorida.de 
política, como· Deputado, Senador e Ministro, 
que.'já foi neste paiz. · .. 

Diz ~lle ._ n:1_ obr~ l~egimen Federativo : 
« A intt•usão .do . interesse poli ti co tem, por 
demais, desvirtuado a administt•ação da jus~ 
tiça. na ffi(tioría dos Estados. AlgunS h a em 
q w·sa te1n tp~smo pretendidoreduzil-a a um 
méro instrumento da. .politica, dominante, .e 
a nada.· mais dó. q úe isso. 

Nos Estados dé Sergipe, do Paraná e do 
Rio Grande do Nqrte, por exemplo, fizeram
se. ?'efol·nurs . constitttcionaes, auto1•ízando o 
governo a aposentiú· oú mesmo domittir ma
gistrados, no in.ttÍLtó sà.uido.de p~mü· amem~ 
bros. dóPotlor .Júdiciario, por não.se haverem 
1westado bem aos interesses da· poli~icage.m. 

No Estado de .Pernambuco, governador 
houve que~ pt•escindJndo· de:~sa (o1·malidáde, 
não duvidou desfazer, pot• stmples acto seu, 
a organização e nomeação legàl anterior
xilente feita de magistrados. "' 

E; no-Ceará, o sil,llples Congra.sso or.linario 
n~o .:fez c3remonia ·de revogar a. propria 
Conetituiçã:.> do Estado, p:1ra chegar a iden
ticos, ftns.:. 
-Ora~ nos tas condições, não sei que maíóres 

ga~·ai:rtias vae ter o eleitorado com o deferir
ti$ ás j11stiça.s dos Estados a funcção de alistar. 

Assim, vai so compl'omettel' mais a acção 
das ju::~tiças dos Estados. 

0.-SR. 'ASTOLPIIO DU1'RA ~,0 at•gumento 
prova demais; nesse CitS:>,devom-se supprimil• 
to.Jas as ~~ttribuições. a uma justiça, o subor· 
dínal-as por complet'J. ao Í?o<ler Executivo 
es~adua1,; não se lhe p6rlo. entl'egar o ,julga-

mento de direito. algum. E acho tambem que 
nm povo que consente que a saa magistra
tura seja por completo subordinada a; sen 
Pcdet· Executivo 11ão deve entrar na linha 
de conta ; deixou que se deuegasse jui'>tiça 
silencioaamente, não deve entrar ua linhade 
conta. 

0 SR. FRANCrSCO BERNARDINO- V. Ex. 
responde ao Sr. Ama,ro Cavalcanti. 

Não conhecendo os factos,abriguei··mc com 
a autoridade de.-:se esceiptor. 

Se. Presidente, eu peço desculpa á Ca
mara de me te1•. estendido tanto .•. 

0 Sa. GAST~O';DA CUNHA- Não tem de quo 
pedir desculpa.; ouvimol-o com muito prazer. 

0 Sa. FRANCISCO BERNARDINO-, •• abu
santloda sua preciosa attenção.(Nt7o apoiados.) 

Renovo os meus prottJstos de dam ,m•ata 
convencido e enthusiash; tenho a fé mais 
viv_a na justiça, na generosidade, na sabe
doria, na intuição, no genio da. democracia. 

Partindo deste principio, procm•u faci
litai', ampliar quanto possível o alhtamento 
do eleiLrado. A RepulJlica., desde o seu 
inicip, tem se mostrado timida., medrosa., des
c,,nfiada, como qu(3 se.arreceiando da popula
ção. E' possível que tal retrahimento lhe seja 
~os pirado pelo _perigo _das cir.ctü~s_tancias. 

Realmente, ainda nao att10g1mos aG pe
riodo normal do rcgíinen republicano e da 
vida nacional-a calma, a. tl'aqquillidade, a 
segurança do3 dh·eitos, a prosperidade das 
iudustrhs. 

Ha um ,que de febril e agitado na. vida 
publica. Ainda agora, assistimos a scenas 
inesperadas que, evidentemeilto, <'01lpun
gil•ani a todos os pat1•iotas, pela manifcsta.
ções de tendencias subversivas: a repaLição 
da. greve, uma g1·dve generalizada., sem p!'ece
dentns que a autorizassem, sem uma elabora
ção q uc· viesse a Lume e a ,justiftcdsso, u. trazer 
sobl•esalto:EJ,como uma iríterrogqção,a duvida 
sobre o dia de amanhã.. E' possivel que, to· 
mendo as inquietações do mão estal' gorai, 
dearite dos prodromos de SUl'~i.l. anarchla., a 
Republica. . _se reconcentre, se resguarde, se 
feche como em um reducto, por: in.;tíncto . de. 
conseJ'Vação e necessidade de d~f'edt~ da o1•dcm. 

Faço. votos sinceros para qne o Congre);SO 
Nacional possa. adl)ptar uma politi~a. larga 
e generosa, e suas. leis f'acíl~teiU a_os cida.• 
dãos o accesso fra.nco.ás urnas, convocando 
em alto e sonot•pso pl'égão o eleitorado, e 
confiando plenamente no povo b1•azileiro. 

Queira a Republica, franca e dosp1•endida, 
confiar. no povo, e naturalmente o povo, leal 
e contente, conlarú. na Republica. (.1ltfuito 
bem ; 1111-'i/.O bem. O orarlor d compd·mentq.""o.) 

FUd PO QUARTO VOIJUME 
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