
Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/2015 11 :02 - Página 1 de 49 

CO~G:RESSO ~ .f:\. .... OION"" AL 

,~ ;· .l 
L \ ~.· \; 

ANN_i\_l~R 

DA 

CAMARA -DOS DEPUTADOS 

SESSÕES DE 1 A St' DE JULHO :,DE 190S 

IUO DE J ANE~RO 
IMPRENS.A. N.i\ .. CIONAL 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2210512015 11:02 - Pêgina 7 ae49 

'• 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 11:02+ Página 5 de 49 

INDICE 

Mez de Julho de 1903 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 11:02+ Página 3 de 49 

.• 

·.'-· •r- ' ::- ..... ,- : ·.· -_ -•. ..,· ... - ~ .... 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/2015 11 :02 - Página 9 de 49 

DISCURSOS 

A.bdon Daptlst.al 

(Fixação da~ forças de terra.) Pags, 38, 39, 40 
e 41. 
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terreno• de· 1!'1 1tltl~ M AÍÍulpii. ) Pkg8: !31l, 
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~cios da Uuiiio) . Png. 3SS; · 

CorbeJ~o il~ nezelule: 
(Acet·c·ade u~p diarurAO pron•tncia.dono Senado 

aob•·c ás ultímne f!l<I~.JeA fedea·e.ee no Eelado 
d• Minas . ) Png1. 142 e 143. 

(Conce•são r<lativa a deposhoe mi ue~o.es no• 
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da matriz da Florianop-lli>"~, no loga.r em que 
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~r?Jecto .s1e"' •.. ~r · .. f~re\At\l!&prJt>fiaçee(.~~) ~. 
12:3. l ,. \'~<'f I ,.., t! . \• 
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Froncl•co RoiU.eti•o: 

( Apresenta~ão de um projecto de lei que con
cede uma subvenção ao Dr. Vital Brazil 
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(Pela ordem.) Pag. 1!2. 
(Pela ordem.) l'ag. i45. 
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saçito do serviço policial d;\ Gapitrtl Federal.) 
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·( Peditlo para qn.e ,:<>e.i:t nome!ul~ um membt•o 
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188, 189 e 190. 

Henrique llor•ttee: 
{Pedido para que s~ja. ineluido na ordem do dia Mello Alnttos: 

um pt·ojecto de a.uxilios ás itFiustriaa ag1•i- (Pela ordem.) Pag. 7. 
colar; e pastot•is.) Pag. a9:~. (:\pr~sentação de um pt•ojecto ela lel, de reforma 

dos serviços dn. hygiene publica,) Pag. {6. 
(Explicação pessoal.) Paga. i39, t40 e t4t. 
(Revogação de at>tigo do regulamento t>ela"vo á. 
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parecer sobre um seu pt•ojecto reldivo ú. 
equíparação de vencimentos dos funccionat·ios 
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do Thesottro Nacional.) Pags. 07 e 08. 
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da Alfandega da Capital Federal, solicitando 
augmento de salat•io.) Pag. 237. 

( Pela o1•dem.) Pag. 2:10, · 
( Augmento de venaimeonto.s aos guat•das da Al

fandega da Capital Federal.) Po.g. 2-H. 
{Modificação na lei relativa ;ir; norneac;õeA de 

delegados de policia p:tra a Capital Fedel'al.) 
Pag11. 247 e 248 .• 

(Pela ordem.) Png. 25~). 
(Pela ordem.) Pag. 253. 
( Acer: a de mn seu disctw;o, commentadn pela 

impN•nsa.) Pag. 261. 
( Altera:;ões no· t•eg,ulament() l'tllalivo it ot•g:wi

saçãr> do servi~o polici::d na Cnpital Fede1·al.) 
Pagos. 40! e 405. 

(Pela Ol'•lem ) Pag: 405. 

Hoaannala de Oliveira : 
(Projecto de lei t•elnth·o aos fiéis da Alf;\ndega 

de modo que e13tes IIO.$sam entrat• pam o 
g uadt·o de l•'azenúa.) Pags. 387 e 338. . 

.1ou4-uim PJres: 
(Pela twdem.) Pag. ~8. 
(Oirecç:lo do pombal milita.t·, confiada a um 

ollicíal ell'ec,i\'O do exet•cito.) Pag. 71. 
(eela vt•dem.) l'ag·. HU . 

... Jnaé I.;uzeblo: · 
(Pat•a cncaminhat· a rotação) P<lg~. itl e !12. 

duven•ll Mullea•: 
(Projécto de lei relativo á apo~entad01•ia dos 

ciÍIJ>l'egados das Caixas Econoruicar,.) Png • .2-18. 

Lu:u.i~J .tinler (iodot",•etlo: 
(Voto ~~~ ve~w pelo Ctlle?íml.'n.to do e-t-dP,pnt~do 

' lk. At·ist1dt>S de AranJC l\t\la.) Pag. ,,H, 

:Feder.'ll.) Pags. 393, 3Jô, 397 e an3. 
(Pela ordem.) Pa.g. 401. 

1\llranda Chave•• 
(Concessão relativa á construeciio cie uma ponte 

aoht·e o Rio G~·ande, na. cachoeil·a. do Mari
b,ndo, .. ~ntr~ os Estados de S. Paulo e l\Iinas 
Geraes.) Paga. 70 e 7t. . 

(Sobre os terrenos municlpae11 que re!'lultarem 
de eobt·a ou exces3os sobre os alinhamento!! 
das ruas, pt•nças etu.) Pag. 451. 

1\lorelra Alvea : 
(Pela. oL·dam.) Pag. 75. 
(Sobre n acta.) Pag. 8:&. 
(Declal·acii-> dd posst~ de um terreno em favor da 

matriz de I?lot•ianoplois, no log:tr l)nde existi·t 
o hospicio rins padres da C•)mpa.nhia rle .Jeilns 
naquolla cidade.) Pags. 208, 21~, 220 e 221. 

(Peh or.lem .) Pagil. 226 e 227. 
(P~In ol'(lem.) Pag. 2:i1. . 
(Reclam •ç;i.o rontra nm aparte IJlle lhe foi nt

tt·ibuido.) Pag. 290. 
(Pela or,.lem.) Pag. 33i. 

~civ1U 

(Pela ot·Jem.) Pag. H . . _ 
.(De ti n iç:ão dos cn rgos de cathegot•i;\ correspon

dente no exercito e na al'mada, nova deno
minaçãt) dos postos, Hxação dos V<·ndmentoR, 
etc.) Pags. 4:1, H, 45 e 4f), 

(Pedi•lo para que r;pja incluído na ot'clem do 
dia lHO projecto relativo nlicença a um func
cionario puulico.) Pag. (i3. 

(H.eorganidaçii:o do qua.ctt•o (hs pbal'maceuticos 
da at•mada.) Png. i29. 

(Pel:\ or,lem.) P:igs. 2~5 e :226. · 
( .\ugmen to de Y<Jncimentos do;; guardM das 

;\.lfandegas,) 1-'ags. 241 e 2-!2; 
(Meio s •l!lo á ,·itl\·a ele capitão-tenente honor~rio 

'1'1·njano .\ugnsto ele Cat•valho;.) Pngs. 2:11 e 
252. 
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(Ct·eação do posto de c.)l'onel phat•macculico no 
corpo de pharmaceuticos ao exercito.) PagR. t70 
e 271. 

(Graduação no posto immediatamenlc superior 
dos officiaes do exercito e da armada que at
tingit·em ao n. 1 da escal::t.) Pags. ~93 ll 3(:hl. 

(Sobre O!'l let•t•enos municipaes tltte rcsult:u·em 
de soht•a 011 exr.csêlos sobre o alinhamento das 
rua~;, pt•aças, etc.) Pag;;. 4G4 e 4G5. 

Oliveira Figueiredo: 
( Explicn\ii'l p:.!:>~oaL ) Pag-5, tOS e 109. 

Oliveira Vallo.dÍio: 
(Nomeação de um official elfecti v o elo exerci to 

pat•a dit•ector do pombal militat•, ) Pag. 7f. 
(Pela ordem.) Pag. 21)2, 
(Requerimento de in(trmnçõPs sohr.~ a receita e 

<lespeza. do montepio doR funccionario!l c i ds 
e militares. ) P:-tg)l, 2/:li e 283. 

( Fixação de fot•ça~ de terra). Pag. 2UL 
( Pt·oposta pat•n. nomeação de uma commisaão 

mixta, do senado e da camat•a, para rever 
a legislação sollrA o montepio dos funccio· 
narios pttbiico~. i Pag. 342. 

( Projecto t•elativo ás dividas deixadas pelos 
ftmccionarios civis e militat·es fa.llecidos em 
defe~a da Republica.) Paga. 41t1 e 417. 

Podua Rezende: 
(Marcas de propriedade dos animaes cn.vallar, 

muar e vaccum ). Pags. 110, 121i e 127. 
(Pela trdem.) Pag. 111. 
( Pela ordem. ) Pag. 14G. 

Pa••anhoa Montenegro: 
( Pt!la o1•uem. ) Pag. 5 
( Applicação ll::t lei ele desapropt·iaçõe .~ ás obras 

da compotencia da Uni:lo e do ))istr·icto Fe
deral.) Pag,:, 9), 100, 1.)1 e 102. 

( Pela ordem. ) Pag. 108 
( Pela 01•dem, ) Pago. 378 
( Creação de mai11 uma secçiio da .Ju~liçn. FedP.t·al 

no Dist1•icto Federal.) Pag·s. !3Rt), 3SL e 401. 

Pa••m~ de ltlh•an(ln: 
( 1-'allecimenlo de sua santidade o Papa Leão 

XIII .. ) Pags. 317, ::318 e 319. 

Pauln Rnn1os: 
(Pela ordem.} Pag. H. . 
(Pela Ol'dem.) Pag 347. 
(Sobre um discllt'SO do S1•. deputado Afl'omo Co.'l· 

tn.) Pags. 415 e 4113. · 

1• ••eshlente: 
Pags. 1, 3, 5, 7, 8, to, 14, 15, 16, 2~, 30, 32, 

34, 37, 38, 63, 6.!, 68, 72, 7l, 7.), 7ô, 82, 10 ~. 
105, 1(,)9, HO, 119, 12i, 1.2~{, 126, -127, 136, 
138, 139, 14:3, 1.44, !45, 146, 1-18, H~J, 150, 
167, 169, 171, 177, 17\.l, 181, ifol<!, 100, 192, 
19;), 201' 204, 206, 209, 212, 213, 217' 220, 
221' 222, 223, 225, 2.27' 2:28, ~31' 23l, 2:39, 
240, 2-15, 2B, 249, 25!), 256, .258, 2.W, 2:0, 
2t33, 2ô7, 26~, 281, 2~4 • .237, 289, .2JO, 203, 
294, 285, 293, 2J7, 2~)8, 299, 302, 3t4' :-320, 
321' 322, 3:2ii, 328, 3:30, 83.2, 33l, 3:3':;, 310, 

~·o!. IH 

Mía l<'reh•e : 
(l'elll. ordem.) Pag. t:L 
(Pela oruem. ) Pngs. :3:3 e 31. 
( Soln·e os tet•t•enoR munidpaeR que ra;mltat·em 

dP. Roht•a ou exceRsos Aobt•e o alinhamento da!! 
ruas, JH'aças, etc.) Pag~. 451 e 4~2. 

8ft t•elxolo 1 

A' cerca da noticia t•clativa á invasiio pernan:\ 
no A·ltO Juruá.) PngR. 21 e :22. 

( Communicat:iio relath·a ao niio compareci
mento do Sr. deputado l~néas Martins á 
sessão. ) Pag·. ,lGO. 

Ae•·glo 8ubpyn: 
( l\fodilicação.dc uma clausula na concessão da 

Companhia l•'et·rea e Fluvial de Tocantins a 
Araguaya. ) Pags. 257 c 258. 

(Concessão de uma e.strada de ferro de tt·acção 
elactrica da Capital li'eclet•al a. Petropolis ). 
P,tgs. 271 e 272. 

{ Pedido para que se preencha a Commissão ue 
Obras Publicas. ) Pag. 34~. 

81l"·a Castro: 
( ~Iat•cac; de pt•op1•iedade dos animaes cavallat•, 

muar e Ya.:cnm.) Pags. 127 e 128. 

iloares doa. C!linntos : 
(Limite de irlade pat·a a refot·ma voluntnria ou 

compulsoria dos officiae!l do corpo de !laud~ 
do exercito.) Png. 78. 

(Reversão elo contra-almirante Paiva Legey í~ 
actividade ). Pag. 347. 

Telxelrn de 8ú: 
(Sobre a acta.} Pag. 34l. 
( Explicação pessoal. ) Pn.g. 425. 

Thomaz Cavalcanti: 

(Pela ordem.} Pag. 4. 
(Pela ordem.) Png. iô. 
( Commíssii.o da Cam:>.ra nome,Hla pat·a. acom

panhar o prestito cívico em homenagem ao 
marechal Flol'Íano Peixoto.) Pag. 27. 

(Fixação das forças de terra. ) PagFl. 30, 31, 
32 e 41. 

(Denominação dm cargos de calhegot·ia cor~ 
rJspondente n1 exet•citc) e na armada, nova 
denominação dos postos, etc.) Pags. 46 e .n. 

( Pela ordem. ) P,tgs. 77 e 78. 
( Pela ordem. ) Pa3'. 11~. 
( Pt> la orrlem. ) Pag. ·122. 
(Pela ordem.) Png. HS. 
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(Credito para de•pezaR com a rcconst•·nc~'ão tlll 
pavilldo Deodow, do llo~pHal Central do 
ll:,;orcito.) PagB. 204, 205 e 20G. 

( A'ce•·ca do mesmo crertito, roRposta e.o Sr. 
Deputado Valoís de {)Mtro.) P ag . 2:37. 

( Reve~sii.o Of'. pe'l•àOóR llll)asdn faliP.c!do ma),or 
Francisco ct·a Cruz Ferreii•a Junior. ) Page. 250 
e 251. . 

{ Declaração de pos,e, em iu. vor da ll)füri,, dP.l<' lo· 
rianoprtlis, do terreno ontle ethtlu o hospict<l 
<toa padres d !l> Compahhia de Jesus ha'lltella 
cidade.) Pa~~:s. 284, 2d(í e 280. 

( P ela or<iem.) Pag, ~Sii. 
(Pela ordem .) Pag. 295. 
( P ,•Ja ordem. ) Pag. 2~l6 . 
( Adhe~ão ao. voto• de peznr pelo fullecimento 

de Leão X 111. ) Pag. :!22. 
(:Sobre !IOI!CO~ro~ envindos í•~ tropo.s em ope

ro.ções no Acre.) Pnga. 32!1, 324 e 32ii. 
( Proj8c\O de lei sobre gratillcaçõe8 aos olllr. lnes 

rl:L Bri~ada Policial da. CtoJ>ilal Federal. ) 
P:1.g•. 333 e a:u . 

( Graoluo.çlio <lo~ olncio.es do cxct•ci~o e da ar• 
muda, quA :t~\ingirem ao n. f d:t escnlll ) 
Pags. 3'Jh 395. • 

Toat.at 

( Rept'e8antaçiio da Au~lliadora dns Agt•Jeultot·e~ 
reh~ivn á Conferencie. do Brit.<~ll~li.) P~ g. 22. 

(Auxilio pecun\at•io t\. Exp<Jiiçiio d~. Ap\)lll'elbos 
a Alcool, promotirla pela Soci~dade Nncionnl 
dP. A~1•ien!turn. ) Pag~ . 29\, 2()2, 293, 381., 382 
e 38:3 , 

(Para encaminhar n volar,iio .) Png. 298 . 
(Fallecimento tle Sua Su.ntidude o Papa Leão 

XIU.) Pags. 311j e 311. 
(Pela ordem.) Pag ... 32J . 
(Sobt·e a eonveníencia do Brnzíl adberit• ou não 

ao convenio rle Brolxellu relnlívo no as
sucar.) Pag. 357 e 358. 

'Valol• de Câ&tro: 
( A'cerca de dous proJeclios de lei , o relr\\ivo á 

declaraeão de . posslj de um tet•reno em favor 
da matrizd~ Florianopolii e o de reconalt•neção 
de um paTilhão no Ilospit.al.Mililat·.) P ag. 220. 

( ll:allecimeoto de Sún San Lidada o l'apa Leãl) 
Xl!L) Pag. ;319. 

( lteconhecirnento offii:inl de Academias Com
met·ciaes de S. Paulo e do Rio de Jauell·o ; ) 
Pags. 326 e 327. · 

Vl,;'gilio Drigldüt 
( CouceMii.o rela\i9a a d~posí~R min.eraee dos 

tert·enos de nlluvíão llQ Amntlli..) Pag. 242. 

-A.ppe:n.ctioe 

A.fl"on .. o co .. t.u: 

(Heorganisação do. ffi !ll'inha m~rcanl&,) P!tgs. 25, 
2ü, 27, 2d, :16, 37 e 3~. 

Celso de Souza: 

(Augmento L!oo: vencimen tos dos g.1nr<las dn 
Alfandegada CaJ>ilall<'ed•r a.J.) P:>.:;s. 2'J e 2-!. 

(Refo•·mn dos oiüciaee do ••ercito r. da· a rma
da.) Pags. 35 e 3ô. 

El)'aCII GoiJheo·.ue: 

(OonçKo á matriz de F lorianopolis de um t-er· 
rPDI> porloncen le ai> pa~rimoni<l nacional. ) 
rn~~ . 20, 21, 22 e ?;l. 

~nc"na Mnrtha•: 
.• (Reformn eleitoral,) l>ag, G 

l~•te"ant l..obo: 
(Lei dae des<Lpropria\<Jos .) Pag> . G, 7, 8 , 9, 10 

eU. 

lUh•oudn Cilo,•e•: 
(Lei cle deeapropl'inçõe>.) Pag-a. :!2, 33, 34 e :1.5.) 

l\lorelra A. I ve•: 
( Do~çlio U.matl'iz de Florianopolis de um terreno 

perlenconte ao patt·imoilio nllciona l ) Pàga. 
iG, t7, 18, i9, • 20 . 

PMcJuo Rezende: 
( R•gulnmen~nção da• m:ll'~o..~ de P•'O]Wiedade 

dos animaes.) Pags, 12. i 3, !4, 15 e i G, 

Pa,.anluuo Munt.en.,.o•o : 

( Creação de mais uma secção da. jue\ lça federa l 
na Capital l' ederaL) Pag&. 30 e 31 . 

ISo~tre• doe 8nut.os: · 

{Reforma 1oluntarin ou compulso•·ia do8 oln
cines do corpo de sa.ude do rxercito.) l'ngs. 3, · 
-:!e 5. 

Vulol• de Costl·o: 

( Fnllecimento ele Sun S:nÍtidade o Papa Leão 
XHI.)Pags . 28,29 e 30. · 
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ApplleaçAo <1111 <ll~pc~içõe~ •la lei n . RHi, de 
tO d-. juiaho de tll.'iS, 1'1.• ohra9 d n compctencin 

· ela U11ião e do Dlstrlcto Federal ( Projecto 
n . 7, d"e 100::: ) Pág~. 99. 100, lO I, 102, 103, 
t04, tOfí, 120, 121, 141, 145, 23:J e 234. 

At•cbhrntne nto da mena3gem em quJ o Sr. 
P t•esid•nie da Republica pede <1'1& se torno 
e lfecti v a ll crcÀ~õ.o de dous logarrft úe fi é i~ 
de the~oureil•o na Recebedod:t do I tio de Ja
neiro. (Parecer n. 71!, de 10~:3.) Pags . lü7. 

Augmento : 
De 30 ~~ n~s nctuiles vencimentos dos pratican tea 

de 2~ clasêe da Adrni ni, tração doa Corr~io• 
de S. Paulo: { Projectl) n. 3'l, de ~~~3) 
Pag.q. 4 

De 21J % nós aetuaes venuimento~ do• Gnat·das 
da Alfatidega rh Captt.b I Federal. ( Prc jecto 
n. 3l3, dt• 1900 .) Pags. 23>\ :m e l:!42. 

Conoo .. aão ~ 
A Je;uino da. .. Siiva Mello ou á compaohia que 

organi•ar, da constn1cç:io de uma ponte me
t~.Hica e de madé it·a eoiJre o !tio Grande, 
eiltre oe Estad•·• do H. Paulo e MinM Gerae•. 
( Pt·ojecto f\. i?.l, de I91J2.) Pnga. OS, iJ9, 70, 
jj. 158 o {~9. 

Ao~ Drs. Carlos Cesar de Oliveira Sampnio e 
A ntonio ,Julio de Oliveira Sa.mpai .. . ou á 
companhia que ol·ganisarem, da conslt·nc~ão, 
u;;o e g~~ > de uma e<traçla de fP1't'O. •uht~•·
r a•iPa ligando a Cai1itid F<'det·ai i cidl'lde de 
Nic\lteroy . ( Projec to n. 1!):;, de !90.2.) Pags. 
t72, 193 e l\JL 

A Jóno Maria. da.. Silva Junior para, por s i ou 
empreza ~ue qrganiR<It•; ex plórnt• o~ deposito• 
m ineraes do~ let•ren oo do nlluvíii.o no Amapá. 
( Projeclo n . :ns. de 1902.) Paga. 230, 2"J1, 232. 
2::13, 242, 243, 24.!, 2-t; e 25;\ . 

Ao engenheiro ch·il H:uf!en io de Andt•nua, ou n 
Pmpi·eza por elie orgaui~nda, paraconslrucção, 
üso e goso de un•a linha de cnrris de ferro 
que pariindo da C• pi La l F ederal ~á to•·mioar 
na cidade de Petropoiis. (P rojccto n. 248, de 
1902.) Pags. 271 e 272, 

A' ~ociedade Operat•ia de S. José. e.m Ouro 
f' re t.o. do 4so do p rppt•io nac]onal e m q ite 

ru lt cdonnn :t llolegacla Fi•cal, pat•n mnnu
tcn~:lo de ~uns n otiM -. cu•·so!\. ( ProJ<:cto . 
n. H A. de !903.) Pags. 275, ~:');;. 341), 377, 401 
e 4GO. 

Cuuunl,.•il•• t.la camarn iltcilonl. itia de rept·e
s.n tai-a nos fun~rne~ do ·S r . OcpUIIL(lo Dr, 
.l.d:il uertó;Guim:u·àeil. Pag. 2t. 

Compet~ncln .privatiTa da União para de
cr elar im!JQ~loe ~obl'e generos de origem 
estrangeira. ( P rojec to n. 329, ele i 9lH.) 
Pags . 156, ti>7, 17<!, 173, 174, 17::1, 176, ii9, 
18), 19! e 195. 

Cun•t••,.cçõo de i>ontes sobre _o. rio S. F•·an· 
cisco en lra Carínhariha e J oiUietrn, no• pon
\os cln que posslllll melhoo· ~ervir ás ralaçõe~ 
commere.i&es d .. s I!:slàdos do No•·le com os do 
Goy.n e Minas. Geraes. ( P rojeo~ il. 14~. de 
1!JU;J.) Pag, . 4!7 , 41M, 423, 424 e 425, 

Ct>ntaKeOÍ: 

Para. os efl"eilos de ap<osent11doria, do tempo 
em que o Do·. r•ettr" Oías Cal"IHnro serviu 
cbinó direcklr do H óspit :íl tle Alienndoe, 
C[U~ fl (ÍO OSSe eSIIlUeleéimOIÍIO et•a ti.dminlslrado 
pela Sa.n la Ca~•~ de Misericordia •. (Projecto 
n. 200, de 1902.) P<tgs. 1 ~0. 149 e 191'. 

Partt o etl'eilo da 1:eforma do t empo em que o• 
oíliciaes da armO.•ta pertenceram ao ex'iinckJ 
Collegio Nava l on .em que freqlientart~om o 
curso de preparat!)rios da. hlscola Naval ( Pro
jacto n. 165 .• de i~'ú2 e 143 de 190:1 .) Pags. 
27.2, 21lG, 295, 335, 314 , 345, 346 , 383, 403, 
e 453. 

Para o e lfei\:9 da reformll, do lelnpo em que o 
~lferea do exl!rcito Olympio de ;\.1,rau Limn 
exerceu o cat·go de ajudante de ordeiü do go
vernador de S . Paulo. (Projedo n. 124, de. 
1~03. ) Pags._ 371, 39::>, c 404. 

Pnra o elleito da r~forma, do lompo em ctu• oa 
olficillel da nrmada lenbam commandado-• 
ou ~enham à comrnandar nnvim de linhas 
!uiJvencionadas, como tempo de em barque. 
( !'rojccto n. i~') , de 1\JU:l.) Pag . 376. 
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Creao;,il.(): 
Do cargo !le a.iudnnt.e do nrhninish·adol' dos 

co~I"einR il" ::>. P:~ulD ( Projecto n. 2\\, d6 
Hl1l:J.) rag. 4. 

Do log111' d• sollicitador da Fazenda l\acional 
pora11lc o S1tpremo Tribunal Federal e soh 
a direcção d:t Pt•ocuraclol'ia Gel'al di!. Repu
b\iea. ( P•·ojecto n. 3~, de i903.) }>a8•• iô, 
32 e 33. 

De uma caixa benclicent.e nn Brigada Policial 
rleHa Capital. ( Projrdo n. 42, d~ iQ03.) 
Pags. 61 • 'i~. 

De ser~iço 3t~nographieo pat·a o Supt·emo Tri• 
lmnal Federal. ( Projecro n. 23, de !903 ). 
Pag~. 42, 77, 78, iH, U2. iãl e 1D7. 

De nma adrninistrar,•iio postal no ll:stado do Rio 
identica. í<s que t'lem os ollti'OS l~stttdoa ( I'ro
jeclo n. Ot de 1903.}Pagg, iiO, I?! e i77 . 

Do poato de corollel-pharrnaceuLico no corpo 
1\os pbn,•mn.oeutir."" tln o:t•"·citn ( P"n.i,clo_.. 
n, 78, de i00:3. )Pags. 2.H, 270, 271 e 20.) . -. 

De {lremios pecuniudog e mednlhas de di~· 
tincçli:o, pat•a serem conferidos 11nnnalmente 
aos m•lhoJ•I\~ aliMdor~~. em Mncurso ( Pt·o· 
jecto n. JS C, de 1903.) Pags. :33.2, 343, 348, e 
381. 

D~ mais uml'. secç[o dç just\~.a fc<i.~ra\ na Ca
pital Fedol'al. ( ProjMto n. HS, do i903.) 
Paga. 33ft, 377, 378, :!79, 380, 381, 401, 102 a 
40:J. 

De mais um logar ue contramestre, na ~e~ção 
•1~- o.rtilluo.r\:-. un11.->:n. (o. Dir o,ctorio. d~ ANi
lbal•Ü\ do Arsen al de Marinh a desta capila l. 
( PJ•ojecto n. 127, tle i 90~ . ) Pag·s. :187, 398, e 
399. 

Credltos: 
De 120;00\J$, ouro, ao Minieteriod.t~ Uel~ções 
lhteriores, supplementar á ,-~rba -· Ajn<.ID. 
de custo- do orçamento vigente. ( Pr~Jecto 
n, 6, de 1003. ) Pngs. 3 e 27 . 

D~ :1..100:000~ , ao Ministerio da Induskia e 
Via ção, para occorrer ÍLs despezaQ com 11 ~e
preBentaçao do Bra~tl na E:. posição Unil·ersal 
ele S. Luit , ( Projecto n. 9 , elo 1903.) Pags. 
3 fi ~8. 

De 17:919-3354, para pagame nto de vencim P- ntoa 
a o Consultor Geral dtl ltepublica e despe l aS 
do reopectlvo gauine~e. (Proj ecto n . 14, de 

. 1903.) P ag•. 3, 4 e 33. . 
De 48:000) , a o Mini•~ rio d:>. Industria e Vi a<;.li.o 

para <iespe~as com a. recepcão das eatt'lldas 
çle fer~o d a BD.hia ao S. l~ranciaco e Olltrrts 
("Pt•ojecto n . 26, d~ -1903.) Pag. 28 . 

De 3 :9il2S912, ao MinietQrio da Indtlstria c 
Via~ão, anrplemell\n-r ü Yet•ba-Correirro-;\a 
l ei do orçamento de 29 de dezembt·o do lOCO 
( P rojn,,to !\. 27, d e 1!~)3 . ) Pag. 28 . 

De 1.000:000$, ao Minialcri () da Fa~enda, sup
pl emenlat· á vet·l.>a i7 do at·t. 23 da le i do 
or~amen1.o Je 30 de dezembro de 19(\l 1 PN
jeclo n. 28, de 190-3.) P ng. 28 . 

De 1:654$1.32 , ao ~lini stel'io da Madnlta, para. 
p agamento de di!ferenças de soldos e e L<L pas 
a os olftcíaes do quadro cxtraord inario e da 
-r~>ser\1~ l Projecto n. i :J , de i903. ) P ags , 
37 e {20 . 

De fi7:00:J:S. ao cambio de 27 d., no Minis ter io 
. d a Viação, jJar a p3gam enlo ~ cvmpa nllia 

Yicto l·J n. e l\fin :u~t da g~1·,'\nt\a dA j lll· o~~ em' -

~espon~en to.q ao cxot•cicio corren t~ ( Pt·~jecto 
n. :JH, de i\Jú3.) P~g~; . ~l7, 38, 105, 11.8 e 130. 

De 2 .000:1)00;':;, ao Mi nister io da Guer ra, -pam 
occort~~l' D.s~ deSJle;~.as consequenL2-~ cia OCC!1p4l

Ç l~O do Acl'G, ( Projecto n . 1~ A, cte 1'.1<)3 ). 
Pag~. 41 e 7G. 

De 22:98:3~8-lO, ao ~J i nistcrio da Viação, par~ 
pagamento de wncímentoa de~ idos ao enge
nb~it•o ~;r<liiio OdebrecH conto cliMa de d is
\ricto da Repar tição Gera l dos Tale~r<tphoa . 
( P •·ojecto n. 5, rJe 1~0.1 ) . Pags. 42, i7 e i57. 

De \l:OOO$, ao Min ísterio do I nterior, para 
pagamento c1o prem io ao Dr •. Joào Jllende.~ 
de Ablleída Juniot·, pela •ua obra P;·o,)e.'30 
Ct•inlÚHJ,l ltnJ._:;ilei·; •o, e da desper.n com a ·im .... 
pressão de LQOO o.cempl ar ea da mesm a obra. 
(Pr·ojec!o n . .23:l, de 1\102 ). P;~gs, 42 & 77. 

De 8:719,!;139, ao Minist erio da J ndu.qt ria , para 
p~g-ar ao 2• om c ia ! do~ Correi os ele A lngúas 
Fra.nr..isco AurP-linno Barnnna os Ol'denadftfl 
q11e dexou do receber·. ( Projec to n. 24, de 
:1.~03) Po,gs, 42, U2, :!.25, 145 e 1\16, 

De 3;0GO,S, ao Ministerio da F o.1.enda, }>ara 
eO'ectunt• a l'esti tuleã.o ordenada por decreto 
em favor de Agos ~i nho José Cabral e aeu• 
le.gitimes herdeiros. ( P rojeelo n. 25, de 1903 ) 
P;~gs. 42, H2, 123, 145 e i4G. 

D" 2:883$200, ao Il:lin to Lerio da Fazaoda, psra 
pag;:u· â ~iu~a do juiz de dil·eíto em d íijpil
nibilidacle Lindolpb o Hishello Correia de 

. Araujo os vencimentos q ue s eu m arido dei• 
x0U t16 ~eeebc)'. l Project o n. 3Sõ, d& i902 ) . 
PDgs. 42. i12, 125, UG c Hl7. 

D• 7 :26~,$874, an Mini•t•L'ia da Via~ão, para. 
p?. g(l.men<o <L At•tbur BeiJo, funccionario da. 
Repartição Ger<>l doo 'l' cletrrll.pbos, d~ "~nci
mentos que lhe são devi dos . ( Projeclo n. 408, 
de i902 ) . Pags . 42 , 113, i25, i46 e i%. 

De 30: 230~670, ~o i\lin ist erio do Interiol', pal'a 
~:ttecução d a !enten çll q 11c a nnullou o doerêto 
rle reforma do al fe t· ~s d a Bt•igada Policial, 
Napoleito Gonçahe9 Ou tlenbm•g. ( P rojecto 
n . .10!, de 1002 ). Pags. 71 , 113 o i58 . 1 

De 4;200.$, ao Ministerio do lnteri~ l' , pll.r~ pre-.' 
mio de viuge1n no ::tl um no da F acnlcla.cle d~ 
Mcdícin ~ ela Bahia, Antonio do PN~do Vnl~ 
la da t•es ( Pf Qiec to 11. 11 3, de i 902 ) . Pags. 71, 
114, Hii " 19L 

De S4:l5~$170, ao ~Iin i s terlo dt~- Fazenda, par~ 
pagnrncnto do capitão José F erl'CÍI'A do$ 
Santos em vidudc de ~enten~a pass :l.da em 
julgado. ( P t•ojcclo n. R7.2, de 1902 ), Pag• . 
7i , 114, 151 , 152, 153 ,-i 5~, 1\H, f92 e 216 . 

De 49!$088, supplementar it verba - Secretaria 
do Senado F ederal - do or çamento vig?nte 
par;, pagam•nto r>. um port eiro dispensad o 
com t odos os venci me ntos e a um continuo 
( P1·ojocto n. 44, do 1003). P ags . 79, 10'), 
119 , 150, 179, 190, HH e 215. 

lle 4 :200$. ~o Mini slerio da I nterío1•, par!\ 
occort•er ás despeza s com n man u tenção, no 
e~tra Ageíro, do D. lu mn o ela Escola Pelyl~ell
nica Asdntbal Teixeirn. de Souza . . <[ne oh
te , . o Jll'emio d e q u o lt•atll. o Codigo de 
)~n$i no . ( P rojecto n . 45 , doi90~) . P ags. 79, 
RO , l o·~. 11\l, i 50, 191 e 215 . · 

De 11:250;:\. ao Minislt: t•io do Inter ior , pa ra 
pR.gamer\ to de pr f.!; n1in ao D~·. Jmlo Vi ei r:.~. d e 
A l'~njo pot· d uas ohrns Stl aS e i mpres sil.o 
l!FBSr1s n1ef\nH1 ~ chr~s . { P 1•ojed :) lL 4n, de 
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too3 ). l'A~$. so. t ll\1 , tw, u ~· . t:.o. a.:;2, 
376, 3\KI, •100, 4;i2 6 45:~. 

D o -1:9\11);;, ao Miuisteric• do lnle1•iul', pnra 
aHenucr :l• despczas com a pul .• )icnç<io da 
lllemvl'ia lJi,..(o, ·i<·a .• 1!a Fuculcln<lo de Medi
cint~ d a Bahi a u<,;OII.l a da H''t~i.~·u:, tl{.) . ..: ('lu'siJ,'{: 

d:; mesma F:\ culd ad o. ( l'J•ujucto n . . . J7. do 
1l/Q:J), Pa;;s . 80, ~L ;;-.!, 1!0, 11\!, 151, IPI, 
215 c 2W. 

De tl79$<l24, a o Jd lnis!eriu da :·;uon•a, pa t•a pa
g:unoni O do voncimcu \ oa ao ex- meskc <le 
gymn:.slica dn. exl.i ncta companhin. de ar~i-
1\ccs d o Arsenal de Gue•·•·a de Mntto Gt·o•so, 
. t n w niu Jc•âo Nepomuccno. ( ProjeCLO n . a53, 
de 1902 ). Pags . 128, 1.48, 2({\, ~t3 e 273. 

Do 7 :9.1 5.~1!2, ao Ministcrio da l•'Momb , pnril 
pagar ao ~he f~ de seccào Lia Al f<tndega 1lo 
Pura os ve nl!imeuto/3 que dei xou d~ t·~c~b~ r 
dur"nt~ o tempo t•m qtte " stevo i ll ~galme ulo 
nposontucto. ( Pro,icc to n. :!82, d~ 1~1)1 ). l'<•s•. 
u s. 148. 212, 2"'-. c at .J. 

D~ 54 :546$784, ao i\Jí ni8l<n·io d:\ Üt19l' l'a 1 JHII'a 
weorrer .:L R de811ezu:; eom a l' ~C()US Lruc~f,o tio 
pavilh iio Deodoro, tio 1-lo•pil:> l Ceuh•;~\ tlo 
J<:x~rc i lo. ( Projectn n. 5i , rtc t 'Jtl:l ). l'a:•;a . \30, 
131 , t71, i92' i V3, 20~ I 205, :iiJV, t2t, 2:r1 (l 
27:) . 

De t.641:1>37$-i72 , ao llliuislerio ela Marin lJn , 
pa1•a aHanrl••r ao pngamento duB do~pC7.!l~ 
etfectuadas pelas rul>r ícas « Mm1i~ões nu VI\CS» 
e" Mntct•inl de Gonatrucção naval • · ( ProJecto 
n, 52, de t \103 ). PGge. 131, i:Jz, t il , 172, 
1!)3, 206, 2li o 2i3. 

De .1.64\!:806$571. ao l\Iini"lerio d~ Marinllr•, 
jla1·a oecorrer :ís de•pczM com concedoe de 
diversos nnv i os da A~mada Naciona 1. ( Pro
jec~o 1>. S;l, de i OO:J ) . Pag~. 13-4, 1.351 t :3ô, 
172, 193, 206, 2~2. 223 e :a:l. 

lJe 1: t &J$(lí6, ao Minislerio do lnl~•· ior , pa r" 
pagame111o de gratificaçõss no.~ len tes ela ~·a
cu[d:~de de 1\I cdiciua do Rio de J aneiro, J)r~. 
A u gnsLO de Souza Brandiio c Pod\'0 de A I· 
rnei da Magulhiics . { Projecto n. 80 A, de HlUJ ) 
Pags . '154 , HJ2, 3aO e 84:~ . 

Da qua ntia neccs.•arla para pngam~nto do meio
soldo n que tem direito ]), Ba!Gino. Maria 
NeiLo da Co·5ta., mãe d o í'allrcldo nl fcJ·es d o 
ExeJ•cllo Jos6 Netto Si mões dr. Cos ~tl. ( Pl'o
jeoto~ u. 170, de Hl02 e 131 de 19()3 ). Png6 1á l, 
i 55, l5ô e 406 . 

lJe iú : ~OO~(){) , ao Mínist.erio do Jn t..rlor, par~ 
indemni, a ç:\o ao lente d o Gym n:~sio Nacional , 
o Laclu~rel João Ribeiro, da deapeza feita 
CQm n (IUblicaçiio das obras Ili. toria, <lo o.·i· 
m to c IJ•·coia c 1/i.<toJ'i.-. rlo ]l ,·r>s!l ( Prujedo 
11. :Jtl5, de 1002) P<~g . ii.t o i 93. 

ll:t <Jtt«n tia neccssaria , ao Míni.~Lel' iO da Fn
r.onda, pam pa:;am entú u D . .\manda Dolrwes 
l ' itbam, v i uv:~. do c~pit:(o Gui :herma ,lo•c 
Pítham, do meio-~oldo qae lhe e d O'I ido . 
( Projeoto n. 4l, <le i90~. do Senado) . P 0gs . 
i9i, ·J9S, 100, 2G 1, 269 e 29,-;. 

))e li.S: -il\!:j;O~ l , ao Ministerio da Fazend n , pa n> 
Mtender á r estituição de imjlostos so!J•·e ''en
cimen los, devidos a vurios nlinistt•os :\llOSun
tatlos dv Supremo '1'dbuna1 Fcd oml. ( Pt·o
ject·o n. ·;o, do 1\.I:CJ ) , P ag$. HJ~ , ;?1)1), 201, 
229 e .'ZJ(), 

De 9ü2.;,üOO , ao hlinist~riv d:\ Quert'.\ , fi'"ra pa
nt~nta do ord~n:J.do que com rJete ::o l)P,dag·ut;(' 

:'\J!l 

a po~n Lado da rluupanhia ,re tl.l'lilit.X'M •lo f •l 

!i ne to :\ r.~o11 ai ela l_i ucrt·a ''" l'cl'll:lln l. u~"' lc
nonk! h•>llol·nl'iO Jo:.ttniru .\nlrmi" d<1 Oli veim 
Jl:<dncn. ( f'r<>,jeclo n. 1 J.J ll , de 1 ~)():' ). J 'ng.<. 
t1Hi , 2):1 e 274. 

D e 1;;)1);!,000 ~o Minis terio da Guc,·ra , para pn
~amonto do ~ t la r cb. do ex\.inc ~o Arsenal d<> 
Cnen't• rlc J"Mn a mbuco. lllaximo 1•' •· :11\d scod:t 
.-:ilv!L. ( l't•ojo•;tu " - i u; do {()1!2 )· l'gs. 211!; ,, 
27L 

l}~ \J. t~$:*>0, i\0 ~llníst.crio da U n<: l'L' i\.! p ,\t' \1. pa
l;a mculo dos orclcnallo• a q ue ·~om d it•cito u 
e!'.C I'tWe n lu a p o•en\atlo do A•·senal do Guerra 
!l" Bahia Jose J,ul7. Menaes V iníz. ( P rojecl<> 
n. ll6 de {902 ). P ags 201i, 22:1, 27-! e 275 . 

l>é :(8 : 000.~, ao ~li ni•lel'io da Mn ri nba , pum 
pa:;~uue t!lo da pui.Jlicaçiio !lo 2.0\JO excmpb•·e• 
rio Cot!ig~ ln t.ern:ICi•malck ~i F.'llllC ~. ( Projecto 
:J ·, ·1~~.! do .. _i0U2 .) PaJ;;H~ :lU7 1 ~08, i23, 
, .l.f, -~" Q 21:!~. 

IJe r.:o53.$1ti:J. ao ~l l ni :!l.t m·io d:t On~ t·r a, pM·a. p:\
A":unenLo <lv •ocsll·o da cxl illCL<> At·scnal tle 
Uuol'ra elo Pernam buco , T homaz AnLoni ~> 
l•'•·"nl.liaco Bt~t·reio. ( Proj<J<:Io n. 211 tio 1!102.) 
l':.:;s , 2<18, 22:! , ~·1\1, 255, ~.-.rí e 2li8, 

1M ili: 7;;8$, M Mini• torio d"' Fa~encla , au p ple
monLar :i veriJ;I 'J.' ,),, nrt , 25 do ot•çamonl<l 
do n11no dcô i\.101. (ll'r~j~'Cto u. 2-12, tle 1002 ). 
Pu~•. l'OS, 22J , Ull, 2W, o 2~S . 

Do 1.16:$, ao Mini~te\'Ío da Marinha, par:l. paga
me n to da di flerença ele vencimentos n. •1ne 
te m direi to o ex-opet•at·io J osé Pinto d e 
C!lsl~o. ( P.to)e~to n. 231, do H>.J2 . ) Pag~. 208, 
2~0. 23u o 2úo. 

De 8:661.1$. ao J\Iinislerio rl:t ,T,,_~Liça, p~r:t premio 
e impr~~e11o da obra que pretendem publicar 
os Drs. Miguêl de O li voir!l Cou\o e A n~oaio 
Augusto de Ar.evedo Sodré e para indemn l· 
zaç:io ao nr . VicP.n le de SO\lla pela publicação 
da tina obra R witui<;iio da, fli'Onunl'i~ la.tina-. 
( Pl•ojcc\os 11~ . :3GIJ, d 6 100.2, c i 21 , de i 003. ) 
Pagll. 229, 3;; 3, 35•1, :n7, 400 , 401 e 4!J3 . 

De 25:000$, a o Mini~ter io da lllcluslrht, supple• 
mental' á su.b .. con~ ign3~ào - « Gonsignaçõea 
elo art . 3ü do regu l amento"· ( Pl'Ojecto p, 71 , 
dtl i\1()3 ) t:!l.gR · 2301 25•11 2871 2/J\J C 33 i. 

De 2G·1:400$Sl0, ao Miois~crio da. Fazenda, pat·a 
execuç::i.o •l:L """ lenç.a que condemnou n União 
a pagar a .Cunha Parauhos & Comp. o PJ'in·. 
ci )XI l, juros da mora e custas d o proces&O em 
q uo foi eondemnada. ( Pr oject.os n s. 303, de 
f\)()2, e 1 10 de 1003 ) . P:tgs. 230, 254, 287, 
~',)6 e 331. • 

Da q uan tia n~cessaria, ao J\Jin i>L•rio da Fn
zenda, para pagar os rm lenados de mag is trado 
em disponibili tl:\de ao !}r. Al~aro Moreira de 
ll:J.I't·os Ol il·eim Lima. ( Projectos M. 18G. de 
1001,- e 109, de 1903 .) P agR. 239, 254, 2il<.J, 
í:'t)5 c 328 . 

De 4:5:lS$ú4'l, M Min isterio d:1 Iu tlu 5~t·i t~ , pn t•o. 
p!l gnmento de vcnciment.os aos eng-cnheirce 
Cn.et~no C:e>~ J tl' <I e Compo> e .Tos!l cte Nnpnlo• 
'l'ellcs un hl~nezcs, directo,·es geracs, a ,ll)s ri 
Di niz Yill as Dons, direcb r tlc .. ecão, do. 

-Secr elari•\ d o Ju esmo Min ister io. ( P •'Ojedo 
n. VI. d o IVO:!. ) Pag<. 277, '?')J, ?{18, 325, 
:3.Z\l c :330 . 

lJu 50:0()()$, ao Mirdst•,.·io da .1 us ti~a , Jl d!'ol a ur 
x iliar ó. comnl íSS;to iuournbida d• ~t·gaolza. 
o ,J•l Ct.nlgi'IJ.c;so Sck~n tílie1J L;l ti no l~.madennt;) • 
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XIV I :"\ L• I r: I.! 

( l'rojecl<> n. \12, tle . 1903.) Pags . :l78, ~79, DI•J'o•lo;c>e•: 
2'Ji, 2'J8, 3~:J, 3H c :38~. 

A" 200:000~. ao Mini~tel'Ío da Viaçiio, para 
on'li!ilw 1\ lCxpa1iç:1o lnlernacionol <lo Appn
t•tdho~ a Alcool. ( Projer.to n. !J3, de 1903.) 
P«b"~• 27(), 280, 2\JI, 292, 2\J!l, 298, 299, :l21l, 
32~. :J3d, 381, 352 e ~83. 

De J:.t82.~rí00, ao ~linislel'io dn Fn?.cnda, p:.. t·a 
o ahono de sestas c serões n que teeru direito 
01 operados da Ca•a da Moeda. ( Projectos 
n~. 168, de ·1902, e tH, cl~ 1903 .) Pags. 280, 
281 , 330, 336, 337, ~83, 403 e 454. 

De 602:704$()60, ao i\finis l.el'Ío da. Faze nda, para 
da1· ex.ecuçiio {\ scnl.euça do Supremo 'l'ribuna} 
Federa l, que conderimou n llatenda Nacional 

· a pagar ·essa quantie. a Glll·jão & Tavora. 
( Projeclo o. 122, de 1003. ) P ags . 3M, 381, 
403, 460 e 4G3. 

De 8:093$120, no Minish t"io d~ Ouem1, p:na 
pngainenkl de ordenado ao pro leeso1• do Col
legio Militar Luiz Bello L1sbo~. ( l'rojueto 
n. t2a, d" 1003 . ) P ags. 354, 3ü5, ll8 ~ , 4tl!l, 
-160 e 463 . • 

l>c 8:098;S92l, ao Mini~ terio d~ GUCI'ra, pe.ra 
pagamento de orden~dos no IJl"OfeS.iOl" do Col
legio Militar, llemeterlo José do~ Suntoe. 
( Projocto n. 150, de i903. ) Paga. 3;;5 o 3;)6 . 

neclnr·nçiio de 'Voto: 
Dos Srs. lleputados Esm~rnldino Bandeira , Sit 

F1·eire, Joaê Marcellino, Rrlcio F llbo e Ame
rioo do Albuquerque. Pt~g. 14. 

Do Sr. Deputado Enéns llfartins. Pag. ()(j, 

Dos Srs. D~putndos Mello Ma!loA, Esmeraldino 
Bnnderia, Gonçalo Souto, Luiz Domlngo1ea, 
Pal"anhoe 1\Iontenegt·o e Anilio de Abreu . 

. P11g. 66. 
Do Sr. Deputado Dl'icio Filho. Pag, Gil. 
Do Sr. J)eput~do Bricio Filho. Pn g . H9 . 
Dos Srs. Deputada• Bricio F ilho, Corrêa Dutra 

e Heredia de Sá. Pag . 144. . 
Do Sr. Deputado Calog!!ras . P ag . 222. 
·Dos Srs. Depu Lados Hosannah de Oli vei ra, Cor 

los Novaes e Gonçalo Souto. Pag . :!'Já . 
Do Sr. Deputado Olivcin• V.-lladito. Pag . 

260. 

Deflnlçâo dos cargos de calegol'ias corres· 
pondent.es no l<J xercito e na Armada, nov ~ de
nominação aos {JOStos das diversas cl:u!BeA e 
fi xação doe venctmen tos dOBI'eRpec t ivos func
cionarios. ( Projecto n . 131 C, de 1902 ). 
Pag... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
!?2, 53, 54, :í5, 56, 57 , 5-~, 50 e 60. 

Sobre a dit·ccção do P omt.al Mili Lat•. ( P t•o jPt:loH 
n•. 72 A, de 1902 e 103, d e iUO:J ). i'ags. :J,'i, 71 e 
:l20. 

Sohre a d;spenea de paga mento dns d ivido.• ~~ 
F~r.cnda Nacion al de ixada! pelos funccionn
rios civis e militat'es . ( ProJec lo n. 138, de 
1003). Pags. 416, 417 P. 422. 

Sobre o~ terrenos ou proprioe m unicipaes que 
r asuJtat•em de sobras Otl excesso SObre OS 
a linhamentos· de r uas , pr aça s, avenidas e~c. 
( P roJec\o n. 4:J A , rle 1903 . ) P ags , 62, 63 , 
n , 73, 1ot, 318 , 34tl, 350 , 35t, 352, :rn, 
-125, 426, 427, 128, 129, 430, 431, 432 , 433 , 
434, 435, 436, 437 , . 43~ , 43V, 4 .JO, 4-11, 442 , 
4•13 , 444, ·115 , .J46, 447. 418 , 44\1 , 450, 451' 
4-~2. 462, 4fi3 1 461 e 465. 

Elelçõca- Real is:Ldas no Eetado de 1\linns 
em I!! tle fevereiro <lo corrent.e anuo, Paga. H :.!, 
HS, 18-1, IH5, 186, 187, 188, ! 89 c t OO. 

IE(tUCR -especial [>at•a ext~mes de J•repat'IL!oriu~ 
em onlttbr<> do t:orrcnle anno •. ( l'rojecL" 
n, , do i033. ) Pag. 3~;-,, 

Equ'lpnt•açl\ol 
Dos -v~ncimcnloa rl•> r agaclot• e !leis da pnga

clorin do 1'boeout•o 1• ed~rnl ~os do, thcsou
rciroa e rlels da Cailu• de Amor !isaoão. ( Pro
jec_to n. H2, de HI1H.) Pngs. 229, 253, 260, 
2~o o :l32. 

Dos vencimen~! do pesEoal al•t lsti co civ il e 
militar elo Arsenal de Marinha do Parú aos 
do p~ssoal do A1•seual de Mari nh·n da Capital 
l<'ede1·a L, ( P1·ojec to n , 130, de :1903, ) P age. · 376 e 
:399. 

Dos fi eis das allandegas, cujos vencimento~ 
for am equipa~ndos aos doa 2~• escripturnrtos, 
:i. mesmil eatbegorin destes , desde que contem 
maio de :10 annos de servi~o . (Projecl o n. 12~, 
do 1!J03.) Pags. 388 e 389, 

Das di versas :Hlmrnis lt-ações de t'OrJ'eios C:a 
União . { ProJecLo n. :!2, de i \l03.) Pags. SSS, 
:1,<;!), :mo, 3'Ji e 30.2 . 

Ea•ec~iiu do uuo a es\ttt u:t ao mar~chal F lo
riano l 'ei~oto em uma t!us praças da Capital 
1/edcral. · ( P rojectos ns , 33, de 1003, 11. 4!l , 
de 1902.) Pags . 1, 4 e 63. 

Exp(l~lçilo do Sr. Barão de P ed!"O A ffonso 
ace t"ca do proj ecto do :Sr . deputado Mello 
l\Ia!to•, r ef01·mando os ecr viço>s da bygieoe 
publlea . Pags. ~5t) , ~57, 4~8 e ~:19 . 

ne~iSfiÔO dos officiat>S da Bl'igada Policiai 
da Capital F edera l. ( Projecto n. 142 , de E•tabeleei.nlento de empre~as de at•rn a~ons 
1903 ). P<tgs. 455 e 456 . geraes. ( Pr'll''c ~o n. 146, de 1~01.) Pag 2St. 

Dcsnccumul,.çii.o dnR rndch·as d e logica e 
clll littet·aturn do lnternatn o do Ex1.ernnto do 
t.lymnn.~io Nacional, soh n t'e(íel!Cin ele lttn só 
cnthedrat ico. ( P r ojecto n lo B , 1le l 90l). 
Pag. 125, 14fi , 149 e 150 . 

_,iepensa doa exames J'l'aticos de que co~itam 
os a rls. 28 e 29 do reguhmentc de .>l de 

' rn:tr ço da 185! , !).0 ! o fl\c iaes e praças habi
li tados com os cur;;oR · da~ urmae. a que par
l~wem, ( Projec lo u. 22 A, tle l~Ol ). Pags. 4l , · 
7õ '&.17. 

Rxlen•iio: 
Do rlem·eto n. Oôi , d• 7 li" novenllot·n de 1St>O, 
a t odas : 15 Ca ixas l·:conomicas da Uoiíio, qne 
tenham O fundo de r<BCrva SUper ior a lre7.00tO$ 
con tos de réis. ( P rojecto n . f.3, de 1903 ,) 
P a'ls . 248 e 230 . 

A todos os officiaes d~ Brigadn Policial d a Ca
pital Federal do ,:isposto no urt . 83 elo regu
lamet\t~ que bahou r.om o dcc. 4272, de U ela 
,\e~~mbro de 1~ 1)J, ( I'Njeoto n . U 3, d~ 1903.) 
l' ags . 333 e 33ti. 
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l>a. f;ralilicaçiio <JIIO pm·ecbcm o~ chcl<" de 
tHl'll1~t rt~1 Dü·~ctoria Geral r d:L :\dmini!üt"~lçlto 
dos correios tlo DiRtl'icto 1\,CiloraJ, aCJs encar
regados ,ta~ SllC~ursaes do correio nest'l. ca~ 
pila!. ( Pt'OJecto n. 137, de 1\IO:J.) l'n:;~. 411'! c 
422. 

ExUncçilo da Alt'~nclega de ~bc:l.bé, no E•
tado do Rio de .laneil'O. Projecto n. 1.:3(), de 
i!)();!.) p.,~,. 412, 4tJQ, 41)[ e 4ua. 

Faculd,.de dos ERtados contr~>.hiL·em empres. 
limos no exterior. ( Pt•0jecto n. , de 1\lO:l..) 
Pags. Gl, 62, 67 e 6~. 

l~alleciu•ento do Papa L~f(o Xlfl: mnnir~~
t.açoM da pe1.ar da Camnra, diqcu'rsoo, ..te. 
Pag~. 316, :Ji7, 318,319, :120 o 32.2, 

(4 ... avu•• concl'dido ao a~:-5ucar 1 fat•inh~t, 'Xat·qne, 
fumo, ;ll'l"O:J. 1 fe:ljfto. milho etc.., ctl~ •• c~lnslrl!~· 
r:.111lO·!C JíCHCros de raci! deteriOI'llCÜO. (Pt•o
jcdO n. J.J:i.\, d•lll0.2.) Pag-;, 37, 1~0 c 415. 

14~1s.uçiio: 

llas forças ele térr~ p~1·a f> r>:tet'•'icio de 1\104. 
(l'l'oJect., n, ld, tlo 19~3.) Pa;(s. I, 2, H, 15, 
:1o, at. 32, as, 3ll, 40. ,H, 7;J. 74, 75. 76, 275, 
2m, 277, 291, 2\lô. 297, 20s, 3ao, :m. 

no pessoal da Delegacitt Fi•cal do 'l'heMU\'0 l•'o~ 
dera! em S. Paulo. (Projoclo n. 30. do l\l~:J.) 
Pag. 4. 

D;t fot•ça na vai para o exerci c i o do 100 L { Pro
je<:lo n. 132, de l9U3). Pags. 407, ·10~, 409, e 
ao. 

l<~rnnquln postal concedill!l. á cal'l'e~Jiondencin 
o l!wista• do• In~titutos IIiotot·ic~• e Geop·"~ 
pl1icos do Hrazil, do Pará, do Ceat·li, th lla
hia, da S. Paulo, do Paran!t, de ~anta Ca
tb<lrina o dos Institutos Archcolc·gicos de Ala
gõas e Peo·no.mbnco, ( l'rojeclo n.1:13, de HJ03.) 
Png. n. 410. 

Gl'ndua~iio no posto im.medintamente supe· 
rior do ollicio.l do e~eroito o01 da armada. quo 
attiogir o u. 1 da e5cala ( Prüjuctos ns. 55. 
de i!J02 o t25, do i\J03 . ) l'ags . 2U::l, 372, 37:1, 
al\3, ::!94, 3~5, 40-l e ·153. 

Grutiftcaçõo: 
PnJ l"'Õorc, aos officiaes do Corpo de Inferiores 

da :u·mada, em se1•v iço nas di versas secções 
do Quartel Genet•al da i\iarinha (Projecto 
n. lltí, de i!J03.) Pags. 170 e f17. . 

Annu1'l aos ofliciae~ do.Corpo de Bombeiros <(Ue 
se reformarem, correspondente a cada anuo 
que exceder aos primeiros 25 de serviço 
(Projectos n. 228 A, de 1902 e n. 126, de 
190~.) Pag~. i72, tm, 3%, ::1~7 e 384. 

Jndieaçilo do :';r.· Deputatlo Oliveira Yalla
r\ão aftm de que a Camara convide o Senado 
a nomea1•-se uma cornmissio mixta para as
·tudar e propor medida~ conveniente3 8obre a 
reo["gani!=ia.ção do monLepio dos funccio.narios 
civis da União. Pags. 342, 343 e 341. 

Inte••poeiçiio do r ee11 r,so d~ appellação nos 
~aso::. em (1ue deeahir a União F edera-l uu 
e!b que " Fazenda Naclo11al l'ot• conde1.nnada. 

:XV 

a f(Ualq uer pagamento ( Pujet~~o n. :~;~>. de 
1'JO:l.) Pa~. fi.!, 

lnvnl!lilo paruan;t no Alto J'nr11:i. , KstaJo do 
AnH\1-0nM. Pugs. 21 & 2:!. 

I•encf•o: 
De direitos pa1':t ·o mntet•inl importado pnt•a 

o.baRtc."mento dagua, esgotos c il\uminaç.ão 
da cidade de Porto Alegre. (Projccto !l. 145, 
de 1902. ). Pago;. 208, 224, 331 o :r\:). 

Do dit•eHos para. o material q 1te, dentt·o do p~· 
río,1o de nm anuo, importar a companhia E. 
do Forre> J.eopn!dina para reparitçào de sn ~ts 
linha., (Pl'Oject<> n. 39\J, de 10G2 ) Pags. 229, 
:?:;l, 293 e 32\1. 

De diL·ciLos ck hnpot'taciio para d mal·crial de 
que as "amar;~s municipaes' do Cear:, l' reci
sal'cm pn.t·:t aiJa~tecimento da~ua eJn RelU 
mun icipio~ ( f'l•f>jccto 11. de l~u:J,) Pngd. ;!:)8, 
2:!9 n ~41!. 

Licençn solicitada :~ Cpmal'a <loa lkpn t~ulo.•, 
pdt> Dt•, pl'ocut·ndoa• s,·cciollnl. pam pruce~Rnr 
o Sr. 1Jcp11 ~a do F' rotncisco Cot't'e ia Ll 11 L1·n. 
1 Pare~o•· ". ~~, de 1\103.) Pags. ;]Gll. :nu, :rit , 
:IU3 o ·lOL 

Licençn:Í 
l'or tr"~ mez~8 ao Sa•. Dep1llntlo ~f:lllorl lgna• 

cio Via~ Vieh•à, para tra\at· llo ~11a s;ttttle 
(Parecer n. 78, r! e 190:l.) Pag~. 2·), ~V. 171 
e 1n. 

Po1• u•es mezeA, ao s~. Deputado Uaymundo 
Pontes de Mil·nmla, pam lt•atar de AUP. Bande 
(Parecer n. 75, de 1903.) Pag. :n. 

Por um nnno, ao bach:ll'cl ;\ntonio Acatauaesú 
Ntw~•. juiz seccional no li:s\ado do Parú, 
J•:>ra tratar de RUa saurl~ ( Vrojecto~ n. 270, 
de 1003.) Po.gs. :n o 120. p,.,,. um :lllno, com ordenado, ao professor do 
Collcgio 1\líll\at•, J·;rnesto de la Ulviere, para 
Lt•atat· do eua saude (Pro;eclo n. 32, de 19U3.) 
Pag~. 63. 120 e 158. 

AL<i u·m anno, com ordenado, ao confere11te da. 
Alf.,.ndega ele SanLos, José Joaquim de Mi
randa.. par:J. tratar de eua eaude \Projecto 
n. 23G, de 1902.) Pags. 71. il3, 15S. 

Por um anno, ao zo e~cripturario da delegacia 
fi~eal do The•onro F•der~tl n<:> l~Apir ito Santo, 
UIJaJdo Ramalhete Maia, pa'l'a t ratar de sua 
saucle. ( P t•ojceto n. 17, de 1Q03. ) Pags. i30, 
149, ei96. " 

Pol' um annor en1 JH'Orogaç:lo. ao 4-ll ·eacriptu
ral'iO da Estrada de Ferr'o Cetltral do Brazil 
.J••iio A ugttsto AntullM de F1•eita$. ( Projecto 
n. 318, de 1902. ) Pags. 154, 192 e 216. 

Pur seis meze:o;, em pt•orogaçã.o, n.o encarregado 
. do deposito de cn r vão dn. 4' ri i vis fio da Es

trada de Ferro Central do Bt·a~il , !llanoel 
Candido Cordeiro Dias. ( P1•o jecto n. 380, de 
1902. ) Pags. 1t:í4, 192 e 2 16. · 

P or tempo indeterminado, para ~ralar d e sua 
s:vHie, ao Sr. Depntado VictorinQ R ibeiro 
Carneiro Uonteit·o. (Parecer n. 77, ele 1903.) 
Pag>. :L71 o 192. 

Por um auno, ao Dt·. BcruaJ•diJJo Fet•t•eir a da 
Siha 1 winis~L\J rl•J Supl'é\lhJ TriLunt.Jl _ F~
del'ill, para tratar de aua saude. ( PN.Jec to 
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n. 51 11, de 190:], do Senado) Pag;, 180, 
207 e 22G. 

l'or um anno, ao 4•• e~cri(ltura.rio da Alfnndega 
do Pal':i. Luiz Coelho l•'Hho, paro. tratar elo 
su<~. saude. ( Pl'Ojec!O n. f5<.i, de 1\102.) Pngs. 
1!J5 e 224. 

Por um anno, tto conferente da Alfantcga <lo 
:-iantoa, Antonio ltulino de Andrade Lima 
.Tunior, para h•ata.r de sua saude. ( Projecto 
n, in B, de t'J02.) Pags. Hl3, 22~, 213e 274. 

Por 11m a.nno, ao :-5r. Joaê Dionysio Meira., 
assistente eifectivo do OIJsm·valorio do Rio 
de J aneil'O, para tratat• de sua snude. ( Pro. 
jecto n. 255, A, do i902.) Pags. i9G, 22l, 
e 274. 

Pol' seis mezes, ao commissario g-uarda-ma
rinba do cOl'PO do fazenda da armada, Oscar 
Pienl•nauer, pat•a tt•atar da sua saude. 
( Projeclo n. :l(l2, do 1~02.) Pgs, 10::;, ,221 e 
2~. : 

l'ot· um anno, ao :J·• escripturario do Tll·<souro 
l~ddet·al Rnymundo de Castro Pereira llego, 
pa1•a tratar de sna saude. ( Projecto n. 35\1 
A, de 1902,) Pags, i95 o 22;:;. 

Pot• um anno, em prorogação, ao Dr. Samue! 
ela Gama Costa l\In.c J..>orwell, lente da !!'a
cuidade de· Direito do Ilecife. { Proje~~o 
n. 66, de 1903. ) Pag~. 199, 229, 253 e 314. 

Por um anno, em prorogação, ao Dr. Alfredo 
M01•eira de B:n·roo Oliv~iL·a LhnD., lente dó!. 
Faculdade de J..>ireito de S. Paulo, ( Pt·ojecto 
n, 73, de 1903.) Pags. 216, 343, 348 e 384. 

Per (jUatro mezee, em prorogaçfio, ao Dt·. Epi 
tacio da Silva Pessôa, pl'Q.ClH'adm• geral da 
Republica.( Projecto n, H1 A,· de 1903.) Page. 
352, 353, 376 e 400 •. 

Por um anno, em prorogacão, ao ajudante de 
estação da E. de Perro Central do Brat.\1, 
Jaão d!l. Motta· Mncêdo. ( PJ•ojeclo n. :1.20, de 
11103.) Pags. 353, 376, 400 e 453. 

Por tempo indeterminado, ao S1•. Dep•tlado 
JJr, Paulino José Soares de Souza, para 
·bt·aiamento de Baude. (Parecer n, 82, de 
1\!03.) Pug. 454, 

Por um anua, ao Dr. João Lopes Pereira, juiz 
federal, da secção do Eet:.do do Amazoo.as, 
l Projeclo n. 115, de 1903.) Pag. 454. , 

Porumanno, aoDr.Joaquim l:<'ernandes da Costa. 
Uma, inspecto~ de saude doa port9s do Es~udo 
rto Maranhão, para tratar da sua saude. 

' ( P rojec\o n, iH, d~ 1903.) Png.·454,. 
Por Ires meze•, para tratar do ·sitilo Ralide, 

ao Sr. Deputado A l'thur de Souza Lemos. 
( Parecer n, 83, de i903) Pag.;. 466. 

I'or um anno, em prorogação ao am<~.nuense 
do l'riuunal Cidl e Criminal, Aug~!to Mo
reno de Abgão, p:ll'a tratar de su~ ~anrto. 
( Proje~ \0 n. i •l5, de 1()03 ). P;1g, 4®. 

Por seis me1.~a, no cnpitãn de mat· e guerra 
. Jnsé Frn neiseo da Conceiçiio, l'ara ~raLamentn 
de sua saude. ( Projecto n. 146, de 1903.) 
Pags. 466 e 467, 

,Linllle de idade pano. a rclul'loa vulu11tat·ia on 
compulsor ia dos o1!lciae~ <lo curpo de saude 
doe~ercito ~ '( Projecto, n, 137 A, do 1\102.) 
Pag; . 62 e. 78. 

IUe•umr;;em do Poder Executivo: 
Solicit~ndo ~ coo.cessiio de um c~edilo de 

1 :97~$GiJO, ouro e 41i2:032.$52ll, pa pel, para 
pagamer1to dP- dividas de ~x~rcicios lindos, de 
varioe minieterios. r~g. 15. 

Solieilando 11m ct•edito do \79:400$, para pa• 
g.'lmento de tjttros ü Com2Ja,qnie .iJu;:iliai'l'c 
de.-: Uluim.ins de li't l' ltH }J~ ·{:~il, pa.t·& a co n-
5h'l!cç;'io da l!letrad<e de Fe rro de S. :-iol!~~
tiào o. S. Oalwiel , no ~;s tado tio ltio th·a.nde 
do Sul. l'ag, 15. 

S0licit·\ndo um crcdi lo <lXt.r~ordínario de 
4:538$ü40, ao ~!inisterio da Viação, para 
pagnmento de dons directores gemes o um 
Di<' e c to r do Secção da respccti v a Secre
taria. Pags. 60 e 61. 

tlolicHando um credito de i4:!5li6$100, no Mi
nisterio do i'llario.ha, para cumprimento d<t 
sêntonça que annultou o decreto fJ''" demittiu 
llicardo José Barrados, to e~criptut•ario da 
Conladm·ia de 1\larinha, Pag. 97. 

Solicitando lUll credito de 50:000$, ~o Mi
nisterio do Iuteriot•, pat•a. occorl·er tis despezas 
co•n. a in~lal!ação dtJ ConSresso Scientiiico 
l.atlno-Amortcano. Pag. t.3. 

S::.licítando um credito de i0:004~'\)3·1, ao Mi· 
nisterio do Interiot•, supplemen l·ar á ruhricu. 
- Gymnasio Nacional. Pag. 138. 

Solicitando um credito de 8: 000$, 110 Mi
nisterio do' Jnterior, para ajuda de cus~o ao 
lente da Faculdade de Med icina do Rio de 
Janeiro Dt·. Ernesto do Nascimento S ilva, 
no desemp!nho de umll commiaaão ecienti8ca. 
Pag. 138. 

Solicitando o credi!o de 5U:Ot:l$200, ao Mi
nistorio da lud ustria, pat·a occorr<r ás des• 
Rezes de cueleio da ~~ lt•c.da de l<'orro de 
S. Franscisco Xavier ao Commercio, i ncor · 
parada á m. de F. Central do Bt·nzil. Pag. 
23ô, 

Subme tlondo á a)Jprovação do Congreoao dous 
projectos de convenção, adaptados ua Cou• 
venção lntern~cional realisadc. em Paris,
para estttdar os meio3 para a repressão do 
kafico de m ulhere• lmmcaa. Pago. 247 , 

SolicHando o credHo de 32:000.'), ao Minialel'Ío 
da Juoliça, para 1mgament.o de ajudas dP. 
custo aos memuros do Congresso . Pag , 262 , 

Solicif:mdo o credito de 55:000$, ao Ministerio 
da Jostiça, para a const rttcçi o de uma ro
tunda pnra exposição permanente do• pan<J
r amas do fatlecido arti stfl Victor Meireltes. 
Pag. 262. · 

Solicitando um cred ito de i :806';451, ao Illi
nistel'io da. Justiça , para pag~tmento de gra
tifica~iio ao C<trador das mas~as fall idas, 
bacharel Luiz Tei~ei ra de Barros J unior. 
Pag. 262. 

Solicitnndo ~m cre(lito de 0:145~160, no Mi
ni ·t~rio d:t nu. rra ; para pa gaman to do se . 
crDl•rio nposentado do e"tincto Arsenal de 
Guer·ra de P ernambuco, bacharel José Fra.n· 
cisco Ribeiro Machado. Pa g-, 2(\.~ • 

Solicitando n extincção da Alranrlct'a de Ma
calré Pag. 2\l9. 

~olicitando o credito neceosario para pn.gar 
a.o jui~ Jed~•·al, na seccão do Espírito Santo, 
a importancia que o m esm o d outor pagou 
iudovid:uueula li t itUlú do Íl!lpO~ I(> eoiJre 'ICll• 
cimentos. Pag. 2'.)9. 
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Solicitando o credito rl• J·i\3~$770. ;~o Minis• 
terio dll Vin~ào, para pagamentoacs hc•rdciros 
do l<lep rapbiela ela f{et•a,·tiçlio Ge1•nl d<>< 
Taleg1·apho~, G•!ntil Homem de Oliv~i'•'t. 
J>og. 323. 

Solicitando m·editns Allpplemcnlal·c~ ás verbCJs 
3" e 7• do art. s• da lei do orç~lln~nto ~m 
\Tig-or. do .\liuist,~rio da=) !'(ela.,;ões E!tet7iol·e:s . 
Pag. 375. ' 

Solicitanclo um cl·odito supplem•ntar ao er"
dit.o a.berlo p~lt"l.t. as deAtWZ~.s c(Jrn a mi~são 
eneart·e~ada de tt~a.tar da ques~ã~ • de liu·.itefi 
com a Guyana lnglez~. Pag. 375. 

Soli"itnnrln o erad1to de L4\JO:\J57'5512. M ~li · 
niRierio d.\ Ouel'ra, aupplomcn1:lr á verba. .Je 
c ~lunir;io de Uocca ,.., !lD pt•cscmta e:lel'cic!o. 
h.g. 375. 

l\lluHJI~oc•-•B 1l;t clnu•ul:t 88• dn rlA<!L'êlo 
n. :3~!2, de l.1 d-. ou~·•lmo de IUOU, r...!:•li>o 
:i conce.ss:IG fai·n, it Comp~nhia. Ferr~a o J·i"lu· 
"ial !le Tocu.nLinA e Ar3guaya, ,:cs~iOIHU'ia 
de l~ >lr,td:• da Fot•t•o do Aleoha•;:t a Prain da 
H•iahn. ( Projocto u. \54, de \'}()2.) Pag~. 
245, 255, 2~7, 258, 411 e 412. 

Oa•çonmento: 

Da deApeza do Uinisterio da Guel'l'a, pm·a 
o exorciclo de 1901. ( Projeclo u. U7, tl~ 
i 903,) Paga. 467 , 468 e 46!}. 

Oeral da Receita pat•a o exe1•cicio de 1904 ( Pt·o· 
post~ do Governo ) Pag•. 85, 86, 87, SS, 89,. 
90, 91, 92, 93, 94, 95 e 1)6. 

Penaão: 

De 500$ memaea a D. Maria Helena da An
drade Guimat•âes, viuva do General Arthur 
Oecar de Andrado Guimarães. ( Projecto n. 
de 1903. ) Paga. 27 e 33. 

De 30$000, mensaos a D. Get·~Ndes dos Sanlo~ 
e Silva, viuva do guarda. da Alfande;::a do 
Maranhão Joaquim Sílvestre de Souza. e Si! va. 
( Pt•ujecto u, 127, de 1902.) Pags. 195 e 225. 

De 60$000 mensae•, ao alferes reformad" e 
rnajor honorv:~io do Exercito Manoel Carlos 
Machado Vieira. ( P rojecto n. 222, dA 1'}()2.) 
Paga. i951 225 e 226. 

De 100$, meooaes, a. D. Vit•ginia Lame11ha Lia~ 
de Souza Schieller, v iuva. do capitão-tenente 
dn Armada João Maximi liano Algerrnon 
Ridney Schle.tler. ( P roj e c to n. 224, de :1\.l02. ) 
P~ge. :1.95 e 2.26. . 

Petl~iio doe empregadoB da secção de ma c h ina.e 
da Alfandega do Rio de Janeiro, aolliciLaudo 
augmento de aalarios . l'ag• . 237 e 2!8 . . 

Pa•ecetlencla obrigatol'ia rio casame~!o c ivil 
ao religlo~~. ( Pr(\jech n. 106, de l\l03. ) Paga, 
263, 26l, 265, 26ô, 25 ], 2~4 e 295. 

P.roroga~iio do pruo concedido A Sodedade 
de Montepi G Geral e Economia dos Servi
dores do Eslado para indemnie<1r no Tho!ouro 
Federal d11. quantia de que lhe é davedora.. 
( Projocto n .. 94, ele i\.l02.) Pago, O~, 113 e 159. 

Vol.lU 

Que .. tiio elo ·"'cre. Pa~e. 32-3, 324 e 325. 

lleeonhecln1ent.u: 
Da posse do h,,.picio otc. (Prnject-n n, 146, Hl02.) 

Pagos. 208 1 2t2. 2L3, 2l·lt 2-!5~ 22t..l , :t2i, 252• 
253, 28!, 285. 28(; e 2tl6. 

Di.t Ac<tdt!JUI3 Ue. Comn:.tercio tlo Rio t.la Jaueiro 
o da Escola p,·:J.tíca do CGmm•rciode S. Paulo. 
( Projedo n. 1/JO. <le 1\103.) Pag •. ~89, 321, 
322, 3:!3, :3.2ü c 3!:-"7. 

Ref'nt•:rnn: 
Dos serviço• <;la. hygicno pul,lica. ( P rojecto 

n. • de j 9ll3 ). p. g~. 16, n, i~, 19, .20, 21, 
tis, 13'J, 140. 111. 

D:~ l~i ,doiln1·•l para nR eleiçí\e~ fcder aes.( Pz·o
.tedo n. i07, li• 1\lO:l, ) Pags. 302, 303, 
301, 305, 306, :!07, 3013, 30CJ, 310, 31l, 31.2," 
3L1. 

C<•rnpulsoria rio• offici~•a do e3:ercito e da. ar· 
mada ( J'rojPcto 11 13~, de t!l03). Pags . 417 
{22 o 42~. 

Reguhunelllt"cão das tna1·cus de p1·oprie~ 
dada doa anlmaes muar, caYa.llar c vaccurn, 
l'ln todo "ter•·ilrJrio da Repultli~a. (Pr•'.ÍilC lO 
n. 105, tle HlO.:l ). Pag. HO, lll, 1.261 i27,i2S, 
i46 e i47. 

Relevaçiio: 
Da pre-scripçã:o em que incorreu o ex-dernta.do 

João de Siqueil'a Cavalc:l.ll tr•, para receber 
os •ub<irlios o: que ti uh~ dí <'ei to ( Projecto 
u. 2:..2, de i!J02 ) . Paga. 71, U3, 15\l e i60. 

Da prescl'ip~iio em que inco" cU D. Maria 
l~t·an'Cieca M~llo do Carvalh, , viuva do ca· 
pl\ão -tenente bonorario Trajano Augusto de 
Carvalho, para receber o meio-soldo q•ze lhe 
compete. ( Proj•cto n. 326, de t9J2) . Pags. 
i9;>, 25i, 25.2 e 253. 

Da prescripção am quA in~orreu a vi uva do c a
pitão do ex~rcito Luiz !lh.ria de Mello Oliveira, 
para recebe,· ao pensões a. que tinha direito, 
( Proj e c to n. 336, (te 1902 ) . Pags. i 95, 228 e 
.240. 

fteol"ganl•acão: 
Da Ju•tiça do ·Districto Federal. ( P rojecto 

n. 99 B, de 1900 ). Pag~. 3, 4, 5 1 6, 7, 8, 9, 
iO, H, 12, i3, 33 :34, ~6. 36, 37, !60, 1.61, 
iti2, 163, 164, 165, 100, 167, i77, 178, 119, 19S, 
Hl9, 209,. 210, 211, 212 e 222. 

Da Marinha Mercante Nacional. .( Projeclo'-n.. 
18, de 1902.) Pags. 72, H4; :ll5, L6, H9, 
126. 23l, 267, 268 e 269. 

Do q u "d ro do• pharmaceu licos da a rma i a. 
( Projeeto n. 269, de i9tl2). Pags. 128, i2\l, 
!30, i48, U9, 22J, 253, 258, 259 e 28B. 

Da lei que só par mitte que sejam delegadoi 
de policia bachareio em direito . ( Proj ecto 
n. 82, de 19J3 ). Pe.g~. 248, 2 1\1, 2Gi, 252, 
337, 333, 3)5 , 393, 397, 398, 404, 405, 40ô e 
42.>. 

Do moutapio dos funccion•rios civis da Uuião 
( Projecl~ n. 3, de 1~03 ). Pag-a, 335, 342 o 
343. 

Re1•re•entao;iio: 
Da. Sociedade Au~iliad<>ra do! Agricultores 

í1cerca da. Conf,rencia de Bruxellas na pari~ 
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relativa á• taxas d~ importnçiin do aA.•IlcM ISub,.llt.ul(,'iio de mombr os da~ commissÕe• 
e prodnctos eirnilaree. Pa~s. 23, 24, 25, 2G, tt,. Canlitl'>l: 
357, 35S , 35:1, 1Hi.l, ~~G1, :3G.2, 3G~~ 1 30~, :J651 Da. <.~o n1mi~a:i.o d 11 Ccns t.Jt u i~ão , Legí9!tl ~5. o c 
3ôO, 357, 468 e ~t)\1. J<~•:i çc.Pa~. !IJ!J . 

Dos pratiwun~es e carteirns do6 Col"L'~io;, de Da _Cnuamiss/i.o J l.l Pensões o Con ta~ . i 'ag s. 12:1 e 
Abgôas, vedirulo <1UJtWmt1J Üf! \' Cllt:Unenlo:s ~~i. 

• Pag•. 12:-1, i2L Da C<:.tn•••issii.o do l noku cç:i. o o S /;u do P(<bll oa. 
Dos empre~ados dal! C•lrreios .te S. Pauln pe- P:;g- . 2 ti'l. 

dinll,J aug mcnto de v.encim•·nt-v :;;,. Pa;;:;. 300.e Da. Gonl JJJÍfiRJ.o d.~ O.r~amtJ nto. P;]g. 287. 
301. Da f ~tHnnüfOI~án de Coru> Li t lt !t,•ã o~ L e~i s la(,;ãO Ju s. 

Dos emprepn~~OR cl or; crnraios du ~1illa.~, pc- ti~~L. Pai; · :·)26 . '"' 
dit\do augmento de van"imou t ·•· l'a~s. :lU!. Da Commis'ao de OIH·n• Pul>l icna. Pag . 343. 

De di,·eraos !nduslrtat•s d.e S. Pau lo, conlra o 
prõjccta liA lei qnf'. l!!t:'!nta d~ pagam~~ n to de 
imrosto o matedal impN·tnrlo par· a ab '-~t .. ci
mento d 'ag11a., iUumlnação eeB:.;otosclo. ciUa.il~ 
de Floríanopqlis. Pag'! . 419, 420 ~ 421. 

l!!luhveução cte 20:000$000 ao Dr. Vi tal n ra1.il 
~lineiro da Cantpanlu., pal· a , no ef;t ra ug:·iro 
tu1·nar conho.:: ht o o t t·a Lamen to d a en v enena
mento O(Jhidí co e aperfoiçua r·ee coa s~U :i es
tudos set•umtlwrapic"". ( P t·ojec Lo n, 108 , dQ 
1\.lu:l.) P"gs. 301, 302 c 327. netlnerlmentn de info<·maçõe• ao Governo 

llo Sr. lJeput•do Oli•eira V:dladão. t>ags. 
282, 283 e;i\1!. Suptn•e .. ,.iion da leg~çáo 

::la11t:1 Se. ( Projectu n, 
99e 111. 

d <} Bra!il .i un to á 
de 1903. ) l'a;; ~. 9~. 

neatnbeleclmentn: 
Do Jogar de n:<\ttralis~a ajudante da secção no 

zool,gia do~Juse<L Nacional. (Pmje<>bo• ns, 273 
A, de i9v2 e itt , do 1903 ) • Pa gs . 78 , 1 n, 
154, i\12, 287, 29f> e 332. 

Do direito 5. porcep<JãO do monte-pio e meio 
soldo deixado por aeu irmão, o ca pitão de 
mar e guerTa Rudrigo An\oni" 

4
Delam:u·e, á 

D. Julieta de Lamara. ( Pt•oj•cto n. 3~8, de 
1902). Pags. 1~6 e 250. 

11\everlliio: 
Em favor de D. ·catbariua Noftueira Godoy. 

da pensão que percebia seu pae, o finado ex
Benador do lmperio Dr. Joaquim F'l•ll'ta no 
de Goctnr (Projecto n.6ô, 190J ). Paga. Uli , 
330 e 383. · 

I<;m favor de D. Thereza Casar Lo:treiro, filh a 
aol\eira do fallecido maj..r Bernar,to Cesar 
Louréiro, da pensão quo p<•rcebia ~ua mãe. 
( P1•ojectv n. 63, de :l902) Pa g. 18l. 

l!:m favor de D. l\farb Carolina Na b •co de 
Araujo, da p e tBãa qua rece bi" sua fallecida 
mãe, viuvado s~nadol' José 'l'ltomaz Na buco 
ele Araujo. ( Projecto n. 24.\J, de 1902 ) 
Pags. 195. 227 e 228 . 

Em ÜI.V<ll' da viu va do engenheü•,) Eugenio 
F rederico ct e L.osoio SeiblHz, da pa •·c·e do 
~·Jn Le·pio que competia á sua· filha solteira 
Já fall ecida, ( Projecto n. 3~7 , de 1902 ). Pags : 
i9ô, 240 e 250. 

E"m favor elas filhae da fall eciola ·D. Cecilia 
.Car va lho da Cnz Ferreil'fi, viuva do m"jor 
de e ng~nbeiros Francisco t.la Cruz F e rreira 
Junior, da peosã.o que a viuva perc~bla. (Pro
jecto n. 376, do 1902). Pags . :1.96, 250 e 314. 

Do contra-almirante reform ad o Euzeb io d6 
P;,iva J,egey, a o e~rvico actiro tla At•mada . 
(P rlljer.tn .n . 295, de i !lu2 ). Pags. J46, 347 . 

1\ovl&õ.o da npose n tl\dori~ ilo coutil.dor da ad. 
nlini s tr~cão dos Correios do Cenrã , Jo~t.quim 
del\lace~g Pi~ne·~lél· ( ;r~j ecto n. 33, de19J1 ) . 
P aga. 2-. , J/~ t, -S t e -8j . 

Telc;;t·nm•nall: 
.. Da Camura doA DeputadoA do l~s tado d a Bahia, 

communican rlo o voto de seu pe<ar pelo l'o.l
lccímento úo S•·· Depulado A da.lber to Gui
ma.ràes. Pag . i.ô . 

Do pre,idente do E~ta ü. , dn Cen l'á com m nn i
can.lo a inat~llação ti a A•aam bléa Legi•la
IJ va do m es mo J<;s tado. Pa~. 67. 

Do l'l'esidenle do E•t~do de llfi nM, congra L•t 
Jando•se co m a Camara pe.Ja da ta de 1.4 de 
julbo. Pag. lt:l6. 

Do presiden te do Estado da Par;~hyha, envi
ando co nj.(ratula ções pela data de 14 d6 julho. 
P .•g . :<36. . 

Do Nuncio A.postolico, de Petropolis, a grarla
dece nd o as ma tti fes tacões de p. zar da Ca mara 
p elo ú•ll ecirnent o do Papa Leão XIII. P ag. 
322 . 

Dv ~Jt·e•idente do E~ tac!o de Pernambuco en
vícwdo os da dos sobre prod ucçiio e expor
ta~iio ele ll.SStlcar , pedtdos p ela Camura.. 
Pa.g. 3&:> . 

·rrnnsrere ncia da Escola Preparatoria e de 
Tu.ctica da cidade do R io P a rdo p a ra u de. 
P urtu Alegre. ( Projed o u. 4 A, de 1903. ) 
Paga. 42, 77, 0 5 e H8. . 

Veucime ntoR dos agente., do Correio . (Pro
j eetG u . i 3l , de 1.9J3 . ). P~ gs . 170,_ 4!0 e 111. 

Verba de 6.001$000,' anll.uo.cs, para -deopezas 
de repres"n ta.çàq do pr eside nte ua Cam a r a 
tlu< Llepn ta d os . ( P t ojeet!' n. i 05 , de 19',13. ) 
Pag s. 283 • 2~4. 

Voto de pe:.:aa• : 
P elo fo.lledmen t o ao D•· : Dionysio Go nçal veo 

Ma t• t in.l , ex·d·ep utad o pelo E stad o d a Bahia 
P a g. 67 . 

P elo fa!Ieci me nto do Dr. A r is Lide& ds Araujo 
Maia , ex-rep resenta nt e d o E•tado d e l1iuas 
Geraes . Pa:;s . 3H c 342. · 
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CAlVIARA DOS DEPUl'ADOS 

Pl'csi'lonoia dos S1•s. Ptwla Guimm•ti0.9 (Pr.Jsi•lcnl"), Qliveira Figr<eú·edo (f' Vice-Pre
sidente) e Paula Guimm•t7es W~'es·:dente) 

Ao meio-dia pl'occde·se á. chamada, a quo 
respondem o~ S1·s. Paula Guimarães, Alen· 
car Gulmarãe!, Thom:tz Accioly. Joaquim 
Pires, Eugenio Tourinho, S(\ Peixoto. En<l3.S 
Martins, Atu•elio Amorim, Passos Miranda, 
Jos~ Eu~ebio, Luiz Dorningueil, Rod1•iguos 
:Fernandes, Ra.ymundo .. • ~rtb.ur, Auizio de 
Abreu. Vil•gi!Jo Bl'igido, Francisco Sá, 
Eluardo S&ulart, se .. gio Saboya., Gonçalo 
Bonto, Pereira. RAiS, \Valrmdo Leal, Tdn
. -dade. Soares Noiva. Abdon Milanez, Cclsv 
de SÓuza, Bricio Filho, Esmet•aldino Ban· 
-deira, Corne:io da Fonseca, Elpidio Figuei· 
redo, E_pa.minondas Gracindo, Arr·o~ellas 
Galvão, Oliveira Valla.d.ão, Domingos-Gui· 
marães, 'l'ost:.t,Pinto Dantas, Paranhos .Mon
tenegrci, Rodrigues Sa1Lhnha, Ma;rcolíno 
Moura, Moreira. Gomes, José Monjardim, 
Ga.ldino Loreto, Hercdia de Sá, Augusto de 
Vasconcellos, Fidelis Al"Ves, João Baptista, 

:Silva Castro, Lourenço Baptista, Julie San·. 
-tos, Himrique Borges, Mauricio de Abreu, 
·Oliveira Figueiredo, Cn.rlos Teixeira Braa· 
dão, José Booifacio, David Campist:1, An· 
thero llotelho, Antonio Zn.c~rias, Lamounier 
Oodofreclo, Calogeras, Carlos Ottoni, Manoel 
Fulgencio, Nqgueira. Lindolpho Caotano, 

- Padua Rezend~,. Galeão Car-tathal, Jesuíno 
Cardoso, Rebouças de Carvalho, Costa. Ju· 
nior, Ferreira Braga.,' Miranda Chaves; Leite 

.de S,ouza, Paulino Cal'log, Azevedo Marques, 
Vov. IIl 

B:ll'nartlo Antonio, Aqnino RiiJeiro. Carlos 
Cavalcanti, I..amenlw. Lins, Francisco To·. 
lentino, Paula Ramo~. Soares dos S<J.ntos, 
.luYen::ü Muilm', Barbosu. Lima, Domingos 
Mascrtl'8Dha.s. Cassiano do Nascimento, Vcs
p:tsimo de Albnctuorque, Diogo Foi'tuua. e . 
Humurn tlu Cana.llw. 

Ab1•e-se a. Slnsão. 
F.' Tida A sem dAln.te app1'ova.1la. a acta da . 

scssio n.ntccedontc. 

OIWE~I DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero legal para se procedel' 3s votações 
1.\.as mat.e-r\as inrlic"\d~Ls na. ordem do dia, 
passa-se á materi't em di~cussão . • · 

E' aonunciada. l\ 3• discussão do projecto 
n •. 49 B, de 1902, autorizando o Governo a. 
mandat erigir, em uma das praças desta Ca· 
pita!, uma estatua. em homenagem ao Ma" 
rechul Floriano Peixoto, e damlo outras _pro
videncias com a emenda offerecida ao mesmo 
proje<ltO. 

Ninguem pedind.J a. palavra., é encerrada 
a di;cugsão e adiad:~. a votação .. 

E' a.nuunciada a 3• discussão do projocto 
n, 18, elo 1903, fixa.odo as forças de torra, 
Ptil'a o exercício de HJOL 

i 
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' ANNAES DA CAMARA 

O Sr. P.resldente-Tern a palavra 
o Sr. Carlos Cwva.lcanti. 

O liir. Carlo• Cavalcanti vem 
expor á Ca.ma.ra os motivos que o Ieva.ram, 
ainda. uma vez, a discordar doa seus collagas 
da. Commissão de Mal"inha e Guerra, na. ela
bora.cão da. lo i de tl.xação de forças de terra, 

. ora. em debate. 
· · . Oillustre relator do projecto, cuja.di;;~cussão 
. __ tem a honra de iniciar, apresentou um bri-

lb.a.nto trabalho, é fa.cto, mas não resolveu, 
de modo praticJ, o problema da organização 
dà, forÇa. publica. 

O Congresso vem praticando, de tempos a 
esta parte, a contradic~·ão de rota.t• um e1fe
ctivo d'a 28.160 homens para o exercito na
cional, só consignando verba, entretanto, 
para. 15.000 homens. 

O estado oompleto da. força do exorl)itO, de 
accordo com o ma.ppa. organizado pelo os· 
tado-maior, é o S<'gLJintc; 28 .l6G praça.~. 

Entretanto, o oft'ectivo, dotalhada.mente 
polas diversas a.t•mas, ~o :seguinte: 

. Engenharia (unica em que 
ba. excesso) ... .. ...... . 

Artilharia. , ............ . 
Cava.lla.ria .•..•..•.•.... 
lllftwta.rh .......... _. ... . 

Total. ..... . 

Completo Exislen te 

826 
4.386 
5.948 

17.000 

28.l!l0 

907 
2._520 
2.958 
8.799 

15.184 

Ha, portanto, uma dilfercnç.a de 12.9i6 
pra.ças. 

Argumenta-se que o paiz não está em oan
diçõJs financeil'as que lhe pormittam ter 
uma fo1·ç<t tão numa~·osa., mas que ~ preciso 
fllanter a ficção. 

Não conhecJ nada mais illogico. Eis por
que fm•mnlou um reflnerimeuto que a Mesa 
opportunamente submetterá. <L consideração_ 
(la Casa, padiruio que a respeito do aS$UTUpto 
seja ouvida. a Commissão de Orçamento. 

Para te:minar as suas observações sobre 
e~ta. ·primeira parte de seu discurso, pede 
lioonça pat•a. lm• á Ca.marl os seguintes tt•e
chos do relatorio do honrado Sr. Ministro da 
Guerra: · 

«A extensão das nossas fronteira-s e do 
nosso littora.L, as cxigencia.s do serviço e da 
instrucçã.o e coJU,iderações relativas á nossa 
situ:1r:ão internacional levaram-nos a detel'
minar para o mínimo do eftectivo dó exer
cito, em tempo de paz, o -que se acha con· 

· s~gnado na. lei de ftx.ação de for()as. · 
·•· _ As nossas condições financei-ras, porém, 
' . Ct)llocaram-nos na o~ntingencia de reduzir o 

I)l.iaimo de vinte e oito mil cento e sessenta. 
lloni,eas a qninzo mil, desorganizando assim 

o serviço, dit!icultando e mesmo impossi
bilitando, a maior parte das vezes, a inst ru• 
cçã.o dos ofiicia.es e praças. 

Em vista disto, julgo impreseindivel ele. 
var-se o etractivo a vinte mil homens, dar
lhe melhor organização c deste modo a.ttonua.r 
um pouco a si tuaçã.o actual, cujas graves res· 
ponsabilidades só avaliamos quando, levado~ 
pela urgencla de momeato,- temos de mo• 
bilizar as no~sas forças, que, pela.s suas con
di~ões, collocam a administração em difficil 
e embaraçosa situação. »-

Passa, agora, a ou~ro pauto. 
Diz o projecto, no seu ~rt. 2': 
« Art. 2. • Esta.s praca.s serão obtidas Jlela. 

fórma expressa. no art. S7, § 4•; da Consti· 
tuição e na lei n. 2,556, de 26 de setembro· 
·~e. <874, com as moditlcações estil.belecidas
nosa.rts. 3• e4>dalei o. 39 A, de30deja· 
neiro de 1892, continuando em vigor o pa.
ragraplw unico do art. 2• o o art. 3• da. lei 
n. 894, de 9_de outubro de 1896 . }) 

O a.rt . 3• da lei n. 39 A refere-se á isençãC> 
da lei e do processo; entre ella§ ha uma com 
que o orador não pó:ie contJo!•dar, e é _a que 
se rofere aos ecclesias ticos de ordend sacras . 
Entretanto, colloc:He deante da. Constituição. 

(A11lsarlo pelo Sr. Presiden te de qu-e se vae 
proceder ás votações, o 01·ado!' in tel"1•o-mpe se~ 
discuJ•so, ficando c~m a palav1'a para o con· 
tinuar depois das votações ·anmmciculas .) · 

Compxrecem mais os SrB. Julio de Mello. 
Raymuudo Ncry, Hos:wnah de Oliveir::t , Ar· 
t hur Lemos, Carlos de Novaes, Ro;rerio d(} 
Miranda, .lndio do Brazil, A:ntoniv Bastos, 
Urbano Santos, Christino Cruz, Beze1·rH 
Fontenelle, Thomaz Cavalcanti, Frederieo 
Borges, João Lope.~, Ta.vare$ de Lyra, Eloy 
do Souza, Fonseca e Silva, Teixeira. de Sá, 
Affonso Gosta, Jos:i Marcelliuo, P 1reim de 
Lyra, João Vieil•a., Morei!'a Alvo ;, Angelo 
Netto, Rodrigues Dod tt,Neiva,Castro Rebello, 
Bulclío Vianna, Vergne do Abreu, Rodri
gnes LimJl, Tolentino dos Santo;>, EduiJ.rd~ 
Ramos, EJorreía Dutra, Mello Mattos, Si!. 
Fr.eire, Americo de · Ãlbuquorque, Erico 
Coelho, Be-lisa.rio de Souz(l., Ct•uvc llo Ca
valcanti, Francisco Veiga, Estevão Lobo, 
Vaz- de Mello, Ribeiro Junqueira, FranciscG 
Bcrno.rJino,Buonode Paiva,Adalboi•to Ferraz, 
Camillo Soares Filho , CarvaJho Britto, Ole
gario Maciel, Moreira ct.a Siiva, Jo~é Lo,bo, 
Alvaro de Carvalho, Rodolpho Miranda, Her
mancgildo de Moraes FH!to, Joaquim T&i· 
xeira Brandão. _Benedicto do s:~uza., Lindol
pho Serra, Abdon Baptista, !J:lyseu Guilherme
e Germano Hasalocher. 

Deixam de compa.t·eeer, eorn ca.us'l. parti· 
cipada, os Srs. Wanderley de Menlonca, Gue· 
delha. Mourão, Dias Vieira, Paula o Süva. 
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lü·nürio Coutinho, Malaquias Gonçalves, E~
tacio Coimbra, Padru Pm•[lambuco, Ray
mundo de Miranda, Joviniano de Carvalho, 
Pellx Gaspar, Saty>·o Dias, Bcl'na.rdo Horta, 
Ga.tvã.n Baptista., Pm•eit•n. Lim~. Paulln;) da 
Souza., João Luiz Al ,-os, LoQnBl Filho, Arthur 
Torres, Eduardo Pimentol, Rodolpllu Paixão, 
A1•nulph<> A~evoào, C~ndido do Abreu, Xa
vi3r do Valle, Victot·ino i\lontcit·o o Alfl'edo 

·Varella. 
E som ca.us.1, o~ Si'S. Jc.ão GayosJ, At•tbUl' 

Orlando, EuzabiJ do Andrade, Felishello 
F>•eirJ, L'-lovogild.) Filgueiras, Augusto de 
Freitas, Bez:J.m:~ot, Laurindo Pitta, Viriato 
Masca.renh·,g, Bernardo MonteiN, João Lu:z, 
Ga.stão da. Cunha, Astolpho Dutl•a, Penido 
Fllbo, C<trneiro de Rezende, Bernardes de 
Faria, Henrique Si!.llo3, Sabino Ba.l'l'vso, Wen
cesláo Bra?:, l:larna.rdo do Camp ,s, Domlognes 
de CastrJ , FL·ancisco Romeiro. Yabis do 
Castro, Fet•naodo Pros~e>, Amat•al cesar, 
Francisco Malta, Ca.ndido Ruddgues, Ma1•çal 
]:')lcobal', Angelo Pinheiro, James Da.rcy e 
Campus Cat·tier. 

O !!itr. Presidente- Ha.vondo nu
mero leg,tl, vac-s 3 pt·ooedcr ál votaçõss das 
ma.teriJ.ll constantes da ordem do dh. 

E'.annunciada a vota~'ão do projecto n. 09 B, 
de HJOO, reorganizando a. jtts tiça do Distr loto 
Fedm•aJ, com a3 emendas ao m~smo olfero
dda.s em 3• diseussio. 

O Sr. Cassinno do Xascj
:llleoto (pela o1·dem) - Sr. Pl"osidente, 
o.nto~ ·de V. E~. submot\el' n. Yotos o pro
jecto n. 99 B, de 1900, rcot•ganiz1ndo i jus
oiça. t.lo Dlstricto Federal, cu me permitto 
requ~rer a V. Ex. se lli$ne con•ultar a Casa. 
sobre si concele invcrsao rla. ol'Jem do dia, 
de modo a ser votado, em primeiro logar, o 
p1·ojocto n. 6, de 1903, ant:Jrizando o Poder 
Executivo a abrir ao Mint~terio dns Relações 
E:.ctet•íores o credito da 120:000$, ouro, ;>nP· 
plementar á verba.- Ajttdas de CtL'lto - G' do 

. <'·l·t. 8° da lei n . 957, de ::lO de üezembl·o 
(lO 1902. 

A urgancia da medida d~tr:rmino. o pedido 
que ora fil.ço. 

Consultada a. Ca.mara, é con·,~edida a Pl'C
fcrencia. pedida. 

Em seguida é posto a votos, upprorado 
om 3a dis<Jussão e enviado á CommissiLo de 
Redaeção, o seguinte 

PROJECTO 

N. 6 -1903 
O Congresso Nacional decreto. : 
Art. Lo Fica o Poder Executivo o.utori

zi.\do a abrir tlm credito de 120 :000$. ouro, 

supple~~ :tltf:~t~ v~~~J~~J!Jj Mj;~··· , s~ 
do art. / ~!Jt;le\ n. 957, de 30 de d"é~· ... bro 
do 190· 1 ~l'i tixa. a despeza geral dí(.&e u-
blica n~Sl& exercício. 1; 

Art.\2.• . Revogam-se as disposi~ooilem 
contrat·i~ ''' ,., _ .- , .. ·;, · 

"'<.. . CU f? l ! [i'r\\ V ·' . , :.--
0 Sr. '·~;,.'f'I'6 ... 1.'Wascl

ment.o (pela ol"deiii}:::Sr. Presidente, n:ts 
me<~ mas condiçõ3s (}O projeato quo aca.ba de 
ser .votado, est.;l o de n. 9, do 1903, autori
zo.ndo o Presidente da Republica a abrir ao 
Miaisterio diJ. Industria, Viação o Obras Pu· 
blica3, o credito de l.lOD:OOO$, par.1 occor
rcr ás dospezas a roaliza1• nos exel'cicios de 
Hl03, 1904 e 1905, com a. representação do 
Brazil na Ex:posiQão Universal de S. Lulz: 
dos Estados Unidos da Amerioa. do Not•te. 

Assim sendo, peço o. V. Ex. haja de con
sult..'\r a ca.~a. gobre si C;JOSente trlmbBm na. 
inversão da ordem do dia, a.tlm de quB este 
projectu seja votado ao tes dos outros. 

Consultada. a Camara, é concedida a pre
ferl'ncia penida.. 

Em seguida é ttpprova.da a seguinte emen• 
da. da Cl)rumissão de Orçamento ao projecto 
n. 9, de 1903: 

Depois das palavras- mil e cem contos lle 
reis -accrescente•se- Otwu. 

!!:' o projecto n. 9, de 1903, assim emen
da.do, approva.do em 3• discussão e enviado á. 
Commissão de Redaóção. 

O l!!lr.Onssio.no do Nascimen
t;o (pela ordem)- Sr .. Presidente, venho 
requerer ideutica solução para o pt•ojooto 
n .14., de l\103, autorizando o Pode1' ExeeutivQ 
a abrir ao Ministerio da. Justiça. e Nego, 
cios Intcrior(ls o credito extraordinari~> de 
17:9Hl$:J54, para ocoorrer ao pagamento dos 
vencimenlos do consultor geral da. RepU.· 
blica. e respoctivo gabinete, no corrente 
exercício. 

Gonsult:l.da ·a Cama.ra, é concedida â pr~~ 
ferencia. pedida. . . 

Em.sop:uida é posto a votos, approvado .. Bil1 
3a discussão e enviado .á Commissão de Re
dacção, o seguinte 

P ROJECTO 

N. 14 -.19:13 

O Congresso Nacional decreb: 

Art. L• Fica o Podel' E1eeutivo autorizado 
a abrir um ct-edito extraordina.rio da impor
ta.ncia. de 17:9UI$351· send<>: 14:919$354 pa.ra. 
oceorrcr ao pagamento dos vencimentcs do 
consultor geral da Republioa, no periodo dE5 
3 de j a.neiro a. 31 de dezembro, e 3:000$ par a. 
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as · delpei.as ·do respectivo gabinete, tu•lo do 
corrente exercício. 

.. . A1•t. · 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

SiLo successiva.mente postos a. vvtos e ap
proya.dos os sJguintcs 

~EQU.ERIMENTOS 

Do Sr. Tosta., offerecido na ses5ão de 26 do 
: ·maz ultimo, cujo teor ~ o seguinte: 
. · ' «Requeiro que o pro,jecto n. 148 A. de 
1901, s~ja. enviado (• Commíssão de Agricul
tura. e Indust:rias Connexas, para dar p:tre~er 
sobre as 9mendas <;~.presonta.das, sem prejuízo 
da. diacUilsão. » 

Do Sr. Bricio Filho, offorecido na. sessão 
de 2o do moz ultimo, cujo teor é o seguinte: 

ior, um ca.rtora1•io, um pJrtcü•o .o trc.~ con
tinuas. 

§ l. • Os seus actuaes vunci men tos ficam 
augmentado3 de 40 • I •• a conta r de 1 • ·de .ia· 
neiro do progimo anno. 

§ 2. • O contador tm•á. ,1:800$ de. o1•denado 
e 2:400$ da g1·atific<tçiio annualmcnto. 

Art. 2.• Rcvogttm·s~ u.s disposições em 
contrario. 

SaL1 dihS scslões, 27 de j unho de 1903.
.:t.~'Vedo illarq«es.- Paulino Oartos.-Re!Jou
ças de Car~alho. - Je stúnJ Cat·doso. - Elov 
Cha'l!es.-Jo,ro Gale,ro Cat'l!alhal . ' 

N. 81 -10·:l3 

.{g!}Jltell/.a rle 30 "lo as actHaes vencime1Has 
dos pmticantes de segunda classe det ;t~mi
nistl'af<To dos Cvn·eios de S . Paulo «Requeiro que o projocto o. 146 A, dó 

1901, so1n prejuizo da. discussã.o, vá á Com.
miss:lo do Constituição, Legislaçã.o e Justiça., o congl'tlSSO Iúcion 11l decreta. : 
Ilara emittit· parecer sobre o mesmo e sobre ,. _ . 
as respectivas emendas,» Ar~. I.• l'l?am a.ugmentado~ de 30 ·1~ os 

_ . . . . ·actua.es venctmentos dos prat1ca.ntes de se-
Sao btlos, Jnlga.dos obJectos de dellbera.•· guoda. cl&sse dos correios de s. Paulo. 

çã.o e; enviados 11 Commissãode Orçamento os Art. 2.• Re1·oga.m-se as dlsposições em 
.segwntes contrario. 

· Rio, 27 da junho J.e 19)3.-A..;~vedo ilfar-
PROJECTOS ques-PauUno Ca1·los. -Rebav,ças de Carvalho. 

N. 29-1903 

CrQa o cargo rle ajudante dn adm·ênist;·ador 
dos correios de S. Pa11to 

O Congresso Nacional dem•eta : 

Art. 1.• E' crea.do o cargo d3 ajudante do 
e.dministrador dos con'eios de S. Pa.ülo, com 
.os vencimento> de 8:400$ annuaes, e 
com as a.ttribuições qua o• Governo deter
minar ; revogadas as disposições em con
ifa.rio. 
, Rio de JaneiL'O, 27 de junho de 1903,
Azewdo 1Vfarques.-Paulr::rw Carlos.-Rebouças 
d~ Car'l!alho.-Jesuino Um·dgso. - Eloy Chaves. 
-:-lolio Galelío · Car'M!hal. 

N, 39 - 1003 

FiP;IJ, o pessoal da Delegacia .Fiscal do Tl.e 
:sot.~ro li'cclol·al om S, Paulo e dá ou!;·as pro

. videncias · 

O Congresso Nacioua.ldecreta: 

,. Art. 1. • O pessoal da. Delegacia Fiscal do 
Tbasouro Fede1•al em S. Paulo será. o se
guinte : um delegado, um conta lo r, seis 
.la• escrip.turarios, seis 2"' oscriptul·a.rios, 
seis 3°• escriptu~·a.I'ios, cinco 4•• escriptura.· 
. J1.ios •. um thesou1•eiro, qnat1'0 fieis, um paga.· 

-Jestdao Cardoso.-Etoy Ohm;es,-Jo!io Ga
leão Oar"alhal. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti 
(pela ordem) requer e ob tem prefercncia. para. 
a. votação do projecto n. 49 B, de 1902, auto. 
rizando o G:.~verno a. mandar er ig ir em uma 
das praças dootu. capital, uma esta tua em hoc 
mena.gem a.o Mtwecha.l Flot'ia.no P eixoto, e 
da ndo outras p!•oviLlencia.s, com ~ emenda 
olferecida. ao mesmo prJjecto. · 

Em segtlida. é posta. a votos e a.pprovada a 
seguinte emendo, do Sr. BlLl'bosa Liml\ · a o 
p1•ojecto n. 49 B, de 1902. 

«Ao art. 2. 0- Stlbstitua.-se: 
E' o GoYG-I'no a.utorilado a indemniza.l' a 

D. Josina Peixoto, viuva. do Mar echal Flo
riano Pei;wto, da importancia de 40:000$. des
pendidos na construcç1Lo do sepulchro do 
mesmo IUat'echal fi) ce:niter io do S . João 
B:tptista.,)> · 

E' o projec to as~im emendado; approvado 
ein 3" discussão f1 enviado á Commissão de 
R.ectacção·para. redig;il-o de accordo com o 
vencido. · 

E' annunciada. a vobçã.o do projecto n.f)9B, 
de 1900, l'eorganiza.ndo a. j u:;tiça do Districto 
Fedet•a.l, com as emenila~ ao mesmo oft'ere
cidas em 3" discas são (3• discussão). 

O St·. Cassiano do NascJ
llllento (pal'a encamínhar a votação)- Sr . 
Pr.:lsidente, a Cam lra. vac votar urna re-
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~:d~~a~~ r~l~tt~~i~o 1.~~~;l~1;<L~~~10 jgil~i'!~.~~ . ,(.~t .. ·1oa!t8tt0.:J;nier'l~_!f: ;_-.">~_ . ;~:~o:~~--··;g,·~~--1·. ·d·o· .h:'o·n·r~o-~ . . -.~_. 
do n1e.smo disl.ricl.o. Talrcform<.l f(li iniciada .u., ~ ~~"~ l.l. aJrr~ . 
htL oito ou noYd annos nest.a C:L~a.e aJ:,; ago1•a t<\tlo pelo H{o~antle do Snl,rlevo,entretal5tõ.,' 
não se chegou a resull,itdo fln<tl. explicar á ~\tm ·.ra. a hem rln. votação, qu&'a.1; 

O assnmpto, nl). rcnlidadc, tl tio grande l'O· emcntl:t n. ,~:l, ... ó co~plcmootv da cmc~dq.'/ 
leva.ncia. V. Ex., Sr. Presidente, e a Cll· n.!J; mas, Cl\1110 E~~ crn tormo~.-~~vor!fu!J; 
marn. bom compl'ehcndcm quea.s opiniücs se poç.1 tt v. to;x. q,J!~;'.ttS?~~~"-il.:fo .• t~o 
entrechocaram po1· diversas vezes neste re- sepa.rtulamontc. ····~~-·,., •. = ... ,~ . .,;..~,...,..,.... 
cinto em relaç~o á maierii1, adaptando O SR. CASSIANO DO NAscnJ~NTo-Mas não 
n,g-ora u Casa o alritre de acceitar esto pro- haveria incouvonionte em votccr ambas. 
jecto e algumas das emendas, f<t?.eutlo cachl. 
um dos Srs. Dcputa(los que se extBrnttram 0 Sr. Presidente-A Mesa. a ttonde 
sob1•e umtt ou outra idéa, até cedo p·onto, 0 pcdhlo do nobre Deputado. 
cessão de ~~u modo de pens[tr sómente 
para 0 andamento do mesmD projecto, 1•0. Em seguida é post;t. a votos e app1·ovada a 
salvando sntts convicções pessoa.es e atten- referida emendêt, solJ n. 9. 
dcndo á D00CS$idade urgente quo h3, om ro· 0 Sr. Anizio de .~breu (pela or
vogar o decrot.o n. L030, que organizou tlem)-Qual é a emontla que v. Elt., sr. 
a justiç<1 no Distl'icto Fet.lel'al. PresidenLe, acaba de declal'ttr apprllvada? 

A~;~sim, é bem de bem de ver que faço esta 
dcclar(Lçiio para evitar (o que, aliás, se tom VozE.>-A de n. 9. 
eonvertílo em c>tylo nesta. Garoara) que 0 SR. ANizw DE AnREu-Estou satisfeito . 
cada um dos Srs. represerrtautes da Nação, 
para enc;tminlmr n votação sobre smts l'O· 0 !Ir. Eduardo Ramos (pela 
spectivas emendas ou sobre suas idúas, este- ·,, t d 9 rilizc com longos renuerimentos a ses_ão, de· o>·tfem)-Sr. FrosJuen e, a emen a. n . 'que 

"- V. Ex. acaba de lei' e de pt·opol' á votação. 
morando até certo ponto o andamento do as- não me parece ter relação immediata com a 
sumpto. emenda a que se 1•efer'J o illu;;tre Deputado 

K mett int uito, portanto, ÜLZ31' claro que pela Bahi'.o,. 
a. votaçã•J.que se vae dar sobre toda. a. re-
forma. da organiz3,ção da justiça. do Districto O SR. PARANHOS 'MoiSTENEGRO - Não 
Fede1•al ó resultante de um accordo, no scn- ·apoiado. 
tido de rlar audamonto ao projecto, resal- 0 SR. EDUARDO RA~IO~-Quo numero t em. 
vando cada um daquellos Srs. DJIJUt<:~.dos a segunda emenda'! 
q_uo se m a,nife>staram sobrá ella a sua opinião 
individual BUbl'L\ ce1•tos e determinados pon- 0 S!:t. GER)[ANO HASSLOCIIER- Numero 83. 
tOS do pr<>jecto. 0 SR. EDUARDO RA)!OS - Diz a cmonda. 

Assim, ousaria pedir aos meus collegas da n. g; «Em vez de seis juizes do cível e do 
Camara que níio crcasscm de modo algum cornmerdo, diga-se: tre' juizes do civd, tr es 
embaraços :1. votação, porque o n,ssumpto rlo comrnercio .>> 
t erá, depois de transitar aqui, em 3' dis· Diz a Commissão: «A Com missão não p6de 
cussão, de ser submettido ás luzes c patrio- acceitar esh emenda ... 
tismo do Senado, que, collaborando; poderá 
corrigir qualq_uel' vicio ou defeito que a lei O SR. PARANnos MONTENEGRO - Para. 
ora vo:ad<t possa conter. . evitar isso, lerâ. V. Ex. o que diz a minha. 
·E' o.nnunciada a votação das emendas. emenda. 
Em segülda é posta a votos e rejeitada a o.:::~. EDUARoo RAMos-Si é para evitar 

emenda sob n. l, do Sr. .Joaquim P ires . isso, si a emet1da 8<! I'ectifica. o onga.oo ou o 
E' posta a votos e approvu,d;i a seguinte mal que se póde conter na emenda n . 9, não. 

emenda. do Sr. Mirton : ha inconveniente neJ!hum em que esta 
<Ao art. 1°- onde está ::- jtutiça ci1lil e emonda soja rejeitada, sendo approva.da a 

penal, diga-se-justiça civil a criminal.» segun.dn. emenda n. 83 . 
Sãosuccessivamente postas a votos e t•ejei- 0 Sa. PARANHOS MoNTllNEGRO - Não tem 

tadas as emendas sob ns. 3, 4, 5, 6 c 7. razií.o dn ser uma c ousa com a ou tra. 
E' con~derada prejudicada a emenda sob 

n . 8 , . · 0 Sa. EDUARDO RAMOS-O que me parece, 
E' annunciadaa votaçãoda seguinte emenda Sr. Presidente, é que a Commissão , se pro-

do Sr. ParanhoR Montenegro, soh n . 9. nunciando a favor df< uma e contra outra, 
«Em vez de seis juizes do civel e do com- dará prova evidente de incllhercncia •.. 

mercio , diga-se : tt·es juizes tlo civel, tres do O SR. PARANHOS MoNTENEGRo-Não digo· 
commercio.» tanto, mas o.ssim paroco. 
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~: .------------...-------------------------
·. O SR. EnuA RDO RAMOS-Às ma.teria.s não leí, porque , de;;de que sE>Ja. limHada. a escolha 
se oompletam. do juiz perante ·o qual devo ser julgilodo o 

-Peço, port<J.nto, a. V. Ex. ,em virtude mes- pleito, devemos ;t.eredita.t• que os juiz·!s terão 
mo das declarações feitas pelo illus~re Depu· a prefel'encia do determinados advogados. 
ta.do pola lhbi:t, d,o que a emenda o. 83 s1.n:t. c omo o projecto dot·.!rmina., ficar:.\ Cl'cadu. 
os incon~e~.iontos da. emenda n. 9... ·no tribmul pn.ra dctm·mina:!os juizes uma 

o sa. ·P ,\lt,\NUOS Mo:-~l'ENEGRO _ Niío ft•eguezia mt\is ou monos certa, pol'tanto · d uma t0nte di) ren..t~ maior ou menor, o qao 
apo1a o. inqueslionavolmento prejudlcar:i. JUol'ai-

.~~ • O Sa. EEVAIWO RAMOS - ••• V. Ex:. fa~:~. o manto o anda.m~nt() d~.s questões judiciarias 
>:. óbsequio de verificar a votação da. emencb do nosso fôt'o, 
Y~n. 9 para qu~, caminhando so des~a. fórm:J., O Governo, p~dindo a passagem dtlllta re
I.; -não vamos chagar a ine()llerenc'as impossi- fut• .na., nsou de lingu:.tgem que nã.o pó:lt: 
~,: vais e incoovcnieniissima.s. ;,er itludida , O Sr. Presirten~e da. Rcpu-
T:-· · ·Procedendo-se á verificação, reconhece-se hlica como o St'. Ministro da Justi_ça de· 
:·· terem votado a favor 86 Sr.:;. Oapnta:dos e clarJ.m que a reorganização da justiça fe
:( contra. 26-totnl 112. dou! 6 l'ocla.mah p~la moralidade publica. 
~:· . E' igualmente approvada 1l seguinte em~D· As qlteixas e reclamações contra os tropeços 
,:_. da, do mesmo 81·. Deputa.d>, soh n. 83: / que se t-oem llado no nos3o fõt·o nos levttram 
; '. «A juri:ltlicção eonõidera.-so prJroga.dt~. par~ a. formul:.~. t' um pt'i>jecto de I oi, quo dê pelo 
_ .todos os ell'3.tos, si a.s ).:larCes não a.llegarom menos <is .partes carta ordem de garantias 

:. a iucompetancia do ju1z dentro do primeit•o ao SQu dô1•eito . ( Apoia;los. ) · 
~,: ._prazo marcad<.1 parn fall.arem no fol~:).» Este, porém, ~.erá perturbado se cstabele
> · ··E' posta a Yoto.~ e rej ~itado. a emenda sob cermos q,uo o ad vogadv possa escolher, 
;,~. n. lO. dentro troõ juize.> designados para o feito, 
;;,:-. · ~ C;JUSidtnd ~ prejudicada. a. emenh sol> aqnelle quo quizor. 
t;:,:.: ;n. 11. Não deve ser assim. Del. mesma. fórma.que 
f,: . . E' a.onm;wiatb a votaçã:.J <la seguinte emcn· nos t ribunael actualmoat') existootos as 
t ,,-d_a, do Sr. Milton, sob n. 12: queJtões sii.o distribuida.s polos presidentes 
);i,"; c Ao mesmo artigo,§ 2° n. l-Sttppl'Írn2.m- aos jt1ize.>, de mola quo o serviço caii>:L pro-
{: se as palawa~-livra e.çcolha do autor.» porcionalmen~c a todos, nós devemos m ·mter 
~i no p1·oje~to 638:\ di -;pos i~~'ío mor.:~.li-m.dora que 
'\...', O @ir. Ge••rnano Has.slochel.· existe, SU}lprimindo a lib:Jrda:lo dç escolha 
?"~ :(pela ordem) - Sr., Presidente, sinto t or de <lo juiz. 
:$~?contrari!l.l' o meu 1llustre companheiro que t',, :pediu a m~tior presteza na vuta.ção · das O S1·. Esane1·aldlno Dautlelra 
l:;::i· -ewen(\a~ sobro este projecto. . (pela on.lem)-Sr. Preshlente, acho .que o 
;;,':' M!ls a g .:avida.de da emenda que vae se<' meu illnstr J ~oll2ga. pelo R.lo Gea.ode do Sul 
~~votada nesta momento e o fa.c~ de ser esta labm•a. em eQ\ti•Toco, discutin.lo a emenda. 
~::Assemblé<l. oCJv<t e clesconheeedora do assum- il. 12. A emeud.a cuj1 vJhçio V. Ex. anc 
*f",:p~ô, forçam-mo _a. dar uma. P!lqueni\ explica- nunciou é de n. 11. 
if'f;çao Jlal'a eue;amlllhar a votaçaL>. 0 SR. PRESlDEXTE-Í\. em m:la. n. 11. t't>i 
,:i.{F:''': Nao se poJe eomprehender esta emenàa ooosiderada pr ejudicada.. 
~i::ll,eD:i"ter em vbtJ. uma. ou~r<t apt'es)nt:l.da pelo 
!4'~:':nieu companlwiro' o S~. Barboaa. Lima, p1'?· O SR. Esm::RALDINo BANm~mA-A emenda, 
~"';;: po11,do _qu~ fos>e abol1da. a. prue aié hoJe n. lL allldll não fui vvtlloda. Peço permissão 
~rcSegliida nos tribunaes. do Distrloto de se p :L· â Cam'l.ra·p!\l'll. soliciLar a SII<L a.ttençiio pJ.ra 
~i:·.' gar<lm emolumentos a.os juizes a que sã.o alfe· a ma teria dcsb e monda, que a.bsolutamantc 
i'f2:'~~s oii processos: . · niio está projudien.da. 
~i!:~<. A emenda du Sr . Deputado Milton manda. 0 sa. B.tuc1o FrLno- Foi considéra.da pela 
~i:,Sl!:pprim.lr a liberdade" de escolha do juiz jut· Com missão, mas nio OJtá. preiudica.da. 
·· · ::gil.dor .. nos .proccssos c,-attond ~ndo á. medida " 

:estabelecida no proceilso, a primeira parte é O SR.. EsniERALDINO BANDB:mA-A cmen-
, .. - .ta.:mente moralizadot:a. porquanto deter- da n. LI dlz : . 
$i:Iii~a.. a ~suppressão da liberdade da ll3Colha «O.s juizes de direito do c i vel e commereio 
~t.-.·.4·o···JU1Z JUlgad.· or .J!Olo advogado. Se é verda1o runccionam, po1• distributção cível, é\ escolha 
?$~:: q~e _um só JWZ nao pó:l.e dar conta. do 831' - do a.u\or ; ·os do crime teem juri3dicçãQ em 
i H:viçó, o processo tem em ;-ista facilitar uma. determinadas zonas, ·comp_rahendendo estas 

1
-~.;.{.'J. ·U:a. tiç~ prompta. para a,s par_tc~ •. cr_2~~tnlo trcs dua.s o.u mais pretoriaa ou a extens.-'i.o terri
iji::V:~['as commerc1aes e tres eiVtS,Jlao é menos torial que, de accordo com as necessidades 
;,~'Vl'l'da.de que este é o unico ponto em que se da. administração da. jusUça,o regulamento 
,E;.:~c~mprimento ao pensamento da le~a. da. desta. loi fixa.r ·" · · 
" . 
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Como vê a. Camara, lla um engano de im· 
pressãu. Onde EO diz-di~tribuição civcl
dove dizer-se-distribuição li v1•c. 

Esta. emenda. por sua. ma.tcría, nã.o está 
IJrojud,cada. pela vohcfio da. omood;L ante
rior. 

O nohi•c Dc]Jiltado do Rio G1•antle tio Sul 
fullou ~oln·c a emenda immollia.tlLmente se
~uinto, a do o. 12, que i;a,mbem se rdoro á 
<listribulção dos fei tos entre os juizes do Tt·i· 
bunal Civil c Criminal. 

Peco, po1•ta.nto, a V. Ex. , Sr. Pre.idcnte , 
que se digne reconsiderar a. sua. deliberação 
e submetta. á. votação a. emenda. n. · 11 . 

O Sh· . Prellliclente - · Nã.o tuilho 
duvida. em acecdo<· ao podido do nobre 
Deputado, visto que a emenda a. que se re
fere ai nda não foi votada. 

Pos&a a votos, é r ejeita.üa. a cmend:\ 
n. ll . 

O Srt. P RESIDE!'iTE-Pcço aos nobres De· 
puta.do~ que não i nt~rrompam o orador; 
S. Ex . pl'dtende terminar Já. 

0 SR. MELLO :\!.~TTOS-Vou mesmo tClrilli· 
n:~.r ,iá. . 

Nii.o p~sso,_porú,~'P:~ a 
Ins1nuaçMJ fc~<.'::te:IÍ.llrt,~ dfl.r{ tt~~il'Õ~'í'll.•
gistrados tle~'tll'··i~:)n'e. · "'i' .i! .~· l.. 

A nossa. }MgThtra.tura. <~ represcn t:ula'"' ~IÍ\ . 
juizes dlg~o~ • .rmpeit:~.vcis, llonora.bi!is.~ilfl'ôs 1 

:pelo seu C\\a.cterc pela. sua. i!lu:st raçã.o . / / 
O Sn.._ O~~f."-N'}, fiAssr..ocm:n. ... .-.~m ~~7.rN: cept'ão ~ \.:;;:..._ ' · ,., • • " -;- '' · •· ' <• ') ~ ~ ~ .. .i_; ! ) .. ;: ~ .; - ·.,.~> 

o SR. M~Lw 1-fÃ:Tr<~s~Sem·cxncPÇão. A 
nós, representantes do Districto Pederal,' 
não ora. licito dcixa.1• pa.ssa!' em silencio as 
injustas MCU&'\ÇÕes feitas pelo nobre Depu
tado pelo Rio Gra.nde do Sul. 

OS Sr.s. D8 PUTADOS PELO DISTR!CTO Fe
DERAL- ApQia.do. 

0 St•. :\lello ~Iat~os (para enw· 0 SR. 0MSIANO DO NASC!l\!E:'\TO- Nem ll. 
· minhar a ,;:>l.:>ç<io) -- Parece-me, St·. Presi- acousacão á ma.gistmturn, nem a defesa. de 
dente, quo, apeza.r da. votação ela. emenda v E - t · t. 
n .. ll, a de n. 12 não se acha pl'ejudlcada.. . x. s:LO re~imen a.es, oes~e mstan .e. 

O SR . :MELLO r>fvrros-Acceit:J a. adverten
VozEs-Nãl) apoiado . cia J.o nobre l~ade1· c, uma vez que j:l fiz o 
O .SR. Mst.Lo MArros-0 n obre Deputado meu protesto, por mim e pelos meus nobr es 

pelo Rio G1•ande do Sul, o Sr. Ga1•maoo cullega.s de bancada, sento-me. · 
Hasslocher, procuranilo, no enca.minhamento Em seguida G posta. a votos c approvada a 
dn. vota,ç~o dcst(l. emenda, justitic:w a ütili- reforida. emenrl.a. ~ob n. 12. 
(lade .do pl'eceito que C!lla indica, funda- P osta a. votos, ó l'ejeitJ.do a emenda sob 
mentou.a sua approva.ç..ão... n. 13. 

O Sn.. GER:I!A:->o HAsswonER - Conforme E' annuacia.rla a votação da seguint.ll emcn· 
o parecer. da sob n . 14, do Sr. E1mera.ldino f3antleira.: 

o :SR. MELLO 1\IATTOS _ •.• envolvendo .:Ao§ 3• uo <u·t. 1•-D;go.- se-0 Tribunal 
entre 03 seus coasidera.ndos um, que pego de Justiçn. é composto de 12 j tlizcs (desem-· 
-,.renia para aua.lysar, divel'gindo do meu bargadores), um dos quaes, eleito. por s ms 

· b 
11 

p::wes, exe.rr.e por um anno o cargo de pre· 
no ra co ega. · · sidente, niW podendo ser reeleito sinão de·· 

O Sn.. PRESIDENTE - V. Ex. nã.o póde pois.de decorrido3 tres annos. » 
mais discutir a emenda.. 

ó Sa. MELLO MA.TToS - Fa.llarei no sen- O !!!Ir. E I!IIDet•aldino Bandeh'a 
tido de orientar o voto da C;~ma.ra.. (p,ara ,encaminhar a vol«çáo)-Sr .Presidente, 

O 
s p · esta. emenda é uma das que ti ve a honra de 

. a. RESIDENTE - A emenda 11lio póde apresentar . ao proje.cto q 11e se eotá votando e ',. 
ser discutida. · · · se co ..a põe de duas partes distinctas . · 

O Sa. MELLO MATTos - Parece-mo que A primeira. p:1.rte va.e at é o.s seguintes pil,, 
.me ·.; licito · encaminhar a votação, pelas Iavr~s, que .passo a. ler : 
mesmas trilhas e no mesmo andamento que . «Díga.~se-0 Tribunal de Justiça. ê com~ · 
l evou o nob1•e Depu1ado pelo Rio Grande nos·to de 1~ J·uizes (desembat•gadores) um dos 
do . Sul, mas com outro proposito. · " qua.es, eleito por seus pares, exerce por um ·. 

. O Sn.. GERMANO HASSLOCf!ER - Então já. anno o ca;rgo de presidente .. . ·» 
esti!. encaminhada. A segun~a. parte é esta : . 

O s&. MEL. LO MATTOS_ Não ha. tal,· « . •• não podendo ser l'eeleito sinão de~ v E r, · · · · pois de decorridos tres annos.• · 
· ; 'x. r e el·m·se á Justiça. loca.l. · Requeiro a V. Ex. se digne subooetter a 
· .· O. SR .• BRICIO FILI:IO - O nobre Deputado votos esta emenda, dividindo-a. em dnaJI p:n· 

:J;lelo. Rio Grallde · do Sul tomou um ramal e tes : a primeira até as palavras a ca1·go ·d~ : 
o orador· tomoU: out1·o, · . . . presidonte e a segunda dahi para· o fim. · · 
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O SR . PRESIDENTE-A. pl'imelra. parte da aliás, parocc que r:iio ll~r•:í , ni•J llt~o;njo tlro.t• 
emenda csti~ prej udicada. lhe o dll•oito tio ,;o fii~Jnuol'lnt•. 

Vou, pois, consnlt:n• a Cnst~. 
0 SR . Es~IERALDINO BANDEIRA-O CJ.UC CU Em seguida é postil o. votv~ o l't'j[!Jtlldll. a 

peço é que a. umenda. ~eji1 dividida· seguinte pl'imeira parto da I•efet·hlu. omoDlla, 
O S!t. PRES1DE!STE-1Ias tendo sido o.dmi t- sob n. 14: 

tlll.o que o tribunal soja composto de 15 «Ao § 3• do art. 1°-Diga-se- O TJ•ibuna.l 
memht•os, a ememla., pedindo pal'a. quo o tle Justiça. é composto de 12 juizes (desem
.numcro seja de l~, não tem mais t•azão de bargadores), um dos quae3, eleito pot• SOllS 
ser. pa.roo, exerce por um anno o cargo de 11re-

o S E · . B , N- . sident e.» 
n. · SliERA~_DIN<?. ANDEIRA- él.O peço E' ayprova.da a seguinte segunda. parte . 

que. se vote a PlliD!lna parte, m~s qt~ ~ ~e <L Nao podendo ser r eeleito sinão depois 
divtdo. a omoncl~ em duas pa\tes, por ls~o de decorridos tres annos. » 
que uma desta.~ nao está. preJudtcada. E' considerada. prejudicada a. emenda sob 

O Sn. PRESIL>EN.TE - A Me~ vae pôr a. n. 15. 
·. votos a segumla parto da omonda.. . E! posta. a. votos e rejeitada a emenda. sob 

,. n. 16 . 
O 8r. Brlclo Filho (pela ordem)- São succes;ivamente postas a votos ~t 

Sr. Pre:;idcnte, V. Ex. perdoará. que" neste appro,rada.s as seguintes emendas : 
momento eu discorde da solução dada pela Sob n . 17, do Sr. Milton: 
Mesa; e t enho o espírito do V. Ex . em tão «Ao mesmo a.t•tigo, § 3o, n. 1-a()crescen· 
boa. conta, sei quo co3tum<~. agir sem pro com to·Sfl (no ftrn) :-e as car tas testemunha.veis1>, . 

. tanta roctidão, ·quo estou certo de quo, ou- Sob n. 18, do Sr. Anizio do Abreu: 
vindo as poucas considerações que vou fazer, «Art. 1. , § 3., li- Substitua- se pelo se-
submetterá. a eroenrJa :i vol'l.Ç<'i.o. guinte: - A Ca.ma.ra. Criminal subdivide-se 

·• O illustre rep1•esentan te de Pernambuco em duas secções, com a. desi.~nação de 1., 
· pediu a. divisão da emenda em ducts partes, e 2•, que j ulguem alternadamente as app.el· 
- V. EK. deu solução o.o pedido formulado pPlo lacões o os recur~os criroiJ;~aes de qualquer 
: meu_diano collega, achando que a primeira especie » • 
. '·parte nao deve eer votada; mas vae ver que Sob n. 19. do Sr. Anlzlo de Abr•eu: 
· não tem razão e que a. vota.çiíA> da primeira 

-: parte é necess!lr ia., é indispenr::avel. . « Accrescente-se a.o mesmo a.rt. 1°. § 3•, 
- depois dos ns. I e li; o seguinte : 

Que diz o§ 3o do art . lo do projecto ~ I!I. Cada secção compõe-se. de tr.•es jui1.es e 
·· Diz que o numero de juizes será de 15. do pl'esidente da. respectiva ca.mara., 

Que fa.z a emenda n. 13 ~ Manda recluzh· E' a.nnunclada. a -votaçiloda seguiLite emenda 
o ·numero de juizes a 14 . 0r(1, a Ca.mo.ra de- do Sr. P ara.nhos Montooegro, sob n. 20: 

:':claron que não concoi"dava uom a reducc;ão « Supprima.m-se todas as int(!rmações rela-
~- .dos juizes a 14. . tivas ao Tribunal de Revl~t11, continuando 
~:_:. Que diz a. emenda. n . IH ]l{a.mla que o nu- em vigor a. legislação actua!.» 
.·mero de juizes seja. r eduzido a 12.A Commjssã,o 
·"achou que a emenda. estava prej udicada, mas O Sr. Germano Hasslocher 
·. ;t C;~oma.ra, que discordou com a. reducção a 14, (pela ordem ) - Sr. Presidente, fut o unlco
> póde concordar com a r educção a 12, memlJro da Commissão que opinou no seu
. Bem vê V. Ex. que nã.o é a mesma <!ousa'. -lido de se1• acceita a emenda do Sr. Para" 
~~~': (j . SR. CASSIANO DO N ASCIMENTO dá um nhos MoÍltenegi'o, S~!Jlprimiodo um Trlbuoa.l 
] a_·pa.· rte. · · de Revista que é crea.do pe!o projecto a.ctu~l. 

A Ca.m:~.ra, já. eu disse, não se acha bem ao 
i-.:':·o·sa: BaiciO FILHO-A emenda n. 1-3 ma.n- pat> do assumpto que estl1 sendo votado, 
~: da.v:~ reduzir a. 14, e contra isto a. Camara. por(tue elle ó nova e o assumpto é velho. 
··-manifestvu·se. A n.l 4, manda reduzir a. 12 . E' V. Ex. Sr.Presidente conhece a int enção
~·;~aso IJara. votação, e estou certo que V. Ex., que presidiu á. confecção do. pre~ente reforma: 
:i·~cnt:tda.s a.s minhas considerações, dará uma. foi, além de outras cousas, da.r j ustiça. mais 
("!l()lução d~versa da primitiva. prompta. a.o Districto. , 
~,,, São estas as breves considerações que tenho Níio existe actua!mente Tribunal do Rc-
:?.a.·fazer no sentido de encaminhar a vota.Qão. vista ; e:xi!ltem os tribunaes de 1• e de 2a in
{<': · · stancia,.dentro dos quaes estii:o. discutidos 0 3 
~i"'P 8 :r• Presiden t.e-A Commissã:o pleitos todos com as mais amplas garant ias 
Sb9D~i~~I'OU prejudiClJ:dOL esta. emenda , .na pl'i. para. aS. partes, que teem at é recurs oS de· 
t men'a· Pllirt·e ; todav111, como a Carila ra .Póde embargos para. instancia superior. Cr êa, · 
(;_querer reduzh• aluda mais o nume1•o, o que, ent1•etanto, o projecto, um Tribt· oal de Re· 
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vistt~. de$tinado a firma1• juri~Jll'U tl• •nci~ uni
fol'lllll sobre u~ t..ssurnptos quo ll1c lorem 
submet~idos . 

o preceduu o CiU 13 S. Ex. foi o primeiro a 
censurar . 

0 Sa. ANIZ!Cl DE ABREU - Vou ohcdooer ll. 
V. JJ:x. ; ma; eu não podia assbt ir silencwso 
o honrado represontu.nto do lUo Grando do 
S\11 tlizer que CSSil. incJtituiçiio do Trlbunal_tle 
Rc vbita t·l'tl um:\ in~titnição a.IJs_urda ,! Nao, 
eu fui buscal-<L, estribado uos m_a1s ellltnentes 
j urisconsultos, ~opia_ndo-~ quadl que t~xtual
ment c dil. lcglslaQao h:an~eza, sullra.gaúa 
pela m~ioria de tod~s os Jlll'cscou~ul to3 e pu
blicistas daquelle pa,Jz . 

O Impcrio }JOS$UÜI. u_ Supremo Tl'ilmnal_<lc 
.lu.>tir,•a.. com att1•ibuicao de JlOdOl' tll'mt~r Jll· 
l'ispc•ccdoncla. ~obre as vahas qu2stões quç 
docidis~o . Artnolle tribunal, cntrctan Lo, fot 
tiio c.'ScrccJHt !o~u. dumntc toda a saa _vida, que 
nunca quíz usar dessa- pt'tlrog:atJ~-a suf'. 
A~ro1;a nnuos crcar ]Jara o D1~trrcto E c
ll;l'al,' pará uma zontt }imitadis~ima,, ~m 
Tl'ibunal de Revista, deshnado a. fi l'tnar JU
r ispru<lcncia <: organizado da fórm<~ mais 
absurda p ussi1·ct. . o Sr. Eduardo Raiuos _(pclet 

Eu acc~itl)i a. emenda; o Tt·thunal. autos do 01-dem) _ s1•. p1·c.;idon te, peço a aLtcnçao ~a 
julgar do feitLl de revista, terá. da c ml~c· Camara pat't\ este a;:; .snn~p ~u!. que ·~ g t'O.":IS
cer das pa.rtes, isto é, tel\-L de HO pronunc1nr -sitno, e funilt~-:~o na ot•g;mJW,t,!U.O da. Justu;a. 
preliminarmente. FodoJ•al. 

Dou estt\ explicação á Casa para que ella. A mnr.nda n . 20 116Uc-sc divi•lil• em d~s 
t enha plena consciencia do que vae Yotar • Pt\rtos ; uma quo uiz rc~pcito <i s~:~pprcss;w 

O ::iR, A N I7.IO nc,: A BREU - Si se pôde discu- pura e simplo~ do Tri buna.l de R~v~st_a. tnst~-
tir a. matorüt., peço a pa.lavra. tu ido pelo pro.pcto,. o outra, chm_t~ando a 

. ._,. . competcncla 1lu TJ•Jbunal de _H.evts~, para o ~R. G ERMA!'iO HASSLOCHEP.-Nao e, ton fazer ld ~upplctiva, isto é, tns tltmr o seu 
uiscutmdo; estou oxpo_ndo . _ juJ<>adocomo norma incessante e obl'igator1a 

Trata-se d.c UI? proJecto do. lm ~ue . tem a;n os t 1:illllnac~ i nfcriores . _ 
por fim d;u· JUS_ttça. _p_:ompta as pitl tes, C 'f!-· P Na emenda n. 20 supprime-sc o tn~unal 
tret&nto esta. dlSi)oscçao -yem tOI'nnl-a. ma.1s todo e ao mesmo tempo supprimem-sc IguaL-
demorada. (T1·ocam-se d~'IJers~s apm·les,) mente as. attribuições incluidas nesse tri-

O SR. PRESIDENTE-Attençao i buoal. 

O S..-. A.nizio de Abreu (pola 
ot·clem)- St•. President e, tenho no assumpto 
quo acah:t de· ser apontado polo_ noiJrc depu
tado pelo Rio c.rrando do Sul ln!med!ab .e 
decidida respoosa.h ilida.do; a c:eaçao do Tr t· 
buna.l do Revista fui in~m·t~~ por mun no lll'O
jecto; foi ne.>&e recinto longamente debatida: 
t iv.e ensejo de responder a um por um dw 
argumentos eutã.o levantados; e para demons
t ral' á CamaJ•a dos Deputado> de quo fl) t•ça 
o1•am os a rgumentos dos q_ue comb:ttb m 
esta. in~lituição, e do que valor eram os al'· 
gumantol! com que eu retorqui ~u~s ob3crvu
ções, peço a V. Ex. que ma.nda _inserir n_o 
Diario Olficia~ o d iscurso quo ent;v) proferi, 
e que passsa.rei t\s rr.ã.os de V. Ex. 

0 SR. P ARANHOS MoNTENEGRO - Então CU 
t amberi1 peço a pulJlicaçã.o do meu, em que 
combati. 

Ora -a. Càmam pl'ecisa saber, vote como 
ent~nÓet• na. sua s:tbedol'ia , mas precisa. sabe!' 
que, supprlmido o Tcibunal de Revtstn., v:ae 
ell a supprimit· o tribuonl que tem pol' fim 
supor in ícndor na. jul'ispmdencia gc~al do 
tlil•cito, pcn•a esta bclecet' rc~ras unifOi'I.!:iOS 
nos julgamentos. Esta ú a prunoi•·~ questão. 

A serrunda questü.o é que esse tr1banal de 
justiça~ julgada. uma \ ' OZ uma. m~teria, o seu 
julgamonto set•vil·á da aye;;to, mto pJdeutlo, 
nos j ulgamentos succrustYos, r~olver _o con-
1l'a.rio. E.~to. é- a scgliOtb quosta.o . Nao sug
giro á Uvual':t. quo vo te: neste ou nai[Ucllc 
sentido. A Camara. está. sCientc de que a 
emenda contêm estas duas quest.ões impor
tant.issimas . (Muito bem; mu i to bem.) 

Em seguida é poa~a. a yotos o approvada 
a. refet•Jth• emenda sob n. 20. 

E' posta a. votos o rejeitada a cmcndl. sob 
n. 21. 

São consideradas prej;.tdicadas u.s emendns 
0 SR. CAS9IANO DO NA3CIMENTO -Vejam sohns . 22, 23 e 24. - , 

_em que dão os e11ca.minhamentns de vo- E' a.ll!cunciada. a votação da segumte 
taçõcs ! emenda., do Sr. Esmcra.ldino Banden•a, sob· 

O Sn . ANIZIODEAmtcm- Para. esclarecer n. 25 :· 
ao nobrt1 Deputado pelo Rio Grande do Sul,. «AO art. 1•, § 4• , r; _ ·-

. devo dizer que este recurso de revi~ta. a. que o Tribunnl de J ustiça terá uma secretarw. 
o · nobre . Deputado se refere, vem desde a. com 0 pessoal e funcçõo~ da ·actual, devendo, 
mona.rcb1a. _ porém, as ~wtrus aufe~tda.s pelo secretario 

O SR. PRESIDENTE -Peço ao nobre Depu- sei' distrlbUldi:IS, com lgua.ldade, pelos dou~ 
Wdo que nli.o faça. o mesmo que o orador que amanue~scs. 

Vol.ill 2 
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Ficam manLidos o~ dous c.icrivii.~ com as 
, a c tu aos fuocções. » 

O Sa•. Estnet•a1dln.o Dnndel
.-ra (para ancmiJinhat· a votaçCta) Es~a outl'a 
emenda. par mim apr esentada. contém tres 

:partei distinctas' Por isso, l'equeit·o a V .E:<. 
-_que divida a emenda nessa9 tres partes, p1ra 
que a Cama.ra possa. se pronunciar sop:l-
radame;H.e sobre cada uma dellas. · 

A Pl'imeira pa.r tc cont<lm o s~guin te : 
« O h·ibunal de jttstiça terd wna secretaria 

tom o pessoa~ ·e {imcçiJes da actual » ••. a se· 
gundll pl\rta é a seguinte : « deDemlo,po1·Jm, 
as · CuMtas attfel'idas palo sec1·etttl'io se>· dis
tribuídas com igttal-dacle llelos dotts amanil
enses.~ 

A terc.;ira parte, fioalmcnto, é esta.: .-
c Ficam mantidos os d ous csc>·iviZes ~om tts 

acluaes (uncçrJes. » .. 
Assim, requeiro a V. Ex., SL'. Presidente, 

\{Ue ~e digne de dividir a. emenda. nus kes 
. par_tes referidas, sondo aqsim su bmettidas á. 
· votação da. Ca.ma.ra.. · . 

Em seguida, á _posta. a votos o a.pprovada 
"' seguinw l" parte da roferida. c:nonda. sob 

.,n. ~5. · 

« Ao art. 1 o, § 4 •, I:. 

O Tribuna.! de Justiça tel'i uma secretaria 
-com o pes.soal e func~ões da <ldual. » 

E' posta. à. voto" e rejeitada. a seguint.e 
2a pa1• lo da. referida. emenda. sob n. 25: 

« Oev~nclo, po~Mn. a.s_ custas au leridas pelo 
secret_l rLo SJI' d1stribU1das , com igualdade, 
pelos l.lous arna.uuanses. » · 

E' approvada a. seguinte 3a part-e da 
.mesma. e monda s;1 b n. 23: . 

. 4: Ficam mantidos os dons e..~r.riviiP.S com as 
- a.ctuaes i'uncções .» 
· _Sã.o successiva.mentc postas a votos o re-
ijeitadas as emendas sob ns . 26 e 27. 
· E~ vo~ta a. voto,; e a.pprova.da a. seguinte 

·emendado Sr. Anizio .dc Abrell,aob o. 28. 
·•Art. lu,§ 4•, n . 1 - Accrescento-se: um 

_; a,jnrlants de pm•teiro.)) · 
· E' considerada prejudicada a c meada. sob 
--n. 29. . 

E' p Jsta. a. votos a a.pprovad:~. a SJguinte 
.. emenda.,dos S1•s. Aug usto de Freitas e outt-o, 
-.-sob n. ~0: 
· .. ~Ao§ 5• do art. P-substiiua-se~servindJ 

.. ~e porteiro perante cada juizo o official · de 
; ~ustlça. que estiver de semana.• 

. ~: . O Sr. ~uar4o Ra.DI.o• (pela 
:,. ordem)-Requeu'O a verificação da ·votação . 
: ~(-- Procedendo-se á veritiClação, reconhece se 
.. . terem ·.vota.do a favor 25 Srs. Deputados e 
, .• contra 76, total 101. 

O Sr•. PJ.~eaidente-:Niio lm nu· 
tnero. 

vac-sc procoJcr á cha.;mvh , 
P rocedendo-se iL chamada. verifica-se terem 

se <\USonta.:to os S1•s . Eu é as llf:.l•tins, Bezerril 
Fon tenelle, Fonseca. c Silva., Affon30 Costa., 
Cel~o de Souza, J uiio Vieira, Moreira. Alves, 
Epa.minonda.s Gracindo, Arroxeii&S Galvão, 
Tush, Bulcã.o Vianna.. Hcrcdia. de Sá, Oorrêa 
Dutra, AugltSf.o dé Vasconcellos, Amurico de 
Albuquerque, Carlos Teixeira Brandão, José 
Bonifa.cio, Dnvid Ca.mpista., An tonio Za.· 
cllarias, C<trlos Ottoni o Aquino Ribeiro. 

O 8a•. Pa-el!!icl e ute-Respondora.m 
á chanu>,:h 122 S1•s. Deputados. 

V<~e-so proscguir nas votações. 

Pt'vccdcndo-se {L noYa vot:tção, rooonheco
se quo vota1•am ~ favor da. omenda n. 30 
23 Srs. Dzputados c contrJ. 81. 

O Sr. Pre ..... ideute- A. emend<J. 
obteve 23 votos .a. fa.vo1• e 81 contra. ; total, 
IOL -~ão ha. numero no l'ecinto ; vae-se pro
ccd<:r á. chamada. 

A Mes:t., en.tret'lnto, tem seiencia. de q ·o 
h a. numero na Casa ; os Srs. Deputados, 
porêm, não se conservam ·no r ilcinto, coni 
prejllÍZO ua. votaçiio e parda. de tcJUp J . 

P rocedendo-se á ch1mada, verifica-só te
rem-so ausentado os SL'.3 . En.<las Martins, 
José Euzcbio, Raymundo Arihur, Bezer r il 
Fontcnolli, Francisco Sá., Fredorjeo Borges, 
Gonçalo Soutu; Fuusec<l c Silva Affonso 
Costa, Cels" do Souza.. Poreira. de Lyra, João 
Vieil·a., Moreira. Alves, Elp idio Figueiredo , 
Epa.minondtts Gra.cinrlo, .Al'l'llXAIIas Gn.lviio , 
Rodrigues Lima., Tolentioo dos Santos, He
redia de Sá., Augusto de VMconcellog, Carlos 
Tei:eira Brandão, José Booifacio, David Ca.m
pi~t~, Antonio Zachar1a.a, Lamounier Godo
rrecin, <'.at•los Ottoni, Aqnioo Ribeiro o Bar· 
bosa. Lima. · 

O Sr. "Presidente- Responder am 
â. cb:~.rua•la. 115 Srs. Depa ta.do;; . ·. . 
· Ha., pot•ta.nto, numero pau . continu().r n. 
vo~a.~~o. . 
~roceàendo-se do novo ·á. votação da .re

t'tlrLda. emenda. sob n·. 30 , reconhece-se terem 
votado a fllvor 20 Deput a:tos e contra. 90 , 
total 110, son~o a emenda. rejeitada.. · 

S:í.o successtvamente postM a votos e re. 
jeiíad'l.s as emen)a3 sob.ns. 31, ;32 e 33 • 

E' considei'a.da. pl'ejudlcada a enienda. sob 
n. 34. 
· E' posta a ·votos e approvada. ·a segumte 
emenda, do Sr. Esmera ldino Bandeira,· sob 
n.35: . . 
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«Al•t. 2.•. n. ll- Seja :~sdm I'Otligido:
Os juizes de direito, ,até sck:, de ontrl.l os 
pretot•cs ; aM tro~, de entro os membros do 
MinisJ,oi•ío PublíC.J ; até dous de entre os 
advogallo.~ (o l'esto como no projedo).» 

E' con~idm·ada prcjudica.U.a a emenda sob 
n. 36. 

São successivamentc postas a votos e re
jeitadas as emeud<~s ~ob n3. :n c :l8. 

E' a.nnunciada. a votação da seguinte 
emenda, do Sr. Paul:1 Ramos, sob n. ::l9: 

«Al't. 2. o. 11. !Tl, rP.tl íja· 8C :\SSi m : 
Os pretores, dc·ontl'c o~ b:J.cha.l•eis ou dou

tores em Sllienci:ts ,juríJicas o socia.cs, com 
trcs annos, pelo menos, de pru.tica. furenso, 
sendo preferidos os sulJ·proto:·es que tive· 
rem e:'lercicio nos seus cargo9 por mais tio 
tres annos.» 

O Sr. Nei-wa (pelct ordem) -Sr. Pre
sidente, sem pJ:etenúm· mottcr-mc em ~eara 
.alheia, permi~trun V. Kc e os illustt•es mcm· 
bros de:Jta Ca~a, principalmente os b:.Lcl11rois 
em direito, quo cu cnca.minhe a votação 
desta emenda, quJ vejo assígnad·1 pelo meu 
illustre amigo Dr. Paula. Ramos. 

Bem sei quô esta, votação é uma formlll
dade, pPt>que ostã. r.•:cordo.do c1ue na 3• dis· 
CIISsãO ••• 

O Sn. GALEÃó CARYALnAL- Esta jti é a 
teroeira. 

O Sa. NEIVA- Então ... quo no Senado se 
fará um proje~to como deve se~ Cai to. 

O Sn. ANrzm DE Annw- Como {leve set 
filHo, não. A Cam:1ra vota muito conscicn
cios<J.mellte o pt·ojecto. 

O SR. NEIV A - Quem cs~á c . n testando 
isso? 

Pm•que V. Ex. não disse ís.;;o qn:t:1lo f•Lllou 
o illuatra ~aarlcr 1 

0 SR. CASSIANO DO NASCIM8NTv- Eu não 
disse tal cousa; V. Ell, não me comprehendeu. 
O quo disso foi quo, alóm dissa, tinbo.mos 
muito a. espe1•a.r d 1s luzes do Senado e isto 
não ê o (1ue V. Ex .. está dizendo. 

O Sa. NEIVA -Como quer quo s>j''· o quo 
é real é que o Senado, no, sua alta. sabedot·ia, 
como ucabotl de dizer o nobre Deputado, 
apresentará. um projedo. . 

Eu poderia p3Jir a divisão da emenda, 
mas não ha necessidade disso. Apenas, como 
acto de coberencia, venho 1'aze1' sentir que 
voto por eJtn, emenda., visto ter sempre :pu
gnado por este systema .. 

depois de um cot•to Pl':l.zo de exercício, tres a 
ciuco annu,; ; pllrque~ nem? 1·epet1k malum ; 
e, ~i ollcs niio servem bom, S('jam dcmittidos 
de sub·prctol'es. ( .l!Hilo bem.) 

O !!!h·. Paula Ranlolll (pela ot·d~m) · 
-A emenda consígn:~. um 11rincipio de jus
tiça. 

Os sub-pretores s:io nnmcados pelo Gil· 
ver no, li vrementc; clle deve cscol.llcr pessoas 
([tiO cstej:.tm em condi<.:õcs 1!0 bnm exercer, 
o car"O 

De "'r~cto, hn m'.!·pt•clores nomeados ha 
lO annos que toem substiHtido p1•etorcs Ju· 
t•antc nove annos, c, quando SJ dão vagas de 
pmtor, ellos são pt·etcridns, sendo nouioauas 
pc~soas c3tran h •s. 

Acho, port:wto, quo, cr nsigoando-so no 
prnjcct.o a obrigaçã J, PJI' pa,t•tc úo Govor•no. 
do c~~ol\lcl' do entre (l~ suiJ-pt•ctoros aqtlt~!llls 
!JUO !he p<u·cc;):·cm 1lign~s para proencher, 
as vagas (j uc se !lerem, consigna. so na lei 
um principio U.e justiça. 

8' o que tinln a dizer. 
Posta a yoto~. ê rejeitada a referila 

cmcnda sob n. 3ll. 
E' posta a votoJ c ap~;·ovada a saguinte 

cnwnda, sob n. 40, do Sr. Anízio de Abreu : 
«Ar•t. 2\ m-Depois do - om tlispooíbíli· 

[Jade pelo Governo I•'cder<ll-accre.sceule·ae: 
ou quando reconduzitlos. » 

O Sr. E!ii•nern.lflino Bandeira 
(pela onlem)-Sr. Pl'e.;idcntc, pnco a. V. Ex. 
quo me declare si a ctnoo,la. n . 40 f.Ji rJjei
t~d~ ou ~pprovuda. 

O Sa.PRB~lDT,:sTr::-A ;\{csa dod arvu appl'O· 
va.da. 

0 SR. EsMF.P.A.LDl/\0 HA\'IID1cTltA.-R!l!J.iti'\Íro 
a V. Ex.. rcrifbtçlio du. votação. 
PNc~àcndo·se a verificação da vot ação, 

reconhece-se te·,· sido rcj'"üada a. referida 
emenda sob n . 40 . 

Sü:o sucG~sivamenie postas a vo ta s e rejeí
t<~.das as emenda,~ sob ns. 41, 42, 43, 44, 45, _ 
46 e 4.7. . 

li' ~onsidcl'[\da prejtH1icada a, emenda. sob 
n. 48. 

E' pos:a a v otos c appl'.>vad<t a seguint(l 
emenda, do Sr. Anizio de Abreu, sob o. 49. 

«Art . 2' § S0-Enttc as palavras-licenças 
e vcstuarios-accresccn te.sc:- a po.~entações , 
vencimentos.» 

·E' po~ta a votos o rejeitada a. emenda sob 
n. 50. 

E' posta. a votos e n.pprovada a. seguinte 
Desde que um funccionario exerce um cargo 

d11rante annos, dando provas de que o e11er
ceu bem, n~o deve se l' preterido na. efl'ecti
vidade ; não vejo, pois, razão pai·a que os 
sub-pretores não sejam nomeados pretol'CS 

emenda. do Sr. Milton, sob n. 51 : . 
«. Ao art. 3•, § 3•, n. 1, let tra. b - accre

scente-c.c-e as d e mtllideif.e d e casamento,bem 
como decidir as questões de tmJJedimentos 
matrimoniaes , » 
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E' po,ta a votos é rejeit:tda a. emenda sob 1 E' considerada pt•ejudicada a emenda solr 
n, 52. n, 58. 

E' po~ta a votos e i.Lpprovada a seguinte E' posta a. votos e approvada a soguinte 
emend.;.~, do Sr. l'.Iilton, sob n. 53: eruenda., do St•. Anizio de Abreu, sob n. 59: 

«Ao § 5", Jettr<~ b, em 1ogar de;-mais actos « Art. 3•, § 10, a)- Depois d.a palu.vl'a-
-diga-se-e todos os actos. Presidente- accm·es~ente-se o seguinte: o 

A p!!.hvra-lodos-cmproga.da. na emenda. os das C;J.ma.ras.» 
é mais pmpl'Üt do que a que olla visa sub- E' post:t a votos e rejeitada a emenda so.b· 
stHuil'.» n. 60. 

E' annunciada a votação da seguinte E' posta a votos o npprovada l1, seguinte 
emenda, do Sr. Anizio U.e Abreu, sob emenda, do Sr. Anizio- de Abt·eu, sob n. 61: 
n, 54: «Art. 3•, § 13- Acct•escento-se: I. Pro·· 

~Art. 3•, § 5•, c-Substitua-se to,lo o dis· r.essar e julgar os pedidos de hal;eas-corJJUs. 
posith·o pelo segtlinte :-Proceder a arreca.· II .. Julgat•, etc. (como no projecto) .» 
d:J.ção dos bl)ns do defuntos e ausentes, e dos São oonsideradu.s prejudicadas a~ emendas 
bons vagos, :provendo a re:>peito de sua. ad- sob ns. 62,63 e 64. 
ministração e a.pura.çii.o, ain<la. mcsmo,qu<.~nto São succcssivnmonte postas a. Yotos e-
a espolio de eska.ngeil·o, que a ospecíe estója a.pprovada.s a.s seguintes ernundus: 
prevista. em convenção ou tratado.» - ·- Do Sr. Anizio do Al>roll, sub n. 65: 

O Sr. Gal<lino Loreto (pela o;·· 
dem)- Esta emenda, 81'. Presidente, con· 
t.em dna.s parte:l q ne são as sBguintes : 

1.'·- «Procetler â arreca.daçílo dos bens 
de dcl'untos e ausentes, e dos lJens vagos, 
provendo a rmpeito do stm administração e 
apuração; 

2.a.- ,<, .. a.intli1 me ano, quanto a espolio 
de estrangeil•o, que a especie esteja pre-
vista em convenção ou h•a.tado. » · 
. E$ta segunda parte collide com a. juris· 
prudencia, do Sup~emo T!•ibuual, como não 
ignol'i.\m os nolH'es Deputados. 

Assi1n seudo, peço a V. Ex. se digne de 
. proceder <t vot<tção desta elnenda po1· partes, 

confol'me a separação que acabo de fazer. 
Em seguida é posca a votos e app1•ovada a 

seguinte J• parte da referida emenda sob 
n. 54 : · 

<c~rt. 3", § 5'', c-Substiturt·se todo o dispo. 
siti-vo pelu seguinte : - Proceder â. arrcca
dacão dos bflns dP. rlefuntos e ausentes, e dos 
bens vagos, provendo a respeito de sua admi· 
riistra.ção e apuração». 

Posta a votos, é rejeitada a seguinte 2' 
pal'Le tla referida emenda sob ;n. 54 : 

«Ainda mesmo, qua.nto a espolio rle estran
geiro, que a espccic esteja prevista em con
venção ou tt•atado» . 

~. E' posta a votos e approvada a -seguinte 
· .. emendtt do Sr . Milton, sob n. 55 : 

·«Ao§ 6°, lett1•a a. em véz de :- a abe>·tura 
· .e cumprimento dos....:.diga.-se-abrír e cumpr.r 
.. os ; e le&tra b, em vez de-a reducçao do-di· 
ga-se-reduzir o, etc». 
, . E.' posta a votos e rejeitada a emenda. sob 
n. 56. 

... E' posta a votos e a.pp1•ovada. a seguinte 
emenda, do Sr. Milton, sob n. 57: 

«'Ao.§ i', n. I, lettra. e :- Supp:dmam-se 
·.as· palavr<J.S - com as restricções U.gaes . » -

«Art. 13- Supprimu-so.» 
Do St•. Sá Ft•elra, sub n. 60: 
«Elimine-se tJ art. 14.» 
São cónstd eratlas prejndicadas as emenila.s· 

sob ns. 67, 68 o 69. 
E' posto. u, votos o a.p_prova.dn. a. seguinte 

emen(la, do S1•. Anizio de Abreu, sob n. 70:. 
«Art. 15-Supprima-se. 
o art. 15 que a emenda. manda supprimir· 

consr<gra o reghuen do revezamento dos de
sembargadores e juizes no exerciciiJ das re
spectivas camaras e vat•as. 

E' certo que o projecto adopta. o systema 
rla especialização da.s jurisd i ações; mas essa 
espeaialização não póde ser leva.da ao ex- -
tremo de suas conaequeucil.t3, sem graves· 
ioeonvenientes, que o revezamento corrige. 
- Sem o revezamento o juiz do c t•ime (para 

exemplificar) depoí8 de passa.1·, digamos, 20· 
annos julgando súmente questões ct•iminaes, 
entre, por accesso, no TdbunaJ de Justiça. e· 
ahi tem dB jul"'ar quostões eivis, commor
ciaes, etc., de cujos estudos se a.lheiou 
dut•ante todo o tempo em que fvi juiz do 
crime. · 

E' facjl a v aliar as difficuldades que en
contr<>rá cs,;e juiz no. exercício de suas 
funcções e os inconvenientes quo taes diffi· 
culdades produzirão·pa.ra a administl•ação tla 
justiça.» 

E' posta a votos e -rejeitada a emenda sob 
n, 71. 

E' annuneiada a votacão da seguinte· 
emenda sob n, 72, do Sr. Brieio Filho: · 

«Art. 16: Elimine-se.». 

O Sr. Driclo FUho (pela ordem)
Sr. Presidente, podia palavra. para eneami-, 
nhara vota~~ão e não sahirei dos limites do 
encaminhamento, como é meu coJtume. 

Assim, como está a. emenda concebida, isto. 
é, dizendo simplesmente -art. 16-olimine-' 
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·se- a Camara. dos Deput\.los póde não per
~cber de pl'Olllp&o o que v:tc votar ; dada, 
porém, a cxplic~tl:ão tendente :to encami
nhamento da vutaç;i.o, LIElo ficai•á. s :1nado . 

O al't. Hi, Sl'. Presidente, reza o se
guinte: 

«Fiei!. rcst.l\belec.irla a. competoncia. oxclu
s!v:t dos Pl'ocm·a.dores dos Feitos da. Fazenda. 
Mnuici p;~.l pa1·a. tls:!ali z<:~rem a. :wt•ec.'l.tla.ção 
do imposto de t ransmissão tio pt·oprieda..lc, 
intervindo em todas as d1ll~encias, a.cto.~ e 
causas L'm que fo r devido t a, l imp:J;>to, ca
bondo ãquoue.s lilncClio:lat>ius a$ ''an ta.gen9 o 
emol umentos de q,uc tratam as leis vi$entes.» 

Ora, pOde p:~.rec!lr, á primeira vtsta. ex
qnisito qne cu, p:n•tidario intrJ.nsigentc lia. 
u.utonomln. municipal, :~p,•csn,ote emenda 
elimínantlo o art . 10; entl'otanto·, na.dn. mn.is 
razoavol, attendendO·Se n quo <tté :~.gora. o 
imposto de tl•ansmissão de · propeiod ,de ú 
cobra.(lo pela .União, a meu ,·or inuebita· 
monte, pois trl\i(l.·Se de um imposto muni
cipal. 

Até o momento da. pass:~.gem do referido 
imposto para a Municipalidade, a fisco.lizMão 
deve ser feita por funcciona.rio da União e 
não como quer o a.rt. 16. 

Eis porque o partidario intransigente da. 
autonomia. municipal apresenta emenda 
neste St1otldo, sendo cohercnte, não quorendo 
a desordem, a confusão. 

E' verdade que o p 1roc<Jr J a. Commiss.'í.o f\ 
contrario; m<~-9 parece que, dea.nte destes 
esCllaruoimento~. ella. em voz de insistir pela 
rejeição, collsentirlt que. a emenda mereça a. 
honra de ser a.:pprovada pela Ca.ma.ra. llos 
Deputados . 

Eram estas, Sr. P residante, as Clonsidera
cões que tio lia. a faze1· no sentido r! e enc.c't
ininhar a "'otaçfio. 

]!;m seguidn,é po3ta a. votos e approva.da a 
referid:l emenda, do Sr. Bt·icio Filho, sob 
n . 72. 

E' p:>sta a votos e approvada a seguinte 
emenda, do Sr. Anisio de Ab1•eu, sob n. 73 . 

«Art. 17-Accrescente·S<\ ilP.pois das pa
la.vrall- criminal e- o s~gulnte : e as de or
ga,nização judíciaria. . . 

Ha no art. l7 do projocto um engano de 
revisão ; onde está. «e judiciario» devia esta. r 
-e as de organização judiciaria.-; a. Com
miS9ã.o acceita. a. emenda. qus a.ccrescent a. 
eotas pa.la. vra.s .~> 

E' pusta a votos e rejeitada, a emenda. 
sobn. 74. 

E' anuunciada a l"otação da. seguinte 
emenda, dos Srs. Sá Freire e outros, sob 
n. 75. 

«Onde convier : 
Ar\. A pretoria. de Inha1lma. é cons1de

r:ula subut•bana para todos os etreitos de di· 
reito. 

Paragrapho uni co, Os escrivfios das Pt·o· 
torías SllhurbanM contiouam com as a t tr i· 
bui,:ões dos a.n t,igos escr!vã.es dos juize.s de 
pa.z,podendo exercer a .. '> {nncç.ôe.~ d' tabellião, 
de ;~cco rdo com a Ot•d . Lei l•, Tit. 78, e lei 
de 30 de outuhro de 1830.» 

O Sr. Sá Fre ire (peln o;·dern)
Sr. Pt•osidcnto, n appr->,·a.ç.io th\ crncnda. 
il. 75 é a.cto de justiça. 

Na divisão policial da Capita l Fctl .wal já 
ii. fNguozia do Inha.títUa é consillcrrld"' sub
urbana., o me parece q ue ;~o,sim <lovo Stll' 
considerada na. reorgaoizaço.ão da jnstiQ<\ do 
Districto. 

Dopob. a minlm emond;\, em :ma s~g-uncl<t 
parte tem por ohjcdivo fuzcl' d c,SlPJl:tl'CilOl' 
tlitHcllltl:lue. .• e duvicla.s que ~ce1~ occorl' itlo 
em L'olacão ao as,;um;··to . 

A sogunda parte da emenda. diz quo o~ 
oscriv[í.rJs das protori a.s sublll'b<tnas t ca'tlo 
!'unccõas do bbelliãcs. 

E.-;sn.s fuoccões já :>ão a.ctualmont.c P.xct•ci· 
das ~los escr ivães nas pr.:Jtori11S ~ubua•ba.nas; 
cntrebnto, t eem·se lev antado duü dn.s sobro 
a. competeaela. . d<Bses funcciana.rios p;u•a 
exercerem t l\es funcçücs. 

Nestas condições, D lei, providenciando 
g)bt•e a hypothese, caso sej:1. appt•ova~a ~ 
emenda. que ofl'emci, fa.rá com qno as Juvulas 
uesappareça.m. 

As va.nbgens da emenda. S<"ío in.liscut iveis ; 
creio que ninguem poderá. contesta r que é 
por dernai.' }'enoso ao mora.dot• de uma fro
guezio. suburbana ter de viaja,r ela Guaratiba. 
ou Santa Cruz a.tó o cent ro da. cidade. 

Por con!lp,q,rroncia, espero que a Camar a. 
approve a em~nda., que me pareco justa e 
digna de a ceei taçf\.() . 

Posta. a vot,o3,é rejeitt\da a referida emenda. 

O 81". Sai F 1·elre (peZa ol'dem) re
quer vcrtficaçã.o d1.1. votação. 

Proeedemlu,se :l Yerillca.ção, raconheco-se 
iet•em votado a fiwor 27 Sr.~ . DepRi 1dos e 
contra. 69-tota.l 96. 

o Sr. Presidente- Não lla nu-
m,ero. -

Va.e-se procedet• á. cha.ma.da.. 

Procedendo·se á chamada, ver illc:t·se 
tet•em-se ausenta do os Srs . Enéas Martins. 
Rogerio de Miranda, Anton io Bastos, José 
Eusehio, Ra.ymundo Arthur, Bezerril Fonte~ . 
nelle, Fr-ãnclsco Si, Fredet•ico Bo1•gcs, Edu- · 
ardo Studart, Gonça.lo Souto, Tava1·es 
de Lyra, Eloy de Souza, I•'onseca e Silva , 
Affonso Costa, Celso de Souza, Pereira do -
Lyra, João Vieira, Morcir<l Alves, Elpidio 
Figueiredo, Epaminondas Gracindo, Arro· · 
xellas Galvão, Bulcã > Vianna, Vergnc de · .. 
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·Abreu, Pinto n ~nta.'>, Rodrigues Lima., To· 
lsntino dos Sa.nto3, Eduardo Ramos, Moreira 
Gomes, Heredia. de Sá, Augusto de Vascon· 
cellos. Americo do Albuquerque, Erico 
Coelho, Cruvollo Cava.lcantl, Mauricio de 
Abi'e;J, Carlos Tebmira. Brandão, José Boni
fa.cio,Da.vid Campista, La.mouni!3r Godofrodo, 
Ole.;-arlo Maciel, O;tlcão Ca.•·valhal, Miranda 
Chaves, José Lob:.>, Leito de S..1uza, Pa.ulino 
Carlos, AzeveJo Marques, Rod-.~lpho Mi
randa., Joaquim Tei!(Jira. llrnodito, Aqulno 
Ribeiro. Benedicto de Sou:~:a, Ft·anclsc!l To· 
lontino, Abjon lla.ptistr~ c Elyscu Guilherme. 

O Sr. Pre•ldent.e- ltesp:.>~de:·a.m 
. á chamada 87 Srs. Deputado:!. 

Nã.o ha. numero para. se prolltl"Ulr na vo· 
t'lÇão. o 

PASu-sc d m:~.tcrb em discus..oão ," 

08r. E"'n1eraldlno Bande'ira 
(ptla otdem)-Sr. Presidente, podi a palavra 
par& enriar li Meu uma doola.ração de voto 
que (tço,docb~J'nção, aliAs, quo está a.~signa i<~ 
t:~mbem pelos Sr.;;. Sá Frel('O, José Mar· 
cctHno, Brício Filllo o Americo de Albu· 
querquo. 

Vem a. Mesa a seguin:e 

DDOLARA!)Ã.O 

Declaramos ter Yo!allo contra o augmento 
de tres dosombJ.rgadores para a Oôrte de 
Appellação quo . o· projecto d~ reforma. judi· 
cial'ia chama -Tl'ibuoal de J'ustica-, bem 
como conka. a. a.posonta.uorh fo••çada. do; 
desemba.rg.,dores logo que attinjam ú. idade 
de 70 annos. 

Sala. das sessões; 1 de julho de 1903.
. Esmeraldillo Bandeil·a. - Stl J<'l'cil·e. - José 
Jlarcc&lino .-Bricio J·Hho.- Amel'ico de Al· 
bUt,zuerquo. 

Em seguida estende-se em considerações 
sobre o art. 5°, mos~rando a iniquidade de 
terem apen:J.S <Lit•e ito á. impor1ancia de 
125 réis as ex·praç:ls do exercito que SQ 
enga.j:~.m nova.mentP nas filelr.,s, quando 
aquellcs qull fazem cxactamente o mosmo 
contrato, sem interrupção do praço., gos1m 
da. g;·atificação de ~5U réis. Ueferc-so aos 
arts. 7° e &• que roputa dn caracter perma
nente, enviando à Musa emendas SJbre os 
mesmos. 

Julga. ter cumprido o sou dever, dando os 
moLivos qulJ ulevat·am a dlvcrg!t• da malorla. 
de seus honra.dos CJitegas da Commi&;ã.o de 
Marinha. o Guerra, restando á Camara. dcll
berar sobre as emendas e requerimento que 
ap -esenta â. sua. considci·a.ção, ( M"ilo bem ; 
muito bem.) 

Vom â. M~a. ê ILlo, a:poia.•lo o posto con• 
juncmmcntc em diacu3S1io o seguinte 

REQUERIMENTí) 

Requ:Jiro que vã á Commisslio do Orça
mento o p1•ojecto n. 18, do corrente anno, 
a.fim dequa sobre o mesmo interponha o seu 
parecer, na. parte que lhe dlz respeito. 

Sala. das sossõe~, I de j ulho do H)J3:-
Cm·lo~ Ca'llalcaHti. · 

Vllom á Mesa, sito lida3, apoiadas e posto.s 
conjunctamontc em discussão as seguia tes 

EMENDAS 

A~ p1•ojecto ~1. 18, de 11103 

Rc.dija-so assim, o art . 2°: 
Art. Est.a.s p:•aça.s serão obtidas pela. fór-

ma expresn. no art. 87, § 4•, da Condt.Huição 
Foder .l e na lai n. 2.556, da· 26 de setembro 
de 1874, com ai moditio:ações eata.balecidas 

O !!ir. Presidente - ConUnilD a nil art. 3• da. lei n _ 39 A , de 30 de janeiro 
:;a discussão do projecto n. 18, de I~O:_J, de 1892, meuos qua.nto á. 2a ordem de isenções 
1lxa.odo as forças de terr.1 par~ o exercicJo e .a.bn ogendo a 3•, exclusivamente, os reli
de 1904. . giósos do ordcru mont1Stica.s, companhias, 

Oontim1a. com a. pala. vra. o Se. Oat·los Ca- congrogações, ou comníUnidàdell de qualquer 
valca.nti, · denominaçã.o, suj6itas a voto de obe(henc1a., 

regra, ou estatuto, quJ impJl' te a renuncia 
.. ú Sr. Cal"los Oavnl.cnntl (con
tinuando) es~uda o art. 2• do projecto, mos· 
.tra.ndoas razões que o levara. n a divergir 
do parece!.' elaborado pela. Commlssã.o, prin-

. cipalmente quanto ás modificações esG;1b!!· 
. Jecidas nos a.t•ts. 3• o 4• da. lei n. 30 A; d.e 3:) 

'.:do janeiro de lS'J2, as q uaes conteem ma
teria que se lhe afigura. inconstituclona.l. 

o· orador passa a c n umerar os.ses pontos 
inconstitucionaes do projecto e lê e examina 
_:i luz da. Constituição .as disposições citadas . 

da. liberdade individual. . . 

Paragra.pho uoico. Contim\:r. em vigor o 
pa.ragrapho unico do at•t. 2• c o art. 3• da. 
[oi n. 304, d) 9 de outubro de 1895 , 

Sala das se.;sõcs, 30 de junho de 1903;-
0al'los Co~alcant;, 

Al't. -5. o Em vez de- tel'ão di reito á. im
portancia, etc.-, diga-se: terão di1•aito áS 
peças de fa.rJa.mento que se abonam aos re~ 
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crutas no ensino, gt·atuit(l.moate, e él gratifi· 
cação diaria de 250 réis. 

Sala. da.s ~essõcs, 30 do junho da 190il.-
C,wlos Ca1Jalcanli, · · 

Art. 7, 0 Supprimo.-so des&e artigo a pala
xra.-annualmente-0 mais como está. 

Sala das seJsões, 30 de junho do 1903.
a,wlos Co.1lal can ti , 

Destaque-se o art. 8° afim de constituir 
pt•ojecto em sepat•ado. 

Sa.la das scssi.iP.~ , 30 do j unllo d~ 1903.
Cal'los (!a'IJt!lcan! i , 

O l!lr. Tbo1naz: CavalcnntJ 
(peta ordem)-Sl'. Prruiden te, V. Ex. acaba 
do da1 .. mo a. pala. n-a, ontt•et:t.nto, ·restam SÓ· 
menta á. Casa vinte minutos; além disso a 
Camara. trabalhou hoje em longa votação, o 
V. Ex, comprehonde (JllO isto f~tiga.. O que 
ou pretendia. dizct• não sot·(~ feito rto modo 
por quo eu desejava. ; eat;ão p:xllrlr~ que 
V. E:t. me ga.rantisse a p:~lavra para. ama
nhã, sendo possi vcl. 

O Sr. P reeidente- Fica adiada a 
discussão, o com a palavra. o nobre Deputado 
o Sr . Thomaz Cavalcanti. 

Fica a di<lCUS:>lío adiadi\ peta hora. 
Passa..se á. llor:t. tlestioau<~ a.'.l expedient.o . 

O Sr. A.lenenr Guim.aa•ães 
(/• Secrelw w) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officioa : 
no Sr. Deput.luo Arnolpho AzeYodo com

municaado quo por moth·os imperioso.> e da 
maior relevancia., tem dehado de compa
recer a algumas sessões. - Inteirada.. 

Do Sr. 1 • Secreta.•·io do Scna.do, de 2(} da. 
mez findo, transmittindo com emenda a pro
posição de.sta Cama.ra. mandando reverter a 

. favor de D·. Catha.rina Nognoh•a. Godoy, filha 
<lo _1l~ac).o ex-Senador do lmperio Dr . Joaquim 
Flor!_B.no do GoJoy, omqu :mto. solteira, a 

. pensao que este percebia .-.-\.' Commissão do 
I>entiões e .Cont as . 

Do mesmo sent o1', de igual da ta., trans
mittindo a est a Camara o projecto doSenado, 
autorizando o Governo a abril· ao Ministerio 
da Fi1Zenda. o ct'edilo e:draordinario que for 
preciso para paga.mento a D. Amanda DJ· 
!ores Pitham, viuva do capitão Guilherme 
Jo8é P itha.m, do meio-soldo que llle é devido 
desde 25 de novembro de l .':\93 até 6 dn no
vembro de 1899. - A' Commissão de Orça-

-mento. 

Do 11-Iioisterio da. FÍl.zenda, de 27 do mez· 
ultimo, satisfazondo a. I'equisição do~ta. Ca
mara no officio n. 35, de l9 do mesmo mez. 
- A quem fez a requisição. (A' Commissão· 
de Orçamento.) 

Do mesmo ministerio de 30 do mcz pro
ximo passt\do, enviando a seguinte 

ME:\SAGl!M 

Srs. mcmoros do Cong·:esso Nacional:..... 
Apresentando-vos, ([e conformidade com a. 
lottra b, § .2o, do art. 31 da lei o. 400, de !õ 
de dozombro do !89i, as inclusas rebçõos das
dividas de c:tercicios findos, já. recoahocidas 
pelos J\Hn!sterios competente9, peço-vos a .. 
concessão do credito nccossa.rio para. occor
t•er ao respectivo plgamento, na. importan
cia de 1:974:i,'600, em out•o, o 462:032$">29, em. 
papel, de accurdo com a discrimin<IÇ!o 
abaixo: 

Mínislerio, Ottro Papel 

J nstiç :~. e ::\ego>-
10:979$797 cios In toriorcs. ··· ······ M::trinha. ..... .-. . .. . .... ~ .... 20:57G$00() 

Guerra ... . .. . ... ...... , .. 95:279$425 
Iodustria, Viação 

e Obras P ubli-
OH . ..... ...... .., .. , ... 231 :579$234 

E:ctoriot' ..... . ... I :974$600 20:791$895 
Fazenda .. ....... ..... .... 82:825$1~ 

- - ---
1:974$600 462: 032$-'529 

Rio de Janeiro, 2i do junho do 190::!, 15• d-a. 
Republica .- Fl·M1cisco ele Pattla Roe~rigues · 
Al!;es.-A' Commissão de Orçamento. 

Do Ministerio da. Industria., Viação o Obrilll 
P ublicas, tio 30 do mez ultimo, enviando a 
seguinte 

MEI'\SAGDI 

Srs. Membros do Congresso Nacional
Tenho a. honra de snbmetter á vossa consi- · 
tleração a exposição .junta que faz o Minlstm 
da Industt•ia, Viação o Obra.s Publicas ~obre 
a. necessidade da, abertura de um cr edi to de 
! 79:400$ pam occoner ao pagamento no · 
col'rent9 exercício dos juros de <i % ao annci 
sobL·e o capital de 2.990:030$, ga.ranti!lo á · 
Compagnie Aux ilio.i1·c des Cl1emins de Fer au. 
B·résil, para. a construccã> da Estrada d8 · 
Forro de S. Sebasttão a S. Gt1.briel, no &~ · 
tado do Rio Oranlle do Sul. · 

Capital Federa l, 23 de junho de 1903 • ...., 
Francisco de Paula Rodrigues Alws, - A 
Commis.são de Orçamento. 
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Telegea.mma.- Bahh, 30 dejunhn do 1903 
-Presidente Camara. Dcputados-Rio--Ca
mwa. Deputados se1tsivelmente penaliza l.a 
prematuro fttllocím1mto Dt·. il.dalberto Gui· 
marã<JS. Insori11 acta t1·abalhos voto profundo 
pezar, suspendendo s~ssiio.-Bl"itto Canha, 
1'' Secr;Jtario.-IntoirJda. 

Requerimentos : 

Do contra-almira.n1e .foséCanditlo Gnillobol, 
pedindo jJagamonto tlc i111portancio. a que se 
.iulga com <lireito.-A' Commi.Jsão de Orça
mento. 

Do o.lferos honora.rio .Julio Ferreira. de 
Casf,ro E~cobar, petlindo que se lhe conceda 
a ot:~pa col'rospondentn ao se11 soldo.-A' 
Commissào ilo Marinha o Guerra.. 

De Julia. Gabl'iella de Gouvêa, pe1Úndo 
uma llcrn;ito.-A' Commissão de Pensõ-Js e 
Contas. 

Fica sobre a Me.sa., até ulterior delibera· 
.ção, o seguinte 

l'rtOJECTO 

O Coogre~so Nacional decrJta; 

Ar~. ),o Fica crea.do o loga.r de solicitador 
{fa. Fazen~a Nacional, para exercer os actos 
de Se11 otlicio perante o Rupremn Tl'ibunal 

· Federal, sob a direcção da Procuradoria 
Geral da Repu hlicl\ . 

Art. 2. o Este Junccionario sm•á. nomeado 
pelo Ministel'lo d;J. Fazeuda o conservado 
emquaoto bem servir, cabendo-lhe os mesmos 
vencimentos e vantagens do solicitador lia 
Fazenda Nacional perante o Juizo de Secção 
diJ Districto Feleral (art. 10 do decreto 
n. 173, de lO de setembro do 189J , rectidcado 
:pelo decreto n. 1.69.2, de 7 de abril-de 1894). 

Paragrapho unieo. Na sua fa.lta ou im· 
:p~dimento, o procurador geral da R9pu
blrca nomear:!. quem o substitua interina
mente ou ad·hoc, conforme a hyputhese. 
_ Art . 3." Revogam-3e as disposições em 
~ontr<l.rio. 

Sala da~ sessões, l de julho de 1903. -
Cassiano do Nascimento . 

. () Sr. Mello ltiauos- sr. Pro· 
Slde~to, a reforma ~os serviços da hygiene 
publlca. E! uma. necessidade geralmente sen
ti.da o já ~orv~ria.~ vezes apregoada, Niío ha 

· amda mUitos dms, o Governo dirigiu a es~a 
Camara . uma mensagem, propondo a sua. 
consideração a urgencia do sJ. fazer essa 
refOioma e indi?ando algun~ pontoo, que elle 
JUlgou C~Jnventente submettm• ~t apreciação 
da. Camara. · 

Trata.ndo-se de a.SS ilillpto que interessa 
grandemente ao Di~tricto Federal, de que 
tenlla a honra do set• reprc~cn t ante, entendo 
qm• cumpt·o um devei' subm í1ttendo ao es
tudo e exa.me üa Cuma.ra um projecto, em 
que, me p tPece, são maig ou men!lS Pomedia
d>IS as falhas ovidentes,os defeitos principa.es, 
as insufficiencias mai~ sensivéis, qutl ~o no· 
tam nll. organização uct ua.l ; supponho que 
o projecto indica. provitloncias capazes do 
conigir o.-; inconvenient es nella existontes. 

Niio tenho a. protcnçi'to d,) que o meu pro· 
jec '.o sej~ o llDico ca.puz de l'Jsolver a8 d if· 
ficulda.iles elo c1S) ; apresento-o apen<l.s para 
servir de ba.:;e aos ostulos iadispensaveis, 
afim de que ac:Itlamo3 com l'.:lCtt t'Sos eflica.zcs 
1\s cxigen_cia,s da, noss:t prec1rüt hy g-iene 
administrativa. 

Assim,poi$, Sr. PL'esidento, enviando ti Mesa 
o meu projecto, peço a V. Ex. que Stl digne 
fazer com que sej·~ submettido á a prcciacão 
da Camara, para quo egta. o tome na conside· 
ração_que olle possa merecer. (Jhtita b~m; 
muito bem.) 

Fil.:a sub1·J a mesu, at~ ulter ior delibera.· 
ção, o seguinte· 

Proj ?cto reform"-ndo os serviços d a H ygie· 
n e Publica 

O Congresso Nacional J.\)Solvereol'ganizal' 
os SJrviços J.a liyg iene adm .nistra t i vt~, nos 
seguintes termos: 

DA DIRECTORIA DE SA~DE PUBLICA 

Art. I. • E' reorga-nizada a Diroct oria Ge· 
ral de Saude Publica , ficando tJob sua. com
petancic., além das attrihuições actu:.te~. tudo 
quJ diz respeito á. hy·g iene domiciliaria, á, 
policia sanita.ria dos domicilias, lagares (l 

logl':l.douros publicas, e t udo quanto se relll.· 
cium. <i. prophyLtxh geral e eSJ>Ccifica das 
mole>tía$ infectuosa~ , podendo o Governo fa
zer as· inshllaçõc~· cg tc julgM· neêessu ias .e 
pôr em pratica as post m•as munlcipaos que 
se rillacionom com a hygiene. · 

At•t. 2. o O Govm•rio rcgulamenbrá. todos 
os serviços dependen tes du. Direo~or1a Geral 
de Saudc Pub!íca, admiôtlndo o pessoal con
sta.nte lia tabella annexl\, cstabelecemio as 
medidas repressivas necessaria.s, aftm de tor
nar elfectivas a notificação da.s molestias in
fectuosas, a vigil anci ~e policia sanitarias a 
vaccinação e revaccinação, e mfim todas 'as 
necessari as medidttS ox:ecu ti v as e disposições 
reg ui ~men tare~. , 

Art. 3.' Fb1 o Governo autorizado a.· en
trat' em ::tCJúl't~o com [t Prefeitura, afim de 
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~er cedido definitivamente ao Instituto So-[ Art. 10. Si no fim de tres annos, <~ contar 
rotllera.pico Federal o proprio municipal de da dah da a.pprovação·dos l'cgula.mentos a 
~Ianguinhos. . que se refere a pre8entelei, nã.o f ot• extincta 

·\ ·t 4 o E' constituído um patrimonio de a. febre ama:rolla., sob. a. ftírm~ epidemica , da 
• 1 .' ·. . 1. , (i OúO) , I t' t & ctthdo do RIO de Janen·o, sera o novo pes· 

qua.tio ~~~. apu Lees · .· P~t~ 0 ns 1 u 0 soa;[ nomeado em vü•tLtdc da prescn ~o lei 
Silrothcr'!-p!co,_ qu~ passn.r,t a. ~er autonomo, dispen~a.do, volta.udo os antigos f tuHdoua t•ios 
;;o~ a. denomma.çao de ((Instttuto de Ma.n da hygierw terrestre a. l):Jrcobet· os venci
gmnhos • · . . _ . , · mentos quo tinlw.m antes. No ca.so, porém, 

Os ~en~ do _In,tttu.to serao g<Jr \dos 6d_b la 1la extincção da febro amarella os novos !'cmc
fiscalJza~'au e un,medtata l'l!Sp:.msa. HILua e 1 _e cional'ius serão conse~vados, com os veucl
um delegado r.o Govorno, com us vencl· montos constanT.~s ria. tu.bella. annP.m. 
menta~ fl\te se t<~xat·. ·· · · 

Art. 5.0 A direcção scientifica. e adminis" 
tra.tiva sct•<í exercida pelos ae;tuaes profis· 
~ionaes do Instituto, ao8 qua~s pudtmí SLJl' 
a.nne:mdo um sabia curopuu do reconhecida 
competencia e contractado pelo Institu~o. 

DA ENGENI!Altl • .\. SANl'l'AlUA 

Art. ll. E' i nstituirla. uma secç,ão de en
genhari{t sauita.ria, compoab de trcs en
genheiros e un1 desenhista. 

Art .. 12. E' do competencia d.1. secç·ão de 
engenharia sanitaria: 

I). Incumbie-so de todos os assumptos 
technicos rereren tas á. engenharia s·mitaria, 

Art. 6.° Flca. o Governo autorizado a. pro· .quo foeem indk~dos pela autoridade com· 
mulgar o Codigo Sanitario, de accardo com petente. 

No· r•~spectivo contl'act.o so fixa.rão seus 
vencimento~; o Governo na mesma. oc~a.siii:o 
p1·ovidenchrá de modo a estatuit• as obriga
ções do Instituto para com elle. 

a~ seguintes bases: · H). Emitth• parecm• sohre as constru· 
I). Regulando tudo quanto diz respeito :l. cÇões julgadli.s insalnbt•es pelas autoríd:Ld.es 

hygiene urb:ma. e domiciliaria. so.nitarías medicas e fisca.liZ il.l' as obras 
li). As~egurando a prophylaxia geral o espe- aconsellladn.s. 

· cifica. da.s molestiü.s ínfectuosas. _ Ill). lncumbi?-se Õ.() todas as ob1•as a con-
III). ,Esta.belecemlo o serviço sa.nitario dos strucções dependentes da Directoria Geral 

portos e a :prophylaxi.a. sa.nita.ri11. interna- de Saude Publica. 
cional. 

IV). Regulamentando o exercicio·da. medi
cina. e pha1•macla.." 

V). Abrangendo o Codigo Pharmaccutico. 
VI). Instituindo como penas ás infracções 

sanitarias multas até dons ·contos de I'll.is 
(2:000$), quopodm·iio sorconvol.'iida~ cmpri
sã.a até o prazo maximo de b es mezes, bem 
como, cumuladas ou não (ainda mesmo como 
medida preventiva), cassação de licença., fe
chamento, interdícçã.o, destelhamen t o e de
molição da predios, obras e construcções, a.p
prehensão, destruição dos bens· apprehendi.• 
dos, vendas dellell, assim como de pr0dios e 
terrenos,· por conta e rlsco de seus donos, 
despejo, sequestro e veniia de objectos .. 

Al.'t. 7." O Coiigo Sa.nita.rio será. olJscr·· 
'Vado em todo o te1•ritorio da. Republica, 

Nos Estados as suas infl·acções serão 
julgadas "Pelas Justiças Locaes . 

DA Jt;STWA SANITARIA 

Art. 13. E' instituído no Diõkicto Feder(tl 
o Juizo dos Feitos da Saude Publica, com
posto úe um juiz; um pro.curador, um sub
procura.d.ol', um escrivão e officiaes de justiça. 
sanitaria.. 

Art. 14. E' da competencia do Juizo dos 
Feitos da. Sa.ude Publica. conhecer de todas as 
acções e processos civis e crímiua.es em ma
tol•ia de hygieno c salubtirlade publica, con
cernentes â e:s:eeução das leis · e dos regula· 
mentos sanita rios, attinentes á o bserva.ncia. 
e elfoctividada dos mandados e ordens das 
autoridades sanit!l.ria.s on relativos aos a.ctos 
de o!ücio destas . 

Art. 15. O Juizo dos Feitos da Saudo Pu
blic(l. tem jul'is:iicção privativa. em primeira 
instancia pa1•a o processo e julgamento das 
cau~as que teem por objecto : 

I). Dasp ejo, <lemolição, interdicção, desa · 
propt'iacao, o1Jeas de preiio ou qualquer 
propriedade. 

Art. 8, 0 Para. custeio dos serviços can· 
sta.ntes da. presente reforma, além do pa· 
trimonio do lastitub de Manguínhos, fica, 
a b<lrto o credito de cinco mil e quinhentos 
contos de l'éis (5.500 :000$), discriminllda 
de aacor·do com a tabella. anne:ra. 

H). Cobrança de multas ou ta:x:a.s sa.nitarias . 
. · III). Julgamento dos crimes e con travenções 

Art. 9.• Asrei'ormas constantes da. presellto de hygiel!a e sa.lubrid1ds public~. 
lei entrarão em vigor 30 dias a.pós a pro- . IV). Qualquer accão em que a sa.ude pu-
.mulga.cão desta.: · · blic1 po~sa. ser intel'e3sad'l.. 

:\'o!, lll 
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Art. Hl. O juiz, o pt'OCUI'a.dor e o sub-pro- de hygl~ne e salubridade por ell~ deter- -
. curador serão nqmeados pelo Presidente da. minadas neata. mesma qua.li!lad_e. 
Republica.; o escrivão e os otllciacs pelo juiz . Fica. salvo á pesSJ:I, lesa.da o direito de 
Este será escolhido d'entre os bachareis em reclamar judida.lment.e, perante a. Justiça 
direito, com quatl•o annos, no mínimo, de Federal, as pe1·das e damnos que lhe con
pratica forense. bcr:em, si o acto ou medida da autoridade 

Art. li. O juiz ser>irá por quat1•ó annos, sanit~ria tiver sido illcgal, c promovm• a. 
· podendo ser reconduzido por quatriennios. punição penal, si houver sido criminosa. 

Os demais funcciono.!'ios serã.o demissíveis Art. 24. As in~imações de medidas snni-
ctd nutum. t · · - d tt •-Art. 18. 0s vencimentos dos funccio- at'Ias, as comm1naçoes e mu as, e..,. , 

, narios do Juizo dos Feitos da Saude Publica serão feitas por escripto, pela. respectiva 
sào 08 cons1>antes da ~abella aooexa. Todos autor idade da saude publica, e fa1'ão fé sobre 

os factos a que se refel'irem, a té prova em 
··--perceberão custas, de aecot•do com o regi- contrario. 

mento Yígente para a Justiça. Local do Dis-
trtcto Federal. · ·. Art. 25. ·Os autos de inft'ílocção da.s leig e 

Art. 19. Ao procurador dos Feitos da .rcgtllamentos sa.nita.rios serão lavrados pe
S&ude Publica,-compete promovor _. o anda.· los r espectivos funccionarios administ rativos, 
ménl9 de t odas as causas que interessarem em duplicata, sendo um exemplar remettido 
á. sau_de püblica e officia.r em todas!\§ questões á Procuradoria dos Foi tos e outro deixado 
administrativas, como consultor juddioo, no local em que for ~ncontt•ado o ln!'ractor 
devendo ser sempre ouvido em todos os ter- ou o responsa-vel pela int'racçã.o, com decla
J;Dos dos process9s juqicia:es, mesmo nos em ração de que osttl se considera citado para. 
que não ior p;ú•te principal,. ainda que pa.g_a.t• a multei dentro do prazo legal, ou ver· 
corram por ·outro ,juizo, sob pen1.1. de nul· S& processar, findota.l prazo. Além disso, será 
lidade. in~erto no jornal que publicar o expediente·· 

Art . 20. O Juiz dos Feit os ter:l tres sup- da Sa.ude Publica. um aviso relativo a cada. 
plentes, formados em direito, de nomeação autoaçã.o,'com as declarações e communi-
do Ministro da Justiça. · cat;ões necessarias. 

Art. 21. Ao sub-prowrador compete au- Art. 26. Os processos civeis seguirão o fol'· 
xilía.r ao procurador nos casos por este de· mula.rlo da Justiça. 'Local do Districb Federal, 
tlignll.dos c substituil-1,). o os oriminaes terão a. marcha ·do processo 

Art. 22. No impedimento do sub-pro- e julgamento de-contravenções da.let n. 6.2.':1, 
curador o ju~z n01neará. o seu subitituto, de 28 de outubro de 1899 . 

. por pr:azo maximo de oito dias ; sl, porém, o-juizo dos recursos é a CÕ!'te de Appol· 
o impedimento ·e:tced.er desse prazo, a. no· !ação . 
meaçao-set•tí. feitâ .. pe1o Ministro da; Justiça. 
. Art. 23. Não .póJ.e a Justtca. Sanitaria, Art. 27. Revogam-se as disposições em 
·nem as autoridl\desjudiciarias, quer foderaea contt•ario. 
quer loca.es, conceder intordicto possessorio Camara. dos Deputados. Rio, 1 de julho de 
contra. os a.ctos do autori<la.uesani&aria exet·- 1903.-José Candido de Allluquergue Mello 

. cidos ratione imperii, !18m modificar ou rc- Mattos. - A',; Commissõos de Instrucção o 
·. vogar os actos administrat ivos ou medidas Sa.ude Publica e de Orça.mcnto . 

TABELLA DE YENOIUENTOS E DESPEZAS A. QUE SE REFERE 
O PRESENTE PROJ:ECTO 

l Bit>ector geral .................... . 

Ser-uiço de tel')·a 

l O Delegados de aaudo a. 10:800$ ....... 
65 Inopec tores s~nitarios a 9:000$ •.•.• 

~e1·11iço de prophylaxia da febre amarella 

1 Inspector de serviço, , ..... , .... .. . 
10 ~ledieos auxiliares a. 10:800$ •• •• , ••• 
1 · Admintst1•ador .................... . 
1 Almox:arife .... · ... ; ........ , ...... . 
1 Escriptut•arlo-archivista ......... .. . 

' 18: 000$1)00 

108:000$000 
585:000$000 

14:400$000 
1 ()8: 000$(100 

7:200$000 
6:000$000 
4:800$000-
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i O Auxiliares acaucmicos a 2:400$..... 168:000$000 
1.200 Trabalhadores a 90.$ .. ... .. .. .•.... 1.31-t:0.00$000. 

200 Capa.tazcs a l80$.................. 4:38:000$000 
9 Chefes de .tm:m:J. a. 3:nü0$ .... ...... 32:400$000 

18 Carpintoiroa a . S:OQD$., .... , •. ,. . . . 54:000$000 
18 Guardas de I• c lasstl a 2:400$.. . ... . 43:200$0/lo 
18 Gutu•dt>s de 2' classe a 1:800$ .. ...• , 32:400$000 

l Secl'cmrio .....• .. • . .••..... . .•..•. 
l Chcf<J de s9cção .................. . 
I Primeiro offici:l.l. ................ .. 
1 Archivis~a. .. . ...... . . . .. ... ...... , 
l Segundo otncial. ................ . . 
7 Terceiros offlciaos a 4:200$ . ••• . • .. 
l Porteiro ..... ..• . .... •• ......• ..... 
4 Cont inuas a 2:400$ ..• , ...•. ; •• ••• • 
6 Serventas a 1:200$ .... ..... .... . .. 

s~rviça da poria 

5 In>pectores a 9:60()$ .............. . 
4 Medicas a.nx:Uía.res a 7:20()$ . • •.•••• 
1 Interprete .. ... · • . . ..•. . ••. .•.••• ••. 

' VERBA PARA. O SERVIÇ:o GffiRAI, 

10:800$000 
8 :400$000 
G:000$000 
5 : 400$000 
4:800~00 

.29:400$000 
3:000$000 
9:600$000 
7:~$000 

48:000$000 
28:800$000 
3:000$000 

Materittl, construcçõ3s e eventuacs.... 50! :270$000 

Inspeclo1·ia de Isol<wtento e Desinfecç((O 

1 Insgcctol' , . . ..... , . , .. . . • .......•. . 
I Admini>i1•ador ...... .. ............ . 
l · A·mdliar de a.dminllitrailor.: . . . . .•• 
2 E:;criptura.rios a..3:6\)0$·. ~ ....... .. . . 
~ Enca.I•rega.dos de sccç;i.:J a. 3:000$ ... 
5 Chefe;; de turma a 3:600$ . .. ....... . 
I Depositaria arreca.da.~or . .. .. ..... . 
1 Po1•toiro .... . . •. ... •... . ••.. • . ••• •. 
2 Continuas a l :8.00$ ............ .. .. 

Pessoa~ sem nomea(!ãO 

10· Desinfectadorcs da I • classe a 2:400$ 
20 D~inf~tadores de 2" ·cii\SSe a l :800$ 
I Ma.chinista. . . ........... . ........ .. 
3 Fogaist.a.s a 1:200$ ............... .. 
I Foitor das cochoiras . .. ..•... , .••.. 
2 Ajudantes de feitor ......... .. .... . 

20 Cocheiros. o. 1 :500$ ...... ........ .. . 
20 Servente~ a l :200$, .. , •.. , .... .. , .. 

Ma teria~ 

Sustento e forragens do animae;; .... 
Combustível e lubrificante •. •... . •. 
D~inf~tantes e desinfeoçõcs ••• •••. 
Conservaçã.o e renovação do material 
Expediente, a :seio o· eventuaes ..... . 

.. 1' : 400§;Q0f) 
7 :20ri$ooo 
6:000$000 
7:20fJ$00 () 
G:OOO.~:J 

. . 18:000$000 
2:400$000 
l :800$000 
3:000$000 

24:000$000 
36 : 000$000 
2 :400$000 
3:600S;900 
2:400$000 
3:600sOOO 

so:ooo:i;ooo 
24 :000$000 

48:000$000 
6 :000$000 

32: 000$001} 
30:000$000 
10:000$000 

19 
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8<'CÇ<70 demogl'aphica 

1 Medico demographi.9ta. .... . ...... • . 
2 Medicos a,judante3 n. 7:200$ ••••••••• 
1 Cé~I"~ographo ............ . ...... . .. . 
3 Auxiliares a. 3:000$ ..... . ......... .. 

Labor'(l tnr·;o bacte!'iologico 

I CheFe do laboratoi"io .............. . 
5 Auxiliares te~hnicos, me<licos, a. 

ü:OOO$ •.••••••.•••.••.••.• • ••.•• 
I Es,wiptnru.l•io-archivista. .......... . 
,J Serventes a 1: 200.$ ............... . 

.Ua!cr iat 

Iostt•umontos, apparelhos e reactivos 
l:liotorio .. , .......... ,;: ............ . 
Obje~tos do expediente e livros .... . 
Asseio o event.uaes. :· ............ •• 

Fiscali:;aç(to das phm·macias 

3 Pharma.ceuticos a. 6:000$ ...... , •• 

Engenhm•ia sanitaJ·i<~ 

3 Engenheiros sanitarios a 9: 000$ • • •• 
1 Desenllitita., .... . ................. . 

J ufz. I • I I I I t • I ti • I I I I • I I t t I • t I I t • t I I 

Procurwlol' .. . .................... . 
Sub-procurador ........... , .• , .... . 

1 Escrfvlí.o ......................... . 
2 OtHciaes do justiça a 'J60$ ....... . .. 

Ins!~Wto SoJ•othel'apico Fedel'a~ 

Para. seu custoío ............ . ... . . 
La~m·eto e estações de desinfecção 

Reparações, construcçõos e ·Jnn.terial 

H ospíta.es 

2 Díre<ltores a 9: 800$. ; ..... . ...... , , 
I Vice-direc'!or ..................... . 
6 Medicos dos hospitaes a 6: 000$ ••••• 

P essoal sem nomev.ção 

r Foguista. ........... , .. , .......... , 
1 Sorvente ............ . .. . ..... . .. . . 
l Ajuda.nto do cozinha. .............. . 

Bcwca rlc d~lin(ecçtro do po1·to 

I Mestro, CllM 10$ dbrios •••.... . ..• 
1 MaohlllbJ~ll, i.:em ... . ... , ......... , 
l Foguista., oom 9$400 dial•ios . .. _ .•. • 
4 Dasinfectwlores, a 2:400$ ........ .. 
6 Ma t•inhtoiros, a 3$ dia1·ios .. .. ... .. . . 

9 :G00$000 
14 :400$000 
4:800$000 
9: 000$000 

9: 600$000 

30:000$000 
3 :600$000 
4; 800$000 

6 :000$000 
5 :000$000 
2 :000$000 
3:000$000 

18 : 000$'000 . 

27:000$000 
3 :600$000 

13:000$000 
9:600$000 
6 :000$000 
3:600$000 
1: 920$000 

120:000$000 

250:000$000 

19:600$000 
7:200$000 

36 :000$000 

1:080$000 
l :080$000 

. l : 080$00() 

3 :650$000 
3:650$000 
1:241$000 
9:600$000 
6:570$000 
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Ve;·bas 11t7o modifict~d<!S 

Materialll<tra :t ropal•tiç,ão central . 
Estação d~L visita do port-o •..•.•..• 
Material ..... . ................... . 
Lancha das colonias de a lienado.> •.• 
Lazareto da Ilha Grande . . ........ . 
Hospital de S. Sebastião (menos o 

director). , , •. , • , , . , . , , .. .. .. , , , , 
Hospital Paula Candido (meno~ o di· 

rcctor e o vice- úircctor) ........ . 

Estados 

Primeiro districto aanil:lrio 

s. Paulo . ..... . .. . .... .. .. .. ..... . 
Rio Grantlc do Sul. . .... . ....... .. 
Paraná ...... ...... .... ...... . ... .. 
Santa Ca.tba.rina .•........ .. ......• 
Espirito santo ............... . .... . 
11-fa.tto Gt•osso ... . ................•. 

Ser;undo districlo sanit~rio 

Pernambuco ..... .. .. ............ .. 
Ba.lli~ .••...• ........ . . . . ..... .. . ·•; 
Alagoas ...................•....... 
Sergipe e Parabyba .............. . 

Terceiro distrlcto sanitarlo 

Pat"á ...... , •...••••. , • ...•. ..... , 
'Maranhão e Cea1•á. ......... . ..... .. 
Rio Grande dl' Norte ............ .. 
:Piauhy •......• •.••••••.••• . . : . •.. 
Amazonas .....•..... • ... . .. .. ..... 
Hospttaes de isolamento nos Estados 
Serviço qun.rentenario em M:atto 

Grosso . .... ........ ... ... . ..... . 

Material geral 

41:3008000 
:38: l21k000 
• 4:50rr$ooo 
10:360$000 
81: 683S·IOO 

1{.5:8CO~:JO 

65:020$1)00 

:n:J5Q$Wr 
25:201 1',1;000 
li ; 46(>$000 
14:820*000 
10: 260.;;noo 
4:70<).~000 

28:100$000 
37: 150$00() 
12 :300$(]00 
19; 921J$' li)() 

37:150$000 
29:880$00C 
1 l :640$000 
9:200$01!0 

10:260$000 
20:920;s000 

50:600$000 

Applicaçõas diversas ••••••.•..... : . 17B:30~'000 

5. 500; 000$000 

O Sr. Angelo Neto- Cumpriu o o Sr. Sê. Pel~o~o-SI' . Presid4olote, 
seu dever, Sr. Presirlenta, a Com missão no· o i Ilustre Sr: barão do Ladario, achando 
meada hontam por V. Ex. para acompanhar justa a. censur:t feita pelo Oon·eio da Manll<"f. 
o enterro do nosso saudoso colleg;\, Dr. Adal· á. .representação do A ma.zonas por não tm' 
berto Guimarães, que com tanto lustre para trazido para o Parlamento informações sobre 
o seu nome e honra para a sua. grande terra, a. invasão peruana no Alto Juruá., on
a gloriosa Bahia, soube tão dignamente se tendeu de seu dever IJenitencial'·se do si· 
dosemponhat• do mandato, que por varias lencio mantido até lloje, formulando um l'<l· 
vezes lhe fõra commettido, deixando na sua queririlento d~ informações. 
passagem, pelo nosso ·meio, um traço de luz A attitude dJ S. Ex. e o enciosso de seu 
bem viva que illumiiul. intensamente o seu nome pra.tado á criticn, acerba daquelle 

·honrado nome. orgão de publicidade forçam a bancada do 
A Commissão levou á ultima morada o ·Amazonas, na Camal'a, l1. justificar·se, dccla.

seu inditoso companheiro, que tanta dor ra.ndo as ratões que teve pu·a não vir aqui 
deixou no coração de seus collega.s com o seu discutir esta questio internacional. 
passamento. (Muito bem.) . O quo me chama á tribuna ur pois, unica· 

O Sa. PRESIDENTE-A Mesa fica inteirada. mente o intuito de defesa. e não um frcmito 
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:de pah•íotismo, que so mauífe;t:t por haver Não à.~. pois, li~i&o a. nós, d:~ b:mcadn rlo 
sido aguilhOado J!Ol' outrem, porque a depu- Amazonas, vil• tt•azcr pi.ll·a o smo do Paria.

' tação · do Amazonas. no cumprimento do seus mento uma qu:stão internacional ..• 
,d0vere,:;, só obl'idcce ás suas proprias ínspi- 0 Srt. ANGELo :'fETo-Apoi~do. 
Ya~'ões· e aos dictamos do seu ]J:J.LrioL.smo. 

Não tenho conhecimento do papelucho ou O Sa. SÁ PEIXOTo-... <plO, por sua 
accor(lo porvontura firmado com o nome de propria. índole, pat• sua pr-o pda n~turer.a , 
.~\tatàdo por antorídarie do Amn7.<mas. a. quP. não sél não tleda ser dtscuttda . apalxooad<L
·.se· i'efe·:iu o illustrc almirantCl; mr~s nã.o vejo mente aqui, o menos aind<t lev<~.da ao ter
·Jl)otivo par:\ que, no C!ISO de existir clle, se t•eno escabroso ua. imp:·onsa. p::Lrtidnria. 
,possa. onyólver o nomo dl' governador no Confiando no Govc1•no Federal, no patrío
Jacto, quando ü S. J<:x. o primijil'o a in- tismo e habilidade do Sr. Ministro do Ex
.forma.r o Senado do quo o sign~.thrio do tt~t·ior, sa.IJoodo que S. Ex. estava providcn
ncco!·dr> veiu immcdía.t:unente á imprensa. ciando como oou .-inha, colloc<túa assim a. 
l~QCI:Ir.tzo qtlol liH'a <I is;;o coagido. •jtiOstão no tm•t•cno p;·oprio, o da tliplom_acia, 

Convem, mltl'<Jtantu. ]10lldtll"ar wtc o Sr. nós não Jlodlttmos manter outr.a attttude 
Regallo Braga. n1í.o cnt rnai~, n'ess ~ •l:1ta, siniio o vi \ar ct•c:u· ombara.çJs on dtffi~tilda<l:s 
fúnecionario li o Es!ttdo, vi to q ne :t co!lccio- ao Govat•no, ou mesmo levai-a pt~.ra. um. tot•

. ria da. Bocca 1lo flr•ou foi oxl.enat:J. polo tlo- rallo onuo OJB pa.l'oceu que não deve ser 
ereto n. 588 tlc t2 de junho tlo !OOt, prthli· ~1nsta, p~l'que o.s pmdencías íntm·naciona.os 
a~tdo no Dia1·io Offi<'ictl do ,\mu.zunas n. ·:.~o:> dÕVC!m ser tl'at tda.~ com moderação, calma, 
do 2:1 do mesmo mez. pl'Udonoia. e reflexão, que em regt·a, excluem 

·coub•tço as urigllns des.m. questrio, o pt: em a. pttulicítladc c as diseussõe3 puliticas não 
qu~ clla. se a.cl~:\ colloca.do.. comportam. 

Tendo o Estat!,> tio Amazonas, no intoro.;;sa Tal foi o 1'notivopor que propositalmcn:c 
de ftscalir.~ção do Slla!l r•onda.~ g,•a.ntlomonte nos tomod a.bs~idu do discutil-a, e o>hmos re
desfalcadas pelo cuntJ·ahawlu quo se fazia o 8olvi<los a continU:tl'. a. rmmter a mais ab· 
áinda se faz pola li• .ntoil•11. peruana, c:t•Ja.do a solutll. l'CSCl'VU, o mais completo silencio, 
collectoria do Bl'eu,J'ui o.~c,lhido u loca.! apt•o- certas de quo os interesse> brazileil•os na
priado e m.;ta.llad•~ esta. repartição. qu,lla. região .. estão sendo convententc-

Enteodon o goyerno peruano que essa col· monto zelados. (Jlu!ta bem ; mtd o bem,) 
Jccto):'ia e.it;J. -v a ooll oca.da. em te1·rcno q u () L h c· 
pertencia. o l'eolamolt. O Sr. Tosta di!l ter c:n mãos uma 
Attend~ndo.ás solicitações da. legação J?c:- . ropreseutaç.'io a.o Congresso Nacicna l pela 

ruo.lla, f01 retmttla 11. collectoria, nii.u porque Sociedade Auxiliadom, dos Agricultores , r de
o gclVerno ~razileiro a.Clroi.Litassu que essll rcnto ú, Confurcncia de B!•u:tellas, a. qua.l 
terrltorio fus~s p lruano, mas porque, na con~lue pedindo que esteja o Go_ve ·na ha.bi· 
ausencia de mappas certos. era. impJSSivel lit Ltlo pa.t•a om todo tempo ag1r de modo 
·saber com scgura.nç;J. si o tcrl'itorio et•a pe- a. .livrar a. nosso. export11ção das pesa.dasclau· 
.. ruano ou bt'azilcil·o, nã.o uhsta.nte s~r olLCl sula.s da.qu~lle convenio, pcrmi ,tindo assim 
occup 1do uníca. e exclusiva.mente por brazi- 11. entrada 1l'anca. nos mercados de além-mar 
lei roa e ter C5ta.do :;empre sob a jut•isdb,;ão ao nosso aJ~cesso de pruducç:io. 
das autoridades amazonenses . _o orador historiao o modo por que tem 

Toda a. questão se reduzirá. em s~~ob~r o. procedido a me$ma, sociedade em I'elação a 
exacta.situu.oão geographica. daquclla. região, tiío import:lnto a.ssumpto quo, o anno pa~
c os mappas divergem preClisamente nesse sado, foi sériamenta es1uilado pela. Com
ponto. · lllissão tle Agl'icultura, chegando mesmo, 

Assim é que uns col'.oca.m a. Bocca d·o em parecer existente na. S!Jet•etaria da. Ca
Amonia. ao norte da. linha Cunha GiJmos e mara, a esta conclusão: que a.dherJI" .. o 
outros a. collocam ao sul. Brazil ao Cunvenio-da Belgícil. seria esmaga.r 

Ao estabelecimento des~a estação thca.liza- de uma. vez a industri:1 a.ssucaraira do pa.iz . 
dora Seguiu-se a invasãt> p3ruana, seguiram- Desejando que tão impona.nt e ma teria seja 
·se os confl ict os o viole.nci~.ts p1·atica.das contra de novo completamente ostudada, Yem pedir 
bra.zileiros. . ao Sr. Presídento que, recebGndo a alludida, 

O Sa. BARBOSA LIMA-Por fo1•ça.s regu- representação para, nos termos do Regi· 
lares, o que aggrava. a situacã.o. mento, ser remottida á Commiii~ão de Agri-

0 Sa. SÃ PEIXOTo-Estes factos fora.m· la· cultura e Iudustl'ia, mande publícal-a. no 
.va.dos pelo superiutendente do munioipio de Dial"io do Congmssa, cspera.ndo que a Camat•a 

· S. Felippe ao conhecimento do governo do dos Deputados l'esolva ácet•bda e pa.trotica· 
Ama.zoDI!S, e este por sua vez oJ transmittiu mente o ass11mpto que é do m:tis alto ínte· 
S.Q,~ip.istro d"a.s rela.ções eltteriores, que não resse pat•a a nossa. industria assuoa,reira,. 
o.sJe.m-descurado. (.Muito bem; muilo bem.) 
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DOCU~IEN1'0S .\ Ql'E ~ 1: RlWERE O SR . TO>'l'A 

Sociedade Au:~iliatlor:.t d;t Agt•icultura tle 
Pet•nambuco-lllms. Exms. St•s. Deputados 
ao Congresso Nacional. 

Com a deviúll. vonia a. SocicdtJ.Je Auxilia· 
d.ora· da Agricultm•a de Pernambuco volta n. 
se occupptn do assumpto da representlção 
QUe em 8 do outubro de 1902 v os dirL·iu. 

A Commissão lo Agricultm•a e de Indus
trial! Connexa.s. em seu pa.recar de 4 de de
.zembt•o do anno passado sobre aquella. re• re· 
~ontação, trtltou da conveniencia. ou nã.o 
convenicO<lla do adherir o Brazil ao conve
nio d•• B•·uxollas, ao pu.sso que esta. socieda.do 
reprosenta.ra no sentido elo sor o Gúvorno 
munido de auto1•iz.~ã.o para. a.ccommodar 
nossa. Ji!gisla ç·ão fiscal <ís condições do rogi· 
men crea.du por a.quellc convenio, caso a nossa. 
a.t~ituuu na ospocio oxlj'l. altei"J.ÇÕes na~ leis 
vigento.i. 

Não l'OoMo a um conf••on!o com os factos o 
ar gumento de não convir ao Rrnzil adboril' 
aoa torruos do con v enio, na certeza do que 
os mercados na.c ionaes serimn inva.Liidos pelo 
a.ssucar estt•angeil•o, o que não se tom da.lo 
em vll'tude do imposto prohibitivo de 1m· 
portação. Não é o imposto que tom impedi· 
;!o essa invasão e sim a inferioridade de nosso 
C.U!~to de Jll'OdUC\~ão, comparada com o custo 
da producç1lo do assucar exotico, o que se 
pôde provar com di versos argumentos . · 

O primeiro e principal ô que o imposto 
de 1$ com '25 •(o em ouro indicaria pl·eco de 
~90 por 15 kilogr. de assuca1• de qualquer 
quo.IJdade, a.Jém do custo de producçao. Ora, 
na açtua_lida.do este proço não foi ainda 
n.tting!do, visto a pouca p1•ocura em relação 
;1 pr odu;:ção, o que tom det~rminado sun. 
vepda pelos preços sabidos, por menos de seu 
custo, .como aconteceu na. safra de 1001 a. 
1902. Entretanto, o preço do no:;so assuca.r 
tem sido regulado, mais oU: menos, pelo du 
typo para. exportação, isto é, o branco tem 
tido quasi sempre preco duplo · do bruto, 
:salvo ein epoca.s fóra. da. sa.fra.. 

O segundo argumento se refm·e a.o custo da 
no'ssa. producçio, comparada com o dos nossos 
competidores . Ha toda probabilidade de. no 
futuro, nosso assucar bruto nã.o valer menos 
de 10. shillings o quintal (50 kilogr.) a.ppen
dice li nos mercados estrangeiro8. 

Este preço se baseia em que os fabricantes 
de assucar de beterraba. estã.o actua.lmente 
vendendo ·seu a.ssucar bruto crystalliza.Jo de 
95<> de polarização e 88 °/o de rendimento na 
refinação (appeildice III) o que am preco 
eqtúvale o nosso bruto a 8 shiUings, 1'àqe· 
bendo·mais ou menos o premio dirooto de 
2 · sbilllngs e 8 penca o· que pe1•faz os produ· 
.c.torea de assuca.r de beterraba 10 shillings e 
.tanto, · 

Si rocolJeru i.;to, inclusive o pt•emio, nli.o 
vcntlcr;'io p ) i' menos, qu<tndo o p1·omio for 
suppl'imldo. E' manirosto que pot• esse pt•cço 
de 10 shi!lings o quinhl ou mais, pa.r;1 o 
nosso assucat• bruto, longo de vir o similar 
competir comnosco no merc<tdo . nacionn.l, 
iremos nós aus outros merc~tdos, pois o preço 
de 10 sh!llings o quintal i1nport:\ em ;z$?50 
aqui por 15lülogrammas . 

Admittindo que o couvonio, embora. favo
recendo nosso assuca.r bruto, fac.~a m·1l a.o 
assuca.r brn.nco pela. concurrencia. do assucar 
rofl.nn.do do ahlm IU<Ll'1 t!SSe prejuízo oão ser•<!. 
superior ao que nos ca.usa o bruto na.cion:tl, 
quo desde al,.rum tompo c~tâ a!lluinJo pat·a 
os morcarlos rio sul em con<:lll'rcncia liOI!I o 
as3uc w branco. E&<o fa.cto pôde ser \·er·id· 
cado n~s cvta•;õcs desses mer.-ados, (lnde o 
a.ssncar bruto cnsta :t mott\tle do pr.!Ço do 
branco. 
Lou~c __ p01·tanto de pcnsa:t· com a. d_igna 

Comnu~!iao, qu:~ndo est:\ :tss11n se oxp:·tuw: 
que ;•eilu;ida a taxa do imposto de impm·laç1T0 
ao mcw:inw de (j {rs. e 5 ,50 fi's. poJ" 100 kiJ. 
(1uldicioaaclo cln cqui1Jaf.enle dos impntos in• 
t CI'I'IOS de c:onsumo l dtJ con(v'l'm.idtrde com o 
al't . 3' do con~enio, os outrM Estados contra· 
ctantcs t'ir~ro preste~ •.·oncm·>·e>' 1lictoriosamente 
tiO pai; com os nossos ,woducto'l'es mal Clppare
lhados o amtiquilal' com.pletamente o. nossa 
incltMI>·itt a:;sucarei1·a, acredita n. Socmda.do 
Auxilindoro. que nõ.o ha t•oceio do anniquí
la,ment,o dQ no~sa. inlustria. a.ssuearelra., con· 
formando nosso regimen fiscal, quanto ao 
assuca.r e derivados (doces, consurva.s, etc) 
com os tet•mos do convenio belga. Ao eon
tro.rio, vemos em noss:~. pc•etonção o melo de 
salval' a. lavoura. permHtindo cont lnuar a 
exportaç.'ío do exccs.'IO de nossa. produ()Qão, 
sem o que ê impossi \'OI . manter as safras 
actwws. Esta. prest es a tormina.r, é de cec·ca 
de 1. 300.000 sMca.s. das quaes 300.000 foram 
exportados ptu-a. o extra.ogeit·o . Sa.ba·se que 
ha. em Poroa.mbuco não menos do 1.600 en- . 
gcnhos, que cultivam canoas. Dividindo-se 
o u'lilhão de sa.ccas pelo numero de engenhos, · 
toca 620 saccil.S por propriedade, safra de um 
agl'iculto1• de 2• ordom, o que n~ dá Pl!-ra 
sustent-o dos que se occupam nesso. tndusLrla; 
Nem podemos ficar adstdctos ao ~ercado 
dos Estados Unidos, onde pred01mnam os 
t, ·usts, que determinaram,· lta. pouco, a. . ex· 
portn.ção· do assucar de Cuba para a In,;la
terra., pela. primeira vez desde 25 annos, 
ba.ixando ali tanto os preços, que ficou sem 
atreito . a vantagem do imposto rle compen
sacão, a que estão sujeitos os assucare.1 pre• 
miados . Ao mesmo tempo o merca.do a.me
rica.no está. sendo supprido pelo aasuca.r in· 
dlgena. e pelo das colonias Hawai, Porto 
Rico e Philippinas e Cuba.. Em tempos nor· 
m~s todos esses assucares gosa.m de isenção 
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total ou parcial dos dfroito!i, q lte ora 1mga o 
assucar do Brazil. 

Não podemos appellar para t ratados com 
Portugal o Uruguay : aquel1e está otlereeeud_o 
-vantagens no assuca.r de ;;mt.S eolomas afri· 
caua<· com ·o fim de re:>ervar·lhe o mercado 
nacionaL O Uruguay não po:lerá outorgat• 
favores ao nosso assucar· em prejuízo do as· 
suca.r de outras pl'Ocodencia..~. · 

Não podendo de forma alguma · os Estados 
do· Norte do Brasil p1·oscindir d<\ e~portação 
de parte do suas safr~s, .a Sociedade Auxilia
dor•a. tendo em assembléa gorai approva.do o 
parecer, que,uos termos desta representação, 
a.preseutou-lhe a commissão, que. nomeou e 
que se compõe dos sooios Allan Patet'SOn, 
José Maria Carneiro da cunha, Alfred .Jolm 
"VatTs, Drs •. Joflo de ('l,iveir•a c Leooat>do 
Cavalcanti, pede ao Cou~tresso Nacioual que 
seja o Governo FedHral autor·isado :1 accom• 
modar• nossa l~islaç.'tQ fil!cal ao regimen-:lo 
Convenio do Bru:wllas, que vac vigorar em 
l de se&embro pro.rimo. N;io ê a adhosão 
offl,cial do Bra.sil ao Convonio o rtllo se pede, 
mas apena.s, como medida de prevenção, que 
esteja. o Governo habilitado para em todo o 
tempo ·agir do modo a liVl'ar oo!!Sa oxpol'· 
taçã.o das clausulas penaes do dito conYenio, 
pennittindo assim <t entrada ft·anca. nos mer
cados d'alem mar ao no~so excesso do pro-

·ducção. 
PernamhucQ, 19 de junlio de 1903.- O ge· 

rente, Paulo de Amonm Salgado .- O seci•e
tario, Alfi·ccl- J • .Wa/.ts. 

quer quG seja. a attítude que tonha.mos do 
tomar, isto é de fevereiro de l!J03. 

E, como a adhosão á confl3rencia imporia 
em modificações a fazer no actu-l l regimen 
tr ibuta.ril) dos E.~tados, é mi~er que fi~ue o 
Poder Executivo habilitado, caso qtte de cs>a 
adhesão, a manter nos mesmos Estados e 
em sua iutc.~ridade as resoluções do Con
gresso . 

A Sociedade Au-ciliadora da. Agricultura 
em Pernambuco, encàrecendo a ur.,.encia das 
.medidas a tom~t.r, -visto a..sitüação da-lavoura 
dt~ canna. no mesmo Estado, pede venia para. 
aprescutar o memorial incluso, que minucio
samente so occupa da iudustria assucarei.ra 
em Pernambuco, pa1•a sor dir.gido á Com
miSIIão Permanente da Conferencia de Brll
xellas om cumprimento do art. 7 do pro-
tocollo de 5 uo março ultimo. 

Recife, 8 de outubro do 190~. - Pmtln 
de Amol"im Saloado, gerente. - Af.{t·er!. J. 
W<~tl$, secretario. 

Memo:-i1tl pa1·a seJ• ap>·esenlado á Com.missM· 
Pe1·mctnento da Conferencia de Bruu;ellas, 
confor-me o art. 7° elo protocollo de 5 do 
mm·ço de 1902 

O assucar fabrjcado no Estado de Pernam
çuco, Re:publica dos Estados Unidos do Braz i !, 
tem o segutnte destino: . 

A) para o consumo do F.,qt.a.do; 
B) para o consumo dos Estados não pro

ductol"es de assuc;u· e para os que nã;o pro
duzem bastante para o seu consumo ; 

APPENDICE I C) para os mercados de alem-mar (Novu.. 
Cópia. da representaÇão da Sociedade Au· York B Liv,:rpool). 

:illiadóra da. Agricultura de Pernambuco .a.o Esse as3ucar é fabricado : 
COngresso Fe.tera.l, de 8 de outubro de D) em usina.~ centr·aes (Cuite dang lt: vide)· 
1902. em numero de 40; 

Illma. e Exms. Srs. Membros do Congresso E) em ba.uguês (Baterics dJt Pere Labat) em 
Federal-A Sociedade Aux:ilia.dora. da Agri· numero de cerca de 1.800 ; 
cultura de Pernambuco, representante dos e divide-se nestas qualidades = 
interesses ligados á lavoura da. canna do· F) Pité, fabricado em algumas usinas e · 
mesmo Estado, vem perante VV. Rrs. in- com os productos purgés dos «·banguês»; em- . 
dicar que couvem desde já tomar p t•ovideucht ·.barcara.m par·a. os mercados especiaes do Rio . 
no sentido de ficar o Pode1· Executivo auto- Grande do Sul, . Pará. e Manáos, onde tem 
rizado, no orçamento que está se discutia do, ·graude a~ce1 tação, em ·virtude do typo do 

_'A adherir ou não as resoluqões na Coníerencia mesmo assnca.·.-, não gosando, porém, do fa.
.. de Bruxellas. modificando as taxas de impor• vores fiscaes, E' o typo que mais poderá 

"v;ão . do assucar e productos similares e de- solfrer com a competencia. de productos si·· 
rivados, afim de accomoda.l-a.s ao ra!iimen mil&res vindos do estrangeiro ; 
m-eado pela. mesma. conferencia, a. vrgomr G) Crystal blare, que com o~ purgês e· 
em 1• de setembro de 1903. mascavados é exporta.do para. o Rio de 

· . Pouco estudada como está. a questão entre Jaueiro e Santos; 
nós e não seudo ainda conb.ecida a opinião H) As Ullina.~ centraes podem fabricar os. 

. dos diversos interossa.dos da. industria. assa· crystaes amarellos, que tanto servem para. 
· careira. do pa.lz, ll todavia neeessa.rio que o oonsunio interno como para exportação ; 

desde já nos previnamo$ para poderenf1·entar I) O a.sstJMl' fabricado nos bauguê3 até 
a situação crea.da por a.quella. conferencia, n. 16 Deutsch Standard, geralmente presta.-~e

. cujos atreitos se farão sentir no Bra.zil qual- ao consumo intemo e á; exportação. 
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As lois f\sca.cs sobt•c o~ r.s~ttcRre:; i.mpol'
tndos (leis l'cdora011) toorn um mill·~is (I~) por 
]{Jio, CJUO com o~ alliliciunaes (ulrcitó em 
oni'B, •~rma;r..cuagom, cap:.ll.azla. o cstati~tica) 
elevam-se do l$l00 a 1$.500. !!:' o uni!!O im~ 
posto que in(\ido n:ts disposiçõe.> U.o convento, 
art. I. e F, art. IH e IV. 

Não existe imposto de consumo propria
mente dito. Os .l!:stados gosam do imposto de 
oxportação e com elle trilmtam os a>Sucal"eS 
destinados ao inter ior c exterior, variap.do 
a taxa em cada Est ado. 

Em Pernambuco é ella actualmonte do 
G% para. os portos intet•nos e 2 ·_·, para·os 

' externos, sobrcca!·regado cada. um com 15 ~• . 

São más :tS condiçõGS ecooomic~'> da. la· 
-voura. da canna em Pernambuco e ew todu o 
Brazil, devido :principalmente ao · acervo elo 
impostos que pesam subre tt producção na
cional e quo o one~·am com 6tl ~ ; calculados 
sobre o va.lor d~ exportação. Esta situação 
dotilrmina. l\ applica.çã.o, em beneficio d us 
assucal'es brazílelros, da dis11osição contida. na 
emenda ao art. lU das conclusões, conformo 
o pt•otocollo de encerramento .-Paulo de 
Amori11t. Salgado, gerenta. - Al{rcd J. 1Valts, 
sootoctllrlO, 

APPENDlCE li 

da. produe~ão va.e ser o p rineipal faetor que 
detet•mionrá o preço do assucar. 

O rendimento em assttea.r vari:\ conforme 
os paizcs o as estações entre 12 c 14 •; • • 

I<~~se.~ ronditncntos equivalem ás qu;J.nt i
clartcs tle boT.orraba em quintal ( 50.81\ilos) 
como se scgu:~ : · · · 

1:.! •! . =8.330 ctuiotaespor um quintal de 
assucar. 

13 °/o =7.69.2 quintacs por uro quintal de 
assuc<l.r. 

14 • lo = 7 .14~ quin taes por' um quintal de 
assucar . 

O Jouma~ cl6s Fdwiccn\IS ele l'í><C>"e de 8 de 
abril do 1903 uá o~ resultados obtidos em 33 
fabr icas de assuca.r allemães no. anuo 1901-
1902, donde parece quo o custo de fabrica
ç'õ.o medio desSa!\ 33 t.~brleas e"tá. assim ca.l
cu1ado: 

Prec·o medío de beterrabas por· quintal·, . 
10.500 penco. 

Preço medio dê fabricacão por quinta.I, 
4.644 pcoce. 

O rendimento mcdio na Al!emanlw. v:Ll'ia. 
entro I 3 e 14 °/o de assucar sobre o peso de 
lmterrabas. 

Tornando-se a mé<lin. ele 13 •f .,, = 7 . 7 l!Uin
t:LG J de bli!terrabas por quintal de a.ssuca.r 
temos: 

7. 7 X 1 O. 560 penca = O sltillings 9 ' / . pance 
Extractodenmn.carhdo Sr. George Mar· pm~ qnlnt.al M;;ucar. 

tinoo.u, delogado-ajudante a delegacia ing!eza 7. 7 X 4. 644 penco= 2 shillings 11 
3
/, pene e 

perante a Commlssão Permanente do Con· por quintal de as>ucal' . 
venio de Bruxellas, a qual funcoionou em 1 Custo total na là brica, 9 sbillings 9 penca 
d j h d d por qui o tal assucar . 

e un o corrente - Carta irigi a ao re.· Tomando a Jilédia muü alta, isto é, 14 o/o . 
d~ctor do Jorna~ Intemaçiomz~ ele ..-bsHC(W,- teremos 7 . 14x 10.56 d. = 6 sbillings a;, d . 

Diz o Sr.Ma.rtineau que no rol:l.tot·io a pro- por quinhl de as;;ucar. 
sentado om 18 do abril de 1899 c:iliibiu al- 7.l4X4.64=2 shilli!lgs 9 d . por quintal de 
guns ca.lcnlos sobre o custo· da. produc(ã.o do assucar. 
assucar de beterraba na Allemaoha,assum-~ Custo total= 9 shillings O '/ , por quintal. 
pto que agor(l. é de nota vel interesse, por- de assucar . · 
qua.nto, com a abolição dos premios, o custo A esta.tistica das ultimas cio co safras dá: 

Custo da beterrab~ Custo do fabrico 

1897 a 1898 .. .. ... . ........ !0.68 d. por quintaL 4.800 d. pot• quintal de bctorrabas-
1898 a 1899 .............. .. I 1.58 ., )) » 5.076 ~ » 
1899 a. 11300 .. o ..... o ....... ll.57 )) )) )) ~.436 » » 
1900 a 1901 •• ' ••.••• ' ••. o o. 12.16 )\ » » 5.076 » » 
1901 a 1902 •• o o o . o o. o o. o o o . 10.55 » >>. » 4.644 )) » 

j.{édia ..... . ..... ; .. ll.. 31 » 5.066 » 
Tomando na.· base esse rendimento do 13,. : 
7. 7 x 11. 3 d = 7 shillingd 3 peuce por quintal de a.ssucar 
7. 7 X 5 d=: 3 shillingil 2' I • pence idem · 

Custo total 10 sh . 5'/, d. 
ou sobre a. base de um rendimento excepcion<~.l de 14 %: 

7. 14 x 11. 3 d = 15 shillings 8 '/,d. por quinta.-! de assucar 
7. 14 x 5 d ' = 2 shillings 11 3/. d . idem 

Custo total 
Vol. 111 

9 sh. 8 ' /. d. na. fabric(t de assucar. 

» » }) 

)) ·» )) 

}) » » 
» » » 
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Está claro que o custo da. producção do aslilucar de beterraba. va.t•ia muito mesmo 
n l Allemanha, onde tem sido reduzido ao mínimo. As fiuctua.çõcs no custo da. beterra.ba., 
custo do fabricação e rendimento em a.ssuca.r, são considcravcis ; e, poís, si estes alga
l"ismus estiverem cxactos, é impossivol avaliar o custo da. pt•oducção do a...«suc;Lr do 
·betel'l'aba. em menos de 9'/, a 10 shilling-. (Rs. 9$500 a 10$000 ao cambio de 12 1l.) por . 

· uln·!a l , ao que temos do addicionar o frete da fabrica a Hamburgo, do.~pozas do armazena
gem e despczas par:1. ter o a.ssucar llOSto a. bOl'do. Admitte-se em geral que o . custo da. 

· producçã.u na França, Austl'ia e Russia s~.ja. mai.~ alto. Mas esses pttizes JlOdcm melhorar 
c .continuarão sem duvida a progredir e dons delles JH'Ovavelm ontc hão de conseguir 

.. a perfeição a que a Allemanha. a.ttingiu. 

APPENDICE I !I 

Mélfa. de 74 a.na.lysoo> de assucar bruto de ootet•raha. typo 88, feit~ no lu.bora.torio de 
.. ~·Uft·erl. J. \Va.tts, chimico do Bectl-oot 8ugm· .1s$ociatiotl, em Londres, em 1881. 

Pol'centagem de Rendimento Porcealo.g~m de Rendimento 
HAIIIUCar cnlcula.•io e1.1 II.S$Ucar <!!1.le11lndo em 

(polar•za~ão) refinado (poh\rização) refinado 

95.80 80.95 95.30 AS.OO 
96.05 00.50 .. 96.00 00.05 
95 .95 . 90 .35 94 .35 87.32 
96.10 01.00 !)5.10 87.85 
93.75 t'll:l.SO 94.70 S7.00 
95.80 80.75 !J6.50 nl .67 
95. :~0 88.Ril 95.00 !!0.05 
95.70 00.05 !15. 60 !10.10 
!)5.85 U0.75 95.00 ~.55 
95 .75 ~JO.;.'."í 05.40 89.65 
94.70 89.10 !!5.50 80.75 
05 .20 89.85 \14. 70 87.40 

c 95.60 00.42 03.50 85.85 ., 
95. 40 80.70 95.95 ~){).60 
95.60 80.55 !.l3. 70 87.37 
113.70 86.25 95.05 88.40 
95.70 S9.00 94.25 86.40 
06.05 S9.15 93.00 &í.l5 
96.30 90.00 95.45 . 88.45 

-:...· . 94.30 í:ffi. 85 95.10 89.30 
.. ' 95.20 89 .80 95. 15 80 .30 

04.90 89 .17 U4 .90 88 .00 
. 'J4.65 S8. 80 97.05 91.()0 
. 94.65 88 .70 94.50 88.35 

95.25· 87.55 94.75 88.80 
"\· -. '9L55 . 88.50 94.75 88.00 

94.75 89 .05 94.85 88.27 
·'· 

94.30 S6,90 95. 10 89 .10 
95.25 86.75 95.40 88 .15 ... 
·96.35 ~0.35 94.90 $9.15 

.. •96.50 91.05 94.90 89.35 
·96.00 89.85 94 .. 60 88.~ 
·!)5 ,65 89.45 ---.-- - ---. 
·95.80 90.30 Média ...... !J5 .0\J % 88.75 o/o . 
94.3-5 86 .92 - ----- --~-- -

~94:80 87.15 
. ·95.10. 88.65 
'94.70 88.62 
BB.45 73.45 
'95 .60 90.25 
95.60 89.35 

.95.60 89.47 
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SESSÃO EM '1 DE .J ULIIO DE 1 !)0:1 27 

O S1~. Barbosa Lima-Sr. Pre· 
sidente.!. a Ca.mara., c~nstituida por llclcgatlos 
da Naçao, pl'epostos a gua.rda d s suns tradi· 
ções republicanas, e~ercita, :~meu ver, uma 
das suas mais nobres funcções sempre que, 
reconhecendo os s!3rvjços oxccpcionaos que 
sa.gra.m be!IOmcritos aos raros compi.Ltrint,ts 
cujJ. existencia haja sido um constante devo
tar-se ti causa pubUca, um as:signalado ex
emplo vivo de singulares vil•tudes cívicas, 
resolve, orgão da gratidão conectiva, decre
tar honras e homenagens condignas á me
mori<l de quem assim hem mereceu da. Pa tria 
e da Republica. 

O soldado eminente, modesto, mais ex
trerpo colla.borador na construcção da Repu· 
blica, na a"pm·rima campanha de CanudtJs 
como nas inolvidavcis jornada.sdc Inh:tnduhy 
e Araraoguá. (apoiado .. ::), o ardoroso legionario 
indefesso ~o, pt·o~aganda democratica, o ge
neral ma.1s queruo do l~xerc.to Rrazileit·o, 
que se revia na singeleza do seu trato, na 
lealdatle da. sua conducta., na. honrada e digna 
pobroza. do seu lar, na sua intrepidez leo
nina em face do inimigo, na. .resignação com 
que padocio., sem impaciencias nem desfalle· 
cimentos, os sotfl'imentos, as injustiças e as 
decepções inherentes á vida mi-litar na paz 1' 
na. guerra,,- esse foi o patriota, que Q__~,ntem, 
surpresos o cümpungidos, houvemrs de cou· 
uuzir á sua. derradeira morada. (.-ipoiados.) 

Não CJIDO paga. não como estipendiu qué 
s.a presumisse equivalente <~ somma inapre· 
ciavel de inestimaveis serviços relevantis
simos p1•esta~os pelo ardo1·osJ e abnegado 
Arthur Oscar'{ apoiados ), mas sim como um 
testemunho Bolemne de que a ca·mara reco
nhece e proclama a excepcionalidade de tã.o 
generosos esfurços no devotamento desinte
ressado com que todo se deu de corpo e alma 
á causa daltepublica, como uma homenagem 
â immarrescivel fé de otficiu do intemerato 
luctador, .é que próponho ao Congresso Na
ciona.l o projecto de lei que a:Jsim succinta
mente fLmdamento. 

Demonstremos que, sobre não serem os 
brazileiros nem de3n;temoriadosnemingr:~tos, 
.sabem agazalhar com carinhos:\ solicitude, 
velu.ndo providencialmente SJbre o seu m Jre
cido bem esta1•, a familia prematuramente 
orphànada dos S3US benemerHos cuja vida 
foi um constante consumir-se pelo bem da 
communhão, pela defesa dos seus mais nobres 
ideaos;. (.Jlu.to bem; muito bem.) 

Fica sobre a mes1,até ulterior deliberação, 
o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
. ~rt. 1. 11 E' c~ncsdid? desde já., sem. pre
lUIZo do respect1vo meio soldo e montepio, a. 

D: Maria Helena. de Andt•ade Guimarã.es. 
V,l~Va ti<? genm·o.tl Arthut• Oscal' de And ,·;,v.Le 
l11Hm:u•ae . .;, nmtt pensã.o mrns:.~l do 500$000. 
a q~al, por morto da. mesma senhora, pas
Stt~'<t a. ser paga a suag li lhas cm11uauto sol
ten•:.ts. 

Sala das ~essõss, 1 <lo julho de 1903. -
Bm·bosa L~ma.-Diogo F01·tuna. - Som·es 
dos Santos .-Domingos JYiasccwenhas.-Ro
drigu~s .S'aldanha.-Juvena.l Jlullm· .-Homem 
de Carvalho .-Cassiano do Nascimenlo .-Ga
lelt~ C:wvalhal.- Vespasiano de Albuqurwq~te. 
-Xame,· do Valle.-Al·tlwr Lemos.-Tknna:; 
Cavalcanti. -RorJerio de 1llintnda .-Raymun
do .l.Yery.--·h~l·elio .-1m•n-im.-lndio do Brazit 
-:-Fe1·reira Bra,r;a.-/losanna.h de Oliveil·a.-
[Jt!Ssos de Jliranda.-Antoíiio Bastos .-.Angelo 
Neto. 

O St•. Thomaz Cavaleanlli
St•. Pt•esidonte, <t commis:iã.u nomea.da, por 
V. Ex. pa.ra tomar parttl na commemoração 
civica ao ben~msritJ nefensor e con:-:olu.la.dor · 
da Ropublica Brasileira., o immortu.l ma,•e
chal Flot•iano PeixlJr.o, cumpriu o ~eu dever, 
qum• acompanhwdo a proci::;são desde u seu 
inicio até o cemitoriu,quer a.s:;istindo a tt~da.s 
as homena.gans quo foram pre:Stadas :iquulle 
benemeriGo morto. 

A:-;sim, pois, venlu tt•J,zm· a. V. Ex. tt 
communicação do cumprimento do devet· 
por parte da commissão. 

0 SR. PRESIDENTE-A- Camara fica. intei
rada. 

Vão a imprimh· as sJguintos 

REDAC~'ÕES 

. N. 6 A- 1903 

Redacç(io jlilal do projecto n. 6, deste anno, 
qtte autori.:;a o Presidente da Republica a 
abrir ao .lllinisle1'Íf) das Relações Exteriores 
o Cl"eclito de 120: 000$, ow·o, supplementa1· 
â verba-.·\jtulas de cttsto-6a. do art. 8° da 
lei n. 957, de 30 de de~emb,·o de 1902 

O Co.<1gresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica o Presidente da Re:publica · 

autorizado a abrir um credito de 120:000$, 
ouro, supplementa1• á verba~Ajudas de cus
to, aa do art. 8° da lei n. 957, de 30 de 
dezembro de 1902, que fixa a despeza geral da 
Republica neste exercício. 

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

Sala das Commissões, l dejulho de 1903, · 
-Domingos . Rodrigues Gu·::mari'íes.- He1·- · /;' 
menegildo L. de Moraes Filho. -.:.l.fanoel Ful- . y; 
gencio. 
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N, 9 A -lOO:J 

RedacçtTo {ill!,tl do p1·ojeclo 11, 9, deste anno, 
que aulori:m a Preside!lle· da Republica a 
ab1·ir ao ,lJinisterio da Industria, Viação 
e Obras Pubf.icas o c1·cdito especial de 
1.1.00:000$000, ow·o, pam occorre1· eis des
pe::as a reali:uw nos exercicios de 1903, 
1904 c 1905 com a ,·eprescntaçao do Brazil 
na Expo<~iç,To Universal de S. Lui;;, rios 
Estados Unidos da Ame,·ica do Nm·te 

O Congresllo Nacional resolve: 

N. 27 - 1903 

RedliCÇ<7o fiaat do p1•ojacto n. 257, de 1901, 
qae auto-ri :;a o P.J·esidente da Republica a 
abrir ao Ministerio da liulU·stria., Viação e 
Obras Pul!ticas o c1·edito de 3:962$912, 
supplementaJ• á ~e;·ba 6&- Con·eios -elo 
m·t. 9° daTei n. 746, de 29 de dezembro 

·de 1900 

• O Congresse~ N acionai resolve : 
Art. unico. Fica o Presidente da Repu

blica autorizado a abrir ao Ministerio da 
Industria, Viaçiio e Obras Publicas o credito 
de 3:962$912, supplementar á. verbD. 6•
Coreoios -do art. 9• da lei n. 746, do 29 de 
dezom bro de 1900 ; fa.zondo as neoa~saria.s 
ope~ações e revogadas as disposições em 
contrario. 

A ri. I.• E' o Presidente da Republica au
t~riz_ado a abrir ao Ministerio da_ lndus~riai 
Vmçao o Obras Publicas o credito especial 
~c mil o cem contos de réis, p01ra occorreP 
as desp:.:za.s a. rea.lizar nos cxet·cicios de 1903, 
1904 o 1905 com a rep1·escntaçiio do Brazil 
na. Exposi1:ão l:nivorsal de S. Luiz, dos Es· 
tados Unitlos da AmBrlca. do Norte. 

s~J~ das Commis~õos, 1 dejulbo de 1903.
Domingos R1Jd1·igues Guimat•,res.- Hennene

Art. 2.• Revogam·se a~ diaposiçõe.s em gildo L. de Mo1·aes Filho.-Mo.noel Fulgencio, 
con tt'al'io. 

Sala du.s Commissõos, l de julho do 1903. 
-Domingos Rotlrioues Guinum:zes.-Hermene
gildo L, de Moraes H/h o.- Jlfanoel Ji'ul
qencio, 

N. 26-1903 

Redacçcto final do Pl'a}ecto n. 70 A, de 1901~ 
emtmdado Jlelo .'Senado, que autori->a o P1·e~i 
dente da Republica a abrií· ao Jliiniste1•io da 
Industria. Viaç<10 c Obtas PubZicas o credito 
extJ·aordina,·:o de 48:000$ para occorrer ds 

. despezag com a !'ecepc:ao das estr·adas de 
f~ITO Bahia ao 8. 1'1·ancisco, ramal do Tim· 
bo, RtJcife ao S. Francisco, Cent1·al da Ba
Ma,_8f.':n!a illál'ia ao UrH[Juay e D. Thm·e::a 
Ch1·tstma, 1'8S!)atadas em virtud8 de autori
zaçtio legi&lativa; 

(Vi1e projecto n. 4H, de 190.2) 

O Congresso Nacional resolve: 

Art .. unico, Fica o Presidente da Republica 
a~taEizado a; abrir ao_Minister'io da lndustria, 
V1;wao e Obras Publlcas o credito extraol."di
·nario de 48:0(10$ para ocoorrer ás despezas 

:N. 2a- 1903 

Redacçlfo ~nal do ptojectQ n. 410, de 1902, 
que autori::a o Presidente d a Re1Jubtica « 
abrir ao Mi1tisterio da l<àzenda o credito de 
1.000:000$, supplem enta1• â verba 17, do 
art. 23, da lei n. 834, d e· 30 ele dezemb-ro 
de 1901 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Presidente da. Re· 
publica autorizado a abrir o credito de 
1.000:000$, supplementar á verba li do ar
tigo 23, da lei n. 834, de 30 de dezembro de 
1901; fazendo as.necessarias operações e re· 
vogadas as diSpJsições em contrario. 

Sala das Commlssões, 1 de julho de 1903. 
-Domingos Rodrtgues Guimai'<Tes. - Her me
negitdo L. de llforo.es Filho. - 1'l'Io.noel Ji'ui-· 
gencio. · 

Vae a imprimi!' o seguinte 

PARECER 

N. 78- 1903 · com a ~ecepção das Estradl\s de Ferro B&bia 
ao S. Franciseo, ramal do Tlmbó, Recife ao· 
S, Francisco, Central da Ba.hitl., Santa Maria Concede ao Deputado pelo .Estado· do ·Mara-
ao Urugua.y e D. Thereza Ohristina, resga.· nhão, Manoel Igno.cio .. Dias Vieira, t1·es 
tadas em virtude de autorização legitllativa.; me.:es. de licença pa1·u. tl'atm· de sua saude· 
fa.ze!ldo 1!-S _necessarias operações e revogadas onde lhe convie1· 
·as dtspos1çoes em contrario. 

A Commissão de .Petições \l Podet•es a que: 
' .Sala.. das Com missões, 1 de julho de 11l03, foi presente o requerimento do Deputado· 
:..-J)pmingos Rodt'lgues Guimarües.-Hermene· Manoel Ignacio Dias Vieira, solicitando tres .. 
,gUdoL. d e Moraes F!'lho,-Manoel Fulgencio. mezes de licença para tratar do sua sa.ude, 
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onde lhe convier. é de parecer que seja. 
concoditla a requet•ida. licenc:n.. 

Sl\la das sossões, I de julho de 1!)03.
Trinrlmle, pt•csidente.- Lindolpho Caetano, 
rcya.tor .- 1'allaJ'es de Lyra. - Josd Eu:wbio . 

Continua.çã.o da. 3• tliscussã.o do p l'ojocto 
n, W, do 1003, fi:mnclo as fot·ças 1le tct•ra 
para. o exercício tlc 190·1 ; 

3" disl!uS.iiLO do pt•ojedo n. 15 A, de 1903, 
quo autoriza. o Pt.td('.r Excclltivo a abrir ao 
~Iinisterio tia Gucwrn. o credito ex:tro.ordim~rio 

O Sr. Presidente-Não havendo de 2.000: 000.$ p[l. t',l occorrcr ás llespoza.s 
nada mais a. tratar, designo para amtt.nhã, a extraordinarias conseqHcn tes da occnp:tção 
~eguinte orJem do dia : do .ti-era ; 

Continnação da.votação dopt•Gjacton.99B, 3• discussão do p1•ojccto n. 22 A, do 1901, 
de 1900, reoeganizando a justiça do Districto mt1..oda.ndJ dispensa.;• dos exames pr;~ti c'os de 
Fe:leral, com a.s em:li;das ao mesmo ofrere- que cogita.m os :u~ :.s . 28 c 29 do regull~mcnto 
C'idas em 3" discussão (3a discussão); de 31 de março de 1851 os officiaes e p t•aç:a.s 

Votação do parecer o. 75, de 1903, conce- rlo exercito llttbilitados Mm os cut•sos das 
dendo trcs roezes do licença para. tmtar de a.l'mas a que pet·~oncem, o dm•oga a l ei 
su:1 sa.ude ao Deput!1<\o por Alagoa.s Rtty· n. 39 A, de :;o d•· janeiro de 18(}2, na p~rtu 
mundu Pvntos de Mit·auda (discuss;1o unie:1); rol'el•onto a 11ste O.$SIImpto ; 

Votação tio pa1•ceet· n. 76, de !03:l, concc· 3• discu~sf•o do Pt'<ljJcto n. 5, do l!Jfl:l. 
r.londo seis mcZCIS do licença, para. a.usnnt:.Lt'· autorizaudo o Podet· l~xccuUvo ·~ :t iJrit· ao 
se do pa.iz, ao Deputado pelo E.~t.1.do do ltio Ministcrio da Indu~tria, Viação o Obms Pu · 
de .Janeiro Antonio Augusto l'orolro. Lima. blica~ o eroditocx tt•ao•·din.wio dtJ 22:983$840 
(discusaão unica); paro1. pagamento de voncimon toJ dn a posao-

Votação do projecto n. 16. elo IOOO, rohL· tadorh~ ilcvldus tlO cngt~nheiro Emilio O:le
tivo á. emenda. iio ScnMo a.o projaoto da. hrockt, como chefe tle dlatricto da. Rep:~,l·Li
Cama.ra. dos Deputados, n.. 270 A, do 1902, çoo Oot•al dos Tolegru.phos ; 
que autoriza o Poder E:reeutivo a. eoncedet• 3• díseu~l!lío dd projecto n. 233, do 1902, 
um anno de licença, com todo o ordllnrtdo, ao l'cdacçã.o prm1. nova discussão, em virtude 
bo.cba.rel Autonlo Acat!l.usst1 Nunes, juiz soe· do ar&. 1:32 do Regimento Interno, du. emonda 
cional no ES~:Ido do Pa.rá, p tll'!l. tra.tll.l' de dcstn.ca.da na. 36 discussão do pl'Ojecto n . 106, 
sua saude (tliscussli.o uolca); de 1901, autorizando o Poder Executivo a 

Vota.ç.ão do p1·ojecio n. 13, de 1903, a.nto- abrir a.o Ministet•io <la Justiça. e Negocias In· 
rizando 0 Poder I!:Jtcoutivo a. o.brir ao \fi- tal'ioro:> o Ol'odito cxtrao1>dinario do 0:000$, 
nisterio da. Marinha. o credito extraordin:..do para. pa.g3.mooto do premio a.rb:tr..tllo pelo 

Governo ao Dr. João Mandes de Almeida Ju
de 1;654$132, par-a. pagament o de ditferonça.s nior, loote da. Faeuld!\de de Dh·eito do S . 
de . soldo o eta.pa.s aos ofilciaos do quadro Paulo, pela. sua obra. _ Procos30 Criminal 
extraordinario e da roserva. (3• disc11ssão) ; Braziloh•o- 0 da. desp)za. cGm a. imprelsã.o 

Votação do projecto n. 343 A, do 1902, do 1.000 exemplat•es do mesmo trabalho; 
considerando productos agl'icola.s e fabris do 2A di~cussão do pt•ojeato n. 4 A, de 1903, 
facil deterioração, para gosarem do favor tr-a;nsferindo da cida.de do Rio Pa.t•do para a 
da lei de cabvtu.gem, art. 4•, o assucar, a. 
farinhll., 0 xarque, 0 fumo, arroz, feijão e de Porto Alegre a Eocola Preparatori<t o de 

~ d · - Ta.ctica. da.q uella cida.do, ficando jn.ra 'isso 
<m.ros ; com parecer a. Commtssa.o de autorizado o Governo a abriL• o ne~essa.I'i<>· 
Agricultura. e IBdustrias connexas (3• dis-
Cill!sã.o ) ; . credito ; 

votação do projecto n. 314, de !902, auto· 2" discussão do p1•ojecto n. 2.'l, de 1903, · 
rizando 0 Poder Executivo a. abrir ao Minis· autorizando o Governo a creat• e contt•actar 
terio da. ludustria., Viação e Obl'as Publicas o · serviçn stenogt•a.phico. para. o Snpromo 
o credito extmordinal'io de ll7:000$ ao Tribunal Federal; · 
cambio de 27 d. por 1$ para pagamento á 2" discusi1í.o do prujecto n. 24, au torizando 
Companhia. Victozoia. .a, Minas, cessiont~ria da o Poder Executivo a a brir ao Ministet•i.o da. 
estrada. de Ferro de Victoria a Diama.ntiria, Industria; Vi:lção e Obl•as Puhlicas o ct•edito 
da. garântia de juros de·6 •;. ao anno, cor- extra.ordtnario àe 8:719$139 para pag1u ao 
respondantes ao exerci cio corrente, na fórma 2° official dos CorrJio3 de Ala.goa.s Francisco 
do decreto o. 4,337, de 1 dr. fevereiro ultimo Aureliano Ba1•auna., o<·denn.dos qne doixou ·dc 
(2" discussão); . receber; 

Votação do projacto n. 72 A, rle 1002, de- .2" discus3ão do project:> n . . 25, de 1903, 
terminando que o director do pombal militar .autorizando o Podezo Exe:.mtivo n. abrir ao 
seja nomeJ.do dentro os offlciaes eJl'ectivos do Miuiiltel'io da Fazenda o cre.lito extr.:wrdi
exsretto (la discussão) ; · · nario de 3:000.~ para effcctllar a r~stituiçií:> 
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ordenada pelo decJI'eto n. 574, d(• :1 de julho 
de 1899, em favor. de Agostinho Jo:sé Cu.bral 
ou seus legittmos herdeiros ; 

2& di~ussão do p t•ojecto o. 386, de 1002, 
atitorizanuo o Poder Execut ivo a. abril• él.O 
Ministerio da Fazem\(!. o credito eittt•aor· 
dinario de "2:883$2.JII, para dar cxecmç·ão á 
sentença. que condomnou a Faz.mda Na· 
cional a p~1gar a D. Eugenia. Torreã.o 
Corrêa. de Araujo os vencimentos que o seu 
ftna.do ma.rido, juiz do d lroito em dispooibi· 
lidado, bacharel Lindolpho Hisbello Corrêa 
do Ara.ujn, deixou dn receber; 

2~ discussão do projecto n . 408, de 1902, 
autorizando o Puder Exl~cutivo a abrir ao 

Ministerio da Industria, Viaçíi'.l e Obras 
Public~ o credito extraord.na.rio de réi.o;; 
7:26;1$874, para. l'Cil.lizar o pagamont:~ a Ar· 
thur Bello, funccionaL·io da. Repartição Geral 
dus Telegrapho~, do vouc.imentos que lhe são 
devidos; 

3• ~;:Jcussão do projeoto n. 131 C, de 1902, 
que tJ.etlne os cargos de categorias cor
raspondontes no exercito e na armada, dá 
nova dcnominaç.'\o aos pos&os das diversas 
classes e fi ;oca. os vencimentos dos l'especti vos 
funceiOnM'ÍOS, 

Levantl·S3 a .sessão <1.s 4 horas e 30 minu
tos da tade . 

'• 

~5n SESSÃO EM ~ :DE lt1LHO D! 1903 

P1·esidenda d1 Sr. Paul<l Gt<imart'tes 

Ao m·eto-dia procede-se á chamada, a qtn 
respondem osSrs. Paula Guimarães , Alencar 
Guimarães, Thomaz Acciv(y, Joaquim Piros, 
E11genio Tourinho, Sá Peixoto, Enéas Mar
tins. José Eu7.ebio, R<li rigues Fernandes, 
Raymundo Arthu:r, Thomaz Cavalcanti, Gon· 
ça.lo Souto, Walfredu Le1~l, Trin·la.de, Bricio 
Filho, Epaminondas (Jracindo, R1>drígues Do
ria, Domlngo3 Guimarães, Pinto Dantas, Pa· 
ranhos Moutenegro, -Rudrigues Saldanha, 
Mat•colino Moura, Mureiea Gomes, Ga;ldino 
Loreto; Heredia. de S!i, Mello Mattos, Au
giJSto de V1~sconcallos, Sá Freire, Fidelis 
Alves, Jpão .Baptista, Ga.lvão Baptista, Silva 
Castro, Lourenço B;~ptish., Laurindo Pitta, 
Henrique Bo1•ges, Maul"icio de Abreu, Oli-

__ ve1ra ~'lgueiredo, Anthero Botelho, Bueuo de 
Palva., Calogera.s, Ca.rlo3 Ottoni, Carvalho. 
Brito, Manoel Fulgencio, Lindolpho C~etano, 

· Olega.[•io Maciel, G<d eão Ga.rva-lhal, Jesuíno 
,cardozo, Moreira da Silva, Bernardo ,ie 
Ca.tupos, Rebouças ·de Carvalho, . Mil•anda 

'Chaves, Lehe de ilouza, Paulirio Carlos, Al· 
-v-a.ro ·de Carvalho, Azevedo Marques, Joa· 
quim Teixeira ·Brandão, Carlos Cavalcanti, 

·Paula Ramos, Abdvn Baptista, Elyseu Gui· 
· lherJlle, Ca.!Siano do Nascimento c Vc.'ipa-
siano de Albuquerque. 

·_ . Abre· se a' sessão., 
E' lida e posta em . j).iscussã.o a acta 'da 

sessão antecedente, 

O l!!lr. Ge~mono Hossloche1• 
paLie a palavt•a pa.ra. dizer quJ ha incorrec 
ções e erros nos dous discnriiOs pela ordem, 
que hootem pronunciou dut·antc a .votaçi\o 
uas e•neadas ao prJjecio reorganiza.ndo a 
ju;,iça. do Districto Fedet•al. . . 

Em seguida é apprJvada a acta. da ses3ão 
antecedente. 

ORDEl(DO D.IA 

O Sr. Presidente - Nã.o havendo 
nri.inero pat'!l. se proooder ás vota.çõas das 
matarias cons.tantes ~a. pr~em do dia, pas· 
8a~se á. mater1a em dtsoussao. 

E aanuncia.da a continuaclLo da. 3• d!s· 
cus,;ã.o do projecto n. 18, de 1903, 1ha.ndo as 
forças de t erra para. o exe~cicio de 1904. 

o 81•. Presidente ~ Tem a pala-
vra o Sr . Tbom'!.z Cavalcanti. · · 

O Sr. Thomaz Oavalcantl 
não vem a tribtlOa apreciar ·o pt'Ojecto do · 
fixação de fvrça.s de terra. em seus diversos 
artigos, porque isto j!l. foi foit~ .com profi
ciencia por . um dos illustres membros da 
Commkloão de Marinha e -Guerra, que assi· 
gnou com restricc;õos o pa.roccr e o substi-
tuüvo. . 
· Está. de accord~ CJm algumas das . ernendllll 
poz· s. Ex:-. otrerecidas cl. consideração da C:).· 
ma.ra. 
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O seu ftm na tribuna é fazct• uma aprecia
''ão geeal sobre a situa!êão em que se acha o 
:paiZ, no ponto de vista da defesa nacional. 

A nossa situação ·armada é uma das mtü' 
precarias (apo~a.:tos), isto está. no dominio do 
to1os us que se interesoam pelas cousa8 de 
nos~a Patria, e o orado!' o diz por não podet• 
deix:t.r de expor a verdade como ella é. 

A imprensa, t:wto do iut:;dor como "does
estrangc.iro,annuncia constanteman te as pre
tcnções sobre o nosso paiz de poderJsa> nações 
e, particularmente, cica o orador a Allmna
nha. Os jornaes desta propria nação decla
l'ttm positivamente que está sendo preparada 
a. formação de uma colonia em nosso paiz. 

Refere-se ao que se diz na Europa, na 
America. do Not•te, n:ts republicas amm•ica
nas, onde so aiHI'ma quo a nossa situa
ç[o é das mais prccarias, porque se esttt sob 
a ameaça de um retalhamento. (Trocam-se 
11partes.) 

Cumpre o sou dever de cidadão bra.zi· 
loiro, dil Deputado e de militar, chamando 
tt attün:;ão da Camaru. plra a situ11çã.o em 
que se acha o pa.iz, quo ú a mai8 doplo
ravel possível sob o ponto de vista milita. I'. 
O Brazil, que tem uma costa do 1.200 
leguas, só possue um:~. poqucma esqua
dra, cuja '<iesorganizaçáo todos conhecem ; 
ainda ultima,mento, havendo necessidade de 
mobilizar uma divisão para ir collocar-se em 
.porto !lJ.cional, foi precbo qmtsl um mez 
para faz"er-se to.l mobilização. A fo r~a de 
õerra que teve de· m;u ·cha,·, fel·o com em• ta 
_prestez;L até o ponto onde ha.Yia navegação 
mercante ; d'ahi em diante, poróm, houve 
nect~ssidade de esperar mmtos dias pela con
ducção que a levasse ao seu de~tino. 

Ha, além destes Inconveniéntes, o de nã.o 
se pussuir uma organização tal, q_11e se po:;;· 
:sa, ern dado momeu to c com a mato r preste
za. possível. mobliiz:tr as forc:as actív:ts. A 
vamagem da guerra moderna consiste em 
atirar fm•ças nos pontos de concentração 
denwo do menortompo possível, para evitar 
que os mesmos pontos sejam occupados 
pelo inimigo. 

Pos:;Íle o paiz, é vurdade, uma força de 
t ena que, si. estivesse bem orga.nizada, po-

' deria satisfat er as suas neces>idades .. Com o 
psssoal de que dbpomos. poderia ser organiza· 
do um exercito capaz de, em dado momeJJ.to, 
ser mo bilízado, como so dá em todos os paizes 

·onde ha bem organizada força n.rm4da. O paiz 
deveria fer uma divisão no norte, outra no 

· cent1·o, outra na Cap\tal Federal, outra em 
Maito-Grosso e, ftnalmente, outl'a no Rio 
Grande do Sul. Com. estas cinco divisões 
ficar-se-h ia em condições de fazer-se a mobi
lização da força armad!t, uo tempo que a. 
arte e a sciench1 da guerra exigem. 

A força que )lOSSuimos, díz o or.tdor , cstlt 
ilquom d:t necessidade da lJi'Opr-ía in~tru()\'flO · 
do OXCL',:i to. 

Não é partithrio tios grandes exerci tos . . 
maximé em um paiz como o Bra.zil, que é 
provo['bialment9 agricula, qu o é um paiz de 
paz, mas, desde que appa.r ec[J a ameaça de-· 
uma occupaçZto estrangeil"a, :wlla do impre
scindivol necessidade tratar-se, com corto. 
cuidado e zelo, da organização militar. 

Não oão infuMadas as suas apprehensõos e 
a prova é qne, neste (lccenniu que corre, os 
poderosos p:1izcs da Europa protell(lel'am ou
pretendem t•etallla.r a China; as duu.s in
felizes republicas d() sul (la Africa foram· 
dissolyída~ e incorporadas ao patrimo nio llri· 
tannico; a França e a Italia querem a pude-· 
rar-so tle parte do norte do, Al'!'iea. o, aioda. 
!ta. pouco, foi vista a. attitntlo que tres pode
ros;J.s D!l.\iÕBs da Etn·opa assumiram para 
com a Ropublica. do Venezuela , 

l~stes exemplos :ião bastltntc~ para quo se 
fiQue de sobrea.vistJ, para qne o paiz ~n !>re
paro ~tftm do que, na momonto tlecislvo, 
não so diga -«Eu não pensvi que o porlgo 
estive~so tão proximo.» 

Pronuncta-sê o o1•ador deste mo(lO, p <J i'(JU<l 
teve a dura. experiencia do que !e ptt~~oH no 
infeliz período de 6 de setembro P. 1893 
<t 1 ! ,e mar~o de 1804, nest:t C:tpit.a l . Sl 
nessa época so contou com o pat.riot huuo e 
heroismo tla mocidade hrazile!ra e de g ·;tnde 
numero de cidadãJs , om todo ca:so n•w so 
c.~ntou com o conwrso daquolles q11o diziam. 
que uão S 3 precis<wa de fur ca. :n·mada. 

Feitas estas cons~derações prelimin.1res·, 
dieá em resumo I!U:l.eJ suas idérl.s sobre o' 
assumpco e fará. alllumas con~iderai(Õ l~< so- · 
tire cada. uma das disposíçõe$ que l he p~re- . 
cem mais importantes. . . . 

Acha que a fol'ç;;t publica pó l e ser urga
n.zada tle modo quo não haja. necessidade de 
augmentar a despeza . 

AUude a. uma organização mais ou menos
identica ás dos paizes da EutvP<t o da .Ame·· 
rica, dB accordo com as exigencias do· serviço, 
tent!.o-se em vtsta os recur:>os da pupul<wã.o,_ 
o clima, a extensão terrioorüol e as dl.lJnais ' 
condiç3es que lhe dizem respeito ; e po1' essa. 
maneira poder-se-Ita conseguir a força sulfi
ciente para corresponder ás n13cessidades do 
momento. · . 

O exercito den fica.1' constit11irl11 pol·J se- ~
gninte modo : exercito permanentJ, r·es.Jrva
teaitaria.l e reserva de r ecrutameato . . . 

O exercito deverá. ~e cornpur do eill~ctivo 
actual, crea.ndo-se tão só mente as di vel'Sa.s
resel'Vas . Sem este elemento wda e
qualquer mobilização será ünpossivel, toda 
c qualquer orga.nizaçã~ militar que não· 
te!lha reserva, isto ê, que .nao tenha 
um pessoal disponivel, mas· edtrcatio conve--
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nientcmcmte o obriga.do a annua.lmente rllf11.- da Souztt, Lindolpho Serl'<\, Lamcnlta. Lins, 
zer a sua. instrncç;io, alêm do 1\cvcc· de com- Francisco Tolentino, Soares dos Santos, 
pa.recoc• ás fileiras logo que 101• c!iama.do Juven:t! Mullel', (;ermano Hass!ochel', Do
para. a defesa. nacional, será. improficua.. mingos ).I<Iscareohas e Homem de Car-

Diz que a reserva tenHorial deve ter um;1 V[ÜhÕ. 
_organização semelhante ã do oxet·cito activo, Deixam de ooTJpwcccr, com causa partici
o o inttüto dess·l. l'eserva. é o seguint(l : du- pada., os sr~. Julio de Mello, \Yanderley 
plicar o numero de unidades da. forçtt publica., de IIIondo!lç<L, Carlos de Novaes, Urbano 

. ·corr-espoodendo assim á prornes~a das leis Santos, G\tedelha Mourão, Dias Vioil•a, :Paula. 
de fixação de forças. Q11anto IL rcs3rva im- e Silva., El•mil•io Coutinho,. Ma.laquias Gon
mcdlata ·ou do cxercit~ r.ctivo, tem por ftm, c<~lvcs, E;tncio coimbru, Pedro Pernu.mbuco, 
nã.o allditar unidades ás do exnrcii;l) activo. Raymundo de Miranda, Joviniiino de Ca.rva.
mas augrnent11r o numero de sohlados, de ujj, Felix Gasp:n·, S:\Gyro Dias, BernarJo 
accol'tio cJm o qua estiver estabelecido en· Horh, Pel'eir<t Lima, Paulino Carlos, João 
tre 0 pé à.e paz e 0 pé de gual'l'!\. Lu i~ Alves, LeJnel Filho, Arthur Torres, . 
. Exemplifica que o p3 dG paz póde te1' 100 Edua.rdo Pimentel, Rodolpho Paixão, Arnol-

·solda.dos por comp~nhia de inf;wt tria. O o pc; pho Azcvelo, Candido de Abl•ou, Ba.t•bosa 
do guerra ~UO ou ~5~, conforme o modo de Li ma, :Xavier do Vu.lle, Vi~torino Monteiro 
combater ; e cita a Allemanha, ondtl o pé e Aif,•elo Varella.. 
4e paz é mais do duplo dJ pé tle guerra.. 

Pergunta : como fazer es~e augmeaw r. t. sem cansa os Srs. Uosannah de Oliveira, 
. Sar(~ com soldados bisonhos, pogados na. rua. Antonio ,Bastos, João Gayoso, Eduardo Stu
ou obtidos da um outl'o 1uodo qm~lquer á. dart, Pcreit•a Rei~. Teixeira de Sá., Celso de 
ultima hora 1 Não : de,·e sel' coin soldados Souza., Perllira. de Lyr11, Joli.o VIeira, Elpidio 
que tenhttm servido no exet•cito e se. achem Figueil•elo, Arthur Orl~~tado, Euzebio de An

,em .suas c:~.sas, mas .uão esquecidos de seus dt•a.dfl, Felishollo Freire, Olivoh•a. VaUadão, 
·deverlls milital·es, porque todos os annos Loovegildo Filguoiras, l~odrigues Lima, Edu
, .renovam seus exe1•cicios. ardo Ramos, BGzamat, Virhtto Mascarenllu.s, 

Promet.te, depois .de referit·se á necessi- Bernardo Monteiro, João Luiz, Ga.stão da 
d Cunha, Astolpho D11tra., Penido Filho, Car· 

·da. e m•gente que o pai.z tem de se Ol·ganizar· neíro de Rezando, Bernardcs de Faria, Hen
,militarmente, trazer. á. Garoara, opportuna- rique S:tlles, Sabino Barroso, 'Vencesláo 
,mente, um projecto organiza.ndo a. torça pu- Braz, Padua Rezende, Domingas de Castro, 
·hlica necesS:.l.ria á mau,~tenção da ordem no Frao(liSoo Horneiro, Valois de castro, Fer
interíor e á defesa da hom·a tl da dignidade nando Prestes, Amal'al ces·lr, Francisco 
-da. Patria no exterior. (Jluito bem; muito Malta, C:mdido Rodrigues, Aquino Ribeiro , 
bem. O orado1· e cumprimentado,) Marça.l Escobar, Angelo Pinheiro, J ames 

Comparecem m:J.is os Srs. Raymundo· Darcy, Diogo Fortuna. e Campos Cattim• •. 
, Nery, · Aurell.o Amo rim, Passos Miranda, 
A~·thur Lemos, Roget·io·de Mira,nda, Indio do o Sr-. Presidente- Havendo nu

' Brazil, Luiz Domingues, Christino Cruz, mel'O legal, vae-se. procedet' ás votações das 
. Anizio de Abreu, Bezerril Fontenelle, Virgi- materias constantes da Ol'dem do dia. · 
. lio Erigido, Francisco Stt, Frederico Bo1•ges, Sio liclos 0 julgu.dos obje~tos da deliberação 
.. ~oii,o Lopes, Sergio SJ.boya, Tavares de . , · 
'Lyra, Eloy de Souza,, Fonseca. c Silva., Soares OS· segumtes · 
'Neiva, Abdon Milanez, Affonso Costa, José 
Mai'cellino, Esmeraldino Bandeira, Morei~a 

PROJECTOS 

N. 3'!- 1903 ·.Alves, CornGlio da Fonseca, Angelo Neto, 
,Arroxellas Galv;Lo, Neiva, Castro Reb6llo , · 
:.Tqsta, Bnlcão Vianna, Augusto de Freitas, Cret' o cargJ de soiicítaior da Fa:;enàa N a-
·Yerg.ne de Abreu, Tolentino dos Santos, cio1tC\l para exercet o seu officio petante o . 
· José . Monjardim, Corrêa Dutra.,. Americo S upremo Tt ibomal Ferleral , e dá orttras JH·o· 
. de Albuquerque, Belis:J.ri.o do ~ou~a. Julio videncias 
Santos, t::ruvello Cavalcant i, Carlos Teixeira 

:. Bra11dão, Francisco Velga., Estevão Lobo, O Congre.'ls;> Nacional resolve : 
:.·José Bonit'acio, Yaz de Mello, Ribeü·o Jun- Art.. !.° Fica craa.~o o lagar de solicitadot• 
'~"J.ueira., David Campistn;, F1·a.ncisco · B9rnar- da F,1zanda. Nacional, pi!ira. exercer os actos · 
Aiíno, .Adalberto Ferraz, Antonio Zacll~triM,. de seu officio ·perante o Supremo Tribunal 
:Lauwuulel' Godofl'edo, Camillu s.otÜ'es Filtw, Federal, S)b a. dlrJeção da. Procur.1dol'h 
:Nogueir'a, Costa. Junlor, Ferreira. Braga,.· GerJ.l da Republfot. · 
J.osé ·L"obo, Rodolpho Mil'a.ndrt, ~ermene&"!lJ.o Art. 2.• . Este funccionario será. nomea.do 
.de Mora.e~, Bern'trd l· Antoa1o, BeneU'wto p3lo Mini~terio da Fazenda. e conservado· em-
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quanto bem seevk, catendo-lhe oG me.c:moi' 
vencimentos e va.n~agens do solicitador da 
Fazel'!da Nacional perante o juizo de secção 
do Districto Federal (.art. 1 O do decreto 
n. 17:3, de lO de setembro de 1893. rectificado 
pelo decreto n. 1.69:2, do 7 de abf.il de 1894). 

Paragrapho unico. Na sur. falt~ ou impe
dimento, o Procuradul' Gm•al da Republic:t 
nomeará quem o sub~titua. interinamente ou 
ml hoo, confurme a hypothese. 

Art.. 3." Revogam-~c as dbposíções em 
contrario. 

S. R.-Sala d~ts :<es,-i'ies, 1 de julho de 1903. 
- Ças.<iano do N(lscimento.- A' Commis;;ão 
U.c Constitui~·ão. Leghlação c .Jn~tiça, 

X. 37-!903 

Manda concede;· d~sde jú, sc>;l p;·cjui:;o do 
:meio sotdo c mo;~lcjJio, a D. lr.faria llete;w 
de .-lr,drade Gu~madiés, vi11ua do general 
~trthur Osca;· de A11drllde Gui-,;Jarr!co, w;w 
peils<To-me,~sd de :jOO_;;, "qu<tl pass";·,:i. por 
m01·te da mesnw sr.;lhDl·a, a saas fillw .~, em· 
guanto soltei;·,•s 

O Cong-resso Nacional resolve : 

A1•t. E' concedida, desde já, som pre
juízo do respectivo meio-soldo e montspiu, 't 
D. 1\bria Helena de Andrade Guimarães, 
viuva do general Arthnr 08car de And1•ade 
Guimarães, uma. pensão mensal du 500$, a 
qna1, pol' morte da mesma serrhora., pas
&~l'á a S()l' pa,ga a 8H/I.-~ filhas, emquaato sol-
teiras. · 

S. R.-Sala das sessõJs, 1 de jalho de 
1903 .-Barbosa Lima.-Diogo f<htv.rw;.-So(! · 
,-es dos Santos.·- Dl'. ]Jomingos ll{ascm·Mhas. 
- Rodrigues Salda;!ho. .-Juuent>l .:lfullet·.- A1·
thur Homem de Carval Jw. ~Cassiano da Nasci· 
mento. - João Gcde<Io Cm··~alhal.- Vespasi~<no 
de Albuquerque.- Xauie•· do Valle . - A>'flwr 
L emos.-;Thorna= Ccwalcanti.-Roge1·io ele 1lii· 
randa.- Raymundo ~Ye1·y.- Aw·elio Amorim. 
- A. Indio do Bn.r,;;il,- Fm·reinx !Jl·aga. 
- Hos(!n'I'-Q.h de Oliveira.- Passos Jtil·ancla 
Filho.- Antonio Bastos.- Angelo Neto.-A' 
Commissão de Pensões e Contas. 

N. 38.:.... l{l03 

R eot·ganiza os sen:{ços ele hygiene administJ·a
tiva da Uni<io 

[Vido p:tg, i~ do proscrüe volume ) 

O Sr. Cal!!siano do Nasci
~ento (pela ordem) l'f'quer e obtllm dis
pensa. de impressão p:~-m ser votada. a l'e
da.cçã,o fina.l do projecto n. 14 A, de 1903. 

Vol. m 

Em seztüth é som debate approvad<t :~ se· 
guinte --

RED"~CÇÃO 

~. 14. A- 1003 

Red•JCÇ•io {i;? ai do p>·ojecto ;1. 14, dcst~ anno 
que auto1·i~a. o Presorlente da Repuúlica ~ 
<l!i rir _ao Jlinialcl'io. ele~ Jt! ,;tiça e Nr;gocio; 
I>·i ft}i41o:nt~ o ç;·eddo exti·a()rdiílat!io clrJ 
1.7':019$8~1, pm·a occOlTCi' ao pa[Jmn c•nto 
dos t•v;io,wntos elo consulto>· geral da 
Repuulica e ,-especlivo gabifwle, no cor
'l't1nfe e.ceJ•cicio 

O Congresso Nacional cl!lcrcüt : 
Art_. l. o Fic<t o. P J'csidente_ da Ropublica · 

nutol'Jzado a abrir um credito cxtl'aod.ii· 
nario U.a imporbncia de l7:0l9S:3'í4 sonrlo 
!4:01_98354 para. oceorreP :1'l paga'medto rlo., 
.-cnctmentos do cvn~ult~l·geral da. Republicu.. 
no pe;•iodo de 3 de janeiro a ill ue duze!llbro 
e 3:000$ pu.ra. t:IS de3pczas do respectivo gabi· 
nete, tw.lo do corre!Htl eJmrcic lo . 

Al'L 2." Revogn.m·se as dispo~içõcs em con· 
trario. 

Sata. da8< Commissõas, 2 <lo j ulho <lo 1903. 
-Domin(tos R.orlrígues Guima1'<ces.- Hel·mc
negildo de Jfm·lles.-Manoel H~lfJencio. 

E' o pt•ojecto envia.Jo a:> Sen<Ml.o. 
São succ.ossivJmcnto sorn <leb:\te a.ppro~ 

vadas as red:1cçoes fmae.; dos projectos ns. 6 
A, 9 A, 2i c 28, de 1903, para serem en· 
viadas <1.0 Senndo. 

E' igualmeato sarn deba.tc approvu.da n. 
redacqio finn.l llo pt•ojeetJ n. 26, de 1903, 
para sct• enviada á. sa.ncçfto. 

E' a!luuncbd:~ a oontinu1.ç'í.o da votaçiio 
do. prQJO~to n: 99_ B, de 1000, reo1•ganizando 
a.JUStlça. do D1str1Cto Feder<tl, com o.s cmen· 
das o.o mesmo offoreci<l.as em 3• discussão 
(3~ discussão) . 

E' aununciad:~. <1 Yotacií.o da. segttiote emen· 
da do Sr. Sá Freire e outros, sob n, 75: 

Onde convier : 
At•t. A pmtoria de Inhaú m11. 11 conside· 

rada suburbana par11 todos os eífeitos de di
reitv .. 

P tn'<\gt•a.plio unioo. Os escrivães d as }ll' O
tol'ias suburbanas contiuuam com as attri· 
buições dos antigos escrivães tios j_uizes de 
paz, podendo e~cl'ce•• as funcçõe> de tabellião. 
de accordo com a Ord . l ei 1' tit . 78 e hli 
de 30 de outubro do 1830. 

O Sr. Sá Freh·e (pela o;·dem)
Sr. Presidente, lembro a V. Ex. a convc
niencia de dívidit• em daas partoJ, no seu
tido de ser votadl\ em primeiro Jogar a P•l't(J 
qm~. ~epm•lo diz a CtJmmiSJio, é matel'.U. rc-

5 
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~.":: gulamentar, votando-se em segundo lagar o São successivamente. postas a votos e a.p· 
;~ -Jl~ragra.pho unico da m~sma. emenda. _ pt•ova.das as seguinte3 emendas: · · 
~i> . Jâ hontem, Sr. Prosldente, ti ve occasia.o · Sob n. 84, dos S1•s. Sea.ura e outros: 
~.;de dizer que a a.pprovação da. segunda. parte (!Onde conviet•-Nos arbitr.1meatos e vis
$~desta emenda atLende ao interes~o publico. toria.s o terceit•o louvado será da exclusiva 
K'c ·E, com eífeito, as tuncções dos antigos es· escolha. do juiz,indeperidente d,) p :úposta <las 
1;:) crivães de paz sã.o dt>sempenha.das pelos partes». 
:i\ actuaes escrivães das pretoria.s sulmrb:~.~as. Sob n. 85, do . Sr. Paranllos Moot~negro: 
'(~ :A: vantagem da . eonsol'Vaçlio dess3 direito é (!Nos ag_gt·a.vos, o aggra.vado ter' vista. dos 
~-ln_disc~tivel, PC!rqnanto não sendo faceis as autos DOl' 24 horas pa.ra. contra-m!nut:J.r. 
;-r.communicações nestas frcguezirls, actos, qne Os d!lSnJnb(u'gadol'eS terão o pm zo dA dlia.~ 
~~·.s6 pódem sor exibidos pelos tahr:llliães, ficarão conferencias p:tra examinarem os autos, 
~:sem existcncia. sendo, no neto do julgamento do aggravo,sJr· 
§:~ · · t!}..'\do o rclat~r. • · 
,;;_;,>.o SR. AUGUSTO DE VASCO:'\CELJ,OS-E mui· Sob n. 86. do St•, Pa;•anhos Montenegro: 
§c',-':toá""nãb poderão oor praticados. «Nas acÇões summarias assignar-se·hã.o os 
ff:; O Sa. Si FREIRE- E muitos não· poderão prazos <le cinco dias para. a contesbção; de 
;f'Ser praticados. 10 p:wa a prova. o de cinco pa1•a ·as a !lega· 
i-.2· O SR. PliESJDENTE -MasV. Ex. e ;tã. J.U l· ções fi.naes. 

d N1lá executivas a primeira . citação ao réo 
{~ tidcando a emen a.l ser1.Jlara. deutro de 24 horas pagar ou chr 
~: .. o Sa. SA FREIRE - São ligeira;; ouserva· bens 6:-penbora. 
~~:;:ções .p<!I'a. enca.minba.t• a votação e ju~tificar Na.s do deposito o réO pôde .'lOr ouvido in· 
::··.-a. divtsão da. emenda. que SJlicito. dopenden t.e de deposito do ~:qui valente, si a 
· .. ·· . Nestas cond:cõJs, ;;upponho que a Catnat•a, defesa. consi~tir na falsidade do escripto de 
:~:.· consciente como está da vantagem da appro· deposito. · ' . · 
:'·; -vacão da. emenda. não regateará. o sou voto. E' annun~ia.da. a votação ua se.,.ulnte em~n~·· 
~-- - . P eço, pois, a divisão da emenda em du•.s da do Sr. l:larbosa Li!lla, .sob n."87 : · · 
~; par.tes. . ; « :\rt. Os prazos determinados em lei p:Li<l. 
!2. :·· Em ssgmda é posta. a votos e r ojmtada a as dtver.sas phases do pr.Jcesso· nã.o poderão 
~}: a~g:ulnte primeira. parte da referida emenda, pot• motivo algum ser ex~edidos. 
u.cso.b n. 75 : § t.o O pr•esidJnte do Tribunal do Jostiça 
~r :. Onde convier : .. velará. no fiel campt•imento de.;ta. dispo-;!Ção, 
,;< · Art. A pretoria de Inhaúma é conside· enviando mensalmente ao Tbesouro a. 
~~radà suburbana para todos ·os elfeitos de di· list:L dos ,juizes c domais funccionarios que 
[:' :raLo. · . .· tenham excedido aquelles praz0s, pa1•a. 0 
~'!:· E' a.pprovada a sogUtnte segunda p:l.rte da fim de se tornar e iJectiva. a multa de 
~:,;referida emenda, sob n . 75 : . tao~os dias de g1•atlficação quantos os ex· 
1.(~ :~paragra.pho unico . Os esçrivães .das pro· ced1dos. · · · 
i:' ~·toriils· suburbanas continuam com as attri- § 2.0 As partes p)derão r eclamar contra ·· 
t::"btiiÇõeli dos ~ntlgos escrivães dos juizés de a. demora no andamento dos processos, e 
iê~1Jaz, polendo exercer as funcções de· ta bel· essa.s I'CCla~'naç.ões. ap1•esenhdas· a.o prc· 
~~ lião, de accorJo.com a. Ord. lei ta,.TH. 78,"s sidente do Tribunal. de Justiça, devida
;,;.Jei ·de 30 de outubro de 1830. · mente documentadas, ta.riio p rova para. 0 
lf~> São considet•atlas prejudicadas as emend'l.s fim de ter loga.r a multa do paragra.ppo an-
)'?:c~ób ns. 76 e 77, ·· tecedente. · 
{,0· .E.' posta a votos e approva.da a seguinte ·. Art O presidente do Tt'ibuna.l de Justiça 
t ;êtnenda dos S1-s. Augustóde Freitas e outros, descontat~á na antiguidade dos juizer, tantos· 
~;:J;ob n. 78 : . · ·· · dias quanbs forem em ca.da anno .os -exée-. 
· · · c<irescente·se-Fica. 11.pprovado o regu- "dido3 nos p1•azos, dentro dos quáes deveriam 

· ento n. 2.457, de 8 de fevei'eiro de 1897, ter sido d~pàchados m autos distribuídos 
· .. õ.rga.o~u a A'lSistencla: Judicia rla . . do o.os mesmos juizes, devendo e3h s tor nar elfe· 

iJtricto Federal, adaptando-se o mesmo á s ctiva a responsabilidade dos seus sub.1l ter nos 
'J)osições da presente lei. .. · · que para t al irregularida.dc houverem con-. 
são· coD$ideradas prejudicadas as emendas t1•ibuido.. . . . · . . . · . 

' · ·ob· ns·: 79, 80 e 81. · . § A's pJ.rtes !l:t.lJ9 . o dir.~ ito de .r~la.ma.r 
~ti.:: E~ p )sta ·a. votos e rejeitada a. emenda-sob do m~mo .P!~!idente o fiel cumprimento 
~~.'. ~~-; ,. . . . • desta d1spostçao. · · . . 

~?;~:o·-S.r. Pre11ldente decl~ra. que a o s~.~. Germau~ Hali!aldob.e~ 
;:;:'Cmeriduob n. ·83 já foi. vota,da. na sessão de . (pela o_n~~):::- Sr ~ .Pres1dente, patece que a.. 
~r,~~~oiítem; · comm1s.sao nao qmz sobre . e.sta el)leilda . ex. 
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•ternar parecer ma.is longo. Entretanto, a 
·Ca.ma.ra deve comprehender a importa.ncia. 
ilo assumpto. · · · 

Tra.ta. se de mal'Cll' prazo fa.to.l para. os 
magistrados darem suMJ sentença.s, em ·voz 

,de succeder o que agora. acontece de doarem 
os processos durante aunos em mãos do.s 
juizes~ dando-se, no foro desta Ca.piW.l, até 
·o fa.cto, verdadeiramente ose:\nclaloso, de se 
·conhecer um te1•ceiro modo de ab9olvição dos 
-criminosos, · pela. prescripção·· dà. aeção cri· 
minai, asta.nâo os autos em poder do juiz 
,pil.l'á sentença. 

OSr. Depu~clo Ba.rbosa. Lima, no sentido 
de remediar est!) gl't\i'ÍSSiniO inoonveniente, 
.apresentou uma. emenda. muito razoa:vel, 
tla.ndo ao juiz prazo longo, dentro do qual 
·elle possa estudar e ma.nifesta.t• sua sentença, 
:sendo entretanto responsa.vel por· ~odo e 
qua.Jquer excessl de prazo, como nós somos 
J•csponsa.veis quando deixamos de cumprir o 
nosso dever, sendo porta.nto castigado na 
teiribuioão que lhe cabe por não trab ~lhar, 
lX>rque o juiZ que não julga. não tra.ba.lha. 

A Ca.ma.ra. deve· tom:J.r em cJn.sideração 
·este a.ssumpto, porquanto elle vem soccorrer 
os moradores do districto, ob1•igando o juiz 
. a dar sentl'nca. nas causas q,ue lhe são a.ffe
.ctas, e nii9 consentindo ma1s que as causas 
morl'am em poder dos jtüzes, que nunca. 
são chamados á. ordem, porque a lei é defi· 
ciente. . 

Por esta: emenda. se a.\tende a esta neces
oSidade. (Muito óe1n.) 
· Em sGguida. é posta a. votos e approvada. 

.a t•oferida. emenda, sob n. 8~. 

O Sr. Esmeraldino J)andel
ra (pela ordem)- S1•. Presidente, raqueiro 
veriftca.cã.rJ da votação da emenda. que V. Ex. 
.acaba da dealarar approvada. . 

.Voze:s--,.Foi a.pprova.da. 

§ 2.• O Governo marc<U-.1. aos fnncciona· . 
l'ios da justiça, quo não te 3m ordenado, ven
cimentos proporciona.es aos que presente· 
mente pe1·cebem os escrivães do jury. · 

O Sr. Germano Hasaloeher · 
(para encaminhar(! votaç,ro )-Sr. Presidente, · 
nesta. emenda n. 90, o Sr. Barbosa. Lima mf)· 
di fica o :wtual regimen existente no foro, de . 
se pagar emolumentos aos juizes que tenham 
ordenados fixos, ot•denados 63569 que com
pensam perfeitamente as· necessklades da 
sua vida.. 

O Sr . Barbosa Lima. propõe uma. medida. · 
altam~nte moraliza.dol't1., de evitar·so esta 
relação dil•ect~\ entre litigantes e juizes, ao 
mesmo tempo que transfere para os co!ros 
publicos ·Gsses emolumontos, que dc1·eri\o aer 
pagos em es~ampilb.as colla.das nos antos . 

Esb medida foi estabelecida. no regimen 
judicia.t•io do Rio G!'andc do Sul e, •• 

UMA. VOZ-Alagoas. 

O Sn.. GEtmANo H..u>st.ocHEa- ... e outros 
Estados. onde tem dado resnltado3 .praticos, · 
dignos de ~ca.tamento. · 

VoZES-Apoiado • 
O SR. GER.MA.NO HASSLOCHER- A Ca.mu;r-v.; 

approvou hontem uma emepda., no sentido 
dó não ha. ver a escolha livre do juiz. e agora. 
deve completar essa 111edida, vota.ndo a. dís' : 
posição. que se verltic"' na emenda n . 9!);·: 
isto é , determinando que as custns e emoluc ·· 
mentos sejam pagos em estampilhas colla- : 
da.s nos autos o art•ecadada.s como verba.-d[l; -
l'Oceita publica. e que os juizes recebam do ,:; 
Thesouro Federal unicamente a. r etribui· ,· 
çã.o pelo serviço que prestam, ficao!lo inde
pendentes das partes litigantes. (Apoiados; · 
muito bem.) 

Em seguida é posta a votos e rejeihdu. a. 
referida emenda. sob n. 90. . 

OSR. EsMERALDINO BANDEIR.A.-Para jus- Sio successivamente postas a. votos e re,· 
:tifica.r o meu pedido de verificação declaro á jeita.das as emendas sob ns. 91, 92, 93, 94 
{:a.nia.ra dos Daputados que é um novo pro· e 95. · · .· 
ce!lso que se intcnt>l contra.,o3 júizes, a.pezar São.successi,•a.mente postas a votos e a.p· :: 
do proces~o que e:~:is·te nó decreto n .. l.030. ·pro~adas as seguintes emendas : · 

Proceden<lo-se ·á vérifica.ção, reconhece-se Sob.n . 96, do Sr . · Esmsra.lclino Bandeit•a : . 
.qne votaram a. favor 67 Srs. Dep.uta.dos e . 
eontra. 4l...:..tota.ll08. . . «Diga.-se - Nas primeiras nome~ções píLrlt · 

SãO succe.ssivaniente pos~as a votos é re- os c;..rgos de juízes do Tribunal da' Justiça · 
jei.ta;da.s ·as· emendas sob ns. 88 e 80. . serão mantidos os actuaes ( o mais como no 

E' annuacia.da. a. votação da. seguinte emeÓ.· projecto) • » . 
da,,sob ·n . 90, do Sr. BarboS!l.Lima.: Sob~· 97, dos Srs. Luiz Domiogues · ~ .' 
. ~Art. As custa.s e emolumentos serão outros· . 
pagos em estampilhas colladas nos aútos e · cAo art. 18 -sttbstitu&m-seas pala.vra.s
a.rrec&dad&s como ver_ba, . da receita publica.. ·«desembarga.dores em diSponibitiaade e na. 

§ -1 ;õ Oo funeci6Jia.rios ·dajustiça locál ne· falta por juize!l de direito em disponibíli':" · 
nhnm -oütro vencimento perceberão a.lém do dadà»-pela.s ·seguintes : - por juizes do Tri• .·•• 
.ordena.dc> e gra.tiflea.ção. ·· · buoa.l Civil e Crimiual,eseolllido.s livremente .· 
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~Pelo Gove~no»-, e as palavras tlnaes « os 
f jíiizes de direito em disponibilidwlc:t-polas 
~ile'gJlintes: ~os .pretores• . [ i' E' cou~~derada j:ll'ejudica.da a emenda. solJ 
lflc;ll• 98. 
~)< ~ .. , E ~ posta a votos e rejeitada a. emenda. sob 
,,_:n. 99. 
~:, W considerada. p1•ejud!cada. a emenda sob 
~~ li· :JOO. . . 

A razão quo tem a. Commíssiio pll.ra re
jeitar a emenda é que não convem a]?rit• 
excepçõo~. porquanto, em relação a. .todos OS" 
outros funccion:arios, ella. não quiz augmen
tar Vf.mcimentos ; mas esta razã.o esW. reftt
ta;da por elta propria, que acceltou o Ull· 
gmonto para. os juizes ct'iminaes. (Apoiados e 
apa1·tes .) 

Conseguintementé, voto a favor da. omGlnda~ 
~'~. São .succossi vt\mente. posta-s a votos o re
~j!!ilidaa às emendas sob ns. 101 e 102 . · · o Sr. Auizlo de A.bi•e11 (peh<. 
a;;,' · .. E' posta a votos · o appt•ovadu. a seguinte .o;-dem)- Sr.. P r JSidente, na }ll'Opria. justifi
~~?JeDd3 do Sr. Augusto de ·Frei tas.~ob n. 103: cativa da recusa da emenda , feit[~ pela Com-· 
~'~· cAo nr t. 18, § 1•-Supprima-sc : missão respectiva, e.st;\ a resposta ao hon-· 
~1.'':0: § I• do ar t . 18 é desnecessario,em -çista rado represenb nte do Estado do S . P aulo . 
é:ao que dispõe o§ 2• ; a Commls6ão acceita a Si é ceJ'to·que ~ão exíguos çs ' encim<mta 
~~:emenda». . dos actuacs promotores publicos, não é me· 
~:. E' considerada prejudicada a emendo.' sob nos ce1•to t n.mbem que elles não podem ser 
~~:)1, 104. equipaTados aos juizes, por isso que gozam 
Zj;: ,E' ~osta. a ·vobs e rejeitada. a emenda. sob do rega.ias de· quo os juiza~ não gozam: ad--
;:,n. JO~. . ·vogain e teem direito a custas. (.'lpcu·te$ . 
,:, :-. ·são consideradas pl'ejlHlicadas ns emendas. A resposta. a s. Ex. está, portanto, no 
• -,sob ns. 106, 107 o 108. · · r · rec 
;z~. · E' poata. .a votos c rejeitada a. el1ienda prop 10 pa er. 
· ·b 109 Em seguida é p9sta. a , -otos o appi'ol·ada o. 
~:~ n.. • · referida. emenda., sob n. 113. 
r~. :E' posta a votos e a.pprovada a seguinte· 
~:_. ~emenda., do Sr . . Anizlo de Abreu, sob n. 110: O Sr. Gaidlno Loreto·(pe/CI o;·-
~· . «Para. sm• collocado, onde conviet•: dem)-Sr. Presidente, Y. Ex. declarou. pre-
$',: . ··Eleito o Presidente do Supremo Trlbuual judicada a emenda n. 1127 · 
~:de Justiça, o Governo desig~ará. os desem- 0 Sn.. P RESIDENTE-Está. pt'eJ"udica.da . 
~íbargadores que teem de constituir cad2. uma 
~;~as ~amaras e cada urna das. secções». q S8. GALDIN? J1oRETO- Esta emenda é 
F k:·:E'•tgualmeate posta a yotos e approvada. considerada preJUdlCada. pelo parecer da. 
~:?.:'lleguinte emenda do Sr. J . A. Neiva; sob :eommissão porque, a respeito da emenda 
~'ii·•:1ll. · anterior, quo man~ava substitúír oa o!Hciaes
i?' ~Para. ser incluída.. ·onde for mais conve- pelos ·es!lrivães, a Comiiiissã.o deu parecer 
a;-'D;ienie: . . . contrarlO. 
~-·; .9 .Qoverno fie.'!. a.~tor'iza.do,_a a.-brir os pre- · Ora .. ,rejeita.da a idéa de se manter ém os 
;:w~os· cr.ediGos pa.ra a execuçao da presente escrivães · conservando os 2•• otnclaes, a 
i0ref~rma.~ . . consequencia era que a emenda t'lcava. pre
~Vi~; ,E .c.on~lderada preJudiCada_ a emendtt sob judicad.a ; . mas a Camara votou a mauuten
!1?_:~~ .112. ., . _ ção dos escrivães e a suppressão do~ 2•• otn
~~r<~· ,annunciada a votação dl). segulnta emen- ciaes, de modo que a a.pprova.ção d;:1. emenda. 
~jdà d.os Sra. 'Sá. Freire e outros, sob n . 113: s~ impõe. · _ . . 
~;·: «Ao art. 19-:-Diga-se: quat~o promo~ores . E, quando _tal nao ttve~se de ser fetto pe~a 
g:>a• 6:000$ de ot·denado e 2:000$ de gratifica- Çamara •. ter1a .de ser fet1o p~la Coromissa.o 
~]-Ção. • · . . · de Redaeção, afim de S'J evitar -a incongru-
~tz> · -- · encia: · · 
~;~~:.;Q:Sr. ~z.;vedoMar~ues (pelb. . Não se. trata sinã::~ de·sub$tituir na i4beHa. 
il'iiôrile?1~)~Sr , Presidente, pedi a palavra. pa1•a do vencimentos as pal:lvra,s- dous 2•• offi-· 
~tdeelrura·r 1fV. Ex. e á· Casa que. -ç·otv a..fuvor ciaes por·essas out ras-dou-s esoriuães, substi· 
~(~J!i;lst:a. eJp.enda, 1!-pezar de. tex a mesm~ pa- tuiçã.o que se impõe, como disso, · porque ~ 
~ji.re.: ee.r contrario da Oomm.rssao, e a r:azao do. ,C~mara já·a.ppt•ovo~ a mauutençã? das escrl-
[i~~eu· v.oto é· que o proprto. pat•ecer me con- vaes, com su ppt•esdao das_ 2•• otneu .es. · · 
f!.~v~née .. de:que a. emenda .é justa. (Afoiados . ) P<>r conscg,uiute!..si V.Ex., Sr; Pl'esíderite, 

.:cpm elfeito; o parece!' da Cotnro!sSão rle- submetter <\ votti.~:u.o ll. emenda., creio que a. 
ava. que. ella t'ooOnhece serem exiguo.s o.~ Gamara. não lhe p::~derá negar .seu vvto. e, · 
. .CimMtos dos promotores publico;;, c • . quando negassí!, a ·commissão de Reda.cç.ã.'J · 

.· o.tit:\nto, só es.te mó,iN bastarla.á· Ca.mara ·teria de fu.zel' a .alteraç,ã.o nece~sa.ria. (Mui/o. 
~<:;pa1;a aug.mcntar-lhc.s os vencimonto3. be.m . ) · 
1:~~: . 
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o t!ilr. Presidente-Vao E9r vo
... ta.da a emen :a n. !12, ;i vista das l'lzõos, 
muito procedente~, apresentadas pelo n.obre 
deputado p~·lo Espmto Santo : é convemente 
que o rrojecto seja. clabol'a.do com " m\1.1o1' 
cJa.t·eza po.>sind. 

Em seguiliO. fi de novo po~ta a votos e ap· 
p!'OVO.(h~ a. seguinte emenda, dos Srs. Sá 
F1•elrc c outros. sob n. I 12 : 

«Em vez do itous segundos o!Bciao.> (2:400...:; 
·de ordenado o l: 200$ de gratificação) ftiga
,ge : dous escrivães com 2:400~ de ot•denado 
e 1 :200$.de graciflcação .» · 

E' Insta. a votos e appl'O\'aua. a seguinte 
·emenda do Sr . Anizio de Abreu, sob n. !!4: 

« Na tabella de vencimentos, faça·se a a!· 
·teração na somma pelo acct•escimo de venci· 
mentos a m11is tros desemb;J.rga.lio~es.J> 

E' o.projecto assim emendado, approvado 
em3a du>llUSsâo o enviado á Comroissão de 
Redacçil.o para redigil·o de accordo com o 
vcncidp. 

O St•. Alvaro de Carvalho 
(pela o1•rlem )-ReqUeit•o a V. Ex. , Sr. Pre
sidente, que faça consignar na. acta dos 
nossos trabalho~ que nã;o tomei parte nas 
deliberações concernentes á reforma da. jus-
tiça do Pi~tricto Federal. · 

Assim :procedi, não ptmJ.ne me acreqitasse 
i.ncompu.tivol para resolver sobre o as

.\cat~uassú NHncs, jlliz seccional no Estado ·· 
do Pm·<t, pal'a t1•atat·dc sua saudD. 

Onde so tliz-com to: lo o ordenado, diga-se: 
<.:com o ordenado». . 

E' o 1wo~ecto <.\ppro\'a.do P a.:;sim omendado 
enviado <t Commissio de Redn.cção, otflcia;n-. 
do-se ao Senado tlu occorrido. 

E' posto a votos e <\pprovado em 3·• dis·, 
cus!íio, e llUVíatlo á. Comrnisslí.o de ReclMçã.o, 
o suguinte · 

I'UOJECTO 

N. !.)-1903 

O Congre580 Nacional decreta: 

A1·t. Ull1co. Fie~ o Podel' Executivo auto· 
rizado a abrir ao Ministel'io da Marinha o 
credito extraordinario de 1:654$132 para. 
pttgamento de dilfm'enças de soldo c e•apus .. , 
aos otlkiaes do quadro ex.traordina.r io c da ·, 
reserva,. 

E' posto a. votos e o.pprova.do elll 3~ dis•, 
cussão, e eu ,·ia.\lO á Commissão do Redacção•· 
~ segnill~e 

PROJE Ct O ··, :;. 

N, 3·!:3 A-de L90.2 

suinpto pelo facto de. exercer tJ cargo d~ o Cong1·esso Nacional resolve: 
·curador garal dos orphãos nesh Capit'll · 
assim pl'ocedi pOl' entender que as delí IJe: AJ·t. 1. o Sã.o consídera.dos.produotos agri~= 
rações agora toma.di\s se1·i\o su.jeita2 a. nova. eola.s e fabris· de f~cil dl}teriora.ç\1o para,,; 
reformtt, por isso que enas não trazem os gozarem do favor de que t rata o n. 4, da-, 
re~I~:edios necess11rios :!. boa administração at•t. 4• d.a lei n. 123, de ll de novembro ·de·:r 
da Jnstiça nesta Gapit·ai. (Muito bem; muito 1892, os seguintes: assucar, fa.t•inlla, .xar~E 
bem.) .q_ue, filmo, arroz, feijão, milho, ma.nteigi!>/ 

banha, productos SLtinos, s&l, fructas e Ie- '~ 
gumes . O Sr. Presldente-Vae se proce· 

der âs outras votbções constantes da. ordem 
do dia,, 

Peço aos Srs. Deputa1os que occupem saas 
. cadeiras. . 

Em seguida é posto a votos e a.pprovado 
em discussão unica, o· parece1• n. 75, de 1903, 

_ concedendo tres mezes de lic~Dça.. para. t1•a.tar 
de sua. saude ao Deputado por Alagoas Ray
mundo Pon tes de Miranda. 
• E'_post? a .votos e approvado em dis· 

.cussao unl.ca, o pareéer n. 76,. do 1903, con
, cedendo seis mozes de Uconça para ausent:tr
se do paiz ao Deputado pelo -Esta.ilO do Rio 
de .raneiro Antonio Augusto Pereira de 
Lima . 

E.' approvãda a seguinte emenda do Se· 
·nado á proposição da. Camara dos Deputados 
n. 270, A, de 1902~ que autoriza o Poder 
Exeetltivo a eon!leder um anno il.a licença, 

.-com todo o ordenado, ao b1charel Antonio 

Art. 2 .• Revogam·se as disposições eru'·: 
co:ttrat.' lo. 

E' posto a. votos e a.ppt•ovado em 2• .dis~:· 
cussão o seguinte art . uníco do 

PROJ.ECTO 

O ·eongl'csso Nacional resolve:. 

." '-' 
· '·1 
~~ 
J 
·~ 

Artigo .unico, Fica o Poder Executivo áu,-,; 
toriza.do a ab1•ir ao M.inistcrio da. Industrfa..;:j 
Viaçã.o e Obras Publicas o c:·edito. extra;o1~1~· 
dinario de II7:000$, ao cambio de 27 d. IJOr;•. 
I$, para pagamento{~ Companhia Victoria. a"'f 
Minas,. cessionari$ da Est.rada de Fer.r·o .. · •. d .. ·.~ .•. :

1 
.. Victória a Diam!lnt ina, da. garantia de juros1; 

de 6 o/o ao anno, correspondente ao oxcrciciilr,; 
corrente, nos t ermos do decreto n. 4 .3P~i.; ; 
de I de fevereiro ultimo, fazendo as nece~!;! 
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disposições Quem ta.mbem considera. a..nossa esqua.dl·~. 
como outro poder de defesa, proxima. e 
longinqua dos brios da nossa. patria, não :póde 
negt~r todos os recursos, qua.esquer que seJa.m,. 
ainda que com saerificio do erario publico, 
para que essas duas instituições que enca.r-· 
nam o nosso brio e vlgllàm a. nossa indepcn· 
doncia. subam tão alto a ponto de manter a 
nossa nacionalidade digna, independente e 

Os~·. Brlclo Filho (pela or!fem) 
~ ue teve o anno pàssado occasião de ma

da tribuna contra. matcria que se 
consignada no projecto que acaba. de 

e manda Mesa uma declaração 

t incolumc. 
posto avo os e approvado em 1" discus· Conseguintemente. Sr. Presidente, de·· 

o seguinte 

PROJECTO 

N. 72 A-1902 

· · .• .... ·? CongreSso Nacional resolve: 
1.0 O direotor do ·poruba.l militar 

nomeado deu tre os officiaos e:tfeati vos 

im Plree (pela or· 
. dispensa de Interstício 
ecto que acaha. de ser votado 

na:or·mu.ma· ssesão. 

,,, ,mT.onTCrn a 3• ~iscmsão do pl'Oj~()to n. 18, 
as· forças de terra para. o· ex· 

1904. . 

...,._bdon Daptist~-Sr. Prc· 
deve antever V. Ex., e a Casa deve 
tambem, _que não. ;r'enho envol· 

claro a V. Ex. quo estou pr ompto, com O· 
meu voto, a concorrer para ·tudo quanto seja 
preciso para a realização desse · pa tríotico 
desideratum, e estou sempre ao serviço da 
illustrada Commissão no esfurço loo.vavel 
que emprega para que .o posso exercito e a 
nossa marinha subam, e subam muito ,. de· 
modo, .que o sentimento patriotico bra20i-. 
leirol seja plenamente edúcado: e preparado . 
para._ em qualquer emergencia, · mostrar o 
seu valor. . 

Mas, St•. Presidente, para isso se canse· 
guil.' nã.o basta ter um exercito bem equi ... 
pado, bem organizado, composto de ele
mentos que sejam a·traducção do valor mi· 
litar e de acendrado patriotismo ; é preciso 
principalmente que .o exercito se componha. 

·de cidadãl>s de todas as classes (apoiarias), 
sim, porque um eJ~:ercito pará cuj ,ls ftleiras
sã.o mandados muitas veze;; elementos dele· 
terios da sociedade, um exercito para ond~ 
são enviados muitas vezes maus ·caracteres,. 
não pôde concretizar o3 brios da. Nação em 
su.as manifestações mais .puras e mais elo· 
vadas. (Muito bem ; muito bem .) 

Da mesma fô1•ma, Sr. Presidente, quarito â·· 
marinha. Não são o!unarinh(liras tir ados das. 
classes baixas· da socieda.de os que nos mo
mentos praci~os irão constituir a ma.t'inha· 
gem brazileifa. Não; nesses momentos SÓ·· 
mente aquelles que forem babeis, qu~ ti
verem por a ssim dizer uma educação. verda
deiramente naval, são os elementos com que· 
se póde· contar. . .. · 

E' ::preciso, portaôto, que haja uma edu· 
Sr. Presidente, apezar da ÍDU· caÇão iililitar; pois que de Olltró fuod(J não

quaesqnel'. esclarecimentos, de ha o se11th:n~nto luéido; escli"reci4(), do peso 
informações · que porventura. da responsa:bili~ad.e que cabe a eada utn 

trazer á, Ca~a, deV;o .~ssegurar d:aquelles que têm sobre os seris h bmbros-

discussao do orçamento dos Mi· 
. Marii.Jha e Guerra, ~obre cujo 

tenho competenCJa, e cujo 
. estão perfeitamente confiados 

~11;"·11u·~H·e orador que l;lle. precedeu, assim 
"-"CJ'w'" 'llos Qutros dignos memfiros da. Com-

. 4evo. assegurar. prtnCJ,llalinente uma fai:da. · 
Conímissão que; como mem· O e:~;ercito e a armada devetn pó r . l3()nse· · · 

o meu voto estll. · ei:- guinte ser o eonjuut. o de todos. os bons ele~ 
h:y·potheoacto a. tudo, qu:~,ntO tenda a mentosda sociedade. 

~ul(r<~uul~;:cer o nosso exercito Congratulo-me com a iliustrada Cornmis· 
os !JBDU~~!ls vi· são para qull 11ejaalca.nçado semelhante de· 

honra. · nacioi!<l.l; sideratum, para. que as nossas forças sejam. 
eo·n~ide·rfl o ilosso exercito organizadas mUlto patrioticamente para en: 

:elen:ienlo da .ord!!m C.e segtlri'onça, gra!).decerem eelevarem bem alto·adigni~a.de· 
•»:o"'llo·' ... " ·"'""'" terr1tor10, do nosso pa.tri. patria posta. sob a guat'da das forças ar-

madas; ·· · · · 
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~ã.o foi, porém. para. isso, Sr. Presidente, colloco acima de tudo em um :ponto de honra . 
<).UO · tive a. honra do, fallan(lo <t Camat•a, possoa.l o nacioaal. 
tomar a sua preciosa atten<;ão, fatigando os Pot' conseguinte, tenho ba~bntc indc.,. . 
meus i Ilustres collegas (Mo <lpoimlo.<) uçpois pcndencía pa~·a. contestar o nobre Dcputad<> · 
de uma sessãl} que se toL'Oou fatigante devido pcdinio M mesmo tempo a S. Ex:. lieenç:~ .· 
ao granJa numez·o de votações. pa1•a dizer-lllli que não colloco o meu pa.trio · 

O illustro representantr. do Ccal'á, o hon· ti~mo abaixo do de nenhum outro colleg;~.·, 
l'ado Deputado membro da Commissão de Depois disso, St•. Pl'esídcnte, posso CQ~n . 
::\farinha o Gueri'a... a maior franquoza dizr.J• a.o nobre Depn.· 

·tado que S. Ex. vae orrado nessas con-
0 SR. !HO~iAZ CAVALCANTI - Dc.!!CU1pe yJcções em que so acha. . 

V. Ex., nao ra.ço parto dos~ .commt3sao. s. Ex-. não (; 0 uotco, 6 verdade. que con·. 
Sou o.ponas Deputa.do como 'V· E{. siuera esta nossa gt•ande pa.tria. ameaça.:l:.t. 
· O SR. Annox BAPTISTA- Perdoe V. Ex. pelo perigo europeu, o p<l.rti~ula.r.mente pc!o 

esse meu equivoco ; mas bem sabo o nobt·e .-perigo allem.."í.o». 
collega que tu.es equívocos ·siio muito natu· O SR. Tn0)1AZ CAVALCANTI- Parece que 
ra.es e a.o mesmo tempo muito desculpa,·eis v, Ex. tem symp:ttbias nosse moio. 
em quem é novo nesta. Casa;. Não obs•.ant~. o Sn.. PAULA RAMos-E conta real influe ·1• 
a circumstancia. de não ser o nobre Depu- (:i a, p 11,r1uo alli ~crnpt•e tem vivido. 
tn.do membrJ da, Commisslio não diminue, 
nem de longe, n. a~•toril:l.<le de sna.~ opiniõlls, O Srt. Tuo~tt.z C.\.vALC.\I'iTI-Nlio fiz r :•f':.- . 
nem o pres1igio de sua pa.lana. I·onci<t a .Esta.d l :t1gum, apenas referi-me :n . 

Dizia eu, ~r. Presi:leato, que o i!lustra•.lo ll ~' I'ig-o externo. 
represêntante do Ceará, f~zondo sentil• a O Sn . ABDúK BAPTISTA - S.ri, o não ma :; 

· necessidade de que o exercito dCVü ta1· um o.;t~:wu rcrm·índo, nem mo rcr~riria. ao. Es~.:.; 
C./lt~ctivo InaÍOl', deve dispor de roelhOl'C ! tado que .tenho a houru. do represcn!a.r St': 
·olemontog, deve s~r app..1.re\h~tdo fortcman&o nã; tivc3~o uudJo !IS rereNncia1-<lc V . E~ . ;) 
ll<~ra o principal elemento do dcfcs~\ de que me fol'Ça.m :1 umil. eJnte~tação; e mesnw'.:: 
nosso torr1torio contra a ambit;ão européa, ~i tivos;;~ de buscar a lição ,[os f<tcto~ sou:•o· .. · 
contr·a. <I polit.ca imperilt1ísiia,principalmente estn. matcria em algumu. pa.rte, .de pro< 
.conkt o decanta.do ~1migo allemio~ .. , furoncia. bnçal' i:.t as ·..-istas pal'<t o her.oico·,:',; 

o s T o g ra.nJe Esta.·-lo do Rio Grande .~o Sul, _cuJo.::. 
t!ldo. n.: uo~uz CA.YALC.\NTI- 01~.01 .para prJs;igio oa Yida nacional. no descnvolvl~:J 

O ;;R. A:noo:o; B.-1.Prrsr .. 1..- Não olhou. par.1 
as nos.sa.s :fr.,nteiru.s. · · . 

··.o Sa. Tuo~rAz CAYALCAJ\7r ~ O!Mi nara 
.a principal {J.Ue era. a. linha. do l Íttorai: 

0 SR. CARLOS GAYALCANTC - P [l.ré\ a frOO· 
_telra. ma.rH!ma. •. 
· · o Sa. TnoMA.Z C.i..v.i.LO.>.NTI- Quo é a 
m:1.is J.ll!ri.Joaa. 

O Sa. AimoN BAPTISTA. - ·s. Ex. não PI'O· 
curou pre~i.sa.mente olhai' · paro a frontei ra 
~ lançou suas vistas largas para além do 
Atlaptie.J, foi á. Europa, encontrou o perigo 
contra.!!- duminação da nossa. patt•ia e, en· 

· tão, por sentimentos muito . p~tl'ioti~os, 
q~enã.o podemos deix:_ar de reconhecer, S.Ex. 
d1s~e qu~ era pr1Jc1so . fort!l.leder o nosso 
e~ercico; collocál-o em um pé de guJrra, 
':Porque tihha:m~s deante de nós. o perigo eu
ropeu e prmc1palmente esse pllrfgo alie· 
ma.o. · 
·.·Devo, Sr. Prosidente, antes de entl'al' om 

ligeiras considerações sobre o a~sumpto, de
clarar alto e bom som que não consinto, não 
·admi\to que ninguem sejá mais brazileiro de 
que· eu,· ·que 4efenda.·com mais al'dor os sen
tfniea.tos da nossa patria, sentimento que 

msntJ d as i alustl'ias, das t'iqueza.s n:tttt't'~S'~ 
cs t.i, ínfj}liznicnte p ara. os catba.rirrenss~(_\l:~f;) 
perior a nó3, mas, felizmente para, a. . g!Gif-.1~~ 
da. nossa. pat ria, é um- cdificantc exemp1,é>d 
c um gra.~1dc estimuh para. todos·; ou olhà-d~ .. ~ 
para o Estado do Hio Grande do SrJl, ondr-~ 
o elemento estea.0gei..l• J tem concorrido d~._; 
um modo efficaz... ' ·: 

~ 
O Sa •• JuYEt;AL MuLLER-Muiio l>cn:f; ~ :~..~; 

,·erd·ade. · , / 

0 SR·. ABDON BA.PTI.>'TA- .. . para O ~ngrart:~j 
decimento daquella. terra, fadada. a. granlcs) : 
destinos. · :( .~,:~ 

0 Sn,. THOMAZ. CAVALCANTI-E' precis·ó;\'
que .fique consigna•io que eu não toquoi. ~fii.~~ 
t:stri:do algum, que não tive a apprehêosã:~~ 
da emigração que aqui vem para o trabal.l:tii~ 
industrial, mas o perigo da ameaça. estrat~fl 
gelra. . .... 

:.;:~'1:.; 
O Sa. JuveN.\L MOLLER-Do imperialisraGl) 

\; . : .,.. .... ..,. 
() SR . .. THOMA.Z CA.VA.LCÚITI-Pura. e sh)1:~~ 

pl~meute do imperialismo e das suas co!!;'k 
q~1stas, .. . . •· ~:·.~ 

O SR. BRrcro FILHO--Neste sentido tamb~ni;~ 
sou um aterrorizado• ('Trocam'"se · divel'3()'s~ 
apartes.) ·: ~~~~' 
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. . o Sa. PrtF.SIIlE:"<T~~-Quom tr!m "p:\JnVJ';I nt ,'lu, fll:rl;TADo-E' influencia do clima: 
··: Jo S1·. Abdon. Baptista . 0 Sn, AIIIJON BAPTISTA- A influencia do 
·,. OSa. ABDO:-< BurrsrA-Obrig;ulo: Sr . Pre· cllmu. nõ.o J:Miorlo. 8ómontc actua1· sobre o 
> !>idente; peço a v. Elt. que ·me p1·otojl. elemento lmmlgm.torlu, dcvio. ~t.ua.r tam· 
i "Novo-nesta Casa, fallando pela primeira vez, bem ~oiJre o ulmnento iorll,.-onr~. o devo 
> certamente confundir-me-boi, perdcr-mc·hei dizer que osto olumento iodiJo~onu. no Es~ 
'./no meio dosses upartes. ta.do de S:tntn. Catha.rina j:~ tom um mo~hoo.lo 
:. , o S~t. BRtcio FILHo-v. Ex. está demons- de trabalho, um sysLcma. de vida no,·o J:t 

bastante adl'antado, 11ue a.pl'endeu com o 
' .trando que é um grande tim oneiro. elemento colonial os e11:emplos de um tra-
~:; O ·sn. A!lDON BAPTISTA-Dizia. eu, Sr. I're- ba.lho organizado, da mesma maneira que 
,:~sidente. que, entra.ndo na.~ considet•ações tra.nsmittíu ao elemento ()Olonialsentimentos 
\ Osobi'e este ponto importante para. a. defesa. da que nós outros sabemos compartilhai' com 
:;:nossa. pa.tria., ·para a manutenção da nossa aquelles que nos procuram. 
<integridade, o razb desprendido de qual- Nãe é, porém, disso que tratou o nobre 
:··quer· sont imento de identiftea(:ã.o, como disse Deputado. Fazendo 1·eferencias ao elemento 
,:-o nobre Dr•putado, com o elemento estan- colonizador, s. Ex. não quiz considerai-o 
' geiro • cdino capaz de se insurgil• contra as leis do 
t~\.E' c;.;acto que vivo om um meio nacio· n~~s~ paiz. (Apoiados. ) 
:'.naliza.do, ou de tenho amigos dedicados que s. Ex., bom patriota, sincero e boneil
~,me .apoiam, que me distinguem, ma.s tam- tissimo, reconhece 'que quem se acha no 
'<bem onde tenho inimigos que mo honram Bt•azll está :perfeitn.mente gar antido nos ~eus 

:: com a. sna h os ti !idade· direi tos e na sua liberdade ·e nã.o va.e tentat• · 
· . P olít ico, como sou, homem de trabalho 0 restabelecimento de um regimen que o. 
;: :J~dustl'ial , negociante, não é muito ql1e tenha esmagava na patria. de nascimenio. S. Ex . 
· amigos e inimigos, si não inimigos pt>SSoaes, referlU-se ao perigo que vem de fóro, á. con· 
:"adV'ersa.rios politicos pelos quü.os rouihs qnista, ao imperialismo. S. Ez. trouxe·nos 
t:vezes sou Iria! julgado. · para -exemplo as colonias do sul da Afl'ica., 
~<>n: Sn._ PAULA RAMOS ·...,...S i os n5'.o t ivesse eose3 territorios onde o sol da civilização ?pão tinha valor . ainda não penetrou; trouxe-nos para a.ntepor 
· á nossa ,Pl.lria o exemplo de terras que nãa 
1,:·. O SrL Tuo~az C~I.VALCANTr-rrao disse que podem ssr constiera.1as como fi1zendo p arte 
;;.'tinha. relações, .disse quo parecia ter sym- do concerto da civilização oriental. 
iipathias. 1las, Sr. Presidente, nós devem os estar 
;(.o SR: AnooN BAP.TlSTA-:- . Respondo ao kanqnillos porque em primeiro lagar, ape
;."nobr.e, Deputado o penso quo com esta res- za.l' do nosso desenvolvimento a.inda. nio cor 
/ po.sta .chegarei á conclusão destas observ&- responder á nossa. imporh.ncia. colonial, os 
::,~os, pois entendo que não se deve disperdi- nossos b:•ios, o nosso pundonor, a nossa i n:le· 
\ ç8.1• tanto tempo com ellas nesta Casa. . {N<to pendenc.ia tantas vezes demonstrada. (J,hi 
';.apqiados.) estão para.se le,,:mhrem todas as vezes que 
}: .. ·Disse o nobre Deputado que tenho ·uma se tratar de invasão estrangeira . · 
;grande sympathia. p elo elemento allemão- E, demais, quem é cégo, qu em é inadver
~Sr.. Presidente, o Es tado quo t enlio o. honra t ido pa.ra. nã.o ver que com essa. tendsucia do 
i:!le· representar, é um dos que toom em seu. imperi!l.lismo europeu -..·ão. se congregando 
~~elo a colonização, não dire i allemã, mas todas a.s força:;; das republicas sul-america.
'.éu-ropéa, ·ropreoontu.da.. pelos el<~mentos al- nas, 1brmando como que um .. só reducto im· 
íJeruão, italiano, r usso e a ustr o-huoga.ro, penetravel em defesa- da independencla 
~m estabelecida, . bem organizada e bem commum ~- · 
iililsenvolvida.. (Apóiados ) . · Portanto, não e pt•incipalmente pa1•a op- . 
)!, Quem viajl}. naquoúe Estado, quem é pot'-~lB no nosso littoral ás inva.sões do impe
~:tUho do norte, como ou, e vem da. sua terra perlalismo que o nosso exercito precisa re· 
~~~ix:indo o trabalho ainda. por organiza. r, fazer-se. E, mal de nós si assim fosse, pot·-· 
~<ís elementos natut•aes por explorar, · tudo que, &peza.r de \odos os nossos sa.criticios, de 
/lfevido· á. falta: do ·;:y~t.ematíza.ção do traba- tOda a noss~ abnegação, ser~arl).os pouco for
f}liQ; · e· seestabeleco no sul do p:úz. onde vê tes para resistirmos nós sómente a uuía inva~ : 
~':estrangeiro approyeita.r-se de todos os ele· são dessas ; seria preciso o concerto sul ·a.rne
l~(lnt1!s de riqueza de oride . tir a a. compensa.· rica.no, a. união, a eonfraternizaçã.o de todas 
~~~ci':para o seu esforço, não póde deix:il' de as republicas.da. America do Sul para se op· 
1ecoJ;Ihecer quanto vale para nos, p .1iz porem a. tentativas dessa. ot•dem. ( ilfuito 
~ ·J.ÚlYo.; a·coloniza.çã.o europêa. (Apoiados . ) bem; muito bem.) · 
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O S11.. RoGERio DE '!.IIRANDA - C<Jntiando 
o desconfiando :;ompre. 

0 SR . AEDOX BAPTISTA -Nem digo O 
contrario; e, si algum dia estas minha.~ pa
lavras pucle~8om SCL' tomrtdas como falta do 
provisão patriotica, gt~r anta á C:trnal'a dos 
Deputado.~ qne sel'ia. eSSi.t a dor mais ].Jro· 
funda. do minha alma, tal é o sentimento 
patt•io .que cl1ltivo em mim mesmo. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Muito bem! 
0 SR, ABDON BAPTISTA- 0 nobre Depu

iado quer deff!ndel' o nosso littoral com bayo
netas ... 

0 Sn.. Tuo~IAZ CA YALCANTI - Com OS· 
quadra. 

0 Sn.: ABDON BAPTISTA- A CS<llia.dra com 
seWI canhõel!l no mar e o exercUo com suas 
baionetas em tel'l'a. O littol•al1ambem de
fen_de--se de terra. 

O nolit·e Deputado, naturalmente inspirado 
po1• sentimentos elevados de pa.triotiamo, 
entende que devemos refazer as nossas for
cas para impedir a inYasão estrangeira. ; eu , 
pensando, talvez erradamente, mas tambem 
com .o mesmo intuito são de patri"otismo,peoo 
licença. ao nobre Deputado,. que é muito sin-

• cero e leal, para pedieao contrario a. S. Ex. 
e a 'todos os representantes da Nação, que 
cooperem para a realização de um pro· 
hlema. 

Nói! que temos territorio. immen:so, que 
possuímos riquezas enormes e inapplicitilas, 
que temos o S9ntimento elevado da honra., 
que temos iutelligencia e toda.~ as forças 
que .podem cooperar para sermos uma nação 
admirada. do mundo inteiro, não temos ainda 
o elemento, que é um factot• india-e.ensa.:vel 
para o desenvolvimento de uma. na.çao ; não 
temos população sufficiente ; precisamos 

.. augmental·a e organi7.a.l' o nosso trabalho. 
Eu esüma;ria,poíg, que est:t Ca,ma.ra' adop

t.'\Sse medi(las tendentes a abrir o nosso te1·· 
ritorio á immigração proveniente de todas 
M partes do mundo. . 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI -Esti abet•to; . 
· o~ immigrantes teem garantias constitucio· 
no.cs o maia prívilegios do quo os brazi
l eiros. 

Assim, o tt•ab:tlho se deseo\'olvct•á. eom o 
augmento da. popalação;elle se organizo.l'â. do 
modo pt•oficu~. c estou cm•to que será. o esti
mulo do nosso p:ltl'iotismo sob a !Jirecção da 
nossa. vontade.. . · 

0 SR. Tuo~UZ CAVALCA:-;1'1 -Estou de 
piemo accordo com V. Ex. em relação á ne· 
cessid ·.·,de de favo t·ecet·-sc o de;,cnvolvimenr.o 
iodustt•ia.l do nosso paiz:. 

0 SR. ADDON BAPT IS'I'A-Folgo d~ Ver que, 
4epois . deste desvio que t ivemos. tenhamo:> 
ohl)ga.do a uos achar lado a lado pat'<l o 
mesmo fim c com o mesmo intuito patl'io· 
tiro. 

S. E:t. quct• o engrandeciment o da t>atria. 
ma.ntondo-so grande o nosso ex(lrcito c ar
ma.d.a.; lambem tenho essa aspi t•açtlo o 
quer:> maiB, q uc a nossa. pn.tria. se torne 
ma.ior. intt•oduziodo-so nella. o elomonto 
arloa.ntado elo trabalho, o factor <lo a.ugmonto 
da. nossa. população .. 

S. Ex. tambem que1• esse factor do au· 
gmento da população c da educação no tra.ba· 
lho. Estamos de aecorlio e, portanto. resta
me agl•itdqcct• ao nobre Deputado o seu cou
cursu valioso. 

Tenho concluído. (Muito bc,n; 11Wilo úem. 
O orado1· d cwHpl'imentado e [elicitarl o.) 

O Sr. ThoiD.a:.: Cavalcanti, 
roctiftca.mlo um topioo do dis~:urso do orador 
antecedente, diz quo não é contt•ario ás ex
pansões iodustriaes. ma.~ uuicanrmt.n :iquella.s 
que são inspiradas no imperialismo con· 
quistado1•. 

Respondendo a um aparto do Sr. P:nüa. 
Ramos, declara o orador que a corveta. .ame- · 
ricana W i lmingwn subiu o rio Amazonas 
com autoriza~ão dó Governo. 

Ninguem mais pedindo a pala.vL•a, 6 eil· 
cerrada. a discuss.'i.o e 3.(liada. a. vota.Ç'.ão, ate 
que a :re.>pcctiva Commissã.o dê parer:er 
sobr-3 as emendas olferecidas. · 

E' annunci_.da a 3" discussão elo p1·ojecto 
n. -15 .-\.,de 1903, que autorit:\ o Poder E:~:
ecutivo a. abrir ao Ministm•io da Guer1•a o. 
ct·e~ito ext1•aordin:u•io de 2.000:000$ para. 
occorreL' á.s (lespezas extraorclina.ri11..~ conse· 
quentes da occupação do Acre. 

Ninguem pedindo a palavl'a, ~ encer1•ada. 
O Sa. RoGERIO DE !lfnt-~.ND.-1. - Est:l a.l.Jer- a discussão e adiada a votação, 

tissimo . 
0 SR. AEDON BAPTISTA- Pedit•ei, e.o.t_ilo, 

a cceitando a correcção que me fazem como 
discipulo que recebe de boa mente a lição 
dos mostros, não que abramos o territorio 
porque já. está a.b()rto, mal; qtte facilitemos 
por todos os meios o impulso, o incremento 
dessa corrente immigratol'ia. 

Vol. l!I 

E' annunciacla a 3• discussão do projecto 
n. 22 A, de 1901, mandando dispensat• dos 
exa.mes pra.ticos de que cogitam os <~o1•ts. 28 
e 29 do regulamento de 31 de março de 1851 
os officia.CJ c pra.çll.S do . exercito babilitados 
com os Clll'SOS das armas a que pertencem, o 
deroga a. lei n. 39 A, d~ 30 d:) janeiro de 
1892, na pa.rte refereilt1 a este <lSSUmpto. 

6 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 2210512015 11:03+ Página 13 de 34 

ANNA'ES DA CATIIARA 

Ninguem pedindo a. palavra,~ encerJ•ada a Em seguidaslosuccessiva.mente sem debate 
discussão e adiada a votação. encel'l'ados em 2" discussão os arts. l • e 2• d4> 

E' aonunciada a. 3• dí>cussão do proje::to projeeto n.23, de 1903, a.utol'iza.ndo o GlJverna. 
n. 5, -da 1903, autorizando 0 Poder Exe· a cro 1r e contractar o serviço stonogt•aphico
cutivo a abrir ao Ministerio da Industria, pa.ra o Supremo Tribunal Federal ; ficando· 
Viação e Obras Publicas, o credito Bxtraor· adiada. a vot1ção. 
dinario de 22: 983$84{) para pagamento de· São success:vament e sem debate encerra• 
~'encimentos de aposentadot'ia devidos ao dcs em 2" discussão os arts. l• e 2• do prO" 
engaohoiro Emilio Odebl'cckt,- como chefe jecto n. 24, de !90.3, autorizando ·o Podell' 

· de districto da. Repartição Geral dos Tele· Executivo a abril· a.o 1\finisterio da Industria, 
gloapllos; Via,eão o Obras Publicas o credito extraordi· 
. Ninguem pJdindo a palavra, é encerrada n~trio de 8:719$13(}, para. pagar ao 2• official 
a discussão e adiada a votação. dos Correios das Alagoas Francisco Aurelia· 

no Bf\rauna orden·arios que deixou de receber, 
. E' annunciada a 3• discussão d() projecto ficando adiada a votação. 
n. 233, de. 1902, reda.c\·lio para nova. dis· 
-cussão, em· virtude do art. !32 do Regula- São successivamente sem debate encerra· 
menta Intel'llo, da emenda destacada na dps em 2a discussão os arts. l.• c 2• do pro-
3' di~cttSsão do projecto n. 10~. de 1901, au- j8ct<J u .. 25, do 1903, autoi·i;nndo o Poder 
toJ•iza.ndo o Poder Executivo a ab1•ir ao Mi·~ Ex:eclitivo a abrir ao Miaisterio rla. Fazenda 
nisterio do. JustiQa e Negocios InteriorJs 0 o ct•edito extraordinario do :l:OOO$, pltra ef
_credito cxtraordinario de 9:900$, para pa.- fectuar a resütuiçlio ordenada pelo Jecret o. 
gamento do premio arbitrado pelo Governo n · 574, de 3 de julho de 18\19, em favor de 
ao Dr. João Mendes de Almeida. J1mior, Agos~inho Jooê Cabral ou seus l egitimas ller· 
lente da. Faculdade de Direito de s. Paulo, deiros; ficando adiada a votação. 
:pela. sna obra-Processo Criminal Brazileiro E' sem debate encerrado em 2a discussão 
-e do. dospeza com a impre;;8ão de 1.000 o nrcigo unico.do projecto .n. 386, de 1902, 

. exemplares do me3mo trabllho. autorizando o Poder Exeeutivo a abrir a.o 
Ninguem pedindo a pala;vra, é encerrada Ministerio da Fazenda o creditu extraordi· 

a. discu;;são e adiada a vot'lçã.o .. na. rio de 2; 883$~00. para dar execução ·á 
, sentença que condemnou a Fazenda Nacional 

São rmccessivamonie sem debate encer" o. ·pagar n. D. Eugenia ·rorreão Cor1•êa de 
rados em 2" discussão os artigos l •, 2"· e 3• do Arau,io os vencimento~ que 0 seu finado 
projecto n. 4 A, do '1903, transfel•indo da nia.rido, juiz de direito em d.lsponibiUdade, 
cidade do Rio Pardo para a do Porto Alegre bo...charel Lindolpho .. IIisbello Corrêa ·do Arau• 
a Escola P reparatoria.· e de Tactica daqueUa jo; deixou de roceb~r ; fican l o adiada a 
cidade, ficando para isso ·autorizado o GO- votação. · 
verno a abril• o nMessario Cl'edito; ficando E' sem debate encerrada em 2• discusslio 
adiada. a vobção · . · o arti!l'o unico do projecto n. 40B, de I 902, 

E' .annunciada a 2• discussão do projecto autorlzando 0 Poder Execut iv:> a abrir ao. 
n .• 23, de 1903, autodza.ndo · o Governo a Mínislerio da Industr ia; Vüi.ção e Obras Pll· 
erear e contractar o serviço stenograpbico blica:s 0 credito extraord iuario de 7: 26i!$874, 
para o Supremo Tribunal Federal. . para r ealiz·n· 0 pagamento a Arthur Bello, 
. Vem â Mesa, é lido, apoiado e posto con· funccionario da Repa.rtíção· GeJ•al. dos .Tele· 
Junetamente em discus~âo o seguinte . . grapbos, rJe venc;mentos que lhe são devidos;·. 

ficando adia !la a votação , ·· · 
REQUERIMENTO E' anuunciada a. 3"' diSC\lssã.o do projecto. 

R · n. 13l.C, de 1902, que define os cargQs, d!t!· 
equetro que vá á Commissão de Orçll.- ·cat egorias correspc;mdente no exercito .e ,.na'. 

menta o projecto n. 23, deste anno, afim de a.rmada, dá nova denominação aos postos 
q-ue a. mesma Commissão ami-tta seu parecer, das diversas classes 0 fixa os. vencimentos 
·não só so~re o referido -projecto, _como sobre dos respecti vo.s funccionarios. · 
o que fOI apresentado pelo Sr. Benedioto 
~l)ite, CIII. ·sessão de 26 de julho de 1895, Vem á. .Mesa., é lido, apoiado e posto con· 
treando o servico steuogl'a.I?hico pitra o SU· junctamente em discussão o seguinte ·· ·· 
premo Tribunal Federal, proJecto este que, 
à~iás , ja. tem pal,'ecer fa.voravel deilsa Com
J:ii'issão da.ta.do de ~21 de a gosto daquelle anno 
êl!a de Legisbtção e Justiça, datado de 14 da· 
4ilelle mesmo anno. · 

:S:ila das sessões, 2 de julho de 1903 .-José 
Euiebio. . ... 

REQUERIMENTO. 

. Requeiro que seja. ouvilla a Commissão de 
Orçamento, sobre O·proj!,lcto n. 131 C, de 1902; ' · 

Sala da sessões, 2 de julho de 1903.-Pàtda 
Ramos. · 
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SESSÃO EM 2 DE J ULHO DE 1903 

O @r. NciYan-Ad cautelam devo fa
. zor scn tir á. Casa, á opinião publica o aos C! Uü 

~>:Overaam, que foi encert•ada a discussão de 
dez projectos e sO no ultimo do t<.tntos in
cluiJ.os na. ordem d J dia. venho pedir a paln.
vm, porque tenho cmonlas a apresentar, 
a.nnunciadas desde o anno passado ! f-I:.t entro· 
tanto, eutre o.g prcjcctos, cuja discu.s:>ão foi 
encerrada, um do que fui autor o sobre o 
ó qual'nKo filllei porque não tive opposi_ção; 
e sou da escola daquelles que entendem que 
as diSCussões só devem começar por contra· 
rledade , maximé aos parlamentos, como o 
nosso, ou!le su vota sempre de accorilo ... com 
a. Commíssi'io. · 

Nestas condições, embora não commissio
óádo,·us:~.ntlo do direito quo me faculhm a 
Coiiatituiç-àv da R'Jpublica, e os pt•incipios 
louva.veis que ellü. instituiu, consag1'n.Uus 
<\inda: no ltegímento dosta C l ;a, qtw I! 
a nossa cm·l'a mini'i•w . , • 

O Sn. CARLos CAYAMANTr-A outra· é a 
· n1axi~na. 

O SR. N EIVA- •.. com grande alacri· 
dade, venho no dia em que a minha t~,dorada 
Báihia r ej •bila·se, recordando uma data ies· 
ti v a· e gloriosa da nossa. historia, cogi ta•· de 
intere,;se dos .pe11uenos, cogitttQão aonstante 
minha. e á. qual poderá mesmo a.maled1cenc ia. 
o.u outro süntimcnto mais ignobH dn.r a 
qualificação· de especulação, si especula·;·ão 
fósse ter· se pensamentos altruístas e í iéas ge
ner.osas; na defeza da causa daqueHos que são 
pequenos nesta. sociedade, em uma socie
dade om que no cmtanto dominam os pl'in
cipios da sciencia, . .tão bem reprensen
tada. -pelo illustrndo coUega a quem tenho a 
foi•tuna. de avist.ar neste momento e que 
ainda .ha pouco defendeu com tanto ardor a 
_causa. dus col!egas de cla.s:e porque,republi
cano-sincero,o orado1• embora. distanciado da 
opi-nião de S. "Elr. porque não posso sns
tenta.r as suas idéas ·sociologicns, nem por 
isso menos as acato. 

Déolaro não tei' - essg, socíola.tria, mas 
ioquestiona.velmente louvo áqueUes que 
éomo S; Ex. são convictos e fervorosos cron
tes,pois ou defendo dedicado, as minhas opi• 
niões religiosas. · · 

·uma vez perg11ntaram-me, e rolevem-me 
essa mlnha. digressão, si eu era. socialista • 

·Pouco entendo desses principlos, mas si 
ser socialista é defender o interesse dos pe
quenos contra. os grandes, os subditos con-tra 
os ·rels, os cidadãos contra a. prepotencta. 
dos que governam, o operario contra os 
in~r~sos d~,> patrio egoísta., o soldado qua.ndo 
se lhe in tonta diminui!.' a. soldada. ••• 

\ (·) lll$le discurso nio foi revisto peJo o•·:.dor. 

0 SR. CArtLOS CAVALCANTI- Pensei que 
fosse contra o offida.l, o que seria a anarchia • 

O SR.. Nmv,\- Foi por isso que cu disso: 
quando se lhe quízc1· tir-ar a soldada; e 
declarei que nem socialis~a era ! 
. O SR. TuoMAzCAYALCANTl- Socialismo •! 
umn, doutrina. orga.nica. 

O SR. NEIVA.- Ora., quando se tentn;va· 
contra as autoridades constituidas, já eu era 
conservador erwa.qé, constante e m onos qu~ 
Mnilum outro sustentador do tJI'incipio da 
a utoridade e, port.a.nto, na Republic:\ tonho 
obrigação de ser ainda consenado1· c mais 
do que niogucin respeihl' o..c:sa. ordem, qun 
V. Ex. inscreveu fi[\ sua ba.ndoil'a. 

o SJ.> •. · TnoMAZ c.wALCANTl- -Mas a 01'• 
dom de ho,io não é a mesma duquollc tompo. 

O Sn. NEJYA- Mas era a ordem lle\a. qual 
ou combatia, bati·mc e pugnei ; ou era. do.> 
que pensavam que na lucta entre a. liberdade 
e a. orc.lem uovia set• sacl'ificada a liberdade, 
contanto que se salvasse a ordom; cn pre-· 
feria •1ne a. lib!Olrdaclc fosse um tanto arra-
nhada (1·iso) c'bmtauto que a ordt)m fosse 
restabelecida. 

Por isso fui legalish no lado de FloJ'i<\no 
Peixoto, podendo entrct'\nto achar razões 
para. rue collocil.I' ao l:i.do dos que o combatiam, 
principalmente n<L minha quericla Bahia, 
cuja maioda er•a inquestionavelmente a fa
VOL' dós revoltosos, pois, além dos muitos
que o eram á socapa e que solto voce mur
mura Yam, eram raros, os qu9 c.~mo EJU e 
o P!'esidtlnoo .dut-a. Ca.mt\ra, francamente : 
sustont:noa.in o principio da ordem, a. caus..'t 
da autoridade. 

Vê, portanto, o honra-do Depnta.do _(}ue 
não posso querer o soldado contra. ? _otfiCJa!. 

Sempr-e conservador, em poht.ic"' não 
posso deixar de animar o principio da auto
ridade. 

Assim, pois, pedindo désculpa. dessa di
gressão, devo doclarar que ella vem a pro
posito,"()vrque venlw pugnar cobcrentemente
mais uma vez por um · principio pelo q~al 
constan'temente me tenho batido, aqui, corno 
onde ti.uer que- se faz preciso ouvir llllnha· 
pa,lavra.. ... , ......... , .......................... , .. .. 
· As medidas que proponho não passam só · 

com o meu.voto,e:mbora·as defenda. com toda, 
a dedicação e toda a energia. com que me de·· 
dlco ãa causas que exposo, a ponto de levar 
a convicção ao espírito dos meus collegas_; o·· 
essas medidas depois· <te approva.das aqu1 " 
no outro ramo do Congresso-o da alta. sabe· 
doria-são·sanccionad:.s pelo Governo, sen.do
meu esforço principal demonstrar coberenCia,. 
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Poderão dizcl' que hã incoherencia em ter I Pe<:o aos colle,.as que me dcixe1n con· 
.sido conservador monarchíco o ser hojJ l'e· tinuar, o 

publicíLno.- A explic~ção é thcil. No projecto em debate, vou defender ; com 
.-1cce1te1 a ~epubllCa porque lH\ um_a. causa. a tenacidade que me d peculiar, a idéa de 

qu~ J;ll'ezo mu.ll! do. q ne ?S rne1;1s sen~nnent?s dal' uma aspiração ao marinheiro , o i11(el"io1· 
poh~ICos, ú a Patl'Ht, e Jnlgum que nao devlil. na hiel'archia da r.wmada mtcional. 
~acr~fi.?a~ ~~ causa df\ Patria ús inclinações Elle é, certo, o ultimo, ma.g muit:ts vezas 
.partHbrms · . tam bem é o pritnoim. V. Ex. 11ã.o ignora 

Não me arrependo : confio no l'ognnen, que Marcilio Dias defende u a honra do nossa 
apezar dos erros que bnho notado. . Patrin. dentro do navio que hitstcava opa-

Não vaclllei entro os princípios, conser- vilhã.o nacionaL O Go.rerao j â honrou a su:.t 
vadores e mona.t·chicos em acceitar :1 Ropu- memoria d;mdo o seu nome -a um dos navios 
b!ic:~. e acceitei-a com dedicação iHimitada, da esquadra, c a nobre classe da armadit 
-qual a. de V. E:x. (ao 8l·. Thomaz CavalcaHti), ergueu o SClll'etrato. 

Si v. Ex. era nm crente desde muito I Quando Col~mbo ~mprehend<m a. des~o
cedo, eu ora. um convencido, e era at·rai· berta. qa Amerrca, f01 amr~a. um marmllmro 
gada a. convicção de que este pa.iz de que quo,. no a!t,o das e~nrmas, por.tanto e~ 
pt>ecisa é de igualdade e não destas de~- loga.~ mal,; ~l!Scapttv~l do. perigo, ma~s 
Jgualdades que por vezes se llão aqui acce.ri- pr?s•mo dos ra.ws, ma.1s suJeito ao~ ter.rl· 
tua.do c que a.hi estão impeyando infeliz· ve!s effelto~ ~~~~ procella, deu o pr1meu•o 
mente; onde se prestam fa.vo1·es a ~ns o ~so grrt2 do :- Te~ra ! _ . 
negam a outros. Çd v<l saas di1•e, não !la Nao VIUO z·az_ao para que na.o SCJa. adaptado, 
m'l'it!re 2lensde em meu modo do fallar. em. ~uu. plenitude a Jdéa, que propugno, 

0 SR. CARLOS CAYALCA;>;Tl-A verdadeira 
desigualdade consiste crn tl'atar igualmcnto 
se tis desigua.os, isto ó elas~ i co. 

O Sn. • NEIV A - Póde ser classiao ; mas é 
um pouco ml3taphysico. V. Ex. ponha. isso 
om pra. tos limpos. 

depots da. graJde C[!.mpanha. que sustentei, 
com o [\Pdor que me ú proprio em causas 
desta. na.tm·eza. Infelizment e houve grande 
luta. nessa occasi.ão, porque c~se projecto 
contt•ariava a vontade de quem pretendia 
nos guiar •.. (laminar a. Camara. 

Pois b:tm,· o pl'Ojecto vingou, porque fui a 
cada. collega de p 3r si solicita i', não como 

O Sa.. THO:lUZ CAVALCA~TI ....-.V. Ex. quer quem pede uma esmola., mas argumentando 
ver uma. desigualda.·de ~ V; E:~:. como Depu. com convicção, solicitat• os seus votos eiu 
taclo não póde ser preso, ao passo que os favor· dessa idéa. · 

·!!Cns concidadão~ o podom ser. ~ Venci o o Senado felizm~nte concordou 
o SR. NEiv .• -Isso mesmo já foi sophiS· com a medida, que foi conv()rtida. om lei. 

ma.do; mas ainda que houvesse desi:zualdado Desde quo se fez a escala. c quando se trata. 
cllt\ se daria. om respeito a. um principio de fazer um projecto definindo as categorias 
superior, ao principio da liberdade . Sup- d? exercito e armada. nã o rne parece de jus
ponha V. Ex., um orado!' como Castellar, t1ça que fiquem oh:idados _aquclles que 
um o!'ador temivol quo pude~se com a sua tambem collocam o ga.Jão de official- em 
pu.lavra lev~ntar as mas.~a;;, perturbando a virt_\lde de uma lei aqui combatida, mas ao 
ordem e que o go';erno mandasse um dos mesmo tempo defendida calorosamente com 
das centsnas dos ~ecretas que acompa.nllarn a energia. pt•opl'i<!. d.t convicção profunda, e 
a. polieia do Districto Federal, fazer· lhe uma vencedot'a, Jüí::> certamente pelo valor da 
.. proYocaçã:o d.e modo que elle fos3e coa.~ido a l minha. f1·aca p~laVl'U. (não apoiados) ~nas pela 
se defendel' mdo até á p Gl'petraQão ao de- grandez~ da 1déa que consubst'l.nctara na-
licto; não e;ta~i:'. realizado o plano prepa- quella. medrda.. . 

. rado adrede para o orador ser.preso afim de · Foi assim que, feita a lei, vendo que ha 
afastai-o da tribuna ~ ! Não; essa ga.rantia este pt•ojecto em discussão, venho apresentar 
é necess1.ria, porque (o; a garantia da nossa essas duas pequenas emendas . Para. não de· 

. independência, para qi.IB possamos aqni nos m oNt' o andamento deixaria até de votar 
'externar com franqueza· e sincaridade, sans pela emenda. do meu prezado collega. o Sr . 
petw et sans ''eproche, indefectíveis, dM- Paula Ramo;;,· para que o projecto vá. á 
assombrados a livres. (Apoiados.) Commissão de Orçam ento. · 

E a índependencia. não deve ser sómente O SR. TnOMA Z CAVALCANrr dá. um aparte. • 
. dos poderes, mas geral. O que não devemos 
querer é a supremacia. do EJtecutivo, isto é, O SR. N EIYA-At(j lá nã.o vae o meu amor 
quo c!le queira. va.lcr mais do que o Lcgis- a S. Ex. 

· fativo,. nem tão pouco que no· Leg islativo O Sa.. TnoMAz CAVALCA:":TI- Eu desejo que 
naja alta e baixa sabedoria . (Riso.) vá á Qommissão. 
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O SR. NBli'A- Então, como diz o poYo, 
cahe a so:p(l, no mel, 

Tomei <~ lilJel'uade uJ a.pl'e>ental' du:ts 
cmenflas, uma suppriminuo a ~' ptWtG do 
art. 27 (senta·se <i dii·eil(t do o;·ado;· o Sr, 
1'1;oma;;; Cavalco.~<li). 

Peço ao illtiSLt·e colleg<1 que me concede a 
hont•a de so apropinquar de mim. neste mo· 
monto, mil desculpas, pela minha <tlfouteza 
ue ter estutlu.dn o PI'Ojecto de s. Ex. Estou 
aJfeito a aprccim· detidamente ·os se.us lwi· 
lhautes discursos. l:!:scuto com tatltj, attençã.o 
a,s palav"o";~s U.o nobre Dopntado, dou t<tuio 
apreço <ís JUBllidas por S. Ex. I>ropostas, que 
quero as~im dar arrhas da sinceridade uo 
mou ttpoio ... niio direi decidiliO, mn,s •.. eo.n-
pleto. . 

Permlttit·mc, pois, aprcscntnr c~b omend~ 
ao art. 27, que di:>:: (Ui,) 

P1•oponho a exüncçiu da 2• ptHte desta 
IllOilidn,. 

Que culpa bn o official de que <\quillo que 
tem de cnt1·egar sejtt tle ordem a ter delon
ga~, a tordcmorapal'U.tt qu:tlnão concorl'OU 1 

0 Sa. THOMAZ CAVALCANTI lhi um aparte, 
O SR, NElY A. - V. Ex. fal!ou em (lisei

plina; e onde estão esse~ chefe i. qnc devem 

o SR. Nt,IVA - Mos teem-sc aado dn ütcto 
e;;sa~ delongas ? 

O Sn.. Tnmnz CA VALCA:\'l'I d lL um 
aparte. 

O S1~. NEIVA - Y. Ex. a~sim oltl'iga.-me ~' 
e~ltt· ·.r' na. analyse do proJecto. Gosto de 
fazcl' t:les arra.lyses. PergtHlto Y _ E:c a 
seus C)mpt.tnheit·os si não tenho por vcze> 
o,U'tlysado, verba por ve1•lm, os orçamento~ 
da nmrínllll.. guena. o justiçil. E g·osto, do 
metter o escarpello, como doutol' em sciencl~t 
p_ar!amcnhr, d.n mostrar os malus, para "YCt' 
sr suo ctu•a.dos. 

Depois, um pl'ojccto que tem nssignatut•as 
rlc pc~sJa~ que me sii.o t,;'io car•\~ , como o 
Sr. Rudolph<! Paixão. :1 q1tcm tanto pt•ezo : 
o Sr. S.Jal'CS tlos Santos, qnll j :i me a.t•t•a.ncou 
nm Yuto p:IN o sou sensato pm•ecet•, pot•
qlll~ como rodos s~thcm, não sou um pyr1•ho· 
nico, o venho aqni llodal'ar a razão <lo mcn 
mo.lo t.le Pl'ocmlot• ; c pt•itlcipalmente o Sl' . 
Dt·. Cal·los Ca.valca.nti, l'cpresentante do 
Pttrun:'t, tlcsto' Paranú. que tanto quero: 
tt':tí:tndo:so do um pt·~joc&o quo vem com 
taes n.sstgnatura.s, não so pótle VCl' pCll'EO· 
nali.-;mo de ~ínl1a parte. 

() Sr~. Tu(I·~IAZ CAVALC.'>.NTl uâ. Ulll a.pal'te. 
superintendel' o :oerviço, que nüo dizem o.os 
subalternos, em tom do oh>erYaçlb: «Nilo, O Sn. NElVA-V. Ex. ll.presentc suas ra
o senhor c:ltil. liemora.ndo, e.>lCt pl'otclando.~ zões que sou SLI:lCJptivcl de mmüw de opi
(Aparte$ .) nião. Desde que se me convença., estou 

Mas, marqu~m um praso ao menos, pro- pl'ompto a mudar. 
cessem até esse militar que estil abusttnlo, o sn. THO)!A7. CAvucA:-;Tr _Perguntei 
porque isto é nma especie de concussão. e V. Ex. não deu 1·esposta: q_uo vencimentos 

Ent.:'i..o os illtdres · DDpntados, quo me te~ o quo entra? 
honram cum os s~us aparte:;, seriam cll.paze>, r , . 
oncart:egados de um trabalho de protela.l-o? O SR. NEn ,~-.Pois~ ao oradol' qn? ;'· EJC., 
Poder1a qualquer 03~ar inco:mnodado em que é cathedratico n~stes a.ssumpto, rcgul ,l.· 
cerio dill., ter alguma eousa. qu~ 0 lmp2disse r mentares, pergunta. (rlpm·tes,) ~ 
de trabalhar, mas ó um facb que não se Qu~nto. :1 segun_da emenda é es ta. _(La.) 
verillca sempl'e. l\1anrle ~ a om v1rtud_e da cobcrencw. a qtw 

Não se póJe pensar qnc lllll funccionario me !'üfd'~, mn.~ .Pl'ílVOJD quíl a omonda esb 
militar, habituado a umu. -disciplina, que morta, Si V. Ex. afiar comra e Ua. sua espad a, 
tanto louvo e admirJ e que sinto não poder O SR. Tuoiluz CAVALCAKT! d~t um "'parte. 
observal-a ta.mb~m completa.m<:nte na poli
tica, apezar do3 esforços e~tupendos que 
emprego para is~o, <JUi1nclo se tr::~va a luqb 
ent1•e o mon cor{l~'ii. o e o meu cspiríto, não se 
pôde pensar -' Uizia. - que 8cJSC furrccio
llUl'iO J.H'Oc eõde ue modo menos correcto. 

0 SR. Tm>!tiAZ CAVALCANTI - MaS eu 
. pergunto a. V. Elt. que vencimento tem ó 

que deixa o ca-t•go ? 

O SR. NEIYA.- Note que é a gT.:ttifica,ç[o 
apenas. 

0 Sil. CARLOS CAVALCA~TI- M:to il.S3im 
como qneJ' V. Ex., acontec<J que os col't·es 
pub\ic(ls Yito p1gar gt•atificações etn dnpli
ca.ta,_ 

O Sa.NErvA-Ti1lvez não saiba. muito bem 
do que sa tra.ta; mas sei que entraram quasi 
t o(las as classes, c porc1ue náo hão ·cte entra;.• 
cs p::.trõesmói'es? 

Saiba V. Ex. que em minha torra lla um 
p01trão-mór, mtts elle nem a.o menos é fi lho· 
de lá., L' Cl3:.\l'ense, ~ oontcrraneo de V. ·Ex . 
Como ha li pateomoria, poderá V. Ex. 
pensar que é por isso que estou a trat ar do 
assumpto; devo declarar que esse di,~tincto 
milita.l', nem é eleitor, nem é bahin.ao, quali
dade qu3 julgo im:pn·tante. Chegon t.tlli e 
nem se qtmlíticon oloitor. M<l.S o Ol'<<dor não 
cogita. dis&o; tl'at<J. apenas de ser cohcren te . 
Aaho esta modidl de ,iu;tiça. e, po1' cJlto
r0n.cia, su>;;t~.Hl~o~a ~ 
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São facto~ conhecidos, e creio que a maledi- Q SR.; NErv A - A h ! E' porque eram ele-
cencia. mai~ viperina nã.o poderá contestar vados! Ma.s os a. que se referem ·a. emenda 
-<J.ue o orador ha sempre sustenta.~o esses não o são, 
principias nesta tribuna, como n:droprensa. 0 Sn. T!IOMAZ CAVALCANTI_ A que.m 
e em outras tribunas donde tem fa.lla.do ao 
povo. . V. Ell:. equipa1•n os patrõe~·móres no exer-

Nã.o ('.stou defendendo os patrões-móres ; cito? 
estou defendendo os marinheiros que as~en- O SR. NEIVA -o qun sei é .que o a lfm•es 
deram a, patrões-mói'eS ew-oi do medida par- tem um galão como o guarda-marinha .•. 
lamentar que patrocinei e :hoje está con- 0 Sa. 'l'Ho•n z CAVALCAXTI-.,-- v. Ex. apto-
vertida. em lei. ~'V' 

sentou um projecto sobre p:~otrões--móres 
O Sa. Tno~rAz CAVALCANT,-V, Ex. devia. muito louvavel, e si eu fusse. Deputa.do teria. 

;preeisa.r o que propõe. .votado com v. Ex. naquclla occasião, mas,;. 
O Sn. NEJYA-Aqni se diz (Lê): «O soldo o Srt. NEIVA- Muito lastimei a falta. de 

dos officiaes ... » v E - · · 1 t • · 
como nã.o se fa.lla. em pa.trões-môres qac- • x. ; nao llnagma que uc a •l'a.vou-se 

ria ttue elles fússem incluidos. aq\lÍ e quanto foi sentida a fa.lGa. de um 
auxilio poiletoso como o de V. Ex. pa.ra cssu, 

. 0 SR. THOMAZ C A. VALCANTI-A fnncção dos ca.usa tão justa.. 
pa.trões-móres é especial ; elles ~e aeha..p'l Em summa, üspel'O da placidez do animo 
meluldos em regulamento especial. do Ulustre Deputado (;·iso) , de sua. isencão, 

O Sa. NEIVA.-E' especial a sua funeção,' ou dasu1t costumeira. bonhomla. que S. EJ:. 
como ta.mbem é a do commissario, que aqui ·desculpe-me ao monos pela intenção boa que 
está incluido; o commissario ê tambem um levou sen humllissimo colloga alemb1•ar me· 
a latql·q. · didas relativas ::tcla.s.~es tl.I'ma.das.(.,fuito bem; 

En ão dever-se-hia legislar para os o!!l.- ;;wito 1/a;il.) 
cia.es comba.tJntes; e o pharmaceutico, o r.ae- Vêm :l. Mesa, são lidas, a poiadas. 8 postas 
dico, l} commissario, o m~\chinista, não são c.onJ·unctamente erh ulscussão a.s s 3gui.ritos 
propriamente comba.tent~Js. 

Em todo o c:\SO, o nobre Deputado tel'<t de 
estudar a questão; S. Ex:. terá. de dar pare· 
cer sobro a emenda., abrh·-se-ha. nova dis· 

· cussã•),e verei então as ra~õescom que o meu 
illustre collega apoia ou C)ntesta minha 
opinião .. 

· De~de já. declaro ·que, si a.poíl!>r, farei como 
·com o projedo Mewles de Almeida: calar
me-hei, pois, si S . E~. concordar, tallitw· 
quesVQ, es;a.rá. finda a. questão, como pela. 
minha parte está findo o deb:tte,agradecendo 
_aos collegas que me escuta.ram e pedindo 
desculpas por es~{)s momentos que roubei à 
Ca.ma.ra., fallando sobre assumpto que talvez 

. nã.o julguem importante, (não apoiados) por 
isso que se trata da classe t'to abatida que 
se·quer colloear em tw triste situa.ção. 
- 0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-V ,Ex. devia 
então me ahcusar por não incluiz:o os lentes 
das escolas e os engenhelrog nava.es. 

MostrJ. que não leu o projecto, entretanto, 
fez uma. a.ccusa.ção que precisa. ser respon-
dida. · 

.. Q:.Sa. Nr>rvA-Nã.o ilz a.c~usacão; Jiz ape
!J.all wna observ~. 
· ··· · ];pteado que· a medida. deve-se estender aos 
pa.trõescmore3 . 

EMt:O.:DAS 

r10 p;·ojecto t~ . 131 c, de 1902 

Estenda-se tambem ao cor.~o de pa.tl'ões
rnores o d!spJsitivo do at•t . 5 do Cap. I da.s 
lastrucções que regulam it di.>tribuição do.> 
vendmentos dos ofilciaes do. exercito e da 
armada. 

Sala. das se>slíes, 2 de julho de 1903.
J. A .• Neiva . 

.supprima.-se a 2& pwte do :wt. 27, das 
Instruccões que regulam a distribuição dos 
vencimentos dos ofilciaes do exexci to e lla 
al'mada .. 

Sala da.s sessões, 2 de julho de · 1903.-
J. A .• N eiva. 

osr. Tho:w.az Cavalcanti diz 
que ,-antes de outras considePaçõas, vae res· 
ponder ao seu illustre amigo Sr . Neiva. 

O illustr e representante d~ Bahia. apre
sentou dUas emendas : uma supprimindo a 
2" parte do u.rt , 27 ; a outra. mand&ndo 
incluir nas tab~lla.s o eoriJo de patrões
móres. 0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Eu não ill· 

dili os lentes no projeeto, Pº-rque seus. venci· o a.rt. 27 refe-re-se a o abono de gr.atifi-
meiltos, bastarrte elevados, são regidos pJr cttção de funccão que, segundo despõe b · 
.um regulamento especial, commum a todos mesqw, deve comecar e cessar com o exer• 
. .os lentes civis e militares, cicio no cargo. Ora, existem ca.rgos _.que-
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pedem al.:um tem}lo para sua entrega, por 
isso o artigo diz que cada um doi'! respectivos 
funceionarios pJrceberá metade dil. grati
ficação correspondente. Com a emenda. do 
digno collega. o funccionil.rio que deixar o 
cargo pet·derá. to ~a a. gratificação de funcç-ão; 
ao pa·;so que, como se acha no projecto, cada 
um -ficará· com metade d:1 mesma. ; de onde 
l'esulta ecJnomia de dinlteiro e de tempo, 

Quanto á segunda emenda, pondera que 
não excluiu do projecto sômente o corpo de 
patrões-more~._ mas t:J.m\Jem ocorpJ de enge· 
nheirc~s navaes e os· membros do corp:J · 
docente das escob.s militares e· n'!.val, estes 
porque cstwam oquiparJ.rlos, e aquPllos 
porqtte dope_ndem seu3 vencimentos defini
tivos de um projooto que está em ~nda.rn)nto 
nesta Camat•a-o de prefeiCu1·~~ marítimas. 

Passilnuo a. ou trus consideraçõe~, diz o 
orador que, tendo o prqjectu de ir ás Com
missões de Ma.r"nha e Guerra e de Orça
mento. a.tlm de darem parecet• sobre as 
emendas apr•esenta.da.s, manda. á Mesa o 
projecto, con\·eoientemcnt<l c.Jl'rig'id.o na 
·reda.cção, e com algumas modificações que 
foram Sll,!!'gerJdas no intervlillo de dezembro 
dt1 anno passado " esto. data. 

Decla.t•a que est.-.s modificações não alteram 
o phnu dJ pt•ujeéto primitivo e nem tão pouco 
augmen>am as despezas; apenas fazem l'ectifi
·C(I.ÇÕes, 

• Vêm á Me•a, são lidas, apoíad«s e postas 
,conjuncta.mente em dtsctLsão as seguintes 

Ao p;·ofect"o n, 131 C, de 1902 

lmENDAS 

Proponho que seja. assim l'Otligido o pro
ãecto n. 131, deste anuo, que defioe os car
·gos de categorias correspondentes no exercito 
e na. a.rma.da., dá. nova denominaÇl1io aos 
postos dos officia.es das diversas classes e 
•fixa os V(}ncimeutos dos resp~c~ívos funcoio
ua.rios, 

O Congresso Nacional decreta: 

DIJPOSI:;ÕIDS PR!ilLil!lN.~RES 

Art ; 1. • Para. execução do a1•t. 85 da 
·Constit11içã.o da Repu bliea., s io considerados 
·cargos de categoria correspondente: 

O commando em chefe do exercito e o da 
armada; 
· O oolilmando do corpo do exercito e o de 

, eswad1•a; 

O commando de divisão do exercito e o de 
di visão na;va.l ; 

O comiuaollo de brigada do exercito e o de 
flotilha; 

O commando e outras funcçõcs dos corpos 
arJ•cgimontados do ~xercito e o commando c 
outras funeções do corpo de infantaria de 
marinlm, no que ror equipa.ravol ; 

O estado-m:lior do mnrcito e o d:1 a.r
mada; 

A direcçiio get•al de sa.ude e a ínspectoria 
de s:.tude naval; 

O commlnio dos districtos ou r egiões roi
li tare3 e as p :ofei tu r as na va.cs c seus a.n
nexos, quando ore:J.dai; 

A lntondeucia. Geral da Guert•a. e o Com
mi5sariado Geral da Armada. ; 

A Escola. Militar do Bt•azil e a E~cola l'\a
v\1; 

o~ hospitaes o enforma~·ias do exercito o 
o~ hospít:1es e enfermarias de marinha, ro
speitadas suas categorias ; 

A Bibliothêca do Exercito c do. Mu.rinlw, ; 
A justiça milibr do exercito o a da ma

rinhtl. 
Art. 2.0 'E'kt a.doptad~t a. seguinte dcno

rainaçã~ pa.t'(l. os postos do exel"Cito e corpo 
da t11•mada, O' L o!'dem descendem te da. hier<tr
cllia militar: 

Marechal c almil•ante ; 
Genera.l do divisão o vice-almirante; 
General de bl'ígada e contra-almirante ; 
Coronel e capitão de mar e guerra; 
Tenente-coronel e capitão de: f1•agat.1 ; 
Majc>r c en.pitão de corveta. ; 
Ca.pitã.o e capitão-tenente ; 
1" tenente, para o exercito e armada.; 
2° tenente, pa1•a o exercito e arruada ; 
Alferes~ú.lumno e guuda-marluha. 

Para as classes a nnaxas do exercito e ar
ma!L't, ' a ccrescenta.r-se-11 depois do posto o 
nome da classe a que p(;rtencel' o officia.t. 

En virtude de tal.disposição, na armada, 
os actuaes ·ca.pitã.ea-tenentes paRsa.1·ão a de
nomin-ar-se capitães de corvet~. ós 1•• te
neotBs a capitão-tenente, os 2" tenentes a. 
1°' ditos, os gua.r..la.s-marinhl\ confi1•ma,dos lt 
2•• tenentl's e os outros simplesmente gwn·
das-ma.riuha; no ell:ercHo, os i.eneutcs pils
sa.rã."o a ter o nome de 1 • tenente e os al-. 
feres o do 2• t enente. · 

At·t. 3.0 Em vista de ta.es equiparações, os 
vencimentos dos-offieiaes do exercito e da. ar·· 
m!!.da serão l'agull\dos pela. segui' ' te lei e 
tabelhs juntas. 
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Art, 4. • Ficam rovo;radas as ins~rucçõe~ e 
tabellas que foram appl'ovadaH pelos decretos 
n. 946 A, de 1 de novembro <ie 1890, e 
n. 389, de 13 dejuulw de 1891. 

Art. 5.• Fie:.m tambem l'e\·og-ados o art. 3° 
ila•lcli n. 232, de i de dezembro do 1894,e res
pectiva ta.bella, assim co1no touas as dispo· 
sições con karl:ts a est<L lei. 

VENCIMENTOS MILITARES 

CAPITULO.PRlJlElRO 

PRE,UfllULO !-'[NDAMEN1'AL 

Art. 1.0 Os voncimentos milit;1t'es ~ão as 
rornun!lra.c;ões pecunial'ia.s ([auas J.as mem
bJ:oS da força .<trmada pelo.;; ~er·n;•os qu~ 
prestam á Pa tl'W,. : 

,\rt. 2.• Estes Yencimontos são refm•enté'd 
ao posto de ca.!la militar, <i sua <tlimenta,ão 
ou mos:J. c á Pesponsabilida.de a roprcsen· 
ta.çã.o do cargo que exerce ca.da. um ; dahi 
a divisão dos memws em soldo, etapa e gra.· 
tiftcações. 

. Art. 3.• Além desses vencimontos, os offi
cla.es roceberão ujuda de custo e OLl tras van
lagcus espec lficudl~s em lo i. 

CAPITULO SEGU:-i"DO 

SOLDO 

Vencimento menso.l 

Major ou capitão de cot'vcta,....... 280$ 
Capitiio ou Capitão-tenente. . . . . . . . . 200$ 
Jo tenente do exercito ou da a.r-

mada........................ ... • . 140.$ 
2o tenente do exercito ou da ar-

mada. .......................... , 120$ 
Alfere;-a.lumno ou guarda-mariolla. 120.~ 

Art. 6. 0 o soldo integt'al é devido ao o!li
cial desde <t data do decre t-o da promoção á 
elfectividl1de do posto até a de :;na. reform:1 
ou exclusão do .>erviço. 

Quando algum otneial fút' pt•omovido, con
tando antiguidade n.nterior, em resarci·· 
manto de pt•.::é!.ll'ição que tenha solfl'ido, de· 
vor-se-ha pagat•-Hte o soldo da nova patente, 
desde o dia da antiguidade qne lhe foi mau-. 
dada contar no dacreto de promoção. 

Qua.udo, p:>rém, a autigui<la.de mandada 
contar não for em vir tudo de resttreimento 
de preterição, deve-se-lhe pa.gar o soldo só· 
mente da data do decreto. 

Art. 7. • Os otnciaes reformados que _exel'
carem a.lgum emprego no exet•cito ou na ai'
mada terão o solt.lo de sua reforma com as 
respectivas quotas. Porém, si as funcções, 
que ox:o1'Cerem foí·em privativas dos oitl
cíaes do quadro aativo, perceberão o soldo 
que competi!· a estes, abonando-se-lhes para. 
isto a. di!ferenca entre o soldo da reformo, e 
o da. activülade. 

Al't. 8.• Os otnciaes da guarda nacional, 
dos ba.hlhões patríoticos e honorarlos, assim 
como os pilotos, chamados ao seniço activo 
do exercito ou da armada, terão o mes·· 
mo soldo dos officiaes de ignal patente na. 
activldade. 

:trt. 4.• Teem direito ao soldo os officiaes 
do quadro acGivo ou reformados do e:s:el•cito Art. 9.• Em tempo de guerra extema. oR· 
e da armada ; assim como os dagual'da na.- interna, os officiae3 do exercito e da armada 
cional, os dos l.Jatalllões p:ttrioticos, os hono- ·terão mais metade do soldo de ·sua patente, 
rarios e outros, quando chamados ao serviço emquanto se acharem nas oparações de. 
activo. guena perante o inimigo. 

ArL 5.• o soldo dos olficiae~ do quadro Art. lO. Os offi.ciaes condemnados até dons 
activo do exercito, armada e classes a.nnexas annos de prisão terão direito sómente <l . 
será co1•rcgp:mdeate ao posto effectivo e metade do soldo. Si, porém, a coudemnação
consta~á da tabella seguinte, consignada na for por maior tempo, os .officiaes perderão 
1 · 247 d d d · o mesmo soldo, Yisto terem perdido sua. pa-· 
& n.· • e 15 e e.zembro de 1 8.94 • · tente, o qu:3 so se darâ depois de confirmad:t 

·Marechal ou almirante ..•..•. :.... 1 :OOO$ a senteaça_!.ero ultima insta,J;lch . 

General de divisão ou více-almi.· Art. li. O soldo do offi.cia.l do quadro 
te activo ou reformado não está sujeito ao pa- · 

ra.u · · · .... · · ...... · · .... "· ··" 800$ gament6 de divüla e não pôde por esta ser· 
General de brigada ou contra.-almi· accionado. Essa disposição não comprehond& 

ranto....... ... .... ....... .... ... 600$ asdivldas da Fa.zenda Nacional e as cont 1•a. .. 
hída.s por autorização do GoYet•no, us quaes. 

Coronel ou capitão de mn.r e guerra. 400$ serão degcontadas do mesmo soldo pela 5" 
Tenente-coronel on capitão de fr·o.- parte, ou· de acc01·do com o que t iver sido · 

g:tta ....................... ;.... 320$ cterminado ou c)miJmad (1, 
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CAPIT ULO TERCEIRO 

Art. 12. A ct..tpa •los officlacs ê cot>respon
ilentc a.o _posto cffectiYo e será abonada de 

. accordo com a t.-..bclla. s eguinte: 

Para. o m aroch:tl ou ·almi-
rante ........•.•... :. . . 14 

Pat•a o gouct•al de divisão 
ou vice ~lmimnt.e. ... • . . 12 

Para o general de b~igada 
ou conu·a-alro.it•ante . . . . 11.1 

Para o coronel ou c01.pitiio 
de mar e gttt>rra. . . . . . . . 3 

Para o tonente·coronel ou 
ca.pitão <le ft•agatu. .. .. . 7 

Para o major ott capitão 
de COl'VOta ......... , • . • 6 

Pa.ra ·o CJ.llitõ:o O\t capitão
tenBnte . ... .. . ......... 5 

Pa.ra. o 1~ tenente do exer-
cito ou da a1•mada. . • . . • 4 

PM& o 2° tenen~e do exe;·-
cito ou :n•roada....... • . 4 

Pa.m o a.lfcres alnmno ou 
guarda-roal'in!m •.•.... ; 4 

Art. 13 . As etapas serão proporcioml.f\S ás 
das praça; de p1•et, na g uarnição em que se 
achar o official e v ar iarão semestralmente 
da accordo com as condições do mercado de 

· cada guarnição, nã o podendo, p ol'llm, ir 
atérndo2$, no maxi mo ede l$'000, no minimo. 

Art. 14. Teem direito á etttpa os officiaes 
do quad~o ac~h·o que se acharem na.s seguin
tes condiçÕilS : 

1•, em serviço elfectivo de commissão rol
lit.ar do exerci to ou da a.rma.da, ou cha mado 
a desempenhar serviço gratuito obrigatol·io . 

2", em disponibilidu.dc, ou na. 2• classe (ou 
r~serva), em vil•tltd.e de incapacidade phy
aJca; 

3•, doentes nos hospitaes ott e nfm•niarias 
militares ou civis, em seu quartel, ou com 
licença para tratar de sua saude ; 

4°, respondendo a p rocesso .civil ou mili· 
tar, até defioitiva condemn:lção a mais de 
dous annos de prisão ; 

5p, suspenso do exercício de suas funcções, 
em virtude de sent ença ou de disposição 
legal ; 

.6•, condemnado até dous annos de prisão, 
por crime civil ou militar ; · 
· 7•, prisioneiros de g uerra, uma vez pro
va•io que assim sr achava involuutaria.- · 
IOente. · 

Art. 15. Teem tambem direito a etapa: 
l•, os offlciaes reformados, da guarda na

cional, dos batalhiks patrioticos, honorarios 
Vol, IH 

e outros, qnanrlo chlmados a.o serviço 
a.ctivo; 

2•, os officia.es do quadro activo indult..t• 
dos , aind:~. roo~mo quando estC>j<tm respon
dendo 11. nov,J processo ; 

3o, os omciao~ 'I U<l pertencerem ao corpo 
docente do OlWt'cito e arm;1da. 

Art . 16. O offlcial refot•ma.do, ou o hono
r:l.rto quo for pra.ç<t Jc: peot rofo1·mada do 
e:tOI'clto ou d ·t arnllt!la., tom rlircito :t uma. 
diaria. erruivalunt e ;l.motarle da ct:tpa do sua. 
p ·.tente, quando anthdo ao "isylo de Volun
tarios tht Patt•ül.. 

Art. l7. N~u t~m dit•oito <t porcopç•ão da. 
otlpo.: 

1•, os (;uc so tlcha.t·cm n a. 2<' cla..'.iSc (ou 1·e- · 
serva) <t sou pc l.ido; 

2•, os riu o cst.ão li•:cnci:.1rlos p·.tra tt•e.tar de 
uogocios de seu inl.ot•esso; . · 

3•, os condcmnil.<lo> õt mais dn dous annos 
tio prisão, depois ~.lu confirm;tÜL\ u. scn tunça 
em ulttma instanc•a; 

4•, o.> empregados om scrvi•}O remunerado 
estranho ao Mioisterio d:t Guer1·a. ou da. Ma· 
l'inln; · 

5•, os: quo oxol'cerem funcçõo$ electi va.s 
federaes, estarloaP.s ou munícipaos, dtn'a.nto 
o tem~o er~ que r_occhcr r emuneração ]Jol' 
essas 1uncçoes, assim como os mioistros de 
Estado. 

A1•t. 18. Os oRleii\es que v iajarem de ama. 
guarnição para out;-a perceberao a etapl do 
logar onde se achavam <~t,! o tlía em que che
garem ;í outra. gna.r nição. 

Art . 19. Os otllcia.es embarcados nos na
vios de guerra. l'cceberão sua. etapa integral 
e mais uma. ração de paiol para. sua alimen· 
tação a bordo. 

Art . 20. Em paiz estrangeiro a etapa será. 
sempre a da. Capital Fedem! na occasião du. 
sab ida do n\vio O\l do official. 

CAPITULO QUARTO 

GRATIFICAÇÃO DE EXER.CICJO 

.Art. 2l..As g ratificações ue exerl.'icio são 
referentes ao pos to dos offlciaes o inllerentes 
cts funcções que os mesmos exel'cem; da.hi 
sua divísã.o em gratificação de :posto e gra.ti
fica.ção de funcção . 

PRIMEIRA SECÇÃO 

GRA T lFJOAÇÃO DE POSTO 

Vencimento m ensàt 

Ar t. 22. A gratifica.~ão de posto é devida. 
sómente a.os otficia:es da.· a.ctiva, em -.sE!rviço 

·7 
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1.ctivo de commissão militar, no exercito ou 
a.rma.da., e coost<Lrá t!a s:-guinte tabclla.: 

500$ 
40$ 

SEGUNDA SECÇÃO 

u nATIFICAÇÃO DE FUNC(\0 
·Marechal ou almirante • •• . . ...•. • • 
General de divisi o ou vice-t.~.lmirante 
General do brigada ou cont1•a. a.lmi· 

rante ...................... .".. .. 300$ Art. 25. !Ma gmtiticação s~ t·á. conced id(l. 
Coronet ou ca;pitã.o de ma.l' c guena. OOCl$ ao o_l1lclat, conrot'L~Q a~ funcoões quo estiver 
Tenente-cot·onel ou capitão de fl'l1gata 1608 exercendo, effect1 Vil ou in éerina mr.n te e 
:Major ou capitão de corvot~t. . .. . . . 140$ consta da.~ t.ahel!~.s A B c c, · ' 

· Capitão ou capitãO-tenente......... 100$ Ar~. 26. Só _teem dh•eito á gra.tificanl'ío do 
l• tenente do exercito ou a1'mada... 70.~ funcçao o offl.~t(l,t nuc est ivot• n .> e•. ;;rc'tct'o 

. 2• tenente d" exercito ou armada.. íi'J<!> d .. .w c.., a mosnl:l.; todavia., <tquellc (JUO fôr chlma ... 
Alferes a lumno ou guarda.·marinba. o;M do a d~.n~ponlut• serviçJ publicll obriga.torio 

e os 2•• tenentes ox_cede~tes .... · . v"" gr;t tuito t:J!U dii'Cí 'o á. respectiv<\ g1·atifi-
Teem o. mesma gra.ttfica.çao os otr1.~1aes dag cação. · 

classes a.nnexas do exercito e da a.rroa!.la, em Al•t ·27 o b ·' 'fi -
serviQo de sua profissão no exerctto ou na. ·r ..: .· .. a 000 uas gratx caç?J~ do _ armada · uncçao pr1n~~1Ha o cas~a com 0 exeroxcJo da. 
,. • . . ~ l!!esml_l. (uncca.o. Quando, porém, a commis-
., Art. 23. Teem t.ambem dlre\to o. e~ta g~~- san e~t.gLl~ alg11m ~empo para. sua. entrega. e 
t1Jicacão : reccblmontt>, tcra cada um dos l'Cilpactivos 
. l •, os ofticia.cs chamados a descmponhiu' otliclae3 metadG da gratitica.çã.o que aompete 
serviço publico obi'ig-atorio ; a. t.'\1 fuoccão. 

2•, os que estiverem a.ddidos a algnm corpo Art. n :o offi·;iil.l que accumu\ar os com-
ou repartição militar por convoniencia do m1ndos de comp·:J.nhia, esquad1•ão ou baterit1. 
serviço ; t-ooebarã. a.l6m da -graiificação de uma das 

3•, os· quo. a.cha.ndo-se de.;igaa.dos p a.M a !- fun~õcs. m~is a dilfarença entre a gratift
. guma. eolilmissã.o, n.gua.rdam orilens do Go- c.J..r,ao do ~Olnma.ndo 1:()S"\Jectivo e a. de suba.l-

verno ; terno (20.)) -para. cada. n.ccmuulação. 

4•, os que forem Deputados ou Senatlores Art . . '29 . Qualquer commissão não men· 
durante o intervaHo das sessõe> pa.l'la.men_: cioo~d<\ _nas ta.bellas <tntlexas, cuja. grati· 
ta.res ; . fi.C'Oj}â.l) D';l.O es~~.ia. eapeci.fi.c~da. em loi ou em 
· 5•, os que estivel'JIU m<ttriculados oJ.s es- rl\gulamcnto, >nrá. classificada pelo Governo, 

cola.s milit:l.res ou na.va.c5, thcorbts ou pra- q11e destgna.rá M va.ut.ll.gens que mals· se llle 
ticas ; · assemellunn, segundo a !l:tturezJ. da com-
. 6°, os q_ue se M.harem em t\'lns\~o de uma. mis'!ão . 

para. outra. guarnição, por ordem do Governó 
Otl om vil•tude de disposiçãe legal ; CAPITULO QU1NTO 

7•, os que e3tivcrcm l'.:J3pondcndo o. consc-
~~ ft6 i~~~~;~g~~~1~L ~u a. pt•ocasso uo Côro ci.- AJUDA I>~ ctma, TR..'I.Nsroar& r:: C.\VAL-

8•, os doent•3S em conscquencia. de feri. GAnonAs 
:mento recebHo ero corulJate ou em ser,•iço 
. doE~t!l.do; 
. 9<>, o~ desi"'nados p1ra. p:·a.ticM' lll Rep:u•

·tição Geral dos Tele jl'apltos, nas o.;tra!la.~ de 
. ferro, ob>erva.torios as~ronomicos o repa1·ti. 
·ções congeneL'e.>. -
· · 10, os offt.c\a.es generaes d) qn~lt·o acti vo 
,ou reformados membros do Supremo Tri
.1mMl Mili'>ar, tendo· estes para. i$so :~ di f· 
forenQa eott·e as quotJ..~ da refm•m:t e a 
gra.t.íficaçã.o de J?Osto. .. 

Art. 24. Não. teem direito á ~ratificação 
·de posto os officn.es do corpo i.le euganlleiros 
na.vaes, emqua.nto vence1•mn grMilic"lçõe.:; 

-.;pela. ta.bella. a.et.ua.\ . 'ra.mb'3m nã.o t~~m a. 
.Jíle3ma gratidcação os officiaos do exercito c 
·da. armada. que receberom ord.euado e gea.-
ti1lcaçlo por qualquer funcção. 

Al't. 30. O~ oillciaos nomea.U:•)S pat•a ox
Bl'car !J.Ulllquer colllmi~'!ão .mili"hr nos di
ver.~os c:sta'.ios, assim como os removidos 
por promoçã o o_u tra.nsfe1·on?iu. de um para. • 
ot1tro, teem dil•exto a. uma aJuda de custo de 
(l.I'..OOtxl.o c •)tl\ a. ta.llellasegtüllt 'l: 

Nos Es~ado9 de: 
MattJ Gros;o, Amazona~ 

e Pa.rá. ..• • •.. •. .• . . .• 
Capital llulel'a.!, Ba.bia, 

Perna.mbuco e R i o 
Grande do Sul. ; •. •.• , 

l :000$ 5'}0$ 250$. 

8 )()$ 400.i; 200$ 
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~Ia.ra.nhão, Pia.uhy, Cea
rá, Rio Gt•ande do Nor
te, Pa.t·ahyba do Norte , 
Alagôas, Ser;;ip:l, Espl
r Ho S<tnto, S , Paulo, 
Paraná e Santa Catha-

aJr1da do custo pa.1•a ida c volta as seguintes 
qr1a.niias: 

Officia l general de 2 a. :3 contos . 
Officia.l superior de I a .'! r. ou tos. 
Otficial subalterno tle 500$ a 1 :000$000. 

rina. ......... . • •..••• 
J.Hnas Geraes c Goyaz .• 

noo~ 300;!; 150$ Esta ajuda. uc cust o SIW Ú. ua.da. scgun(lO "' 
-W~ 200$ 100$ importancia. da commi~'l<.'io e o.s c undiçõcs 

loca.es do paiz para onde fõr o officia l. Qua ndo a comroíssão ou t•emoção for pat•a 
o mesmo [.;stll.do, por~ro para. fóra. <la gnal'· 
nição, o otncio.l t e;· á sómentc dous (j uinto.s da 
ajuda. de c usto. 

Quando o otll.cial -voltar de alguma com
missão para a sf!de de seu domicilio, de um 
Estado para outro sem comruissão, terá. so
mente dous quintos da ajud~ de cust o de ida.. 

Emq_uanto a Ida. e vÕlta. para Ma.tto Grosso 
f<lr fetta por pa.izes estrangeiros, al~m da 
:~juda do custo, terâ o official quantia igual 
ó. mesma para. repr.Jsenta.ção, tanto na. ida. 
como na. volta.. 

Art. 3!. Os officia.es que forem nomeados 
para alguma oommissão no loga.l' onde resi
liirem, assímcomo os flne, sendo exonerados, 
ou dil!pensadcs de commissão, coutinuU:rem a 
residir na mesma. guarnição, ou lo..,ar onde 
se acharem, não receber ão ajuda d:'c custo. 

A1·t . 32. Quando algum ollicial, a quem se 
t iver de abonar a.juda.de custo, obt iver troca 
eom 011tro, sa abonwá a mesma ao que se
guir em seu loga.r. 

Art. 33. O official que receber ajuda de 
custo o não seguir a. seu destino. por mo ti v o 
de seu' interesso, restituirá . a mesma á. Fa.
:zendt~ Na.cional, integralmente ou :por dt>s· 
conto mensal da 5a parte do soldo. Aquollo 
.que não seguir pot• ot•dean do Governo,depois 
de t er recebido a a.juda. de custo, restituirá 
metade da mesma., n<ts condições acim·1. 
Ac[uolle que seguir o seu destino, porém, não 
cntrat• no exercício da. funcção por motivo 
independente de sua vontade, nada. r estituirá.. 
Do. mesmo modo, os herdeiros daquelle que 
fallecer antes do entrar no desempenho de 

.:J.l<>uma coinmissão não serão obrio·ados a 
indemniz&l' o que t>lle houver recebido como 
ajuda. de cus\o. · . . · • 

Art. 34. O official que r~gressar da com· 
miss.'í.o pat•a. que foi nomeado, sem ser pot' 
ordem superior, ou por motivo de doença 
ou desastre, 'perder<\ o direito :t ajuda de 

'Custo de volta. 
Art . 35. O ollicial ~ue seguir :para o es· 

·trangairo em commissao do Governo ou de 
um Estado para. outro· com seu navio de 
guel'l'a. ou cor.po, ter(!. como a.juda. de custo 
um mez de grat ificação de posto, 

Art. 36. O que fôr pa.ra o estr angoíro, 
··em commlssão do Governo, receberá. como 

A rí. :17. Os officiae.9 que viajarem mu 
commissão milHaJ·, assim como os quo tive
rem licença. pll'a. ~o makicttla.r nas escolas 
milit&r es ou nava.cs, ou seguirem por ordem 
do Governo, om virtude de loi, si a. viagem 
fôr pm· terra, terão um~1. gl'<\tificaoão cal
culada á. razã.<J de seis k ilometroS de marcha , 
de :I.CCIJl'dO COOl a. t:~.hclla. ileglliOtc ; 

~faximo U.\dia 

Officla •s gooeracs... 8.';;000 
Officiae~ superiores 7~00 
Officia.es subalternos 6$)00 

G$000 
5$300. 
4$000 

Minima 

Art. 38. Si o officiul via jar só, r ecebet•á. a 
minif!la Gt'atifica·;ão ; si lev<.~.r sua famil!a o 
Hsta tor ae tres ou mono r numct•o U.c pcssou.'l, 
receberá a. média, e si for ruaio1• do t t•cs, 
terá <}. roaxima,. 

APt. 39. O transporto do otllciaJ e sua 
família., quand,J vlaj<~rom pot' ma1·, lagos ou 
rios U1we;a1.-veis, em navio morca.ato, se.t·ã. 
pa.go pelo Estado, inclusi vc a s comedoriai; . 

Qu:~.ndo o~ commanda.ntc~ tli1S ombat•cações 
nã.o so obrigarem ao s usten to dos officiacs. tt 
estes se a.bonará. mais uma grati fi~o equi
valente a um quarto <la etapa, por pessoa da. 
família, segunilo sua. patente . Igual gratifica
ç.ão terno os quo viajarem em estrada de 
torro do governo ou pagl). pelo mesmo. 

Quando os offic iaes viajarem com sua.s fa
milia.-; em t r(tnsporte de guerra., se n.bonar<t 
uma •·a.çõ.o do p:1iol a. cada pe,sott . 

A r i. 40. Tem dirt>Ho á. passagem o cr iado 
ott ct·iada. uo otnciu.l. embor a não embarque 
na oceasião de sua. _par ti<.la, para m_a.is tarde 
acompanhar a familia . 

Art. 41. Os officiaes que em terr ;J. fizerem 
parte de força. em operação de guerr a. ou eni · 
observação na pre visão d:-~. mesma, torãe 
direito a besta. de bagagem i'ornecida e man
tida. pelo GJverno. 

Art. 42. Teem tambem d1reito a besta. de 
ba.gageiD os offidaes que est iverem rcspon· 
dendo a conselho, quando tonlta.m de acom
panhar as fol'ças em seus m ovimentos . 

Art. 43. Aos olliciacs montados, em sot•
viço ac1ivo, serão fornecidos pelo Est a.U.o o.~ 
ca.vallos e respectivos ar roios para sua. 
mont:u•ia. Estes ca.Yalloa ~ct•ão sustenb dos 
pelo GOVl'l.'nO. 
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da. cxisicneia, tlo:> consignante:; e nova. pro
curação do mrumo. E' dL~pen~da_ <1. _uov5L 
pi'OCUI~tç:1o qua.ndo a. constgnaçrt? .fo1' tn·:h
tuiLia em f.1vor de pcsso.~ de fann lw. ou por 

Art. 4·L Os offlchtos tlo. exeJ'cito e da. a.r- compromisso ga.rantillo pelo Govnrnu on por 
mo.d~ nilo poderão consignar ~ sua família rl isposiçã.o log<.~ t. 
ou aos oous procur:.~.dores l!Ua.nti\\ snperiora Art. 49• As rcpa.rtt;Õ;)S Ng(l.dm·ws rc
seu soldo e grati!icação do posto, sal 'lO or- metterão á Contadoria Q,erul d!t GIIOI'l'<t 01~ 
dem do h'lini:Jtro respectivo. da M<trinh:l, de tres em tres mcze~. um~~ 

Art. 45. Os medícos e ]Jltarmaceuticos relaç;'io das consignações que ~l~u pagaS· 
adjunt·Jfi O.Silim como os dema.is funl~douarios pela:> mesmas, dcclill'<mllo " d~ti~ em que 
civis ou mili tnes dos Minis t9i'ios da Guerra ti~eram comcoo e as altcraçoes IJU& sof-
ou da Marinha. pode1·ão consignar quantia Creram. _ 
cquiv3lentc a seu ordenado . .1\J·t. 50. Aos officiaes promovidos, rtue nao 

Ar t . 46. No processo para C~;eabelecimento, devorem a Fazenda NMional. ~o ubonal'<t,. 
n.ugmonto, rcducção ou ,:uspeo~ão de taes i•.1dep~nli~n\\l de ordem, a i t~pot·t~ncia de. 
consfgnaoõos devem ser oboor 1·adas as se- tl'os meze.i de soldo, (til e ~e r<~ <lascon tlda 
guintos dl~posições: Incnsalmeute pt)la quinta parte do mesmo 

I•, a consignação !;el'á. es1;n.bolecida por soldo. 
communíoação do officicial ou funcciuual'ib I"'ual abono so fará a.os medicos e phar
á repectiva. l'Ol)aJ'ti~ão '-po,gadora, onde ~o maceutlCOll a<ljunt.os o membrOS do COl'pO do
n,chal' o offlcia , pz·eci~aodo a quan tia, i~ ceo\e. qunn•lo forem admittidos nos respe~ 
data do pl'írneiro paga-mento e outras eir- clivos quadL·os o aos t\l.~res -a\umnos c gn2-r
cumst•.,ncias que pos:;am escla.recer a mes- das-marinhas por OCC[\.'Jtao de ~ua.s nome(l.çoes, 
ma.; os quacs soJ!rerão o mesmo· desconto. 

2'>, a consignação eom o p1•azo tb<o, ou du- Art . 51. o adea.nta.mento de soldo pa.r a. 
ra.ção detcrinina.da., deve ser suspensa, logo confecção de uniformes só poderá ter loga1· 
que fin:le o mesmo :pra.zo, recebendo o offi. úl'nt!·o de um anuo, coa,ado da data. da pro
cial, dahi om deante seu ;;oldo, sem tal dcs- moção, nomeação ou do dec~·eto que mudou 
conto, cutnpl'itll\(), taotn <i. repartiç.ão que fez os mesmos unifot•mes. 
a. suspensão como ;i, qne efl'ectuou o paga- Art. 52. Fôro. dos casos especificados no2-
nreoto, communlcitrem essa facto <1 Contado- artigos ilntecedcntes, 0 adeantamento ~e 
ria GOl'al r espectiva ; 'il}ne\mento~ milHares 6 da competoncl<t. 

g•, a. consignação SBm }n•azo fixo .~CI'(t sus- uoic:1 e pl'iv<J.tiva do Ministro da G!Jerra. ou 
~n:;a l ogo que o officiM communique t tü re- úa. Ma.l'inha. os pedidos de taes adeant~- 
aolução ; porém só· recclJerá. seu sol.! o, sem Jneuto.l scr!o infoz·mados pela Contadoria 
~1 de:;coneo,_ ú_2pois de feita a connnunica- Get:3.l da. Guet\'1\ ou da. Marinha. da Capital 
çtlO :L •·opn.••tu:ao pagarlol':.t do. loga.1• ondo se federal 0 pelas repartições pagado1·as nog. 
o.cllo.r o of!Icial, por ll'lllella que pagava a Estados ondo 80 a.cha.l' 0 omcíal, declar~ndo, 
contlgnaçao ~ _ . . . tan~o estas como a.quellas, a procedencJa do. 

4•, o.l! coilSlgna.çoes fenas em V1rtu~e de pedido e a carga ctuc tiver o peticionat'io. 
oompt•omisro log~l Oll por autortza.<)a.Q d<) Ar t.· 53. os ofHciaos da. guarda n~cionál, 
Govo1'i10 só pode~ao .ser suspensas on r~u- ba.talbões patrio&lcos e honora.rios, cbamad~s 
zidll~ depois ile ~tquzda.do o comprom.sso ~t?- ao serviço a.c r.tvo, não poderão ft~zer const· 
mado pelo offlctal, sal vo mutuo oonsent1- o-nação salvo om tampo de guerra. 
m!!nto das partes; "' Art. '54, os offlciaes que de boa. fé rooe-

5•, para augmenta.l'; 1•eduz!r ou suspender berem vonctmontos indevidos deverão amor
a _consign:J.ção iostit~üda por teTUJ?O indeter- tizl\r a. divida. dahi rruult.aute, pela. quint a.. 
nunado fará o offic1n.l a. r~SJ?9Ctm~ decla: parte do soldo. 
raçw, a qual, depols de mformada. sera. 
tra.nsmittida. á Contadm•ta. p\\r <\ ult erior deli- CAPITULO SETIMO 
beraçil.o. 

Art. 47. A~ consignações que tiverem 
sido est:J.bolecid:t~ para a limerttaç.<to de fa

. mUlas dos offlciaes extra.via.do:>, devem con~ 
tinuar a ser paíl'i1s at~ qllB o cltefe, sob as 
ordens do quaL servir o offleial, declare á 
a.utoridn.de competente que o mesmo ftllleceu 
ou fo i oxcluiio }lO? outt•o motivo. . 

Art. 4R, Pt\ri\ :Plgamcnto das constgna-· 
ções dovom :\!' o~ta\,()es paga.duras oxigir, .n:> 
principio de ca.~':\ e:~:et·e ici<J. pt•ova. <\UthcntJ<n 

lli í!l'OSl~' ÕES GERAE S 

Art . 55. O• offieiaos que exercerem al
anma. funco.'i.o ciVil ou militar, estranha a .;eu ministe1•lo, só te1•ão direito ao soldo ; 
si porém oxorcel-a accamulada.mente sem . 
}1~~11ho :pÍ.1•a o sDt'\'iço nülitat•, recebe~ão os 
vencimen tos mil ilal'OS que llles coropet!t•. 

Art. 5G. Tom direito ao soldo, á. e tapJ. e · 
gratiftcaçã.? de posto os officiaes que eslive ~ 
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rem :\guanhnclo commissão ou, nomeados ter[lu db·eíto a uni<t I'ação p<~I'<L tilla. :llimeu· 
ll:n·a cstrt, esporem ordens do Governo. Teom ta.ção, como os que sot·vcm a. bot•do. 
o me.m1o tlíroíto os oillcio.es que estiverem At•l .. 06. Os otnciaes llUO fizerem serviço 
addidus a a.lgum corpo ou rcp[l.rti<;·iio. noa CJ.nat•tois t erão uma ração para. sua ali-

At·t. 57. Os officia<s addido$ a a lgum monta.çiio nos di:ts em cpH~ estivet•em ([e ser· 
corpo ou t·epal'tição, fazendo o serviço quo viço, pl'ep:tra.d:~ no r.mcho do corpo, por 

. Jhes competir, terão, :tlém do .soldo, etapa conta dt' Cll.ixa oconomic:t. 
•e gratificação de posto, a gt'<t.titica.ção de au· Art. G7. 0.~ o (fiches que lizorom ::.:uat•da 
xiliat• (120.$), si forem supo1•ioros, 0 ~ do ll:J. Pl'M)a. rer.eberão a importa<tcí:L de 4$ a. 68 
subaltel'OO si forem capitães ou subalr.orn ..,s. para sua alimeuia~:io .na. mesma, •coDlot·· 
Si, porém, exercerem alguuu fun.coão mili· mo as necessidades lo~cacs. cuj:J. entt•ega. set•á 
tu•, por 01·,\ern do Govcrno,l.et·ão a g1·a.tifica· foit.- pelo corpo, Stlndo metade J:or conta, da 
ção correspondente à mesma. fuocção. vorba.-Etap<~-e ~~ outm mctadn pot· cunt:t. 

do olficial , cuja. importaucia lhe sorá tlcscoo-
Art. 58. Os otllcü~es do quadL'•) activo, tmla mensalmuníe. 

doentes nos hospitaes on enfermal'ia.s mili· Ar&. 68. Os oOicia.es qnB servirem nl s 
taros. terão direito a.o sohlo o e tapa., porém guaruiCÕO$ · olo P<l.t'<i., Amazona.:; c :t.htto
pag-a.rõ:o a clespoza. do tt·a t.a.tnento que aiti l.i· (il'osso tet'Üo mais ~O o;

0 
soLt·e as g 1·atitlca· 

verem; toda.via, os otliciacs fori•lo~ ou con- çüel do po~to. Igual porccnt~~gom torão os 
~u.~os em combate ou na. c:~tccução de sct•ví<;O offichws que serri rorn em a.lgum:t (ol'ça em 
publico, ou enlerma.dos no serviço de ·~ampa.· - d b - ·c 
nlla, toem direito a.o solüo, eta.p<\ c ,"ratifica.· opet·:tçao c guort'<~. Oll u se!'V:tça.o n<L pr • 

VlSÜO da mesma . 
. ção 'de pusto, sem desconto algum At·t. 69. os commaudantcs do forças de 

Art . 59 . Os officia.es reformados d:tgu:ud:L terra ou mar, em camp:~.nha., campos de ma· 
nacional, dos bt1.talhões p:t ~1.·ioticos e honot'a- nohras, em l'iagem de instruccão ou ~o 
l'ios, que . estirerem em sot•viço a.otivo, to- esl,rant?e\J'o potlerüo ücspentle_!·, para. l'ct~I
rã.o o mesmo direito. buir finezas do reprcscntaçao, as c1uantlaS· 

Art. GO . Os ofliciaes do exercito e da. lll'· quo lhes forem tle~lii atl:cs nas irr:itl'ucções 
mada teem direito ao f'ornccimau to de me· que !.i verem recebido !lo governo. 
dicam~utos pelo prer,.o d<t f:1ctura. 11<11'11 si e Art. 70. O::l of'fici<tos que oxcrcat'elU com· 
sua. familia.;c1uando porém osl,ivcrem doentes, missõ()s fóra. tle stto.s guarnições, ostac'iics, 
set•á gra.tulio todo meuic<unento quo pt·e· ou S<ldes: na inspecçãu d.e e.~tabelecim;mtos, 
cisa1•em • fortalezas ou corpos, na. exploração do cn.tn· 

Ar t . 61. Tom dít•eito ao ~oldo, etapa e po~, nas construcçõe; do fortificações, ~e · 
gra.tifica~.ã.o de pusto o offlcia.l licenciado, ern estradas ele fet•t•o, tolcgt•aphos, pll:u•óes, dt
vil•tu.,J.e de ferimento recebido em combMe; ques e outros trabalhos cong-cneres, terão di
ao soldo, cbpa. e metade da gt•atdl.c~~ção do t•eHo a uma rJ ia.ria. de a.ccordo eorn o posto, 
po,;to, o l ic<Jnciado po1• moles t ia. adcttürtd:~ no funcç.ão qnc cxcrcm•um e localida.tic uulla se 
serviço; M soldo e eta.pa, comlice::ca.,por ou· <:~ochare1u . 
ta•as moles tias; ao soldo :;ímplcs. com licença Terá. a mesmt~ gra.tific;tçfto a<:jucllc otllcial 
para trat a.r de negocio.> de seu intei'e:;<;O a.t6 <!Ue for obrtgado a despoza extr·aol'(lioa.da. 
deus annos . por· mo ti v o ela. Gommio·;:i.o qun exot'CIH' longe 

Ar t. 62. O officia.l a.uscutc por exce$o de de !lla fam1lía.. 
licença. ou por outro motivo perde todos os At•t. 71. Os ofticiaes de mar e terra: em· 
-vencimentos desde o dia em que começar a .1 ba t•cados em navi.os de guerra, em vmgem 
au~onch~ atú U.(!UO!lc em que sJ apt'etientat· ; de ins•.r ucçãn, cl'uzeit·o, levantamento~ 1~y· 

. si, porém, justificar oss.a auseucia, tcl':i. d t drogmpbico.~ e outeas (~oogen~l'cs com1m~soes 
reito aos vencimentos c1uo lhe com}Jetirem. rla m:w, fó t·a <lo sua s~de, ter ao as seg.um~cs 

Art. 63. Os oflioiacs emlJ<trcados em na,. gr•atificações meosaes para melhona. do 
·vios de gue•·ra. teem dil·eito, <1lém d<t ração !'ancho: 
do :paiol om generos pa.ra sua alimontação a 
bordo, mais aos criados estipulados nas ta
bella.s respectivas, não podendo nuncn. lhes 
•Se.r pagt~R em ,unheiro osttos vtontagous (ração 
de paiol e criados). 

Art. 64. Os ot!iciaes t ransportados em ·na· 
-vios de guet·t•a serã.o considerados como pet'· 
;tencentes ao mesmo navio, pelo que terão 
. clireito ao a..bono da ração de paioL 

Ar't. 65. 0.> ofliciaes que servirem em fol'· 
·ta.leza.s que Jlão tenham commodos para suas 
t:familias,e por isso morarem fóra da mesma, 

Commaotl ante em chefe.............. 300$ 
Comml\Ddante de esquadra........... 200$ 
Command<~.ntc do divbão............. 150~ 
Cumm;tndante de flotilha.,.,......... 120~ 
Commandanto de na.vio d.e I• classe. 90$ 
C.:omtm~ndan>e do ua.vio de :C" classe.. 80$ 
CornmaDLlante de na,·io de 3" classe. . . 70$ 
Comm·~ndauto de navio de 4" cl:ts~e .. 60.$ 
Demais oflicia.es em qual!tuct• navio... 40$ • 

Os officiaes dos estados-ma.iores do com• 
mll.ondo rm chofe, e.>quadra, divisõos c fio\!· 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 221051201 5 11:03 - Pêgina 25 ae 34 

AN!IíAES DA CA:\IARA 

. lh::\s terão as mesmas gratificações dos com
manda.nt{\s de navios do Ia, 2•;· 3•• e 4• classes 
respeoti vamente. 

Art. 72. As diarias e gratificações acima. 
referidas serão pagas pur conta da verba do 
respectivo serviço. 

Art. 73. Em paiz estrangeiro to~los os ven
cimentos são pa~os cm our-o uo camliio de
terminado pela l.e.i o;.>çamentaria. 

DISPOSIÇÕES 'I'RAJ';SJTORIA.S 

Art. 74. Os officiaes dos corpos docentes 
do exercito e da armada c do corpo do engc
nhail•os navaes continuarão a. perceber os 
a.ctuaes ordenados e gratiftcaçues, até que 

· sejam rcform:ulos os respectivos regula-
mentos. · 

Art. 75. Os oJHciacs que cxercez'Om actual-
. mente commissões ou e-a.l'gos, cujos venci
m eutus, om ~ua totalidade, fol'em superiot•es 
a.os marcados nesta lei c tabellas annexas, 
oontiuut•ãu a recebei· as importaucias que 
vencem actualmentc,nJéque deixem os l'afe
ridos cargos ou eommissões; menos a gratift-

·. cação do criado, quo será snpprtmido. pr1ra 
to1los o~ officla.es, 

Sala 1lns ses~õos, 2:; de jttnlto ue 1903. 
'l'homa; ('aval canti. 

A 

Exercito .e Arrouda 

CASA MiliTAR D O I'llESrD~l'iTE DA REI't!JlLir A 

Chefe da. cas:t ruili'ta.l' ____ .. _ . .. ___ __ • 450$ 
Sub-cheftJ iflem .... _ •..•.. _ .. , . _ . . . . • 350$ 

·Ajudantes de ordens................. 300$ 
E!~aa 6 t a lHiêãÇÓos Mrào pagas pela ver ba 

3> do orçam•nto do Ministel' io da Justiça e Ne
. goelas Interiores. 

Sl:PRE~IO TRIBUNAL llf!LITAR 

Ministros militares . .. __ . ............ 600$ 
Secretario •...•.... , , . . . • . . • • . . . • . . . 300$ 

llinisterio da Guerrr. 

GABIN ETE Do ll!IXISTRO 

Chefe do gabinete .. • • •••• •. ••...•.•• 350$ 
OJflcial de gabinete ... .. . , ....... , . .. 300$ 
.Ajullaotes de ordens. .. .. .. .. • • .. • • .. 250$ 
Auxiliares de gabinete ••• ; •••••.••••• · 200$ 

ESTAD0·1tfAIOR DO t:tERClTO 

Chefe do esf..l.do-ma.ior ..........•... • 
Sub-chefe do mesmo ................ . 
Ajudante de campo .............. , .. . 
Ch~fes de secção e ga.binete ....• , ..• . 
Archlvista .......... , ....... , ..... , . 
Ajuda.ntes de ordens do chefe . .. _ .... . 
Adjuntos elas secções e gabinete •. , ••• 
Ajudante de ordeos do sub-chefe .. , •.. 
A uxiliare3 do estado-maior ........ . . 
Encarregado do pombal. ..........•.• 
Aroanuenses • •• •• . •.•• ..... .•.. • . ...• 

DIRECÇÃO GERA.L DE ARTILHARIA. 

Oi rector gol'al. •• • , •••••.•. , ... •• •• •• 
Chofns de secção e gabinete_ . . __ ••... , 
Adjuntos idJm ..• , ....•... • . .. .. •. _. 
Ajudantes de ordens ................ . 
Auxiliares, .• .•........•.•.• .. ..... .. 
Amanuonscs ........................ . 

DIR:ECÇÃO GERAL DI ENGENHARIA 

Oiroctor gorai.. • ; ................. .. 
Chefes de socção e gabinete ........ , .. 
Adjunto~ •........ , •... , ...•. , ... , ... . 
Auxiliares ..•...•...........•....... 
Ajudao tos de ordoos .......... . .. .. .. 
Amanncn~es ................ , ... __ . . . 

DIHECÇÃO GERAL DE s,\t;DE 

Dircctor geral. .. ................... . 
Ohet'es de secção e gõtbinete .. •. , ..•.. 
Adjuntos idem . ... . ... . . ... . ..... . .. . 
Assistente do aírector .. . ...... .... , • . 
Auxili:.res .. . ...• _ ..• __ , .•.•. . .• •.. • • 

L'iTE:-:DEfoiCIA GERAL DA GUERRA 

r o tendente geral. ................. ; •• 
Sub-intendente .... ... . . . . . .. ... .. . . . 
Chefe do gabinete ... · .............. .. . 
Chefes de secção .......... .... .. ... .. 
Adjunto do gabinete, .. ....... ...... . 
Auxiliares t cchnieos •. •.. • . . ... .. . ... 
Ajudantes de o1•dens •..• ... • . ... • , .•. 
Encarregados de depositas . . ..... . . . . . 

BIBLIOTHECA. DO EXERCITO 

600$ 
350,.; 
250$ 
í.?5'J!;' 
2005 
200$ 
1GO$ 
120$ 
120s 
120$ 
40$ 

451 <)- • 
~o 

160, 
120 . 
1.'20$ 
40$· 

450$ 
250$ 
16~ 
16~ 
12~ 

45(}.;; 
250$ 
20~ 
200$ 
160$ 
160$ 
120$ 
90~ 

Bíbliotheaa.río....................... 200,j; 
Ajudo.ote ... ..••.•..•....•• •.. •.• •••• , 120$ 

DlSTlUCTOS :MILITARES 

Commandantes ................. . . , •. 
Delegados do estado-maior • . • •••. , • , • 
Ditos de engenharia. .............. . .. 
Delegado de snude, , ...• , .. , . , • . , ...• 
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Ad.juntos de estado-ma.~er ...•........ 
AriJillli.O~ de engtJnharw. ..........•.• 
Enca.t•rcgarlu de obras •.•........•.. . 
Adjunto do ::.amlo ................. . . 
Auxiliare~ de esta.dc-rn~iore engenharia 
Secretari os ..............•..•....... 
Ajudn.n te~ de ordens . . . ........... . . 
Encarreg:ulus do pessoal ou material .. 
K;criptnral'ius idem idem ......... . . 
Encarregados do detalho ..... . .... . . . 
Encarregados do embarque •...... ..• • 

TROPAS DE LINHA 

TZxe1·cito 

1608 
100~ 
wo~ 
t ·~ .::; 
120::) 
120~ 
120~ 
lL'O~ 
70$ 
90::; 
70$ 

Con11nandantc ... . .......... , ...... .. 
Ajudantu-scct·etal'io ................ . . 

Fw/.al<!~ •.1 s d.: f" m·de?il (2) 

Comman•l:wtc ...................... . 
Major da praça .•.........•......... • 
Commandantc das ha1;erias .........•. 
Ajudante da fortale2a .......... . .. . . 
Secreta ri", idom .................... . 
Almoxarife, idem .•........•....... . -

Fol·lalez as de 2~ ordem ( 2) 

Commandanto ................... . . .. 
Major da pra.ça .•• • •.•••.•••••••••.•• 

Cc>rnmandanto om cl10fc ..•..•••. • .• 
Chefe elo catado-ma.tor •... . ..••. .. •• 
C~mmandante ·gerrll do artilharia . • . 
Duoo$or gorai de engenharia . . • .. .. 
Dlrcctor gora.! do ;;crviço sanital'io . . . 
Intendente gorai .• •......•..•••.•.. 

[;(I~ 

3~ 
i~ 

Ajudante . .. .................... .. .. . 
Secretario .... . .. , • • .... . .. . •••. . ••. 
Almoxarife .. •. .• •• •••.•... • . . . • ••• . • 
Comma.odantc .•. • . •.•.. . •. , •.••••••• 

Ajndaute do campo . . ......... . .... . 
Ajudante de ordens . ... . ........ ... . 

Corpo d.o exerci/o 
Commaodan te ................. . .. . . 
Chefe do ostado-ma.iot•., .........• ... 
Com manda n to clr a. r tilharia ....... . . . 
Dircctor do engenharia. ••....... . .. . , 
Diroctor uo serviço sanitario,., •.... , 
I nt9nden to de corpo de exercit.o ..... . 
Ajudante de campo., ............ .. . . 
Ajudante ue ordem ............... . .. 

Di1)ÍS{(O 

Command;mte . . . . ............. .... . . 
Chefe do estado-maior •. . ..•... ... . , . , 
Comrua.nda.n ~e de artilharia .,, . ... , . , 
Director de ong~nharia . .... . . ...... . 
Dir ec tor do serviço sanitario ... . • . .. . 
Intendente divisiooario •...•. . ... .. . . 
Ajudante do campo .... , .. .. . ..... . . . 
Ajudante de orden~ ... . .... ... . .... .. 

B 1·igacla ou inspecçiio de C01'pOs 

Com mandante ou ínspector • . . .• ... , , 
· Ajudante de campo ... . .... .. ..... .. . 

Ajudante de ordens ......... . . . ... .. , 

350:-:; 
300$ 
300$ 
~50!l: 
200$ 

600$ 
300!: 
:·mo~ 
300~ 
~~50$ 
250ii 
20o.s 
1(\~ 

Major da praça., .• · ... •.. .. . . - . .. · •. • 
Commandante das bater ias .• .. ... .• . . 
Ajud:tnto da t<>rtal(Yla, •. .. . •. . .. . •• • 
s~crctario, idem ... .. .. . . .... . .. . •.. . 
Almvxari!'c, itlem . .. .... . ....... . .. .• 

Po1·lale~as de 3• m·tlem 

Com mandante ....•.................. 
Ajtldanto ....................... • · ~ · 

I'o•·taleza,; sem c/r1ssc 

Er. c:trro,.;ad'J , .•.... , ................ . 

Arma de infantw~i<l Ul) 

Commandantes ................. . ... . 
450$ · F ~scaes ......... . ................ ... . 
<>50~ AJudantes .. .......... . ... .•....... . . 
2•o$ Secretario~ e q uarteis·mestres .. . ... . 
25o$ lJommandantP-s de c?m~~nllia . .. . ... . 
20os; Subalternos de companhm .. . .. . .. .. . . 
20~ Alf,~r&-alumno ... . .. . ...... . ....... . 

160:;; A nna de cawUa?'ia (3) 
120$ 

C:ommandantes ........ .. . . . .. . .. . .. . . 
Fiscaes ... .. . . .. . . . .. . . . . .. . ... .. -. · · · 

::150$ Ajudantes ...... . . . . . .... .. .. .. . , . . . . 
120$ SecJ•eta.rios e quar teiil·mestt•es .... .. . 
9~ Commandantes de ,sqnadrão .•.... . . 

Guarniçúo O!t { 1·or.teira de 1• o;·clen. (I) 

Commandanto, •• : . , . . • . . • . . . . . . . . . • . 250$ 
Ajudante-secretariO ...... ,... . . . . . . . . 70$ 

Suba!tornus de e:;quad1•ão ........... . 
Alteres-alumuo ...... , .............. . 

A1·tiShal'it< de campanha (3) 

(1) 

200~ 
6" ... 

Guamiç6o ou fronteira de 2a o1·àem 

Com mandante ..... : ............. .. . . 
Ajudaníe·secretario ..• , •• , . , , ••..•... 

Commandantes ... ,., ........•.•.... . 
Fiscaes ............................ .. 
AjuL4antcs ••••• , , ••.• , ...... , ..•..••.• 
Secret:1rios tluartei.-;-mostres .....•••. -

50$ 
20$ 

250~ 

160~ 
lOO;:l 
!OO~st;·· 
70' 
7 .; 

200$ 
120$ 
903 
6C$ 
60$ 
80$ 
40f:i 
40S 
4M; 
40$ 
40$ 

HlO!II 
80.~ 

80$ 

200$ 
160$ 
so . .;; 
50$ 
jQ:í; 
50$ 
50$ 

200$ 
I~ 
· 6o$· 
80$ 
60$ . 
60$ ' 

200$'1 160$ 
80$ .· 
60$ '. 

(I) Essas runcções, quando forem exercidas 
por otllcia.ea dos corpos da guarnição ou 
por oftlcia.as Mmbatentes que ahi exerçam 
alguma funcção, dão direito sómente a mais 
M seguintes gratificações mensaes: 

(2) Quando estas funcçõea forem oxereid!-S . 
por otttcir.tas d:> corpo ahi a.quartela.do9, tora o 
o~ mesmo3 sOmente a mais as seguintes~gra· 
tificações mensa.es: 
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Commandau tes do bator·ia. • . . . . . • • • • . 80$ 
Subalternos de ba.teria. ....... , ....• ,. GO~ 
A.lferes-alumno...................... 60~ 

· (3) Quando forem organizados os regimetHos, 
os com_mandantes dos mesmos t~rii.o .250$ e os de 
batalhoe~ ou d~ grupo de companhia, esc1uadrõcs 
ou bater1as terao 200$ mensaes. 

Artilhw·ia de posição 

Quat·tol·n1cstl'c ....•••...••••.••.•••• 
Agente do 1·ancho .•...•..•.......•.•• 
Comma.nda.ntes de companhi<~ •••.•... 
Subalternos ...•......•......•.•..•.• 
Encarregado du. cn ferm:r,rb, medico •• 
Co:bJjuvante, medico ................ . 
Encarrega.do d:b pharmacia ..•.....•.• 
Agente d<t enfermarüt. •............•• 
Instructores. . . . . . . .•............... 
Coadjuv<tntes do ensino •.•• , .••..•.••• 
Mestres de esgrim<.b ................... . 

. C~mmaodantes...................... .200$ 
· F1scaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • I60.t Escolas preparatodas c collegios militares 
··,Ajudao tes .................... ! . . . . . • 80$ 
Secreta rios e q uartois-mestres. • . . . . • 60$ Directores ...•....••....•......•..•.• 
Commandantes de bateria............ 80$ Ajud,tntes. · • · .. · · · · .. · · · • · · ... · · .. · · 
Subalternos de bateria .......... ,.... 60$ Officiaes ás ordens .......... ,. ...... . 

:.-Alteres-alumno .••.•.••••..•...•• , • • OO$ ,Secrotat·ios .. : •...•..••.•..... , •.•••• 
·suh.secretarios ........... , ........•• 

A1·nw de engenlwria .• Quarteis-mesr.re::; ....... , .........•.• 
Agentes do rancho ...•........•••.•• 

Comma.ndan tes ..•..•• , • • • • • • • • • . • • • • 200$ Enca1•rcgado da enferma.ria .......•..• 
: Fiscaos.............................. 160$ Co<tdjuvántes, medicos ..•..•. , .•..••• 

Ajudao t.es ..•....••........•.•...• : . . OCJ$ Encarregados du, pharmacüt .. , ......• 
Secrel.tu•ios e <rwu•tcis-mcstres....... 10$ Agentes da enfermaria ........ , .•••• 
Comma.ndiLitl.o~ de companhia........ 90$ Commandanto de companhia .......•• 

, Sub:~hornos do companhia... . . . . . • . . . 70$ Subalternos ........ ; ..•..........•.• 
Alferes·alumno. . • • . • . . . . . . . • • • . • • • . • 70$ Instrnctures ......•.............•...• 

(' Coadjnvantes do ensino .............• 
.. o1·po du t1'tmspo1·te Mestre::; do esgl'ima ................... . 

. Comm·,,nda.ntcs. . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . 160$ Tú·o 1wcioíu1t 

350~ 
160$ 
90$ 

160$ 
120$ 
00$ 
70$ 

140$ 
100$ 
80$ 
60$ 
90~ 
70$ 

120$ 
120~ 
90$ 

Ajudantes ......................... ,. 80$ 
&creta'"io o quu.rtul-mestre.......... GO$ Dírector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 200s 

Instructore~.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • 1.?0$ Command;~ntes de esquadrão......... 80$ 
Subaltemos do esquadrão..... . . . . • . . 60$ 

::Alferes-alumno............ ... . . . . . . . GO$ Escolas 1·egiinentl'eS 

Bato.lluio academico ( 4) ProfessJres, officiaes........ . . . . . • • • 30$ 

.· Qommandante .•...................• 
lôO$ Adjuntos, sargentos ..•......... ,..... 20~ 

· .. ·Fiscal ..............•........•..•.•. 
:.~ .Ajudante .......................... . 

120$ 
80$ SSTABELECIM:ENTOS DE ARTILHARIA 

Inspecçtío Sanita,·ia .:lrsenal de GHeiTa de Ja ordem 

}:inspector (medico de 1 a ou 2a classe).. 250S Director, coronel.................... 250~ 
[,.Assistente (medico de 4a ou 5a. clas~o). 120$ Ajudantes, majores.................. 160$ 
(Assistente (pharmn.ceutico do 3a. ou Modicos de 4o. ou de 5a classe......... 120$ 
[ i _ 4a chsso). .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . 100$ Adjuntos. capitães ou 1 os bnentes.. . . 990o~·~:.,: .. Encarregados do;~ deposites, capitães., "" 

ESTABELECIMENTO· DE INSTRUCÇÃO ArseHaes de Gtterra de 2(\, m·dem 

Escola Nilitar do B1·aziZ Directores, tonentes-coroneis ........• 
r; Ajudantes, capitães .... , .............. ,. 
Z~írectoi'. .. . . .. .. . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. 450$ Me~ico de 4a ?~de 5a c1a~se ......... . 
:~Ajudantes ..................... ,..... 160$ .AuJtmtos, capltaes ou 1°5 t.ene_ntes .••• 
r~Ajmittntc de ordens.,................ 120$' Encarregados de la.lwratorw, Idem .• ,. 
;;secrehrio ........................... _ 160$ 
;:Sub·secretario........ ... .. . . .. .. . . • . 120$ 

Fabrica de cm·tuchos 

·: ·-· -- Directo1.,, co1aonel., .•... , ..... , •. •. ,. 
.. ~. (4) Quando essas funcções forem exe1•cidas por Ajudante3, majores ....••....•••••••• 
,officiaes, do q11adro activo do exercito. Secretario, capitão ......... , , ••••••• * 

200$ 
120$ 
100$ 
90$ 
90$ 

250$ 
160$; 
120$ 
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Medico, medico de 4" classe.......... 120$ 
Propa.ra.dor, plHLl'ma.ceutico de 3" elas~ 

;;e,, .•.• , ••••••• , ••••••• ,......... 1008 

Fabrico. de polvora da Estrella 

]JÍl'CCI,Ul', COI'OOCl.,,,.,,.,.,,,,,.,,.. .250.'1i 
Ajudante, major........ . . . . . . . . . . . . . 160$ 
Sect•ot:1río, capit.ã.o. • . . . . . . . • • . . • . . • • 1:20::5 
Medico, medico de 4•\ classe... . . . . . . . • 120$ 
Preparador, pllarma.contico de 3a clas-

se ... ,............................ 100$ 

Fab1·ica ele polvora de Cocâpó 

Dirccto1>, tenente-coronel..... . . . . . . . 200$ 
Ajudante, capitão................... 120$ 

Depositas de attigos beUicos 

Encar·rogadus, capitã.es .............• 
Ajudantes, 1 °' tenente.; ...•.........• 

DeJ.Jo:;itos de polvora e nwniçõcs 

Encarroga.dos, 1°~ tenentes ........ ,., 

ESTABELECIME~TOS DE E~(TE:-;IIARIA 

('olo~tias ·militares 

Director, i;enente-coronel ou major ..• 
Ajudante, capitão •..••..•••.•......• 

80$ 
60$ 

60$ 

2oo;-:; 
!90'· 

Coadjuva.nte:3, medicos tlo 4a. classe ..• 
Auxiliares. mcdicos de 4a uu 5a classe. 
Encarregado de pharmacia., pharma-

coutico de .?a. ou :;a. classe ....•...... 
Coa.djuvante do pha.1·macia, pharma.· 

ceutico do 4a. clttss:;., ..•........• ,. 

· Ho;:;pitaes de :2•~ classe 

Directorcs, medicos do .za classe ..... . 
Chefes du clinica,.:, medicus de 4a classe. 
Coa.djuvantes, medicas uo 5a. classe .... 
Enca.l'!'ega.dos do pha.1·macia, pharma.-

ccutico:;;; de 3a cla : ~::>o .•••.••.•••.•.• 
Coadjuvante, pltarmaceutico de 4" ou 

5a ela.s~e ........ _ .... , ...... , ... , , 

Hn[el"úíHrÍ,.! ele !f!Wl'Hiçiío 

Encal'rngado;), cllCI"cs do clinicas, me-
dicos de 3a ou 4" classe ............ . 

Coa,Jjuva.ntes, medicas llc 5a classe ... . 
Encarl'egados tle phannacia, pharm<t· 

ceuticos de 4tJ. ou 5·· classe ........ , . 
Agentes uas tlnformarias .........•..• 

El~j'erm('i"io.s elas {orla{c;;as 

Medico do 5a ctasso .................• 
Pharm::weutico de 4" ou 5:J. classe .... , 

Gzwrniç(ío 

MeJ.ico, de 5a cla,sso ................ . 9 ~ 1-0~ Encarregados do :)OrYiço ~anitario nos 
Pharmaceutico, de 5a. classe .......•• 

_Almoxarife, tenente, •••..... ... ....... 
80s corpos, meclicos d~ 4a ou 5a classe ... 
80$ 

o 
ESTABELECI:\IENTOS SA~ITARIOS Ministerio da Marinha 

GABil'\ETE DO l\IINISTRO Laboratm·io de mic1·oscopia c!ínica e bacte
riologia 

Chefe do gabinete .................•• 
200$ AjuJantcs de ordens ......••....•. , •• 
160$ A.uxiliar.:os do gabinete .........•. , ... 

Director, medico de 2a classe ...•....• 
Ajudante, medico de 3a classe ....... , 
Auxiliai', medico de 4a. classe .. , ..... . 

.. Auxili tr, pha.rmaceutico de 4a. classe. 

Labordorio phannaceutico milita1· 

·nh•ector, pharmaceutico de 2a. classe. 
Ajudante, pharmaceutico de :-)a. classe. 
Encarregados de socção, pharmaceu-

ticos de 4a classe. , , ..•......•.•...• 
Coadjuvantes, pharmaceuticos ..•...• 

Deposito de matedal wnitario 

Director, medico de 3a. classe ......•.. 
Ajudante, medico de 4a classe .•.•..• , 

120$ 
98.~ COi\:SELI!O NAVAL 

Vice-presidente ........••.... , •.•• , . , 
Membros e!fectivos ....•....... , .••.• 

200$ 
120$ ESTADO-~IA.IOR DA AR~UDA 

80$ 
60$ 

160$ 
120$ 

Chefe do estado-maior .•..........•.• 
Sub-chefe idem ......... ~ ........... . 
·Secretario e ajudante de ordens ..... . 
Chefe de secção ..................... . 
Adjuntos idem ...............••.•••• 
Archivista. ................ ,, ...•. , ••• 
Auxilün•es .................... , ....•• 

CORPO DE EN'GENIIEIROS NA VAES 

57 

120~ 
100~ 

l4ü.S 

80$ 

2oo;; 
}il(l~ 
lÕO~ 

ao~ 

70$ 

wo:::; 
100$ 

80$ 
608 

100~ 
70$ 

IOOS 

350$ 
250$ 
200$ 

450$ 
350$ 

600$ 
350$ 
250$ 
250$ 
160$ 
160$ 
120$ 

Hospital de ta. classe 

Director, medico de la classe ......• 
Vice-director, medico de 3a classe .•• 
Chefes de clmica,, medicas de 3a. classe. 

250$ Chefe do corpo,..................... 450$ 
l 60$ Secretario .......•.•.••. , .•••• , • • . • • • 250$ 
160$ Adjunto e ajudante ............. .,,.. 200$ 

Vol, nr s 
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lNSPECTORIA DE SAVDE NAYAf, ('apita/lias de 4."· O)'(lem 

Inspector garal ..................... . 
Chefe do }JessoaL o material medico .. . 

450$ Rio Grande do Nol'Le, Pal'nhyba, Sergipe, Rspi-
25r1$ rito Santo c Porto Alegre 

Chefe tlo pessoal o mu.t~'rial pltarma-
ceutico ........................... . 

Assistente do inspector geral. .••..•. 
Adjuntos J.o se1·viço mudico ......... . 

Capitães dos portos, capitães·tenontcs. 
200$ Ajudantes, capitães-tenentes ..•...... 
160$ Secretarios, commissarios de 5n. classe 
160~ 

120$ 
100$: 

GO;S 

Adjunto do serviço pharmaceutico ... . 
Auxiliar do serviço medico .......... . 

COMMISSA.RIADO GERAL DA ARMADA 

L20$ 
1?0$ 

Chefe do commissariaclo. . . . . . . . . . . . . . 4 =-os 
Ajudante, .. , ...• ,.,................. 200$ 
Secretario., commis,;;ario ............ ~. L20$ 
Enc~I·_rega.do do deposito............. :GO$ 
Auxthar do mesmo ..•......... , .. :.. . ! 00$ 

CARTA l\IARITI:IIA 

Chefe da carta ...................... . 
Secretario ......................... . 
Commissario, ..•. , ................. . 
Chefes de secçi'i.o .................... . 
Adjuntos, capitães de co1•vctu •.... : .. 
Auxili<u·es, capitã.e8-tonentes ........ . 

DlDliO'I'!IE(:A 1~ l\!l'ZEt' 

450$ 
[(i0$ 
L20$ 
250$ 
160$ 
120$ 

Directo1•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . :200$ 
Ajudante........... . . . . . . . . .. . . • . . . . 1 "',.O;;; 
H.edactor da Revista. . . . . .. . . . . . . . . . . 12'0$ 

CAPITANIAS DOS PORTJS 

Capital Federal 

Capitão do porto, capitão de m::Lr e 
guerra. • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . 250$ 

Delegacias das capata.zias 

S. João da Barra, Piauhy e Pelotas 

Delegado~ ...•.•..•......•• 1 • • • • • • • • • I 00$ 

FORÇA NAVAL 

AI'?Jtada 

Com mandante em chefe .••.•••••••••. l:OOO;t;. 
Chefe do estado-maio.1· •• : •.••• 1. • • • • • 350~ 
Chefe do Aerviço snmta1•1o. • • • • • • • . . • 300$ 
Chofc do serviço de machina.s......... 300~ 
Chcfo do sorviço do fazenda .•..•.•... · 300~ 
Ajuda.ntc de orden~................. 200;:; 
sécr~tttrio .. I o o O O I I I o I OI O o o I o o o O O O O O O O 160$ 

E~qlwd;•(( 

Commandunto............. ••. • • • . . . . 600:-: 
Chefo do estttdo-maiul'............... 300$ 
Chefa do serviço sanitario ...•... ;... J250~ 
Chefe do serviço do machiuas........ 250$ 
Chefe do serviço de fazonda. • • . • . • . . • 250:-: 
Ajudante de ordens .•. 1.............. WO$ 

Diris,ro 

Commandantes ..•..•....•.•...••.... 
Chefes do estado-m·dor .•............. 
Chefe::~ diJ serviço sanihl'io •.. , •• , •... 
Chefes dn seeviço de machinas .....•.. 
Chefes do se1·viço de fazenda .. , ..... . 
Ajudantes de ordens •....•....•...... 

Flotif.ha Ajudante~, capitão de corveta. .. ,..... 160$ 
Secretario, commissario de 3<\ chsse.. 120$ commandantes .....•...•...........•. 350~ 

l6Õ~ Secretai•ios e ajudantes de ordens ... . 
Chefes do serviç) sa.nit:trio .......... . Capit(mias de f2a. m·dem 

Chefes do serviço de machinas ....... . 
Chefes do serviço de fazenda .•....... Santos, Bahia, Pernambuco e Pad. 

Capitãesdos portos, capitães de fragi1ti1 200$ Navios de ta classe 
Ajudantes, capitães de coryeta ..... ~. 140$ 
Secretaries, commissarios de 311 classe. 100$ Commandante, capitão de mar e guerra 

Immediato, capitão de corveta., ...•. , 
CojJitanias de 3 11 Ol·dem Cirurgião de sa ou 43. classe ••••..•.•• 

Chefe de machinas de 2a ou 3a classe .• 
Amazonas, Mat•anhão, Ceará, Alagôas, Pa.ranaguâ, Commissário de 2a ou 3a classe •..•...• 

Florianopolis, Rio Grande e Corumbá Chefe de jncumbencia, capitão-tenente 
'Machinistas de 4a ou 5:1, classe ...... . 

Capitães dos portos, capitãesdecorveb. 160$ Subalternos los ou 2°5 tenentes ..••.•. 
Ajudantes, capitães-tenentes......... 120$ Guardas-mariaha.s ..••............••• 
Secreta.rios, commissario do 4a classe. 80$ Auxiliares de commissario ......••... 

'J· 
160~ 
140:;-; 
140$ 

250.$ 
160$ 
140$-
140$ 
120$ 
80$ 
70$ 
60$ 
'50$ 
50$' 
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Nm;ios de 2" classe 

Comma.nda.nto, capitão do l't·aga~a .... . 
lmmolllato, capitão de eot•rnt,a ....... . 
Cit•m·gião de 4B on 5B dass 1, • • • • • • •• 

Chcl'o rlo macllinas uo 3B ou .p clas:se .. 
Commissario do 3• ou 41 classo ....••. 
Cllofe do incumbcnci<t,cttpitão-tonentc. 
Machinistas de 4a. ou :-,o. cl.:tSse •••..•.. 
Subalternos los ou 2°' tenon tes ....•.. 
Guardas-mai·inh~s .........•.•...... ; 

Navios de 3'il. classe 

Commandante, capitão de corveta, ... . 
Inunediato, capitão-tenente ......... . 
Cirurgião do 5a classe .............. . 
Chefe do machinas de 8a ou 4a. classe .. 
Commissal'io de ·1" classe ............ . 
Chefe de incnmb:mcia. eapitão-tenentc. 
Machinistns de 4" ou 511. classe ....... . 
Snbal tet·nos rr s ou ~·JS tenentes ...... . 
Guardas-marinhas .................. . 

.1.Vavios de 4a classe 

Comman lante, cn.pltão-tenento ...... . 
Immediato, capitão-tenente ......... . 
Chefo do machinas de 3n ou 4a clns;;~ .. 
Chefe de incumhoncia, lo tenente .... . 
Ma.chinistas da 4n ou sn classe ... · .... . 
Subalt~rno~ 1 ,,,; ou 2"s tenentes ...... . 
Comm1ssario ....................... . 
Guardas-mar·inhas .................. . 

Cor-po de JJm·inhe·::i·os Nacionaes 

Commandantc (1) .................. .. 
Segundo commanJantc .............. . 
Ajudante .•.......................... 
Secretar i v •••......••..•.•••.••...•.. 
Cirurgião de 4" classe ....•..•.•••..•. 
Cirurgião de 5n. classe ............... . 
Commissa1•ios de 4... classe ..•.•.•.•... 
Commiasarios auxiliares de 5a. c1asse .. 
Commaudantes de companhias, capi-

tães-tenentes ....... ; ........•..... 
Subalternos de comranhia, 1 os te-

nentes ............................ . 

Escolas rl e ap~·endizes mewinhâros 
de ta classe 

Comma.ndantes, capitães de fragata .•• 
Immediatos, capitães de corveta •...... 
Cirurgiões de 4a. classe ..•.•••..•.•... 

. Commissarios de 4a. classe •.•••••••.•• 
om.ciaes instructores,capitães·tenentes 

"!00.~ 
1·10~ 
120:-: 
t·to$ 
l!IOs 
~o$ 
i Os 
00.~ 
50$ 

wo.::: 
12os 
100$ 
lO O :;i; 
so$ 
so;;: 
70$ 
(i O$ 
50$ 

120$ 
1008 
9os 
80$ 
708 
nu:fi 
60$ 
50$ 

Escolas de ap>·cndi;e.~ mm·inltei>·os 
de 21 classe 

Commu.ndu.ntcs,capitües de co1·vuta .. . 
lrumcdiatos, capitiies-tenontes ....... . 
Cit·ur•giões de 5t~ dassc ............. . 
Ofllcia.es instructol'Os,capitães-te.nentes 
Commbs~"rios de 4a. classe .......... . 

Escolas de aprendizes madnheiros 
de 3ttclasse 

Commandantes, capitães de corveta .. 
Immediatvs-instructores, capitães-te-

nentes ....•......... , ...•...• , ..•• 
Cirm•giões de 5" classe ...•.•••..•.••• 
Commi:5sariot <.I. e 5a classe .•......... 

Companhia ele Mal'inhei>·os de 
Jllatto G>·osso 

Comma.ndan te, capitão-te11ento ..••... 
Subaltol'no~. I•·• ou 2"' tonoubs •..•.. 
Commhsario de 5a classe ........... . 

' Cm'JJO de Infantal'ict da ftfm·inlw 

Commandante, capitão de fraga.tt~ (1). 
Major-fiscal, c:tpitão de corveta .....•. 
Ajudante, capitão-tenente ........... . 
Sccretal'Ío, 2° tenente ............... . 
Ci1·urgião do 5•• classe •.....•.......•. 
Commissario de 4'" classe ............ . 
Auxiliares, idem de 5" classe •...•.... 
Commtmdantes de companhia ....... . 
Subalternos de dita ................. . 

ESTADELECDIENT0.3 DE INSTRl7Ct,'ÃO 

E-scola Nu.v:tl 

Directoria 

lGO~ 
I20S 
100$ 
80$ 
i O$ 

140$ 

100$ 
lOOs 
üO~ 

200$ 
JGO:-:: 
80:-; 
tios 

101)$ 
80:-; 
60$ 
80$ 
60$ 

:?50;'5 
:200i;: 
sos 
60$ 

120$ Dieoctor ............ , . . . . . . . . . . . . . . . 4:10 . .:; 
100$ Vice-director.. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. 250$ 
80$ Ajudn.nte de ordens.................. 120$ 
60$ Corpo de aspirantes 

80$ Commanda.nte (o vice-director) ...... . 

60
&· Immedbto.......................... !60$ 
c:p Ajudante e instructor................ 120$ 

lnstructores, chefes de turma.s....... 120$ 

Serviço sanitario 

200$ Cirurgião, chefe de Sel•viço.. . . . . . . . • . 140$; 

140$ Coadjuvantes, cirurgião de 4a ou 5a. 
120$ classe............................. 100$ 
80$ PharmaceuticJ...................... 80$ 

80$ Sérviço de fazenda 

({) Si o commaudante do cürpo commandar Commissal'io •• , ••••••.••. ,.......... 120$ 
alguma fartaleza terá.mais 80$000 mensaes. Auxiliar, ••.•••••••• , ••.•.••••••••• , 60$. 
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Outros serviços 

. ·Official superiol' para o ser,·iço de 
macllinas •.•••............••....•.• 

·Machinistas, suhaJternos .•..•...•.•.• 

I~STAllELEClMENTOS TECIINICOS 

Arsenal de Ja ordem 

Inspectoria. 

: Inspecto1' ....•..•.•...•.•.....•...•. 
Vice-inspcctor •••.........•...•..•...• 
Ajudantes ..............•.....•.......• 

. Ajudante de ordens .............•...• 

Directoria 

Dlroc·toi'es .•.•.•.............••.•..• ·• 
Ajudantes .....•...•....•...........• 

. J\.uxiliaras .......••..•....•.•..••.•.. 

Outros serviços 

~irttrg~ào ......... , .................•..• 
ComtuJssa.l"lo ........................ . 

In>:pectoria 

Ins}Jector ..•..••••••..•.••........ , .• 
Ajudantes ....••...•..•.•........•.... 

Dit•ectoria 

Directoros ..•.•.•.. ; .•.. , ...••...••....• 
. Ajudantes .•.•.................•.•.••• 

_ Auxillaros ......•.....•..............• 

Outros serviços 

· Cirui'gião .•....•..•..•••......•...•.. 
· Co1n1nissario .. , ..•...•..•........•. , 

ESTABELECIME:\'TO DE ITAQUI 

Director .....••••.•................. 
Aju~a.nte .. , ...•. , .................. . 
Auxiliar ..•..•..•....•...•.....•.... 
Cirurgiã.o ... : ...•..................• 

· ComtlllUissarlo .•.••...•••.•...•...••• 

ESTABELECIMENTOS SANlTARIOS 

Hospital da Ilha das Cobms 

·.nireCtor,cirurgião de la classe ......• 
Vice·director ......... •'• ............ . 
·Chefe da clínica ..•..............•..• 
·Coadjuvant~s de clínica .....•..•..... 
·Cirurgiã.o-<l.en tis ta .....•...........•• 
Auxiliares de clínica .•••.•.......••.• 
:Encarregado de laboratorio e phar· 

maceutico de la classe •••••..•.. ,,, 

Encn.r1•egatlo de pharmacias, idem, 
idem de .za classe •..•.•....••.....• 

160$ Cummissario .•..................•. ,. 

i08 Ilospila{ de C 'opr: cabanct 

Dil'ector ........................... . 
Chefe do clínica .................... . 
Condjuvanto do dito ................. . 
Pharmaccutico da 2a cb.ssa .........• 

350$ 
Commis~ario .............. : . ....... . 

200*' 
120$ 
100$ 
lOOS 
808 

250$ En(e1·marias de Jiatto Grosso, .:lmazonas, 
160$ Pm·lo-.. Aleg1·e e Itagui 
WO$ 

120$ 
100$ 

Chefes (o chefe de saude da flotilha) 
Auxilaros, medicas d.e 5a clas.':le ..•. ~., 
Pharm.accu.tico .....................• 
CurnllllS.'a,ruJ, •..••.••.•••••.•..••••• 

100s 
80$ 
60$ 

Sa.h da:'; sessuo~, .25 do junho do 1903.
Thoma; Cavalcanti. 

Ninguem mais peuin<lo i1 pala VI'a., é oncm·· 
rada, a discus;:;ão o adiada a vott~ção até quo 

250$ as Cummissões de Marinlm o Guort·i~ o Orçt~· 
120$ men ·o deem parecer sobl'c as emendas o1fe· 

recidas. 

Esgutados a.s materhts da ordem do dia, 
pa.ssa-re á. hora destinada ao expediente. 

O Sr; Alen.car•Gu.hna.rãcs (fa 
Sec>·etario) procede á leitura do seguinte 

E~PEDIE:NTE 

IOO$ Officios: 
80$ Do St•. De1mtado .Jo~i.o Henrique de S. 

Gayoso e .\.lmentlra, pedindo licença por 
tempo indeterminado para 1·etirar-se desta 
Capital, por motivo de molestia em pesosa 
de sua. fcLmilia. -A' Commissão de Petições 
e Poderes. · 

lOO,ti Do Ministerio da Industrin., Viação e Obras 
80$ PubUcas, de l do corrente, enviando a se

guinte 

250$ 
160$ 
160$ 
120$ 
120$ 
100$ 

l40$ 

l\IEL'\SAGE:\1 

Senhores Membros elo Congresso Nacional 
-Tenho ~t honra de submetter <.t vossa ele
vada consideração a inclusa exposição que 
me dirigiu o Ministro da Inliusiria, Viação 
e Obras Publicas mostrando a necessidade 
de se solicit.ar do Congresso Nacional o cre· 
dito extraordinario de 4:538$1340, para ser 
.applicado ao pagamento de dous di:!:ectores 
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U'era.es c um dircctord.c secção rla re.spcctiv:1 
Sect•etn.ria. do Estado. que, tendo sido exone
rados em [I. O' ;sto do 1902, c rei nl.egrado . ..: 0.111 
ou~ubro ,[o ~nesmo auno, toem direito au:; 
vencim.·mto::: cot•re:;;ponúontes <t e.-~so pel'iodo. 

Ca.pital Federal, 2:: de junho (k 190:3.
Fi'mlcisco (7c I •w,!u Rorlri[J" e .~ ;l{t;cs. -A' 
Commis~ão de Ot•ç-amento. 

ele h!'S operações con::;titnom gravo perigo· 
pam o:~ intet•esses d : ~ Uniio, não ha. qne11t 
ouse con te,-tat'. 

Totlos . ..;outom a necossid<Ldo do evitar a 
ca,bmídade. Qu:tndo, porém, t': oc< :asião de 
n.pplkae o romcdio, :->Ul'gem v<.~eilla(:ões, l'C- · 

~alta.m incerteza:-;, muHiplicam-sc duvidas,. 
n.ppn.rccem diffieuldaJ.os. 

Resolvi abo1'da.t• u assumpto de f1•ente, on-
Fica sobt•e a mesa, att~ n!tcl'lor dclibe<.taç:;Io, ia'eo·ando o pt'oblema, sem pro<.Lmlmlus, <.t 

o se,!.!llink· consitleeaçfi.o tlus meus honrados collogas. 

PTW.TECTO 

O Congresso ~acionai dccrct:~. : 
Art. 1. "Fica u Porlce E:·wcntivo aut.ol'i

zado a crear e regnhtr, som unu .;; p:u•;t o; 
eofrc.s pnhlico:", nnm caíxn. bcneJlclllltc n:.t 
brigada pol1cial do.;ta ,C:t,Pítal. . 

At·t. ~.o Set'<i COI\~tütmla, com o ucseunto 
da imprn•Landa ,[,. 11111 diét do suldo, r.m c:~da 
mcz, dos omd:~.t~s o pt·a.r.~a~ da. mesma hl·i
gatln., :20 •;:, tlas mult:ts · impost.a:'l . por l'alt:~s 
di:scip!imtt'C" o quaesqllet' motn'os p::u·tt
culn.rc::~ ou ll'gildiJ.'). 

Al't. :L" Fié:t extemiv() ;.'Lqnclla. brig-ada o 
dispositiv·o do ac·t. 4° do decreto u. 103, de 
:-10 do ja.noit'O do 1890. 

Art. 4.n Revogam-se rt.s dispJsições em con
trario. 

A pl'i111eirn. tias impugnações contra a me
dida :·:Wl'~1 a da. sua. inc :;nstitucionalid<~de. 

Doutot•os em Constituiç~i1o~ yfio enxergar · 
nm ;o;nn. :ulopçi'io um atarp1c ;í l'odcra(~áo, 
llr.~:lr•tnlti'ad 1::: de que a :~11tonomia. e.;t,;~dnal 
:-;e cil't·t~:t ceonumia, itll.et·na (Los K:;tados c não 
ptido it· at,·· o cumpt·umcttimcntu da sobe
t•ania. nacional. 

Estudem o mctl projeci/), ,\n;dy~cm-no, 
nppmvem-no. ::;i aclt:tl'em quo cllc deve ser 
sullhl ctado. l~mcndem-no, !:ll üntendorem que 
elle pÓlLt~ soll't·cr l]10dificaç0c:'l .. Rojcitr~m-no .. 
si de .-sna ('Onvcrsao em let potlo rosnlr.ar o 
aba!o dos alicerees fodrw:üivo~. 

Aguardo a, :;oluçií_o. qnttlqner que. <;lia. i:ll'j<~, 
som mostt·as de va11.latle, som mamte:;taçue::: 
de constr;~ngimcnto. 

O que n5.o pólo 1\ continna.t' ot11 situação ; 
o que nós procisa.mos «i saltir disto~ 

Poúel'ia redigir o projucto em linguagem 
Sala das sesões, 2 de julho de 1903.-Ct<s- artificiosa, cng·anosa, em moldes vei<LlLos. 

siano do Nascimento, p 1·efcl'i confeccionai-o em estylo claro, em 
• • • , P, .· phrases ft·ancas, positivas, dizendo abm·ta-

0 Sr. Dr1CIO F1lho- St. re:,l· mente 0 quo pretendo. 
dente, na sessão ~l~ 26 d~ d~ze~nbro d.o anno Muito ele pl'oposito es~olhi p~rn. u. u.prm;~n- · 
pu.ssado submettt a C9USitler_açao da C . .tsa um 1 tação do pl'ojecto os ult1mos dHl.s da sessao, 
projecto, tende~te a unpe:~1r q~IO os Es~_ad.os pn.r<.t q uc dut'ante as f'él'ia,:; pn.rlamcnta.res · 
possam contrahu' emprest1mos no ext~I 101 e seja bem estudado, bem analyzaJ.o, afim do 
no intm•ior, ~s~es~ com o.3 •. bancos, e.~~re~a~ c11ie, na proxima legislatura,_ soja. o assumpto 
ou ~om_pa.nhms e::;trangeua~'.· sem p1evm <tn l'osolviüo por aqnollc:.; que trvcrem o man-
toriz~çao do Congr~sso Nac.~o~al. .- , dn.to renova.do e pelos novo~ oleitos. 

For breve a oraçao de ap1e:~entaçao d.o pro- Olhemos para a federaçao, mas olhemos 
jecto, reservando-me pa.ra, en;, momento ,?P- tambom para a Venezuela, lição foc_und<;t, 
por_tuno, debatey lon~~men~~ a m~ter ta. p:u•a este continente, exemplo exteaordwar1o · 
Mmto de proposlto apre::~e?tet n. medrda. no para os paizes sul-americanos, conselho sa
:fim dos nosso-! trahall1os, JUstamente ao apa- lntn.r ás na.çõ3s fl'C;.cas, demonstração cruel. 
gar dn.s luzes, pam da.r te~po a um estudo da sorte r1ue as agun.rda, revell\.ç;lo doloi'osa 
minucioso, pro:ficuo, convemente, da parte e siO'nifi.cativa. de que n. antinomia entro o · 
dos novos_suffrag~dos .P~las m•nas. , mo~roismo e o imperi~l!smo c~ssa no mo-

O quJ d1sse cntao f~H tao pJuco qu~ pôde mento em que sua'l amb1çoes e Interesses se 
ser agOl'a raproduztdo S3111 enfado par~~ se confundem, se irmanam, se mLturam e 
aquelles que me ouvem. se comprehendem.» . 

Assim me pt•onuncioi: Nào por vaidade, m:1:3 pela necessidade de· 
«Bem aquilato o -valor daqulllo que propo- reg_istrar adh~sões, important~s no, caso, 

nho, bem avalio a tempestade que vas eles- sallen~o os ctpotwlos com que fo1 honrado o 
aba. r sobre a. providencia preconizada. meu ~1scurso. . . , , ~ . ~. 

Quo é delicada a situação creada. pelos em- A 1mpr:ensa, em arttgos mtgbttae~, to.~1~ 
prestimos de mais de· um Es~n.do, alo-um me- de.;cnmlvHlo uma c:tmpanha tena:z, . P<_ 
diante O'a.rn.ntias que sã.0 verdadeir~s humi- t1•iotica c constante, em_ fayor da. wducJl: 
lhaçõ~s~·que a imprcvhlcncia c a fctcWdatlc nAYCl urgcncia tlo imp.edtr ce t·tas opeeaçu~.-: · 
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de credito levadas a cabo por alguns Estados, 
umas em con.lições pe1•igosas e desastradas. 

O honrado Sr. Pre~idcntc ·da. Republica, 
com as sérias rcsponsa.biliuades do seu eleva
do cargo, com a autoridade que tem a sua 
palwra, dbse na M<msagem dirigida ao Con
gresso Na.~ional por occasião da abertura. da 
primeira sessão ela 511 legislatura : 

«Na o1•Jem administrativa julgo J.o meu 
dever invocar a vossa attençfí.o para a facul
dade que se toem arrogado alguns l•~stados de 
contrahirem, por sua propria autoridade, 
emprestimos no extm·ím'. 

Comprehende-se bem quanto, em um mo
mento dado, o ~Bo dessa attribuição poderá. 
ser prejudjcbl ao c1•edito do paiz, á regula
.ridade do suas finanças e até ás s~a.s rela-
ções internaciona.cs. · 

E' prudente c1ue o Poder Legislati-vo subor
din 1 ossas opera.~·õos a normas que afastem 
da Unifto compromis . .,os ou omoaraços que 
pos . .,am sob1•evir. O Cong1•esso não ignora 
qne um paiz de I'egimon igunl ao nosso já 
so du fut•ça.do a prolubir o uso do identica 
rtttl'ibuição p~lns pdl'turba.r,()es que intligia á 
poiilica internacional c às condições ge1•aes 
d.c :mas flna.n1;·,,s. » 

Do . .; trechos l.iJos, I'osalta. a opinião do 
chefe da Na.çã.o lembrando a neces.::~idade de 
uma, pt•ovidencia lcgislativ<t reltttivamente 
ao assnmpto. 

E' como se vê,Sr. Presidente, um conjuncto 
de mani festaçõos na. mesma. afinaçã:J : a pct· 
lavra ue representantes da. Nação, a palavra 
da imprensa, a .pa.lavra do cidadão eleito 
para d11•igir os destinJs dét Pat1•ia. 

Venho, pois, Sr. Ptesidente, sem pretender 
forçae uma solu<:ão açodada, sem reclamar 
pela applicaçã.o do artigo regimental que dá 
o pra.zo de 15 dias para o t1•ansito das pro
posições nas Commis3ões, disposição nem 
sempr·e razoavel deante da importancia. 
·e geavida.J.e de certas medldas, venho, 
pois, "ollcitn.r da homada Commissão d.J 
Constituição, Legislação e .Justiça que, em
bora assoberbada por mtt!tiplos affazeres, 
cada q tnl <J,a maior relevancia, dispense um 
pJuco da sua preciosíssima attenção para o 
projecto que formulei com o fito de obstar o 
deseml)araço na realização dos emprestimos 
·estaduaes, 

0 SR. ESTEVÃO LoB:>- Em nome da Com-
1UÍS3ãO de Constituição, Legislação e Jnstica 
declaro quo o projecto sorâ. bt•evemente dis
,cutido no seio da. mesma Commissão, visto 
que sou o rela.tor ddie e conto ap1·esentar 
o meu relatorio dentro de breves din.s. 

0 SR. BRICIO FILHO -·A empreza é diffl.
·cil e reclama energia ; sejamos onergicos e 
•removamos as difficuldades. 

Temos de contrariar os Estn.dos quero· 
presenta,mos. Tenhamos a coragem do con
trariai-os, em bem do intceesses elevados, da 
estabilidade do ct•edito do pa.iz, da tranquil
lidade nacional, poupando assim á Ropu
blica situações qu ~ lhe p(Jdem trazer com· 
plicações funestas, perniciosas, pejadas até 
de ameaças ;,t su:L wberania. (Apoiados; 
muito bem; muito bem.) 

O Sr. August.o de Vaseon· 
cellt•S- (')Sr. Presidente, V. Ex. o a 
Cc~mara sab:}m quo o Prefeito do Districto 
~~ederal está empenhado em um plano de 
melhoramemos e embellezamen.to da cidade, 
o que pretende ran.lizar alargando ru~s, 
abrindo avenidas; et·~, e pa.t><.l. isto tem fe1to 
acquisição do terrenos. 

Ora, é corto 'lue, traçados os lineamentos 
dessas ruas o avenidas, ficarão dodlados tet·· 
ronos desoccupaclos,grandemente Yalorizados 
pot• esse melhoramento, precisando ser be
ner1cia.dos, e não será a Prefeitm·a quem po
derá fazer nelles construcções convenientes, 
mas sim os particulares, que terão interesse 
em ~~dquiril·os. 

H.t, porém, mna dispJsição nn. lei orga
nici.L do Districto Federal que impede que o 
Governo Municipal aliene bens da Municipa
lidade s9rn que isto seja Yota.do em duas 
sessões p~lo Comelho, o que importaria 
dizor r1ue esses melhoramentos agora reali
zados teriam de aguardar a sessão do Conse
lho de 1904 para. que, votada a lei autori
zn.ndo o Prafeito a dispol' desses terrenos, 
pudes3em os mesmos ser utilizados. 

Para evitar este gran:1e mal aos melhora
mentos que se p1·ocuram para a cidade, venho 
o:fferecer á. consideração da Camal'a um pl'O
je~to J.eterminando que não tem a.pplicação 
a esses terrenos o dispositivo da. loi n. 85, 
de 1892, a que me Peferi. 

Espe1•o que a Commissão que deve da1' pa
l'ecer sob1•e o p>Oj3cto, o faça. c.Jm a maior 
urgencia, afim d.e qne p~ssa ser o. mesmo 
utilizado conveni(Jntemente. 

Fica sobre a mes:t, até ulterior de>libera· 
çã.o, o seguinte 

PROJECTO 

O Congrasso Nacional decreta: 

Artigo unico. o dispositivo do artigo 15, 
n. 8, lettra-a-da lei n. 85 de ~O de setem
bro de 1892, não terá applicação, quanto aos 
terrenos ou proprios municipaes que resul
tarem de sobras ou excessos SQbre os alinha-
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meotos das ruas, avenidas, praças ou melho
ramentos proje~tados quo o govemo muni
cipal tcrn <t ren.Ezar. 

Sala das sessões, 2 de julho de 1903. -A. 
Vasconcellos.-Amel·ico de AlúHqHe1·que. -
Co;·J·8a Dutm. - Elercdia ele Sá. - J. Jlcllo 
Jlattos. 

O Sr. Neiva- Sr. Pi·~sidente, pou
cas pah vr~;,s tenho a dizet•. 

Baseado nos principtos do justiça. quo pee
sidem toJ.os os meus actos,e pt•incipalmente 
os de V. Ex., venho apenas pedie-lhe quo de 
para ordem do dia o projecto n. 2~G, do 
anno pr~ssado, l'clativo <t licença do um cm
Pl'egado da alfandega do Santos qne, const.n· 
me por pes.')oa fidedigna, cst(t b~\stanto en
fermo. 

Nm:tas condiçiíc.~, compreheudo V, Ex. quo 
m•gé quo, quanto :tntcs, csto pt·ojocto t,enh:.t 
a sorte de ou tt•os quo fo1·~~111 aq 11 i apL•csen ta.
(los, approva.dos o vr(o ca.minho do Sonu.do . 
. J(t que ostou com a palavra., pc1lit•oi tu.nt
bem <t V. Ex. que colloquo tamiJell~ em ut·· 
1.lcm do dia o projccto n •. t5t, relu.~ivo u. nm 
ex·collPga nosso, que tem di roi to a pleite<u' 
a,nto esta. Cama···<t, p >is não é j11sto q:w, 
q_uando ou~ros teem sido Sll..tisfoitos, ollo tam· 
bem não· o seja! 

El\t o CJ.UO tinha a. dizer, esporttndo ser sa
tisfeito. 

O St·. Pr·esidente- Sim, senho1•, 
attendorei ao pediào de V. Ex. 

Vae a imp~imir a soguini;c 

REDACÇÃO 

N. 33-1903 

Redacçao final do p1·ojecto n. 4.9 B, de 1902, 
{_JUe autor·izct o Presidente da Republica a 
1nandw· e1·fgir,em uma das )JI'aças desta Cn
pital, wna estatua em 1wmenagem ao ?na
rechal Fl01·ian) Peii~Joto, e clá out;a.s provi
dencias 

(Vida p1•ojecLo n. 4J, de 19)2) 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. I. o Fica o· Presidetite da Republica. 
auta.rizado a mandar m·igir, dentro do prazo 
·de tros annos, em uma das praças a.esta Ca
. Pital, uma esta tua em homenagem ao bene
merito consolidador da Republica, o ma-
·recha.l Floriano Peixoto. 

Al't. 2. 0 E' o PresiJcnLn th Rop11blica au
torizatlo a indcm niz;n• a D. .Josina. Pt>lxoto, 
-viuva. do ITI<tl'Ochal Florhtno Poixotu, da. im
portancht de 40:00U$ despendido.,; na cons
trncçito do sepulchro <lo me.:;mo marechal no 
CC!nti.erio tb 8 . .Toào Boptista. 

Art. :3.° Fic.1. o P1·csidente da. Rcpublica 
aui.ol'izado a abrir os necess:trios crcditos 
para· ·Jxecuç;-io dest<J. lei. 

Ar·t. :i.' Revog<tm-so as disp.Jsiqõus em 
cont:·nrifl. 

.Sala. das Commis:-:õcs, 2 dejalho de 1903.
Doii!.:·il!f'JS RodrilJnes Guima,-!Tes.-llennenc
gild,J •;c .1!m·r.ws. 

v~ .. v a jmprimil• o.-: sog11int.es 

l'RO.IECTOS 

N. 3·2-1903 

_L hi';: .. ; (l 1'rtJside,?tc d<tRepuu!ir;~.r, a concede;· 
rw ·'',·, E'l'tlt.JSt;J de [(t Riüie;·e, p;·o('esso;· do 
f.~nlle!;in Mil-itm-, um t.mno 1le licença, com 
t(w'·) o (lrdenado Jll!l'a tr(({ai· de sua saudc 

_\. Com11Ü~"i?i:O do Po Giç~õos o Podfl'Ci$ foi 
present•3 o r·oqucrimcnto em que o 81·. Er
ne3to JJ l;J, Rlvlúl'C, profesS•)l' no Collegio 
Milita.r, suliúita um anuo de licunçn. com 
todus os Yencimcntos, para. tra.tar de smt 
saude. 

E'lta.ndo comprov<.l.tla, pol' <l.t.t;.;sbdo3 medi
co:~, (,), molesth do peticlon<ll'io, a Commi:;;siV: 
pon::;a. que lhe deve ser concedida a licenç<t 
solicitada; mas apenas com o or<l<,nado. 
A gl'at.itlcítçã.o aos funecional'ios pLLblic;is é 
abqnad<J. pro hdJore c a ella sü teem dü•(Jito 
os que cstã.o no oxor1·cicio effectlvo do suas 
fnncções. 

Assim, o p.;dldo deve SJl' defbrUu n:Js ter
mos do seguinte pr,J,jocto, q uc a Com missão 
submette á consideração da Camara: 

O Congresso :'{aeiomJrcsJlve: 

Artigo unico. E' o Presidente d~ Repu
blica u.utorizado a concedoe um a.nno de 
licença, com tolo o ordenu.do, ao Sr. Ernesto 
de la Riviêre, p~\ra tr .. \tar de sua saudo onde 
julgar convenientJ; rcvogí.Ldas as disposições 
em contrario. 

Sala das Commissões, 2 de julho de 1903 . 
-Trindade, presidente.-Tm:w-es de Lyra, 
relato1• .-Limlolpho Caetano. 
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N. 35- 1903 ua.s autoridades auminü;trativas, ou s~ja para. 
reclamal' quaesque1• indemniza.ções clecor-

Radacç,io pw·a 3 't disc?M.~tTo do pro}ecto a.24 A, r üntes desses actos, nã.opoderü, ser substituido 
dtJ 1900, detenninando qtte, na.~ cawws em por qualquer outro. 
rpte decahir (! UnírTo Fede1·al OH em qne a § 1. o Fjndo o prazo ele um anno, conhdp 
hr.zcndc! Nacionel j'o1· condemncula a q1wl· da pul.Jlica.ção ou intimação dos actos aün~_l
fJHer par;amento, i1~cu;,1f)e ao . _l'roc m·r!d_or ni~trativos, ticcnn prcscriptos não só .a, acçao , 
Seccional de! Republtco, .~eus w(J u.ntos e ltJ1t· como tambem os direitos a quacsquer rccla"
dantes, resper: tivmncnlu w1s feito s em que mações judiciaes· baseí1das nos alludido::; 
fun cciú!W1'em. e nt70 rws jttizes de ac~ ~ ~.71) e actos. 
sew: wbstitutos, Íi!letpo1' o compclenlc ·1·e- § 2. o Quando a l'cferida acçã.o se fundar· 
cl.'~·_.;o de appellaçao em acto anterior á publicaçã.u da citada lei 

n. 221, deverá. o autor juntal' á petição ini· 
{Vide pwjecto n. 2-!, de 1900) cial prova de não tee sido .pulJlicado ou lnti .. 

mado o acto. O Con.!! !'Oi!So N,"cional resolve: 
c· •J <O Art. 2,0 Das sentenças condemnatorias da 

Art. 1.0 Nas causas em que, decahi.r a União ou da Fazend<l. Nachmal nas acções. 
Unii'í.o Federal ou em que a. Fazctida. Nacional referidas. ou em quaesquee outra.;: de qual
for condcmnada a qualquer pttr;amento, ao quer valol', inclusivo as contrarias á vali
})rocut·ador seccional da n.:public•t, seus ~<~ dado de convenções e tratcttlos intornacio
junt.,s o aju!lant!.'s, rcspoctlmmnnto aos fm- naos, deverão os repl'esentantcs do mini:;;te-
tos em quo funccionarcm, e nào aos jnizos de r•io publico, respectivamente aos feitos . em 
secç·ã.o e sou.-:~ substituto::;, int~mnbo inter- · que fnncEionarem, interpor e fa,zc_l'. segun' ~ 
por o competente recurso do :tppell<tçilo, appellacao, sob pena de responsabtlldado crl
qmJ ser:t sempre olH'igatorio, sal ,·o ordem minal. 
em contrario do Go1·erno da. H.opublica. Paragrapho unico. Findo 0 prazo legal 

Pa1•agrapho unico. Decorrido o pr·azo legal sem que tenha sido interposta a -appelhçãor 
o nno tendo o procm·•~dot• secciomtl appcl· 0 juiz em exercício, com informação do es·· 
lado, a parte contrat>il\ podel'iL requerer 1lue cri vão, ou mediante reque1•imento da. parte 
os autos suha.m ao Tl'ibnna.l ad lJlWm, pttra intet•os.sada no andamento do feito, mandará. 
tom<H' conhoaimento (l:L sentonça, confir- por despacho, que sigam os autos, no prazo 
mando-<t, ou t•cformando .. ;t, :-;em o que ella da lei, ao Supremo Tríbunn,l Fedoral, para 
não p:tssará. em julgado ; e nesse caso o juiz, este conhecer da appellação, indopendente
deft3l'indo o rm1uerido, á. risca da. i11formação mente do termo de interposição, e que seja 
do rcspecth·o esct'iYão subro o prazo, sub· instaurado 0 processo de .responsabilidade de • 
mettcrá a processo de responsi~bilidade o que trata este artigo da presente lei, 
procurador a quem curnpria appella.r. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em: 
Art. 2. o Ro,·ogJ.m·se as disposições em contrario. 

contrario. 
Sala das Commissões, 2 de julho de 1903,--:-·-

Sallt das Commissõcs, 2 de julho de 1903. Pantnlws Jlfontenegto, prJsidente.-Esteva'a . 
-J>m·anhos J!ontenegro, presjdente.-Aze- Lobo.-P. Tolentino.-L. Domingues.-Aze
vedo Mw·ques.-1;. Tolentino.-Estevtro Lobo. vedo J.lfarqttes. 
-Luiz. Domíng1ees. 

N. 36- 1903 

RerZacção pam 3a. discusscio do pi·ojecto 
n. 61 A, de 1900, tpte declara insubstituivel 
o processo da acção especiCll de que t?·ata o 
w·t. 13 da lei n. 221, de 20 de novembro 
de 1894, seja para annull(w actos das auto
,·idades aclministrativas, sejct pa1·a 1·eclamar 
quaesquer indemnizo.ções decorrentes desses 
~ctos, e dá out1·as p1·ovidencias 

( Vide projec~o n. 61, de 1900 ) 

O Congresso Nacion:tl dcct'eta. : 

Art. 1 . o O pl'oces m da acÇão especial de 
que trata o art. 13 d :6 loi n. 221, de 20 de 
novembro de 1894, seja. pn.1•a annullar actos 

O Sr. Presidente-Não havendo 
nada. mais a tratar, designo para. amanhã, 
a seguinte ordem do dia : 

Votação do projecto n. 15 A, de 1903, que 
autoriza o Poder Executivo a ahril• ao Mi
ni8terio da. Guerra o credito extraordina.rio · 
de 2.000:000$ para occo1•rer âs despez ~\S ex- · 
tra ordinarias consequentes da occupação do 
Acre (3a. discussão); 

Votação do projecto n. 22 A, de 1901, 
mandando dispensar dos exames praticos de. · 
que cogitam os arts. 28 e 29 do ;regulamento 
de 31 de março do 1851, os offimaes e pt•aças. 
do exercito habiLitados com os cmsos das 
armas a que. pertencem, e deroga a lei · 
n. 39 A, de 30 de janeiro de 189.2, na. parte · 
referenie·. a este assumpto (3a. discussão); · 
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Votação do pro.iecto n. 5, de 1903, auto
rizando o Poder Executivo a abeir a Minis
teria da Industria, Viação c Obras Publicas, 
o credito extraordinat•io de 22:983$840 para 
pagamento de vencimentos de aposentadoria 
devides ao engenheiro Emilio Odebreckt, 
como ~hefe de dist1•icto da Repartição Geral 
dos Telegraphos (::Ja. discussão); 

o credito extraordinario de 7:263$874, para. 
realizar o pagamento a Arthul' BoUo, func
cionario da Rep:wtição Geral dos Telegra
phos, do vencimentos que lhe são devidos 
{2a. discussão) ; 

Votação do projocto n. 233, de 1902, re
, dacçã.o pa,r a nova discuss1o, em virtude do 
art. 132 do Regimento Interno, da emenda 
destacada na 3(~ dise!ussão do projecto n. 106, 
de HJOI, autorizando o Poder Executivo a 
abrir ao Ministerio da Jmtiça e Negocias In
teriores o credito extraordinário de 9:900$, 
:para pagamento do premio arbitrado pelo 
·Governo ao Dr. João Mendes de Almeida Ju· 
nior, lente da Faculdade de Direito de São 
Paulo, pela sua obra- Processo Criminal 
Brazileiro-o da despcza com ~ impt•essão de 
i .000 exemplares do mesmo tra.b:tlho (3n. dis
.cussão); 

Discussão unica do projecto n. 94 A, do 
1902, relativo <t emenda do Senado ao pro· 
jccto n. 94, do3te anuo (264, do 1900) da 
Camara dos Deputados, que autoriza o Go
verno a prorogar o prazo concedido <."t Socie
dade Montepio Geral de Economia dos Servi· 
dol'es do Estado, para indemnizar ao Thesouro 
Federal da qua.ntiJ. de que lhe é devedora, 
até que essa instituição regularize sua situa
ção, po.tcndo mesmo relevar-a do p1gamento 
da impot·tancia em que ficou alcanr;ada no 
anno de 1899 ; 

Votação do projecto n. 4 A. de 19:13, tra,ns
ferindo da cidade do Rio Pardo p:t,ra a de 
Porto Alegre a Escola Preparatoria c de 
'Tactica daquella cidade, ficando para isso au
·torizado o Governo a abrir o necessal'io cre
dito (2(1, discussão) ; 

Votação do projecto n. 23, de 1903, auto
Tizando o 'Governo a crear o c0ntractar o 
.-serviço stenographico pa1•3, o Supremo Tri
bunal Federal (2a. discussão) ; 

Votação do projecto n. 24, de 1903, auto
·rizando o Puder Executivo a abrir ao Minis
teria da Industria., Viação e Obras Publicas 
o credito extra.ordin(Lrio de 8:719$139, para 
pagar ao 2° otlichl dos Correios de Alagôas 
Francisco Aureliano Bara(ma ordenados que 
-deixou de receber (2a discussão); 

Votação do projecto n. 25 de 1903. auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria dá. Fazenda o credito extraorninario de 
3:000$,para e.ffectuar a restituição ordenada 
pelo decreto n. 574, de 3 de julho de 1899, em 
.favor de Agostinho José Cabral ou seus legí
timos herdeiros (2~~, discussão) ; 

Votação do projecto n. 386, de 1902, auto
~ri~ando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Fazenda o credito e•traordinario 
,de 2:883$200, para dar execução â sentença 
•que condemnou a Fazenda Nacional a pagar 
:a o. Eugenia Torreão Corrêa de Araujo 
()S vencimentos que o seu finado marido, 
juiz de direito em disponibilidade, bacharel 
Lindolpho Hisbello Corrêa de Araujo, deixou 
.de receber (2a. discussão) ; 

Votação do projecto n. 408, de 1902, auto
·rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
,terio da Indust_ria, Viação e Obras Publica~ 

Vol. Ill 

Discussfío unica do projccto n. 123 B, do 
1902, relativo ú. emencht do Senado ao pl'O· 
jecto n. 123 A, de 1902 (n. 290, de 1901) d& 
Camara dos Dopubuos, que autoriza o Poder 
Executivo a concoLler a Josuino (la Silva 
Mello, ou à companhia ou empreza que o r· 
ga6izar, a construc(~ão de uma. ponte metal
lica e de madeira sobre o t•io Gran<lc no loga1' 
denominado Cachoeira do Maribondo, entre 
os Estados de S. Paulo o Minas Gm·aes, c a 
permittir a construcção, no. referida ca
choeira, de va.rias obt•as, sob as condições 
que estabelece ; 

Discussão unica do projecto n. 236, do 
1902, autoriza.ndo o Poder Executivo a con
ceder licença com todo o ordenado, até.um 
anno, ao conferonte da Al.fandega de Santos 
José Joaquim de Mil'anda, pa.ra tratar de 
sua saudo onde lhe convier ; 

Discussão unica do projecto n. :?52, de 
1902, relevando ao ex-Deputado João de Si· 
queira Cavalc;mti a prescripção para re
cebimento de subsidias correspondentes ao 
tempo decorrido de 18 de dozembl'O de 1891 
a 20 de janeiro de 1892 ; 

3a discussão do projecto n. 364, de 1902., 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio .da Justiça e Negocias Interiores o 
credito extraordinario de 30:230$670 para a 
execução da sentença confirmada por accordão 
do Supremo Tribunal Federal, que annullol!l 
o decreto de 26 de maio de 1894, reformando 
o alferes da Brigada Policial desta Capital 
Napoleão Gonçalves Guttenberg; 

2a discussão do projecto n. 113, de 1902, a~
torizando o Poder Executivo ;,t abrir ao Ml
nisterioda Justiça e Negocias Interiores .o 
credito extraordinario de 4:20:J$, ao cambio 
p:w, para premio de viagam ao alumno da, 
Faculdade de Medicina, d<t R.thia, Antonio do 
Prado Valhtda,res; 

2a. discussão 'do p1•ojecto n. 372, de _1902, 
autorizando o Poder Executivo a <Ll.)rll' ao 

9 
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Ministerio da Fazenda o credito oxtt'aordi
D[1rio de 84:755$170 partt pagamento do (~a
pitão .José Ferreirtt dos Santos em virtude de 
sentençtt pttssada em julgado; 

DECLARAÇÕES 

Declaro que votei contra o p1•ojecto nu-' 
mero 343 A, de 1902. 

2a. discussão do projecto 72 A, de 190.2, de- Sala das sessões, 2 de julho de 1903.-
torminando que o dírector do pomb:tlmili- Enéas Jfartins. 
tar sejtt nomea.do dentro os officiaes effecti
vos do exercito. 

1a discussão do projecto n. 18 A, de 1902. 
reorganizando a marinha mercante nacional 
e dando ou tl•as pro v idencía.s ; 

la discussão do projecto n. 137 A, de 100?, 
mandando observar, para a reforma votun
taria ou compulsoria dos officiaes do corpo 
de saude do exercito, o mesmo limite de 
Idades fixado na tabella. a.nnexa ao decreto 
n. 336 A, de 16 tle abril de l890, com a~ 
modificações que indica; com: substitutiYo 
da Commissão de Marinha o Gu-JI'ra ; · 

Ia discussão do projecto n. 273 A, de 1902, 
restabelecendo no Museu Nacional o logu.r 
de naturalista. ajudante da sncção de Zoolo
gia, equiparando-o, para todos os effeitos; 
~os dos <\s.sistentes da reforida repartição e 
dei outras providencias. 

Declaramos qne votamos contra a emenda 
n. 87 ao projecto n. 99 C, de 1900. (Reforma. 
Judiciaria). refdrente :1. pena imposta aos 
juizes que excederem aos prazos para des-
pachos. · 

Sala das sessões. 2 do julho de 1903.
Jfello Mattos. - Esmerdldino Bandeira • . -
Gonçalo Souto.-Luiz Domin!JHes.-Pm·anhos 
i1fontenegro .-Ani.;ío ele Abreu. 

Declaro que votei contra. o projecto nu
mero 314, de 1902, que autoriza o paga
mento de 117:000$, ouro, ci Companhia Vi-· 
cturia á Minas. 

Sala das sessões, 2 de j ulh J de 1903.
Bricio Filho. 

Lonmta·se a sessão ás 4 llOl':\s da tarde •. 

zaa SESSÃO EM 3 DE JtlLIIQ DEJ 1903 

PresidencicG do St. Paula Guimat'l1es 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que rlcio de Abr~u, Oliveira Figueiredo, Car ... 
respondem os Srs. Paula Gnimarãe.s, los Teixeira Brandão, Estevão Lobo, Davül 
Alencar Guimal'ães, Thomaz Accioly, Joa- Campista., Francisco Bernardino, Aritllero 
quim Píro3, Eugenio Tourinho, Enéas Botelho, Bueno de- Paiva, Adalberto Ferraz, 
Martins, Hos1.nnah de Oliveira. Urbano Antoni> Za.charias, Lamounier Godofredo, 
Santos, Rodrigues Fernandes, Bezerl'il Carlos Ottoni, Carvalho Brito, Manoel Ful
Fontenalle, Virgilio Brlgido, João Lopes, gencio, Nogueira. Olegario Maciel, Padua 
Eduardo Studart, Sergio Saboya, Gonçalo Rezende, Moreh•a da, Silva, Galeão Carva
Souto, Etoy de Souza, Fonseca e SU v a, lhal, Jesuíno Cardo3o, Bernardo de Campos, 
W -alfredo L'3J.l, Trindade, AlJlon Milanez, Co.3ta Junior, FerrC'ira. Braga, Mirand:1 Cha
Teixeira de Sá, Celso de S Juza., José Mareei- ve.:t, Leite de Souza, Paulino Carlo3, Alvaro 
lino, Briciv Filho, MoreirJ. Alves, .Julio de de Cat•va.lho, Azevelo Marques, Rodolpho 
Mello, Elpidio F1gueireio, Epu.minonda.s Mjranda, Joaquim Teixeira Bea.ndão, Ber
Gracindo, Arroxellas Gu.lvã.o, Rod1•igues nardo Antonio, Benedicto de Souza, Úal'los 
Doria, Oliveira Valladão, DomingJs G;1ima- Cavalcanti. Francisco Tolentino, Paula 
rães, Tosta, Pinto DJ.ntas, Rodelgues Lima, Ramos, Abdon Baptista., Soares dos Santos, . 
Tolentino dos Santos, Eduardo Ra.mos, Pa- Juvenn.l f\fuller, GermJ.no Hassloche~·. Do
ranhos Montenegro, Rodrigues S:.üdanha, mingos M<tsc:trenllas, C:1ssiano do Nasci
Galdino Loreto, HeL·edia. dB Si, Corrê:1 m~nto, Vespashno de Alb:I.querqne, Diogo· 
Dutra, Mello Mattos, Augu::>to ele Vascon- Fortuna e Homem de Carvalho. 
cellos, João Baptista., Galvão Baptista, Silva 
Castl'o, Laurindo Pitb, Julio Sanbs, J:VIau- Abre-s) a ses~ão. 
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E' lida. c sem debate appl'ovada. a acta da 
sessão antecedente. 

O Sr. Alencar Guhnarã.es, 
(1° Secretario) procede á leitm·a do se· 
guinte: 

Commissão Especial de reform ..,, eleitoral, 
quttn~o ~nobre Deputado Sr. Bricio Filho, 
na petmeir~\ horJ. da, sessão, tratou da facul
dade dos Est_auos ~ontrahiz>em emprestimos 
n_o c .~t.rangmro, d1zeudu que taos oporações 
sa.o, algumas Yozes, humilhantes c a.lfectam 
a soberania, nacional. 

EXPEDIENTE 

Telegi'amma: 
C~ará, 3 de julho de 1003 - Presidente 

Camara Deputados - Rio - Tenf10 a honra 
participar V. Ex. hontem foi installada 
Assembléa Legislativa deste Estado em ses
são ordinaritt perante a qual procedi leitura 
men;:agem constitucional. 

Respeitosas saudac,~ões. - Perh·o AM.fJusto 
Bo)'[Jes, Presidente do Estado- lnteirad<L. 

O Sr. Ji)otningos Gtdauat•ãe@ 
- Sr. Pl'estdente. fui sm•prehendillo esta 
manhã. com a infausta noticia do inesperado 
fallecLmento do Dr. Dyonisio Gonçalves Mar~ 
tins, occ::3rrido hontem na, Ca.pibl da Ba.hilli. 

O Dr. Dyonisio Martins t:ra um ba.hiano 
illustro. Como engenheiro notavel, que eea, 
exet•ceu a sua profissão com prohi(lade e pro~ 
:ficiench, e nesse caractee desempenhou ca
balmente diversos cargo3 de nomeação do 
governo. Como lente da Escola Polytechnica 
da Bahia, todos os meus collegas de b::tncada 
sabem quo elle era um dos gra.ndes propulso 
res desse estabelecimento de instrucção, cuja 
in:?tallação assignalou uma phase de pro
gresso no Estado da Bahia. O Dr. Dyonisio 
Martins era sobretudo um jornalista emerito, 
e foi no posto de redactor-chefe da Bahia, 
importante orgão do públicidade que se 
edita na Capital do meu E:'ltatlo uatal, cg1e a 
morte o colheu tão traiçoeiramente. 

Na imprensa, esse elevado espirito sempre 
se distinguiu pelo seu vigor e lucidez. O Dr. 
Dyonisio Martins, como jornalista, foi um 
coml)atente e um doutrinadOl'. 

Era filho do eminente estadista Visconde 
de S. Lourenço, e nesta Camara, no tempo 
do Imperio, representou o glorioso Estado da 
Bahia como Deptlta.do geral, íllustrando 
muitas vezes com applauso3 gm•aes esta tri· 

,buna. 
Assim, Sr. Presidente, conforme a praxe 

estabelecida em relação a casos identicos, 
requeiro a V. Ex. que consulte a Camara si 
consente que se insira na acta um voto de 
pezar por esse infausto passamento. (11:luito 
bem.) 

Não_ vem discutir o melin(lro:n assllmpto, 
mas ta.o sómente fa::er uma decla.l'ação a qué 
não se pódh furta r. 

O Estado q~te tem a h.oma de representar·, 
foz, no anno findo, uma tmportante operação 
de c J•edito, no ostrangci t•o. 

No respecth·o cJnt.rn.cto, porém, pode 
affirmat-o :1 Camara.-não se estabeleceram 
clammlas humilh :~ntes e assim sendo o The
souro e a integl'illado nadonat não 'col'rem 
pel'igo. 

Ert\ o quo tinh:.t a dizer, hoje, l'Csarvando~ 
se p:tra. d iseutir a matnriu. ma.is amplamente, 
quando ontmr em diseuss:io, o projecto ul) 
nobre Deputado. (.lluito buill,) 

O Sr. Brielo Filho- Sr. Pro· 
r-:.idlmto, o mea n)bt·e amigo o Sr. En.\a.s 
Martins, dig-no l'eprosentanto uo Amazonas, 
começou as suas considerações dizondu que, 
por estar proso a serviços da. Commissã.o de 
que faz parto, não pMe estar pt'esento no 
momento em qne, hontom, occupei a. tri~ 
buna. afim de podie a preciosa attenção da 
Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça, paea o projecto, que tive a honra 
de apresentar, rela.tivo aos emprestimos 
estaduaes. 

O facto de S. Ex. não esta. r p1•escnte ex~ 
plica porque vein hoje üze1' esta recla
mação. 

0 SR. ENl~AS MARTINS-Não rccln.mei ; fiz 
decla1•ação que então faria si cstiYesse no 
recinto. 

0 SR. BRICIO FILHO -A ausencia. de 
S. Ex. foi motivo ue desgosto para o humilde 
orador que tem sempre o maior prazer em 
contar o uistincto Deputado amazonense no 
numero dos seus ouvintes. 

Não :fiz lwntem considerações a respeito da 
situa{)ão delicada creada pelos emprestímos 
de mais do um Esta.do, alguns mediante ga
rantias que são verdaLleil•as humilhações. 

Isso a que S. Ex. SG refere faz parte do 
meu discurso pronunciado na sessão de 26 
dezembro do anno findo. 

0 SR. ENI~AS MARTINS- V. Ex. reprodu~ 
zinio hontem, renovou. 

Posto a votos, é app1•ovado o· requerimento 
do Sr. Domingos Guimarães. O Sa. Bn.rcro FILHO- Não devo agora di

zor mn.is. Espero o parocot' da Coznmissão 
O Sr. Eoéas Martins achava-se sobre o prl)jecto, ospe••J a discnss1í.o que, a 

hontem tra.balhando com os seus collegas da julgar p::)lo annuncio agor~t formulado, serâ 
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f<ampla, como convem a assumpto de tama- o Sr. Presidente - Tem a pa 
í~ : nha importancia. lavra o nobre Deputado. 
t: ·Deixando a tribuna,l·eservo-mc p::t.ra. tratar 
' do assumpto em occaslão opportuna. 

., . O Sr. Cor1.•ê~a Dnt1•a pediu a pa. 
'~ lavra p:J.ra declarar que se os ti vosso pt·e· 
~: sente hontem quando o scn colloga o compa· 
~:.-,nheiro do bancada, Sr. Mello Mattos, apro
('J.sentou o projecto de reorganização do ser-
1? viço de hygiene, teria la.vr.~do immediah-
~:mente o seu protesto. · 
~:c ' O projecto alludido contem graves ir.c·egu
t.:Ja.ridades, começando pela nunca. n.ssaz fal
't]ada autonomia municipal e terminando em 
:; :~attentados ao direito de propriedade. 
~F Em occasião opportuna discutieá a rila
; · ~:teria. O seu fim hoje é tão sómen te prcf.os
§;tar contra. essa reforma de um serviço, cuja 
~f~esorganização augmenta se~pre que ~e 
·.: trata de reorganizal-o. (Jfut.to bem; mmto 
?bém.) 

ORDEM DO DIA 

\\·-~ ··. - ·-o - Sr. Presidente-Não l1avendo 
~:[número legal p:tra sa proc2der ás votações 
ódas materias conshntes da ordem do dia, 
!~*assa-se á ma.teria em discussão. 
S, . ·E' annunciada a. discussão unica do pro
~:Jecto n. 94 A, de 1902, relativo á emenda do 
;~:Senado ao projecto n. 94, deste anno (264, 
;~~de 1900) da Camara dos Deput<tdos, que au
~::toriza o Governo a prorogar o prazo conce· 
:J,dJdo á Sociedade Montepio Geral e Economia 
fdos Sel'Vidores do Estado, para indemnizar 
~:ão Thesouro Federal da quantia de que lhB é 
(i:d,évedor~, até que essa instituição regularize 
':St!a .situação, podendo mesmo releval-a do 
~p~gamento das importancias em que ficou 
~ a;I:cançada no anno de 1899. 
;< Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
:;diSCl1SBão e adiada a votação. · . 
. . ·E' ·a.nnnnciada a discussão unica. do pro
ijecto n. 123 B, de 1902, relativo á em('nda 
i.do 'Senado ao projecto n . . 123 A, de 1902 
i(n~ 296, de 1901) da Camara dos Dep~tados, 
;g.U.e .. al!toriza ~ Poder Execu~ivo a con~eder 
;·ai''Jeamno da S1l va Mello, ou a compa.nlua ou· 
·:êtn_p'Í'eza que organizar, a construcção . de 
filma . ponte metatlica e de madeira sobra o 
'Rio G1'ande, n.) loga.r _denominado Cachoeira. 
·do MaribJndo, entre os Estados do S. Pa.ulo e 
::Minfts Geraés, e a permittir a construcção, na. referida ca.choeira, de varias obras, sob 
::~s :condições que e:~tabeloce. 

· · O ·. Sr. Briclo Filho - Paço a 
pahvra.. 

O Sr. Dricio Filho- Sr~ Presi
dente, tive occasião, em o anno passa.do, 
de comb:tter este projecto, não em S9ll 
todo, mas oro algumas do suas partes. Mos
trei as di vorgGnclas com algumas das clau
sulas da autorização do Poder Executivu para 
cJncodct• a, Jcsuino da Silva Mello, ou ú com
panh:a. ou cmp1•aza que organizat·, a con
strucção de . uma ponte metallica. e de ma
deira sobre o Rio Grande, no logal' denomi
nado Cachoeira. de Maribondo, er:.tt1•e os Es
ta.'los d3 S. Paulo e Minas Gm•aes, c a per
mittir a construcção da varias obras na re
ferida ·cachoelJ•a. 

Formulei impugnação, não a todo o pro
jacto, mas a algumas de suas disposições, e 
propuz varias emendas, com o fim de garan
tir os interesses da Uniã.o e dos Estados que 
a ponte deve ligar.· 

Na occasião foi lembra1a a, necessidade de 
não apr"e::mntw medida.~ que pud.es::;em emha· 
raç 1r a re::tlização do uma obra desta nat~
reza, allegando-se que, adoptadn.s <lS provi
dencias pm· mim p1•oposta.s, o concessionario 
ficaria impossibilihdo de levar por deante a 
sua empreza. 

Minhas emendas não merecera.m a. hom•a 
de ser n.ccaitas pela. Camara dos Srs. Depu
tados. 

Volta agora o projecto, emend~do pelo 
Senado. As emendas approvadas por aquelle 
ramo <lo :>oder Legislativo não são tão am
plas como as que eu propuz; sã'>, todavia, 
emendas rastrictivai, estabelecem certas 
condiçõJS, rccommendam a diminuição do 
prazo e lançam até a multa, caso as obras 
não sejam levadas a e:tfei to. 

Assim, Sr. Presidente, penso que as emen
das só podem melhorar o projecto e devem 
ser approvadas. (Muito bem.) 

Especifiquemos as cousas. 
O § 1° do art. 1° do projecto diz que o 

concessionario submetterá á approvação do 
Governo·o projecto da. ponte, . dentro do 
pra.zo de um anno, contado da data do con.,... 
tracto, o encetará as respectivas obras den
tro do prazo de dous annos, contados da, data 
de sua. approvação. 

Como se vê, esse pJ.ragrapho não provi
denciava sobre o prazo da conclusão das 
obras; a emenda do Senado, dec.larando qu~ 
as oh1•as devem estar concluídas no prazo de 
cinco annos, da data do contracto, sob pena 
de caducidade da concessão, propõe uma 
providencia salutar, merecedora de ser suf
fragada.. (Apoiados.) 

O § 2° dom ~smo artigo dispõa que .o C.)n
cessionario po~erá perceber pa!lagi0 sob1•e 
as pesso:'l.9, ammaes ou quaesquer vehiculos 
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que trasHarem pela ponte, de accordo com 
umL\. tabella de taxas que será. fixada no con
tracto. 

F.:;;sa. disposição, pJrêm, não dava uma. b:\se 
para. a cobrança das taxas. A emenda do 
Sonado melhora a situaç:ão, exigindo que o 
pedagio tenha po1• base as taxa,s quo acGual
mente ~ão cobradas, ou a de3pez.a feita com 
a passagem do gado. 

O SR. LAMOUNIER GonoFREDO:- Esse é o 
l.Jcndeng:t.J do anno passado ? 

O Sn.. Barcro FILHO - E'. 
O~ 3°, Sr. Prosidento, diz que o peazo da 

CJnces.::ão será. do._ 60 annos ; a emenda do 
Senado reduz esse prazo a 5~) annos . . 

Ainda mais, o Senado manda. acct\lSccubr 
um artigo, visan·1o embaraços quo po:lsam 
surgir contra a acção dos governos csta
doaes n :~ arrecadação dos S..!US imposto~. 

· o um outro estabelecendo multas pat•a o 
caso de incxecuçã.o do contractJ uu do 
alguma de suas clausubs. 

Ora, Si'. Pro3idJnte, contt'ario :~o 1lro
jecto tal como cstav.1. elaborado, cJm abun
dancia do concessõ3s o vantagen:) .•. 

0 SR. AZEVEDO MARQUES-Até certo ponto 
oram necessJ.rias. 

0 SR. BRICIO FILHO-Neste até certo p:mto 
eram noccssarias- pode-se dosrohrir a con
fissão de quo não eram indbpennvois, o 
qm~ é um argumento para quem não com
batia a conces::.ão em si, ma.:~ ó modo por que 
foi feitu.. 

Registro com prazer este - até certo 
ponto - sabendo o cuidado cr,m que o H
lustrado Deputado paulista costum~t proferir 
as suas palavras, conhecendo a vigorosa at
tenção com qua euuncb o seu pensamento. 

RegisCrJ o aparto em beneficio da minha 
argumentação. · -

O Sa. AzEVEDO ~ARQUEs-Ent?i.o registre 
tambem o meu- não apoiado. 

0 Sa. BIUCIO FILHO-Dizia eu, Sr. Presi
dente, quando fui agt•adavelmentc intcr!'om
pido pelo aparte do talentos) representante 
de S. Paulo, que era infenso ao projecto, não 
pelo p1•ojecto em si, mas p3la abundancia. de 
concessões e vantagens dispensadas a Jesuino 
da Silva Mello. 

0 SR. MIRANDA CHAVES- Mas Som essas 
conce,3sões era impossível realizar-se a obra. 

. ·O SR. BRrcro FILHo-Assim não pensou o 
o Senado que julgou indisponsaveis algumas 
rc>stricções, que emendou o pr0jecto nosso 

''sentido. . 
Estou vendo quo o repre.~entante do Estado 

do S. Paulo vem impugnar as emendas do 
Senado, vem condemnal-as. 

0 SR. MIRANDA CHAVES dá. um aparte. 

O Sn. BRICIO FILIIo-Então de algum mo~t~J 
estamos de accordo e é agradavel, quand•J 
somos contrariados por• aquelles que acabam 
na melhor concordancia. 

0 SR. AZEVEDO MARQUES- Votamos pebs
emendas do Senado. 

0 SR. BRICIO FILHO- Então, iâ. vê V. Ex.,_ ·~ 
Se. Prusidente, que os discordantes se en· 
contram no mesmo caminho, nJ mos:110 
rumo, marchn.ndo para o mesmo norte. 

Ü--- SR .. AzEVEDO MAH.QUEs-).fas V. Ec 
d~SC().I'dava do projecto_~ _ · 

0 SR. RRICIO FILHO- V. Ex. não m;~ · 
ouviu; e é de extranh·l.r que V. Ex., qtto:.~ 
costuma. ouvir tã.o bem, deixa.ssc do íil.zel-o. 
com rvlação ao pt•ojecto da p Jnte da C<.~.· 
chooira. do Mar i bondr'. 

Eu declarei, c a.hi nsl.ã.o as nota:l tach:r
graphic~s pt~l'a confirmar, declarei que nao ·~ 
or·a infl!nso a todo e projocto, mas :i abna- -': 
dauci • ~ tlc concessÕO$, ás proporções das van· '; 
tagons. 

Procurei emendar o projeclo, pr"curci 
faz ar o que fJz o Senado, em hora fazcti l~ O : 
e3te menos do que cu pt·etondia. 

Não é esta a opportunidadc para. hrgo 
debate. 

A !.liscussão agora é mais rcstricta, YL:it.o . 
versw não sobre o projecto c :n toda a su-.1 :: 
extensão, ma'~ sobr;J as omend<t'l apresenta- . ~ 
das pelo Senado, sob1•o as quacs nós vum.rs · 
dJliberar. .. 

Ora, Sr. Presidente, cu sou daquolles rgre =) 
entendem que qu:tndo não se pódc ohtet' ''' 
100, procura-se obter 50 e quando não so 
póJe obter 50 fica-se contente com 25. · 

O projecto primitivo; Sr. Presidente, que· 
ria 100, eu queria apenas 50, o Senado deu 
25, contento-me com 25, ·certo ·de que as:;irn 
concorrJ para. melhorar o projecto. 

Já que não posso fazer mais satisfaço-m<,t-- · 
em concorrer pa1•a que o conc0ssionario cJn-. : 
clua as ubrrs no prazo de cinco annos, pit'J;·.:.· 
que o pedagio tenha por base as taxas actual~ ~~·, 
mente cobradas, para que o prazo da con<; 
ces:;ão passe de 60 a 50 annos, para que não.·. 
seja embaraçada a acçã~ dos governos est L~ :: 
uoacs na a1•recadação dos seus imposto> e'
para que sejam applicadas multas no caso·: 
de i11ex:ecução do contra.cto ou de algumas· .·· 
de suas clausulas. 

Em materia. de concessões devemos o;t:t~· 
vigilantes e prevenidos. Muitas vezes os · 
peticionarias se dil'igem ao Congresso N.t· 
ciona.l sob o pretexto do b:me:ficio publico e o, 
quo buscam é o concerto de suas tin:t ! t(a .~ 
avariadas. (llfu;·to bem; muito bem.) 
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O 8r. Mlran•la Oll..aves-Sr. municações, de receber, não só todos os 
Presidente, não estava absolutmnente nos objectos necessarios para o seu desenvolvi
me• calculos te1• d.e tomar a palavra hoje na mento como tambem, em troca, de faze1• 
camo.ra dos Deputados; não est:wa ab~oluta- chegar ás costas, á.s cidadés populosas todas 
mon*e nos meus calculas quo tivesse eu de as riquezas que estão por explorar. (Apoia
JmproYiso, inosperadamente de assomar á dos; muito bem, muito bem.) 
tribuna para rooater a. pat•te final do dis~urso Ora, senhores, as estraaas de fet•ro do noss<J 
do nobre repres()ntantede Pernambuco,aqual paiz até hoje teem seguido caminho e1•rado. 
parece encort·&l' uma insinuação injusta e Em vez do serem de penetração, de levarem 
menos verdadeira ao requerenteda concessão 0 progresso para 0 interior do paiz, de ante· 
que ora se discute. cedet•em e prep::trarem o successo, teem-se 

A Camara dos Deputados não é !Je facto construido pouco a pouco, deixando, como já 
. associação beneficente e· nunca. Jesuíno da disse, inexploradas e abandonadas as nossas 
Silva Mello assim o pensou. Seria até uma mais ricas regiões, limitando-se a colher os 
·injuria a esta Camara suppô1• por qualquer fructos longamente e trabalhosamente pro
.:.-maneira que olle, quando recorrJu ao Con- parados. 
gresso, viesse solicitar cousa que não fosse Ora, si assim é, torna-se preciso, é do iu-
abs~lutamente de direito. teresse do Brazil que, para oxplora.r as suas 

O SR. JESUINO CARDoso - E' ainda mais:. regiões centraes, sejam levadas até lá ostra
quando a Camara já concedeu o pedido. / das de ferro. Foi isso o que pensou Jesuino 
o S:a. MIRANDA CaAvEs-.Jesuino da Silv<~ .de Souza Mello quando requereu semelhan

. Mello, Sr. Presldeiite, não é um explorador te concessão ao Congt•esso Nacional. Elle, 
vulgar. com uma ponte sobt•e a Cachoeira do ?IIari

bondo, communica um importante trecho do 
-0 SR. BarciO FILHO - Nem eu disse Estado de.S. Pa.ulo com o Estado de Minas, 

isto. beneficiando ainda o Estado de Matto Grosso. 
-· o Sa. · Mm.A:'iDA Cu A YES _ Jesuíno Mello De:;sa arte prepara um grande futul'o a esses 
p.ão viria aqui para obter cousa qu~ não fosse Estados. 
JUSta, não ; olle collocou-se <t frente de um Ora, assim sendo, a concessão não é àbso
··grande emprehendimento que, po1• vari-os lutamente, como quer o illustre Deputado 
motivos, vem abrir novos horizontes, novas por Pernambuco, uma liberalidade, ao con
portas para o progresso do Estado de São trario, é uma concessão de gra.nde valor e 
Pa;ulo, bem como dos Estad.os de Minas que trará optimos resultados para o Brazil. 
Get•aes e ~atto Grosso. (Apoiados.) Assim, Dão se comprehende, Sr. Presi-

Sr. Presidente, V. Ex. e a Cam:~ra. hão de dente, que quem requer uma concessão desta 
·;desculpar que, ainda inexperto nas lides natureza não deseje receber em troca certas 
·p.arlamenta1•es, naturalm~tnte emocionado vantagens que possam, de qualquer ma-
pelo. facto de, pela primeira voz, fallar neira, compensar os capitaes, os trabalhos, 

·nesta assembléa, eu me sinta commovido e os esforços que tenham sido empregados 
não po~:s1, pm•tanto, dat• ao mou dis<wrso nella. 
um outro cunho, que naturalmente haveria Foi o que succedeu com· o Sr. Jasuipo da 

~de ter, si eu, com algum catudo, o tivesse Silva Mello : requet•eu essa concessao e, 
·;·preparado. para. que com mais facilidade conseguisse 
:; -VozES_ Não apoiado, v. Ex. falla muito c:tpitaes, solicitou do Congressoalg-umasvan-
b · · d' t t d tagens cJmpensadoras. 

: em, e uma· prova u o nos es á ando. Pergunto ao nobre Deputado por Pernam-
:. · ·O Sa. :MIRANDA C nAvEs - Sr. Presidente, buco : não é natural esse proceder ! 
· um dos grandes males do nosso paiz é innega· Acas::> semelhantes vantagens não são 
, :velmente a falta de communicaçõas. legaes, não são justas? . 
· .. Paiz grande, apenas com uma pequena Elias são inteiramente legaes, ellas são m-
'.faixa de costa habitada o com outra pequena teiramente justas. 
:·.faixa de terra cultivada, pode-se dizer que O Senado do modo algum ent1•ou na ana
:::quasi todo o Brazil se encontea com todas as lyse da essench desta concessão; elle ape~ 
.-· suas l'iquezas ainda. inexplomdas. E' preciso nas tratou de p1•over a varias hypothes~s, 

quanto antes que, por caminhos, já. por prevendo a realização dallas. Portanto, nao 
estradas de far1•o, já por amplas estradas de entrou no merecimento d.a concessão em de· 

:rodagem, se façam essas communicações bate, que é a. mesma que foj approvada 
~paTa que a civHização avance para o seu pela Camal'a. . 
interior. (Apoiados.) O Senado apenas em pequenas Clrcum

.· ~ Essa parte jmportantissima do nosso paiz stancias secundarias é que veiu legislar cousa 

.. está impossibilitada, por esta falta de com- nova. 
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--------------------------------------------------~----~~------------
0 SR. BRl.CIO FILHO-Não acho que sejam 

insignificantes. 
0 Sl'. MIRANDA CJIAYES-Assim, acho qne 

n.s c:nendas devem sc1• acceitas; ollas nã.o 
veem ferir a esse::~cia. do projecto já <tppru
vado pela Camar<L. 

E, si tomei a palavra. foi apenas par.~ re
bater aquillo que julgo S3l' a.ccusação menos 
justa. já á Camara. dos Deputados, já so
bretudo ao requerente. 

Elle não veiu aqui como um explorador de 
concessões nem tão pouco a Camara conce
deu esta autorização por set• sociedade be 
neficento de quem que1• que sej:t (.lf,do bem; 
mttíto uem, 0 omdO!' J CH111pl'Ú1W11tado .) 

Ninguem mais pedindo a pa.l<Lvra, é en
cerrada a discussão e adiada a vota•,:ão. 

E' annunciada a discussão unica <lo pro
jacto n. 236, de 1902, au~ol'izando o Poder 
Executivo a conceder, licença com todo o or
·denado, até um armo, ao conferente d :~ Al· 
W.ndega de Santos José Joaquim de Miranda, 
.Para tratar de sua saude ond.e lhe con
vier. 

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

E' annunciada a discussão unica do pro
jecto n. 252, de 1902, relevando ao ex-Depu· 
tado João de Siqueira Cavalcanti a prescri· 
pção para recebimento da subsidias corre
spondente ao tempo decorrido de 18 de de
zembro de 1891 a 20 de janeiro de 1892. 

Ningucm pedindo a palavi'a, e encerra:la a 
discussão e adiada a votação. · 

E' annunciada. a 3a. discusslo do projecto 
n. 364, autoriz~ndo o Poder Executivo a 
abrir ao Ministerio dL1. Justiç::t e Negocias 
Interiores o Cl'edito extraot•dinario de 
30:230$670 pa1•a exeúuçã.ô titt ~ent.euç<c cúu· 
:firmada por accordão do Supremo Tribunal 
FeLleral, que annullou o decreto de 26 de 
maio de 1894, reformando o alferes da Bri
gada Policial desta Capital Napoleão Gon
çalves Guttenberg. 

Ninguem pedindo a pala VI'a, é encerrada 
a discussão o adiada a votação. 

E' sem debate encerrado em 22 discussão o 
artigo unico do projecto n. 113, de 1902, au· 
torizando o Pode1· Executivo a ab~·ir ao Mi
nisterio da Justiça -e Negocios Interiores o 
credito extraordinario de 4:200$, ao cambio 
par, para premio de viagem ao atumno da 
Faculdade de Medicina da Bahia Antonio do 
Prado Valladares, ficando adiada a votação. 

E' sem de bate encerrado em 2a. discussão o 
.artigo unico do projecto n. 372, de 1902, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi-

nisterio d:t Fazond<L o erl'dito m:tt•n.oJ•dinario 
de 84:755$170 par<t pag·:tmento do capitão 
.Tosé Fcrreir<t dos StLntos. em virtude do sen
tença. passn.d<t em julgado, ficando adia.dLL a 
votação. 

E' annunciada. a 2n. díscns;;i\o do projecto 
n. 72 A, de 190.2, determinando que o dit·e· 
ctor do Pombal :Milita1• st>h nomeado dentre 
os officia.es efl'ecti vos do exerci to ( 1 a discus.~ão ). 

O Sr. Oliveira Valladão (')
Sr. Prcsldcnte, estou em dcsaccordo com a 
Commissão que oln.b8rou parecer a respeito 
da proposição, cuja discussão V. Ex. acaba. 
de annunciar. · 

A materia <leste pl'ojocto é da o1•dom da
quellàs que não merecem umtl. lei especial. 

Attribuiçfw mer;tmento do Poder Ex
ecutivo, a oste ~o <leve deixar a fa.culJade de 
nomear a quem quizci', a quem ostivm· nas 
condições, para exerce1• o cargo do director 
do pombal militar. 

Pal'a q11e ccl'coa.r-se·lhe esta attribuiçü,o, 
exigindo-se quo um oficial effectivo, que 
deve ter mis:São mais elevada, do quo a do 
criar pombos (riso), venha so tornar sorven
tuario, ~esse cu.rgo, por uma. lei especial? ! 
( A.poiadõs. ) 

Nestas condit~ões. raqueiro que est3 pro
j <~cto volte á. Commissão de Marinha. e 
Guet'rJ., afim desta cstulal-o conveniente
mente. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto con
juntamento em discussão o seguinte 

REQUERIIIIENTO 

Requeiro qu'3 o projecto n. 72 A, de 1902, 
volta <1. Com missão de Marinha e Guerra, afim 
de ser novamente discutido no seio da Com· 
missão. 

Sala das SG.).:iÜOS, 3 ue julho de 1903. -
Olivei1·a Valladão. 

O Sr. Joaquim Pires diz que . o 
projecto em discussiio revoga um::t lei ante
rior, segundo a qual a direcção do Pombal 
::\lilitar só póde ser exercida por offi.cial in
ferior. O p t·ojecto estende esse exercício aos 
officiaes superiores, porque no momento ac
tual, sabe-se a. importancia ligada aos servi
ços prestados na guerm pelos pombos. 

Em seguida são, successivamente encerra
dos em 2a. discussão os arts. lo e 2° do pro .. 
jecto n. 72 A, de 1902, dete1•mina.ndo que. o·. 
director dq pomba! militar seja. nomeado 
dentre os officiaes effectivos do exercito, fi-. 
cando a.diu.da a voto.ção •. 

(•) i:ste discurso não foi revisto pelo orador~ 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:04- Página 12 de 22 

ANNAES . DA CAMARA 

E' annunciada a 1• discussão do projccto . Vil•iato Mascarenhas Bel'D<ll'uo Monteiro,. 
n. 18 A, de 1~02, reorganizando a marinha: José Bonifacio, João Luiz, Gastão da Cunha .. 
~ercanta naciOnal e dando outras providcn· AstoJpho Dutra, Pcniuo FHho, carneiro de . 
czas. Rezende, Bornardes de Faria, Henrique Sal
. Ninguem pedindo apalayra, é encerrada a les, Calogeras, Sabioo Barroso, Lindolpho 

discussão e adiada a votação. Caetano, Wencesláo Braz, Domin(•ues de · 

E' annunciada a 1 a discussão do projecto 
n. 137 A, de 1902, mandando observar, para 
a reforma voluntaria ou compulsoria. dos 
officiaes do corpo de sa ude. do exercito, o 
mesmo limite · de idades fixado na tab:•lla 

·· a:nnexa ao decreto n. 336 A, de 16 de abril 
de 1890, com as modificações que · indica ; 
com substitutivo da Commissão de Marinha 
e. Guerra. 

C:~stro, Francisco Romeiro, Valois de Castro, 
Ferna~do Prestes, Am?-ral Cesar, José Lobo, 
Francisco Malta, Cand1do Rodriaues Aquino 
Ribeiro, Marçal Escobar, Ja1nes Darcy e . 
Campos Cartier. 

São lidos, e julgados objecto de deUlJeração • 
os seguintes 

PROJECTOS 

O Sr. Soare.~ dos Santo&- ;· N. 42-1903 
Peço a palavra, ' . 

. Autm·ua o Podt':r Executivo a c1·em· e ''egulm·, 
·O Sr. Presidente- Acabo de ser f sem onus para os c_ofres publ!c.os, tmw caixa 

avisado de que ba, .Qumero pa1•a as votações, b~neficente na Brtgada Poltctal desta Ca- · 
e, assim, depois de findas as votaçõ~s darei a pztal 
:palavra ·ao nobre Deputado. 0 c - N. · 1 d t . ongresso ac1onaL ecre o. : 

0 SR. SOARES DOS SANTOS -Sim, se. nhor. A t l 0 F' p d E t· t · d r . . tca o o er xecu tvo au ortza " 
. COIJ?.parecei~l mais os Srs. R_aymu~do Ne~y, a crear e regular, sem o nus para, os cofl'es . 
Aurelw Amor1m, .José Euzebw, Lmz Domm- publicas, uma. caixa beneficente n • Bi'igada. 
gues, Anízio de Abreu, Thomaz Cavalcanti, Policial de.-::;ta Capital. 

· Francisco Sá, Peirara Reis, Pereira de Lyra., 
João Vieira, Esmeraldino Bandeira, Cornelio 
da Fonseca, Vergue de Abreu, Augusto do 
Freitas, Sá Freire, FideUx Alvos, Lourenço 

.:.: Baptista, C1~u~ello · Cavalcanti, F1·ancisco 
Veiga, Ribeiro Junqueira, Rebouçà.s de Car

::, · valho, Hermenegildo de Moraes F1lho, L in-
• dolpho Serra, Lamenha I,.ins, Elyseu Gui
lherme e Angelo Pinheiro. 

.. Deixam de comparecet' com c::msa partici
>' pada os Srs. Wanderley de Mendonça, Ca.rlos 
~: <de Novaes, Guedelha Mourão, Dias Vieira, 
· João Gayoso, Paula.e Silva, ·Soares Neiva, 
,, __ -Ermi.io Coutinho, Malaquias Gonçalves, Es-

tacio Coimbra, Pedro Pernambuco, Angelo 
.•.. Neto, Raymundo de Miranda, Joviniario. de 
t Carvalho, Neiva, Felix Gaspar~ Saty1•o Dias, 

···Bernardo Horta, Pereira Lima, Paulino de 
·: sonza, Vaz de Mello, Juão Luiz Alves, Leonel 
}.',:; li:ilho, Arthur Tor1•es, Eduardo Pimentel, 
:?.- Rodolpho Paixão, Arnolpbo Azevedo, Can· 
?:': :.dido de Abreu, Barbosa Lima, Xavier do 
: :., ·valle, Victorino Monteiro, e Alfredo Varella. 
~: --., E sem causa os Srs. Sá Peixoto, Passos 
~c:· Mirahda, ArthU1' Lemos, Rogerio de Miranda, 
~.:: Itidio do Brazil, Antonio Bastos, Christino 

.Cruz; Raymundo Artbur, Tavares do Lyra, 
t~-- . Arthur Orlando, Euzeb_io ·de Andrade, Felis
~·> bello Freil'e, Leovigildo Filgueiras, Castro 
?j;:,·Rebello, Bulcão Viani).a, Marcolino Moura, 
\;;/•Moreira Gomes, Americo · de . Albuquerque, 
~;/ ·Erico" . Coelho, Belizª'rio de Souza, Bezainat, 

Art. 2. o Será constituída com o desconto 
da importancia de um dia de soldo em cada 
moz, dos officiaes e praças da mesma bri
gada, 20 °/o das multas impostas por faltas 
disciplinares e quaesquer donativos pa·i'ti- · 
culares ou legados. 

Art. 3. o Fica extensivo âquelia brigada o 
dispositivo do art. 4° do decreto n. 193 A,de 
30 de janeiro de 1890 • 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em·. 
contrário. · 

S. R.-Sala das sessões; 2 de julho qe· 
1903.-Cassiano do Nascimento.- A' Com
missão de Orçamento . 

N.43-19Q3 

Manda applicar aos terrenos ott p1·op1·ios : 
municipaes que resultarem de sobras ou 
excessos sobre os alinhamentos das ruas,. 
avenidas, praças,etc, o dispos,·tivo do a1't.15, 
§'8°, lettra a, da lei n. 85, de 20 de setern-
de 1892 

O Congresso Nacional decreta: 
.Artigo unico. O dispositivo do al't. 15, 

§ 8°, lettra a, da lei n. 85, do 20 de setembro· 
de 1892 não terá applicação, quanto, aos 
terrenos ou proprios municipaes que resul
tar~m de sobras ou excessos sobra os alinha-· 
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men tos do ruas, avenidas, praças, ou melho
I'amentcs projectaúos que o governo muni
ci pai tem a realizar. 

Sala. das sessões, 2 julho de 1903. -Augusto 
tle Vasconcellos.- S(e Frei1·e.- Americo de 
Albuqtte1·que.-Con·êct Dutra.-He1·edia de Sd 
-J. Mello Mattos.-A' Commisslo do Consti· 
tuição, Legislação e Justiça. 

E' SJ!ll debate appfovafla a relacção final 
tlo projecto n. 33, de 1903, para ser enviado 
ao Sen1do. 

E' posto a votos e appPovado o seguinte 
requerimento, do Sr. Paula Ramos : 

« Requeieo que soja ouvida a Commis~ão 
de Orçamento-sobre o pt•ojecto n. 131 C, 
(LO H/02. >> 

E' nnnunciada a votação do I'cqnct•imonto 
llo St>. Carlos C a Yalc:~n ti, olfm•ecidu na sossã.o 
ttJ 1 de corrente, cujo teo: ê o soguinGo: 

« Roqueiro q11o Y:í. tt Comrpissílo dr~ Ül'ça
mento o projccto n. 18, du cul'rontc anno, 
afim de 11ue sobre o mesmo interponha o seu 
parecer, na partB que lhe diz respeito. 

O Sr. Cassiano do Nasci
Jnent.o (pela OJ·dem) - Sr. Pre:3'dente, 
V. Ex. acaba de nnunuciar a votaç~ão do re
querimento do nosso collega pelo Paranà, 
Deputado Carlos c~walcanti. 

Poço licen·ça. pLtra observar que t~tl requa
rimen Go deveria acompanhar o p1•ojccb de 
fixação de forças; mas, como V. Ex. precede 
a vuta.ção do projecto da vobção do requeri
mento ... 

0 SR~ CARLOS CAVALCANTI_:Porque Ore
querimento prejudica o projecto. 

0 SR. CASSIANO DO NASCil\IENTO - V. Ex. 
não me comprehendetl; quero dizer que ... 

0 SR. PRESIDENTE - 0 proje'Cto voltou á 
· Commissão do Ma,l'inll3, 0 Guer,•a po1• terem 
sido apre·sentadas emendas e só será dado c\ 
votação depois do parecer dessa. com missão. 
O nobre D6f>ut<1do pelo Paraná, porém, en
tendeu que deve ser ouvida tam bem a Com· 
missão de Orçamento e apresentou requeri
mento nest3 sentido. Tenho, portanto, de 
su~metter á consideração da Casa o requeri· 
mento de S. Ex. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO -V, Ex., 
Sr. Pr~sidente, e o meu honrado collega per
mittü··me-hão que declare que voto contra o 
requerimento; por maior que seja o acata
mento em que tenho a. p~tlavra do digno 
Deputado, quaesquer que sejam· as homena
gens que tribute ao seu culto espírito 
parece•me que o requ01•imento não deve ser 
<tpprovado pela Camara-·primeiro, porque a 

_ Commissão de Ül'camento nada tem· que ver 
·com a fixação de forças de terra (apoiados); 

Vol. Ill ·· . 

segundo, porque tal requerimento só peoduz. 
como resultado p1•otelar a discussão de uma. 
lei annua, como seja a do fixação de forças de· 
tcz·r..t. · · 

l\ Camara sabe que começam a chegar ao 
t•ecmt? ~ ta.bollas orçamentarias e que a· 
Comm1ssao ~c Orçamento tem de so occupar 
de prefe~enCI:t em preparar as leis de meios~. 
porcjue Já vae longa a sessão ordinaria do 
Congress~ e curnpr~ que o Senado pos3a, .. 
sem motrro de queixa, collabo1·a·1· n<1 con· 
fecção dessas leis, acabando-se de vez com· 
esse systema de engulir a Camara, orçamen· 
tos emondaLlo.~ <.t ultima hora pelo Senado,. 
tendo este, por seu turno, do dai' o phwet a· 
orçamentos preparados pela Carnara sem, 
quo tenha ollc tempo de discutil-os e ana
lyiJal-os. 

Ora. eatand0 a . Commbs5.o de Ot•çamcnto. 
quo ~- líiis não é competente para. dizm• sohre
o projccto em face do Regimento o proce
dontcs da Camara, atal'efada ~om toda <1 
materia orç:um~ntaria neste momento, é boro 
de ver quo vao lhe roubar tompo o requeri
mento do nobre Deputado mandando ouvil·a 
sob1·e aquiUQ quo não é âa smt compotencia. 

Nós da Commissão d l Orçamento não 
temos que vee de quantas pmças deve se· 
compor u exercito nacional ; isto é da com· 
petencia du. Cummis~ão de l\-l<1rinha e Guerra. 
A Dó.3, d:L Commissão de Orçamento, só· 
cabe depois na confecção do orçamento ver 
que dotação pudemos dar ao ~Iinistorio d<1 
uuerra, ao .Ministerio til\ Marinha c a todos
os outros. 

Nesta,s condições parece-me, em quo pese 
ao meu honrado amigu, quo o seu requeri
mento, aliás me rapugna. dizel-o a urn ho
mem dB espirito tão conservadot· comJ S. E&.,. 
vem até certo ponto concorrer par<1 anar
chisar o traba.lho,ni:i,o só da Commissão, como
tia propl'ia Camara. 

Nestas condições ouso pedit' a V. Ex. que 
hajtt de retirar o seu requerimento. 

0 SR. Ü::LRLOS CAVALCANTI - C' est t1·op· 
fm·t! E' ir muito longe. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO ·E caso 
S. Ex. não queira convir commigo, appello· 
do seu requerimento para o juizo da ·C:.t
mara.. 
. E' o que me cumpria dizer. 

O Sr. Oarlos Cavalcanti -
Sr. Presidente, permittn. o illustrado Depu-._ 
tado pelo Rio Grande do Sul qu3 eu venha 
apresentar algumas ron1eraçõ3s ás razões
que S. Ex. acaba de exp1mder perante· a Ca· 
mara dos Deputados, em contrario ao reque
rimento-que tive a honm de apresentar por 
occasiã,o da llÍSCUSSão da lei de forças de te1•ra. 
para o exarcicio de 1904. 

i O 
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Tenho DCC8l>Sidade, Sr. Presidente, de ex· 0 SR. CASSIA!:\0 DO NASCIMENTO-, Com-

plicar(L Casa os intuitos quo tive na occasiO.o prehendo o faç.J jttstiça aos intuitos do nobre · 
em quo tlz e~ta apresentação . Deputu.do. 

s. Ex. mesmo, quo a.inda ha. pouco me fez 
;J. justiQa de acreditar que pertenço rí pha
lange dO.l espíritos conservadores. daquel!es, 
portanto, que são systematicamentc con
trarias a toda especie de manil'~stação anar
<:hica, S. Ex. mo.;mo ha de chegar á con· 
vicção de que o meu requerimento não tem 
outro intuito si não o da conciliação da Com· 
missão do Orçamento com a. Commis.;ão de 
Marinha e Guerra , meio dn ~.cabar com a 
-const.a.nto antinomia. que se tem not:Ldo na..'> 
-duas leis que annua.lmentJ são vot:ula.s pelo 
Congt'03 ·o Nacional-lei de t.lespeza. na parte 
referento ao orçamento da guorra e a. lei 
de t!xaçã.o do torças de terra.. 

Diz a lei de fixação constantemente, to.Ló's 
os ao nos, q n:~ o cft'ecth·o da.s pra.\as do ex é r· 

-cito devo ser cb 28.160 liomen:;; ; entretanto, 
posteriormente, ·a lei de Ol'çamento, que 
-dove s er calcada sob a lti de fixação da for
·ça, diz quo o effecéivo llo eitercito não será 
-de 28. 160 pt·aças, roas de 15.000. 

0 SR. CAS::liANO DO NASCIME NTO - Pordã.o, 
a. lei de o1'çamonto não diz que o effectivo 
-do exercito será. de !5.000; apenas CJllSigna. 
YCrba. para esse numero. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-Ül'a, isto não 
·ê um argumento á ll.ltura do nobre Depu
tado! Si ú verdade que expressamente a. lei 

·de orçamento não diz ·quo o e1fectivo do 
do exercito deve · ser de 15.000 homens, li 
tambem .verdade que só dando verba. para 
15.000 praças unicamente, é como si o dis-
~e~c. · 

O SR. CASSIAN'o Do .NASCll\lENTJ-Porque 
:não existem ma.!s de 14.000 praças . 

0 · SR. CARLOS CAVALCANTI-Mas o Minis· 
. te1•io da. Guerra não poderá alistar mais, não 
·poderá. ir além deste numero, visto que o 
orçamento da guerra. apenas lho dá vtu•ba 
para. este etfoctivo. 

O SR. CASSIA:\O no NASCiliJENTO- POdo 
J?.:ldir reforço. 

0 SR. CARLOS CAV.~LCANTI-PIJ.l•a. aca.ba l' 
·de vez com os creditos ex-traordinarios e sup· 
plementares é que a me;Jida se impele. 

0 Sa. MOREIRA ALVES- Esses creditos é 
,que são verdadeiramente ana.rchicos. 

· 0 SR. CARLOS CAVALCANTI-S. Ex. deve 
·ftcar convencido de que foi este o unico in· 
tuito do meu requerimento-acabar de ·vez 
-com a antinomia que existe entre dua.s 
leis, ambas importa.ntissim'\S, votadas pelo 

. .Congresso Nacional. 

O Sa, CARLos CAVALCAl"TI- Agradecido. 
Terminando, faço tambem um a ppello ao 
bom sen 'o laminoso do nobre Deputado e peço 
o seu voto em fwor do meu r nquorimento. 

0 Sll.. CASSlANO DO NASCTME~TO - Agra· 
deço, mM sinto muito não poder satisl'azcl' 
V. Ex. 

O Sr. Presidente - O projecto 
fixando as for~a.s de terra. para o futuro exer
ci cio tem üo ir á. Commissã.o de Orçamento 
pat•a. dizet• sobre o augmonto de despeza. em 
virtude do a.1·t. 123 do Regimento ; mas 
36 para dizer sobre a. emenda. que traz 
actuelle augmento. 

O reqnerimonto, porém, do n..Jbrc Depu· 
tado é mais a.mplo: S. Ex. c1uerquo aCom· 
mis.,ão do Orça.mento ·so pronuncie sobt•e o 
pro,jecto relativamente ao ponto que S. J~x . 
explanou da tribuna. 

O Sr. Carlos Cavalcanti-. 
Peço a palavra. pela. ordorn. 

0 Sa, PRESIDENTE- V. Ex. não pó:le 
fallar duas vezes pela ordem. 

O Sa. CARLos CivALCANTl- Entõ.o peço 
a. palavra para. encaminhar a vota.çã:) ou 
para. uma. oxplicaç·ã·> pe&loal. (Pausa.) 

· O Sn. Pll.ESIDENTE - Ha. uma emenda do 
nobre Deputado ao projecto n. 18, que diz: 

«Terão direito ás pct:-'\S de fardamento que 
se abonam aos recrutas no ensino, gl'a.tuita· 
mente, e ã. gr<~tificação dia.ria de 250 réis.» 

O nobre Deputado a.ugmenfu. a gt•a.tificaç.'i:o, 
por conseguiute, ·de accordo com o art. 12S 
do Regimento, que diz: 

«Tanto na 2• como na. 3• discus.;ão de qual
quer projecto, as· emendas ou ar tigos addi
tlvo; , croa.odo ou augmentando despezas, ou 
rctlnzindo a receita publica., não poderão 
ser admittidos ao dehate c á votação sem 
prévio parecer da com missão de Orç:amento.l) . 

A emenda. do nobra Deputado tem de ser 
submettida á. consideração da Commíss~o de 
Or<;amento para que e;;ta se pronuncie sobra 
·eua.. Mas, o requet·imento do nobre Depu
tado, como já disse, 6 mais amplo: por ellc 
a. Commissão tem de se pronunciar sobre· 
o projeoto. 

O S••. Dricio Filho - Peço a pa
lavra pela ordem. 

O . Sr. Pret~idente - Tem a. pa.
lavra. o nobre Deputa.do; 
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·O·Sr. Brielo Filho (pela m·áem)
Sr. Presidente, creio que a questilu· póde 
ficn.l' llerfeitament:l resolvida. O illustrado 
representante do Rio Grande do Sul impu
gnou o requerimento aprcsent<\do pelo nob1•e 
Deputauo pelo Pu.t·ani1 por considerai-o in
conveniente. Ora, por força. da disposiçilo do 
art. 128 do Regimento es1e projecto tem for
·çosamonte de ir á Commissõ.o de Ol'çamento 
(apoiados), em virtude dn. emenJ.a augmeJl
ta.ndo dospeza. 

A Commíssã.o de Orçamento, p3rém, tem 
de se pronunciar sobre um ponto t•ostricto, 
isto é, sobre a m:ttel'ia. contida U<l cmenLla 
augmcntando a dospeza. V. Ex. declarou, 
·entret:mto, quo o requel'imento do nohl'O 
Deputado devia ser votado por isso que 
pedia o pronllnciamento da Commis~ão, nito 
só sobt•e esca omenda, m:\s sobro outra..~ di.~
posições do projecto, 

0 Sn, CARLOS CAVALCAXTI-Não é exacto. 

O sn. Bàwxo FrLuo - Nestns condições, 
Sr. Presidente, o requol'imento do uobl'C 
Deputado é de~neeessa.rio, como S. Ex. Ines
mo vem deelal'~.r. 

Soria, portanto, Pl'eferivel que S. Ex. o 
retirasse. 

O Sr. Presidente- A emenda do 
nobre Deputado, como já dis~e. augmonta 
despeza. e, logo, por f•n•ça do artigo que 
citei, tem de ir <i. Commisslio de Ot·ço.mento. 

O Sr. Horeira Alves(pelaardem) 
-sr. Presidente, uma vez que o honrado 
representante do Paranã não pôde eltplica.r 
o seu pensamento, tomo a. liberdade de dizer 
o que me parace ser o fim do requerimento 
P.Ol' S. E:t. apresentado. 

Mais uma vez o projeeto de fixação marca. 
quo o numero de pl·aças será. de 28 lUíl 

cous<t que não se cJmprehcnJ.o marcar-se 
em uma lei 28 .00:), qaamlo 0111 outra. ~e 
dá VCl·b:~ sómcnw para 15.0:)0 . (T1·ocam·$6 
apm·te.s.) 

O nobre Dcpul.alio tem toda a m.zão; ~l 
não se pôde dar verba para. as 28.000 praças, 
então raç<1 mos a rild ucçito de fór wa u. f.1zer 
desapparccer essa phantasma.goria. 

0 S~. CA!lL'Jb CAVALCANT1-Apoia1o. E' 
uma. ficçiio. 

0 SR. MOREIRA AL\"ES-Portanto, o l'Oi1l1 J· 
l'imento Jo nobt•e D!lputado está em condi
ções de ser approvado pola Camil.ra. e não é, 
eomo p!l.reccu ao no!J;·e representantiJ do 
Rio Grande, um l'etuerimento anm·clüco, 
incapaz do ser ap;;>t·ova.do pot· um espirito 
consm·vadoJ•. Ninguom, Sr. Presid~n te, é 
ma;s consm·vador do que cu c o u.pprovu. 

F;Llo dt•.ve s~l' accoito, porque o qtw q11r.l' 
o seu autor é justo; S. Ex. quer que nKo 
estejamos a dizer quo tomos um exnl·cito 
de 28.000, Cltw.ndo n::ío temos ~inão 15.000. 
E siniio pollenws pagar mais de 15.0011, pa:·u. 
qu.~ ha.vemos de 1azct· figurai' 28. 000! ! 

0 SR. CASSIANO D) NASCIMENTO- Conse
guintemente,'temos ctna dar nova organi
zaçã.o ao~ bahlhõe~ e rogime:ttos, porque 
só aSôim nós chegaremos aos 28.000. 

0 SR. ~IOREIRA~ ALVES-Tomei a palavra 
~p~nas para encaminhar a. votação, uma ve:z 
qiH~ o honrado Deputado não pJdia mais ex
ternar o seu pensamento o eu me julgava 
delle son hor. 

Poss::> atlirm·tr que o que nolJre Deputado 
quer é que <t Comrnissão de Orça.mento diga 
si nós podemos ou não pa.gar o mtmepo de . 
praças que a Camat•a se julga autor iza•la. a 
fixar. 

O requerimento, pois, está. om condições 
de ser approvado. 

e tanhs e no orça.ment.o, no mntan1o, n:\o se O Sl". Pl"e!!litlente-Os nohrCJs Depu
d~t verba sinão para. 15.000. Pura que não tados não prc,tm·am attonçã.o [tS doclaraçõe~ 
haja.este disparate... da Mesa. Eu tinln dito claramente que o 

o s c c . E, rd d i proje~to d g fixação de for(, as tel' i a de iL• á 
R. ARLos A'IALCAN'l'I-' 0 ve a e- Commissão de Orçamento', para dizer sobre 

ro termo. outro. omcnda do S1•. Deputado Carlos Ca-
0 SR. MoREIRA ALVES- ... S. Ex. quer que l valcanti, na parte relativa a augmeuto 

a. Camara tome em con~ídera.ção o verdadeiro de despeza. Disse tambem que entcn(lia que 
numero do praças para a filiaç.ão de forças o requerimento do SI'. Deputado, para v oHa1' 
e que a Camara vote no orçamento a quantia o projecto á Com missão de Orçamento, não 
para essas 28.00:J, de modo a qu~ não tenha- se referia a este ponto de augmento de des· 
mos na fixação 28.000, quando só damos peza, mas que S. Ex. quol'Íl\ que a Commissão 
verba para 15.000. informasse sobre o projecto na parte re· 

S. Ex:. que1·, pois, que a Commissão de ferente âquillo que S. Ex. tinha explanado, 
Orçamento tliga si o estado. do Thesouro per- isto é , a respeito da di!ferença de 15 .000 
mitte que a vPrba seja tanto quanto baste para. 28.000 homens. 
para o pagamento das /28.000 praças. o nobre Deput:.v.lo do Paraná. assim o havia 

Si, porém, o estado do Thesouro não com- affirmado e agora o nobre Deputado de Per· 
:portar essa despeza, então dê-se verlla m,mbueo confirmou qLle ta~ era o pensa
para. o numero real de praçal; pois é uma. mento dominante. 
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Portanto, o l'equeJ'imento do nobre Depu
tado tem de ser submettido á cJnsideração 
da Camara., neste particalar, ist~ ê, sobre si 
dove ser ouvida. a Commissão de Orçamento 
ácerca daquella differcnça, porque 8obre au
gmento de despeza terá. que <r fatalmente a 
e~a Commi~são, por força do Regimento. 

VM3 ser votado o requerimento. Os senho
res que vobm pJr sua approvil.ção queiram 
levantar-se. ( l'ausa). Foi rejeitado, 

E' annunciada. a votação do projecto 
n. 15 A, de 1003, que autoriza. o Podar Ex
ecutivo a abl'ir ao Ministerio do. Gaerra o 
credito extra.ordin:trio de 2.0:IU:OOO$, para 
occorre1• ás dcspezas cxtraordinarias canso
quentes da occupa.çã.o do Acro. 

Em seguida. é po.lto a. ,·otos e appro,·ado 
em 3• di~cu;são o sJgul:ib 

PROJECTO ·. 
N. 15 A- la03 

O Coll,\lresso Nacional ro~olvo: 

Art. 1.• Fica o Pod•l'· EltOcutivo autOl'i
zafo a :.t.brir um Cl'edito extt•aordinario de 
2.000:000$ pa ·a occort•er ás do8pezas c:dt'a
ot•dinarius consequont<>s da. occupa.çã.o tlo 
Acre. 

Art. 2. • .Rcrogam-se ·as disposiçõ ~s cru 
contrario. 

O Sr. Cal!lsiano do Na!õci· 
JDento (pela ordem} -Sr. PJ•esidente, 
estanJo· sobre a mesa a redacção final do 
projecto n. 15 A, que acaba da ser appro
vado, peço a V_ Ex. qne consulte a Carna.ra 
s i concede dispensa. de impres·Jão para a 
mesmt\ redacçã.o ser votada immeJiata
mente. 

Consultada, a Camara concedo a dispensa 
de impressão requerida peloS!·. C11s>iano do 
Nascimento. 

Em seguida é sem debate apprJvada a se-
guinte .· 

Rli:D.\CÇÃO 

N. 15 B- 1903 

Redacção final do projecto n. 15, deste anno, 
que autoriza o P1·esidente da Repttblica · a 
abrir ao Ministerio da Guerra o credito 
extraordinario. de 2. 000:000$ pa!·a occorrer 
às despezas extraoTdinarias c'nsequentes da 

. occupação do Acre 

O Congre.s~n Nacional decreta: 
·· .· Art. 1.• Fica. o Presidente da Republica. 

autorizado a ab1·ir um credito extra.ordinario 

de 2.000:000$ para occorrer ás despezas 
extráordinarbs consoquentes da ocoupação. 
do Acre. 

Art. 2.a Revogam-se as disposiçõJS em. 
contrario, 

Sala das Commissões, de julho de 1903. 
-Domingos Guimaraes .- Manoet Jiulgencío. 

E' o proje~to envi:J.do ao Senado. 

E' posto a votos o approv11do em 3a dis
cussão e onvi:l.do :1. Commissao de Redacção o 
seguinte 

I'll.OJ ECTO 

N. 22 A-lSOl 

O Congresso Na.cionn.l rcsolYe: 

Ar. 1. 0 São dispenSados dos exames pra
ticas do que cogitam os arts . 28 o 29 do r e
gulamento de 31 de marçn de 1851, os olli· 
ciaoa o praças do exercito, competentemente 
habilitados com os respecu,-os cut·sos das 
armas a que pertencerem . 

Ar·t. 2. • Na parte referente ao as.mmpto, 
fica dorogada. o. Lei n. 39 A, de 30 de j:tneiro 
de 1892. 

O Sr. Carlos Cavalcanti (pela 
m·dcm)-Sr. Presidente, a chando-se sobre a 
mesa. a. rodacção final do projecto que a.ca b a 
de ser approvado, rcqueil·o ~ V. E:t. se 
digne consultar a. C1sa, si concede dispensa 
da impressã o, afim de que essa redacçãose.ia 
discutida e votada imm~diatamente. · 

Consul•ada a Camarn , é concedüh a dis
ponS:l p ed ida . 

Em S:}guih é sem debate approv"-d:J. a. s e
guinte 

REDACÇXO 

N. 40-1903 

Redacçúo final do projecto n. 22 A, de HJOI. 
que manda dispensar dos exames praticos 
de que cogitam os m·ts. 28 e 29 do regula
mento de 31. de maJ·ço de 1.851. os ofllciâes e 
p;·aças do exe1·cito habilite<do.s com os cursos 
das annas a que pe1·tencem , e deroga a lei 
n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, 11ú 
pcu·te 1·e(erente a este assumpto 

O Congresso Naciona.l resolve: . 

At•L I. • São dispensados dos exames pra.· 
ticos de quo cogitam os arts . 28 e 29 do r.e· 
gula.mento de 31 de março de 1851, os.ofii
ciaes e praças do exercito, competentemente 
habilitados com os respectivos cursos d1s. 
a1•mas a que :pertencerem . ·· -· -::~G .. r 
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Art. 2.• n·', parte refe1•ente ao assnmpto, 
fica doroga.1a. a lei n. 39 A, de 30 de janeiro 
de 1892. 

. Art. 3 . • Revoga.ru-se as disposições em 
contrario. 

. Sala. das Com_missões, do julho do 1903. 
-Domtngos Gutllta.l'<'ie$ .-MaMet Fulgencio. 
-Rennenegildo de Moraes. 

E' o projecto enviado ao Senado. 
E' _posto a votos o a.pprova.do om 3~ (lis· 

cussao o enviado á. Cummi.Mitf) do Rodac~ão 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 5-1903 

O Congresso Nacional decreta:· 

ArL 1.• Fica o Poder Executivo autori· 
-sa.do a. abrir um CJ'edito mrtraordinario da 
quantia. de 22:983.~40 para. paga.r ao en"e· 
nheiro. Emílio Odebreckt os vencimentos 

0

de 
sua aposentadori;1. como chefe· do districto 
da. Repartição Geral dos Telegra.phos, a con
ta.r de 29 de março de 1897 a 27 do janeiro 
de 1901, obrigando-se elle a renunciar a. todo 
·direito sobre quaesquer vencimentos de sua 
~ffectiv ida.de durante este tom po . . 

Art. 2.• Revoga.m-se as disposições em 
contru•ío. 

E' posto a votas e a.pprovado em 3• dis-· 
-cussão e eu via.do li. Commissiío do Redacçã.o, 
o seguinte 

·PROJECTO 

N. 233-1902 

O Congresso Nacional -:resolve: 
Artigo unico . E' o Poder Executivo auto

l'izado a abrir ao Ministerio da. Jus tiça. e 
.Negocio3 Interiores o credito extraordiuario 
de 9:000$, para pagamento do pramio arbi
.tra.do peío Governo ao Dr. João Mendes de 
"Umeid.a Junior, lento da Faculdade de Di· 
l'eito. de S . Paulo pela sua obra-Processo 
'Crlintnal Brazileü•.:l-e d?J. despeza coro é' 
.impr essão de 1.000 exemplares dJ mesmo 
~rabalbo; r avogada.s .as disposições em con~ 
'trario. 

O Sr. ~zevedo Marques (pela 
ordem)-Sr. Presidente, informado du que a. 
.rodacçã.o deste projecto se ach:.t. sobre a 
·mesa, vc.>nho pedir a V, E t. se digne con
sult!tr a. Casa, si concede dispensa. de lm· 
_pressão, afim de que esta. seja. di>Ctltlda. e 
vot:J.da. immedía.ta.men,e. 

Consultada. a Ca.ma.ra, é concedida. a. dis
.rcnsa pedida. 

Em seguida é sem dolJate approvada -' 
seguinte 

REDACÇÃO 

N. 39- 1903 

Redacçao flm•l do p>·ojeclo n. 233, de 1902, 
autori.:rando o P1·esidente da Republica <! 

abrir ao Miilistel·io d,, Justiça e Negocio~· 
lnte;-io>·cso c>·edito cxtrao;-clinal'iode 9:000$, 
para ·pagamento tio p;-emio m•liitrado pelo 
I ;o'DerllQ ao )),· . JOiio Memle.~ da Almti•l" 
Junior, lente da z.'aculdarlc <lc lJiroito 1l•: 
S. Ptrulo, pch' sutt ob>·a-/'roccsso C1·itniuat 
llra;;i/.eil·o - e dtt des11e;a com a imp>·ass•1!1 
de 1.000 ex<Jmplaros do ?IWS1110 trabalho 

( Vide projcct.o n.. 106 F, de 1901 ) 

O Congresso Nac\on:~t resolve : 
Artigo uni co. E' o Presitlon te tla. Ropu

bllca autorizado a abrir ao Ministcria da 
Justiça. o Negocios In turioros o erudito cxtra
ordinario de O:OvO$, p:~ra. pagamonto do 
premio arbitrado pelo G.overuo ao Dr. Juã.o 
Mende;; do Almeida. Junior, tente da. F<~cul
da.do de !J ireito de S. Pa.ulo, pela. sua. obra. 
- Pl'ocesso Criminal B1•azileil'o - e da. dcs
poza com a impressão de l. 000 cxempl:l.res 
rio mesmo trabalho; revogadl~~ as disposições 
em contra1·~o. 
Sal.~ das Commis.lÕ<!S, de julho de 1903. 

- Domingos Rodrigues Gttimarães .- Jfano~~ 
Fulgencia, 

E' o projecto enviado a.o Senado. 

São success:vamente_POstos a votos c a.p· 
provados em 2~ diocussao os a.rto. t•, 2• e 3• 
do 

PROJECTO 

N. 4 A-DE 191)3 

O Congr esso Nacional decreta : 
Art. 1. • E' f;ransierida da cidade do Rio 

Pardo p:wa a do Porto Alegre a Escola Pre
pa.rJ. tol'ia. o de Ta.ctica da.q uella. cid<lde . 

Art. 2. • Fica o Governo autol'izado a 
abril' o credito neco..'l.Sario> pora. etfectuar tal 
tl'ansferencia. 

Art. 3.• RevogJ.m-se as disp)SÍ(cões em 
cont1•ario. · 

O Sr. Thomaz Cavalcanti 
(pela ordem) requer ·e ob~em di~pens:.t. de in
ters ticio .para que o projocto, que a.mt.ba de 
ser votado, ontre na. proxima. ordem do úia. 

E' a.onunciád~ a votação do projecto n. 23, 
de 1903, autoriz~10do o Go verno a. ct·ear e 
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C{)ntractar o silrviço steno~rapllico p:tra o 
Supremo Tribuna l Feder al (2" discussão) ; 

O Sr. Pre&ideo"te declara que 
se acha sobre a mesa um requerimento do 
Sr. José Euzebto,pedindo que volte o mesmo 
projecto á respectiva Commissã.o. ., 

Em seguida é posto a votos e r ejeitado oro· 
ferido requerimento do Sr· . Josll Euzehio. 

O Sr. ·orlclo Fllh" (pela o1·dem) 
rcq uer veritil!a.Qâo da votaçãO. 

P1·ocedondo-sc á YOriticaçâo, r econheco-se 
terem vot ado a. fayor 38 Srs. Deputados e 
contra 48-total 86. 

O Sr. Presl<lente- Não lla. nu
me:·o. 

Vu,e·S) t rocedcl' á chamada. 
/ 

Procedendo-se á cbamada, vuriff,Ja~so te
r em-se au:;enhdo os Srs. Rodrigu~ > Ferna.n· 
dos, Bezerril FonteneUe , Teixeira de Sá, 
Celso de Souza, José Marcellino, Cor nelio 
da Fonseca, Epaminondas Gt•acindo, Arro~ 
xellas Galvão, Augm t o de Freitas, Rodri· 
gues Lima. Tolentino_ dos Santoo. Galdino 
Loreto, Heredía de Sá,. Correia Dutra, Fi· 
d~li~ Alves, João Baptista , Gah·lio Baptista, 
S1lva Castro, Cr uvcllo Cavalcant i, Estevão 
Lobo, Ribeiro Junqueira, . Davill Campista., 
Antonio Zacat·ias, Padua Rezende, Diogt) For
tuna e Homem de Carvalho . 

O 1!!\r , Pre sidente- Responde1>arn 
li. chamada. apenas 90 Srs. Deputados . 

Não lm numero pn.ra se proseguit• na vo· 
tação; passa-se a. materia em di:;cussâo. 

Comparecem a inda os Srs. Frederico 
Borges, Alfons::~ Costa., José Moojardim e 
Hem·Iqo9 Bm•ges . 

E' aonunciada a 1 a d.iscussão do projecto 
· n . 137 A, de 1902, mandando pb3ervar , para. 
a reform~ volnntaria ou compulsot•ia. dos 
officiaes do cot•po de saude do exe rcito, o 
mesmo limite de idade fixado na t abella ao
nexo ao decreto n . 335 A, do 16 df:l abi'il de 
1890, com a.~ modificações que indica; com 
sub3t ítntivo da. Commissã.--:> do l\í;u ioha e 
Guerra.. · 

O Sr. Soares dos Santos -
P eço a. p:~.hvm. 

O Sr.Prelll ldente-Temn. palavra o 
nobre Deputado. 

O Sr. Soares doa Snntos co
moça lamentando tor · de vir 1i. tribtma con
trariál' o projccto, pai~ q ue rcconhce os 
attos meritos oo son a.ut 'Jr e d<:~ Commiss!'io 

que emittiu o r espectivo parecer. Tem,. 
porém, sobre o assump~o idéas a.ssentada.s ; 
é, mesmo autor de um projccto que trata. das . 
mesmas medidas, projccto este que, infeliz
mente, não logrou tor parecer . Est ranha. 
que a Commissiio t i veose apressado a mn.rcha 
deste quando muitos existem sobre a ma.
t eria., sendo difficil uma escolha tão r a.pida.. 
E' ltLmenta.vel quo a CtLmara, na pratica de 
um et•ro antigo e no qual o proprio orador 
tem incorrido, queira resolver casos geraes 
como casos part iculares, apressando parte 
de providencias quando providencias t otaes 
podem sor dadas . Lembra que na sessão 
anterior, um collega requeren que se apres
sasse a inserção na ordem do dia do pro
jacto sob1•e o.dministl·a.ção dos pombaes mi
litares, o quo conseguiu , apezar de haver 
um pla.no geral de r eorganízaç5.o do exer
c:to, abr angendo todos os seus serviços, em. 
estudos na Commi93ão de Ma.rinha c Guerra. 
Em geral, sente- dizel-o, as rn.~o lu~ões d~ 
Congresso são tomada.'! mais pela. ie~11euci3. 
dJ sentimento do que pela j ustiça., pela ra
zão. Asslgnou vencido o projecto em debate, 
porque acha. que elle incide nos mesmos
er ros da. lei que act ualmento t•egula. a ma· 
teria, tr~endo a desharmonia entre dir eitos 
que .até hoje são julgados equivalentes. AléDL 
disto, o · projecto tem incongruoncias ; de· 
termina. medidas que se repellem . Accr esce · 
que o pr ojecto, a bem dizer, não tem pa-
recer da Commissão de Marinha e Guer ra . 
De facto, foi apenas assigoa!lo pol' tres
mombros dess:l. Co.lllmis.são, ma.s com a. cir~ 
cumsta.ncil\ que desse3 t ras um a.ssignou: · 
vencido e ou tro com l'estricções, ficapdo, 
portanto, isolado o lllustre relator . Pol' isso,. 
como t amem pelas duvidas que suggere, O· 
orador aprcs!lnta. á Mesa um requerimento. 
para que o projecto volte á Commissão de 
Marinha e Guerra . (Muito bem- ; muito bem.)· 

Vem á Mesa , é lido, apoiado e posto con·· 
junctamente em discuss..'i.o, o seguinte 

R P.QUEJUMENTO 

«Requeiro seja ouv ida. a Commissão de· 
Marinha e Guerra sobre o projecto n. 137 A,.. 
de 1902. · 

Sa la. das sessões, 3 de abril de 1903 .. -· 
Soa1·es dos Santos ,» · 

Ninguem maiS pedindo a palav ra, é oncat·
rada. a. discussão e adiada. a vota~. 

E' annunciada, a 1 a discussão do projecto-
n. 273 A, de 1902, restabelecendo no MuseU: 
Nacional o Jogar de naturalista ajudante da . 
secçã.) de zool•>gía, equiparand•l ·o, para . 
todos os e.ll'eitos, aos dos as~istente3 da. refe
rlda repartição, e dá out ras providencias. 

Ninguem pedindo a pa.tavl'a,é oncel'radtt a 
discussão e adiada a vota~ão. 
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Vão a. imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 4.4 - 1903 

Abre à ve1·ba (}a «Sec;·etari<!· do Senr.ilo Fe
clenJ.l» do orçamento do Jfin islel'Ío du Ju.!· 
tit;a e Nc_qocios Iu le•·iores, Jllll'a v e;,:e;·ci
çio de 190'2, o ci·eclib supplemcmt,.,,. de 
491$088, jlara lwgamellfti a um po;-l!Jii·o, 
di~jlensado com todos os vcllcimeu!"·'• c a 
wn conliauo, lOfJIIr C1"CtJ.ilu . lwl, em 'Gii-l llde 
da r.leliúera~·,To do Scnad<> de ô de tle~embro 
de 1902; com sabslililtivo 1/<t Commi~.<,io de 
Orrammto 

(Yide projocto n. 41.2, de 1902 , do Sen:-.do) 

A' Commis~ã.o de Oi•çamento foi presente 
a proposição do Senado n. 412, ttc HJ02, 
abt•indo á. rubrica 6a do art. 2° da. lei n. 834, 
de 30 de dezembro de 1901, um ct•editv sup· 
plementar de 491$(188, parn. pagamento o. 
um porteiro, d ~spensa.do com todos os ven
cimentos, o a um continuo, log~.r creado, 
assim como aquella dispenso. decl'e to.da, pela 
deliberação daqueUa. Casa, do 6 do dezemur.> 
de HJ02. A Com missão está da pleno accordo 
na approvação da. medida, mas, :J.ttcndendo 
a. quo o exercic:o, a. que ella. sJ refere, já s'' 
achl'l encerrado, pensa. ser "certa.do substi
t11ir a designação do credito de supptement ar 
para extraordinario, o assim propõe cp1e a 
proposição seja substituida pela seguinte: 

I 
d? Ministerio da. Justiça. o Nw•ocios Inte
noros, para o exercício do J 902. o credito 
supplemcnti.tr de 40l$088, seotlo 274$430 para. 
p:~.~amcnto de venctmcntos dev idos ao pC)l'· 
tetro tla scct•etana! dt.~pensado do S!Jt·viço 
com todo~ os veoc1mentos, por clolilJeração 
do Senado do 6 de tlozombro do L 902, a contar 
desta da.b atú o fim do mesmo e~ercicio · 
e_216$658 llo_s rrue c~mpetorn , em i gual pe~ 
rtoi?, em vtrtndc do t·crorido acto, a. um 
continuo, loga.r creado com os vancimentos 
da. _tabella em vigor ; 'revogadas as dlspo
:c·aço:~s om contrario. 

Sonatlo Federa.!. 2.) de dezembt•o de 1902. 
~ .Tosd Gomes Pinheiro Machado, Vico-Pre
Sidonto do Senado. - A/be1·to Jo.wJ Gonçalws 
1• Sacrot~u·io- - Gcll e;·oso Po11ce 2'' Sccre.: 
t~rio. - llem•iquc tla Silva C'ouÍi-.tho , ser· 
Y ID.Io de 3° Soct·eto.l'io. - JosJ de ,11111eid a 
Bw·;·eto, 4• Socrctario interino. 

N. 45-1 003 

Aul01·ba o Pocloll" Emncutivo a aliri>· ao Min·:s . 
le1·io d a. .Tusliça e Negocias Intel·iotes o. 
C1·cdi:lo e:ctrao1·dinario de 4:200$, em otn-o, 
pa1·a c~tle;l.d~t· ti despeza com a ma mrl tmção, 
110 est;-an[tei/'O, do etlum no ela Escola P oly
teclmica Asdnwat 1'cio;ei;·a de Souza, que 
em 1901 oõte11e o premio de que trata o· 
Codigo <lo Ensino 

O e ongresso Nll.cional resolve: O Codigo dos Insututos Otnciacs do Ensino· 
Artigo unico. Fico. aberto ao Minl~terio da I Supe t•iol' o Secund11;rio. estatne no . art. 221 

Ji1stiça e Negocios Interiores 0 et•edito ex- q~1e o alul!lno dos tn~tJtutos de enswo supB
tra.ordina.rio de 491$088, sendo 274$ 430 par(l. nor 9ue ttver comp:etado_ os estudos e for 
pagamento dos vencimentos do po1•teiro da cla.ss11'ica.olo peh• cong~cga~o, de accordo com 
Secretaria do Senado , dispensado do serviço o art. 222, como o pwnerro estudante ontre 
com todos os vencimentos, c 216$658 po.ra o~ q'!e com elle freque~tarem o cur·so, terá 
pagamento de um continuo ct ·.\ mesma s0 cre· drrett~ ao :premio de vra;gem á Europa ou á 
taria., ambos a contil.t• de 6 de dezembro de Amer:tc:L, <tfim .de s~ :~.pplt~ar a os e3tudos p01• 
19(2, data da. resolução daquella Ctosn. do qu~ tiver pred1lecçao ou <~.,9Uel!os que forem 
Congresso que decri!tou um 0 outro a.cto, o- des;gnados pala. COf!/irl'egaça.o, arbitrand?-lhe 
31 do mesmo mcz e a.nno ; revogadas a.s disa o Governo a q ut\nt.~o. quo Julgo.r sullicxeotc.· 
llosições em contrario. po.r a sua tnanntençao. 

S. R, -SuJa. da.s Com missões, 3 de julho Em mensa.gem de 19 de maio ultimo in for .. 
de 1903.-:- Cassiano do N ascimento, presi· ma. o St· . Pcsldcnte da Repubtica que o ala-
dente. - Urbano Santos, relator _ - Gal1><1o mo o da Escola Po!ytechnica. As.lruba.t Tobcei
Oar!lallwl,-Fmncisco S<L-1'-rancisco Veiga· ra do Souz(l. se acha no.s preditas c ondições, 
- :C.Cuu·indo P itta. - Anisio de A1íreu, tendo obtido a· classificação no anno lecti v o 

N. 412-1902 

(Do Sen:Ldo) 

O Congrosso Naclon;tl resolv..:! : 

de l9:J I, pJl' cujo motivo o Governo mat•cou. 
o prazo de um a nno para sua. pertn.'\nencia. 
no Oltt•a.ng~it·o, a.rbitrilndo para sua manu
tenção a importo.ncb de 4:20:J$1JOO em ouro,. 
para cujo dispendio pode a necessar ia au
Wl'ÍZ'lQlio. 

At•tigo unicÓ. E' abel'to (L vorbi\ 13• -Se- A Commis;;ão do Orçamento, tendo em 
Cl'ehrh do Seuado Fc.jcr;~\ -do orçamento vista a disposição citada e a exposí•;·ii.o feit<.~,. 
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·tem a hom·a. de apresentar á. consideração 
. tla Ca.marJ. o seguinte: 

PROJECTO 

O Congresso Naciona.lresJlve: 
Art. 1•. Fic2. o Pooer Executivo autori

:za.do a abt'ir ao Ministerio da. Justiça. e Ne
gocias Interiores o c1•edito extl•aordina.rio de 

· 4:200$000 em ouro pa.1•a. attender á despeza. 
.. -com a. ma.nuten~o, no estrangeiro, do alu
.mno da. Escola Polytcchnica Asdrub:.\1 Teixeira de Sour..a.,que. no anno lectivo de 1901, obte
ve o premio instituído pelo art . 221 do Co-

. ·digo dos Inst.itutos Otnciaes de Ensino Supe· 
.rior e Secunda.rio. 
· Art.. 2•. Revog3.m-se as disposições em 

..contrar io. / 
· · S. R.-Sala das Commissões, 3 de 'iulbo de 
'!1103.-Cassiano do Nascimento, presi'aente.
Urba,~o Santos, I'ela.tol'.--Galeci'o OilrMlhal. 
- Jilraricisco Sci.-Ani.:;.:o de Ab,·et' · -Fra1l· 
.cisco Veiga.-Laurinck Pitta . 

N. 45- 1903 

:4utot"iza o Pode1· Eo;ecutivo a ab1·i,. ao Minis· 
terio da Justiça e Negocias Interiores o 
c1·ed 'to extmo;·dinm·io de 1.7:250$, sendo : 

· :13:25()$ paYet indemnizaç<7o ao D1· _ João 
. · Vieira de Arattjo,- P''ofessor d l ! Faculdade 
· de Di1·cito do Recife, da despera de im

p,·ess<To ele dttas ob1·as, e 4:000$ para paga1· 
ao mesmo· p,·o(esso1· o tmnnio a que tem 
direito 

O Codigo dos Iustitutos Officiaes de Ensino 
·•Supel'Íor e Secunda.rio, a.pprovado pslo de
. creto n . 3.890, de 1 de janeh•o de 1901, 
prescreve no art . . 35 quo o membt•o do ma-

cO Codigo Penal Interpretado:. e « A Revisão 
dos Processos Penaes», d'l lavra do professor 
daqu ~lla. Faculdade D1•. João Vieira. de 
Araujo, pol' cujo motivo solicita o credito de 
17: 250$, sendo 13:250$ para iodemniZ!l.l' ao · 
reftJrido professor da. despeza. com a impressão 
dos seus trabalhos, segundo o calculo da. 
Imprensa Nacional, na. razão de 9:600$ para 
2.000 exemplares dos dous volumes do «Co
díg·o Penal Interpretado•, e 3:650$ para 1.000 
exllmplares do volume «.A Revisã.o dos Pro
cessos Pena.es :., e 4:000$ p1ra. pagamento 
ao mesmo dos premios qlte lhe for::t.m arbi· 
tra.dos. 

Em vista do exposto, a Commissão de Or
çamento. tendo em consideração a..~ disposi.
ções citadas, apresenta á. considera.ção da. 
Camara. o seguinte 

PROJÊCTO 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. I.o Fica. o Poder Executivo autorl· 

za.do a abrir ao Ministerio da. Justiça e Ne
gocias Interiores o credito extraordina.rio de 
17.250$, sendo 13:250$ p1ra. indemnizar ao 
DL~. João Vieira. Lte Araujo, professor 'da Fa
culdade de Dheito do Recife, a despeza com 
a)mpresilão de sua.s obras «0 Codigo Penal 
Interp!'etado» e «A Revisão dos Processos 
Penaos• , e 4:000$ para. pagar a.o mesmo os 
premios que lhe fora.m arbít rados por esse~ 
trarolhos, tudo de conformidllode com os 
arts. 35 e 36 do Codigo dos Institutos Offl
cia.e3 de Ensino Superior e Secunda.rio . 

Art. 2 . o Revogam-se as . disposiç.ões em 
contrario. 

Sala das CommissõJS, 3 de j!llho de 1903 • 
- Cassiano do Nascimento, Presidente.-U,·· 
bano Santos . -Laurindo P itta. -Galeão Cm·· 
valhal.-Frarn;isco Sd.-Ani.;io de Abreti.
Ft·ancisco Veiga. 

N. 47-1903 

.~ .gisterio que comjmzer tratados, compendios 
·:·e memorias scientifica.s imporhntes acerca 

.. ·.de matarias ensinadas no estabelecimento, 
terá direito á hnpi'essào do sen tr,1balho por 

·eonta do Theiouro, si a congregação, em 
, · oscrutinio secreto e por do ::s terços dos vo;os 

.da. totalid·1de· dos seus membros, o entender Auto"'i·iza o Poder Executivo a abi'Ír ao Mir~is- · 
_--·de utilidade para o ensino, não excedendo a . terio d'! .Justiça e Negocios J,~teriores o. 
·. ;êdiç!'.il de 3.000 exemplares. O a.rt. 36 credito ex!raordinario de 4:900~, sendo · 
:.:_ .. accrescent:i. que, si a mesma congregaÇão, por 2:540(6 para attende.,. à d espeza com a pu-
:· •identico processo, considerar a obra de me- blicação d o 1líemoria llistorica da Factl~;. 
, i'íto eJtcepcional on de extraordina.ria van- dade de Medicina da Bahia, relativa aos 
~:·.' .ta.gem. para. o progresso da -sciencia ou para annos de 1900 e :1901, e 2:360$ com a da 
·. o ensino, o autor terá, além daquelle favor, «Re~>ista dos Cursou da mesma Fact1ldad11, 
· ·um premio arbitrado pelo Governo, sob in· concemente ao cm1ta de :1902 
, . .í'ormaçã.u do dire.::tor, de 2:000$ a 5:000$0()0 • 
. : Em Mensagem de 19 de maio ultimo, o 
:~: }Sr. Presidente da. Republica. declara ao Poder 

lLegisla.tivo que a Congregação da Faculdade 
.de Direito do Recife deliberou que se acham 
.nas supracitadas condições as duas obras 

O Sr. Presidente da Republica, em. men
s~gem de l 9de. maio ultimo, expõe a neces
sidade da abertura. do um credito de 4:000$ 
para se1• empregad~ na publicação da «Me-· 
~o ria Historíca~ da Faculdade de Medictllt\ 
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'd<\ Bahia.. t•clativa ao5 annos de 190J c I!JOJ ,c 
da «RevisW. do~ Cul'S03»,da m esm:L F:.\cuhhtdc 
t•elatlva a 19fl2, do accordo com o ()uc pre
screve o Codigo dos Institutos Officia.es de 
Ensino Superiot• c Secunda.rio. De facto, o 
citado codigo ostatuc no a.rt. 202 que em 
cada estabelecimento de eu5ino sup.erior 
lmverá una «Revista dos Cur503» da Fa
culdade ou O$Colll.. accrcsccntando no art . 20S 
que stu qimpt•essão soi'á. feita. n:.t ~ypogr:1phia 
em que S•3 publicarem os actos offlciu.es» ; no 
art. 208 institue a «Mcmoria Historica.», a 
(!ual, no diz J, • do art . 215, «dep~i~ de appl·o
vadll., será remet lida. ao Goveroo, allm do ser 
impressa o distribuída». Ora., d isto se conclue 

·.1uo o citado Codigo incmmbiu ·todas estas 
1lospezas ao Thes ,uro., por cujo motlvo a 
Commissão de Orç .Lmento SLtbmctte á c:>n.>i
tloração da Camar a o S3guinto 

PROJECTO 

O Congres;;o Naebnal r Mol ve: 

Art. 1•. Fica o Po.ier Executivo autori
zado· a abrir ao Ministerio da. Justiça e Nr.
~:ocios rnteriores o credito o.draordina rio 
da '1:900$, sondo 2:541l$ para at~ender á des· 
ueza. com :.~.publicação da «Memoria Historica» 

. (la, Faculdade d(l Medicina da Bahia, rela· 
t iva aos annos de 1900 e 1901 , e 2:3<30$ com a 
da «Revista. dos Cursos», da mesma Faonl· 
dade, concernente ao anno de 1902. 
. Art. 2•. Revogam-se a.s disposições em 

-contrario. 

Sala. das Commissões, 3 de julho de 
1003. - Cassiano do Nascimento, Presi · 
1lente. -U1·bano Santos . -Galeuo Om·vallw.l. 
Francisco Sâ.-Anizio de Abreu .- Francisco 
·vciga.-Lallrindo Pitta. 

.EXPOSIÇÃO A QUE SE REFERE ij PARECER 
SUPRA 

·sr. Presidente da .Repnbliea - Tendo o 
"Ministerio da Justiça. e Negocios Inter iores 
de occor1'ur a diversas· despe~s. para- as_ 
.quaes não dispõe do dota.ç.ão orça.menta.ria 
onde poilsam se1• comprehendída$; torna-se 
.necessario que se solicitem do Congresso 
Nacioml os credites precisos; á vis ta dos 
mot ivos expostos; 

Os arts. 35 e 36 do codigo dos Institutos 
Ofiiciae~ de Ensino Superior e S·3eundario , 
approvado pelo decreto ,n. 3 ;890, de ' 1 da 
janeiro de 190l , .dispõem que o mombro do 
magi$t 3rio que compuzer tratados, compen·.,. 
dios e memorla.s· :.;cientificas impor tan tes 
acerca das materias-ensinadas wrá.dircito á. 
i mpre.>São do· seu·t1•aba.lho por conta do Go
verno, si a · congregação, em e3crntinio se

·Cro)to e .po1•dous terços de votos da totalidaie 
·:oz. lil 

dos seus membrvs, o j ul .~at• de nLil i•bllo p:u•;t 
o ensino, n5.o cxco lcmlo, pJt'Cm , •lu ;: .000 
cxcinp1aros a edição imprcss:• :t con ta do~ 
cJft•a.;; publicos, e que, si '' congl·Og<'CflO con· 
siilerar a obra de msrito ex.ccpcio·n,tl ou de 
cxti•aordinuri<t vantagem pa1·a o progt•esso 
da. s::iencia Otl pil.l'a. texto do ensino, a lém da 
impt'essão, terá o autor dil•cito a. um premio 
a.I·bitr.ldo pelo Governo, mCllia.nte ioformat;>ã.o 
do dire:Jtor. o nunca iu fm·;o·: a 2:000$ ou su
pario:• a. 5:0:JO.)OOrJ. 

Tendo o l ente d<\ Facu ldade do Diroilo <lo 
Reci fe Dr . .Jo:io Vieim de AraujJ :Lpt·c
SI}tn.ndo á f<~.culdado o.s t1·a.loal hvs do Stl:.\ 
lavra., intitulados-O Cod·iyo l'enal ·in lel'Jli'C· 
taclo e A Reviscro dos I '1·occssos 1-'cna.es
f<>ram c~ta.·; obras considerarias pela roopc
cti v a c .. mgi\lgação nas condições dR~ dispo· 
siçõc.3 acima cita:la.s; torna-se, pois, necc~sa· 
rio o credito de 17:250$, sendo l 3:250.S para 
indemnização, ao reforido lente, ela <lC-~110za 
com a. impressão do h cs trabalhos, sc~uado 
o calculo fei to pela. Impron&'\ Naciomd, nll. 
raziio de 9:60[)$ I>:tra. 2.000 exemplares dos 
dons v;olnmos do Coc!iyo !'eM/. it~lor}'o·et<t([O, 
e 3:65'1$ para 1.000 cxcmpht rcs do volurnC\ 
da, A Reviscro dos Ptocessos P eowes, e 4: 000$ 
para pagamento do premio que foi (crbitrado 
ao mesmo lent3 p:Jr esses tritba1ho~ . 

Para dar cumpi•imento ao disposto no 
art. 215 do citado Codigo dos Institutos de 
Ensino Superior e Secunda. rio, no SOJHido de 
serem impre;j&as a.s Memorias Histo1·lcas da. 
Faculdade de Melicina. ru~ Bahia., l'Cia.4lv~ 
aos annos de 1900 e 1901, apl'08Cn~os polos 
lentos Drs. Al rredo de Brito o Donclool!\no 
Ramos .e approvaoiu.s p •la. rospeotlva. con
gregação em sessões de 4 c 11 do julho do 
190~, é Pl'eciso o c1•edito de 2:540$, tn.moo1u 
segundo o calculo feito pala Imp1•cnsu. Nacio
nal, para a imp••essão de l.OUO oxomplaro~ 
dCl cada uma dessas mcmorias sendo 2: li5.~ 
da. de l9oo·e 365$ da de 1901. 

Torna-se ta.mbam preciso o credito do 
3:360$ pa.ra a impreasã.o da brochura do 
.1 .000 exemplares da revistll. dos cursos da 
mesma faculdade, relativa <.W a.nno de 1902, 

O art. 221 do mencionado Co::ligo de En· 
sino Superior dispõe que o· alumno dos in
stitutos do ensino superior que tiver comple· 
tado os- estudos e for ·classificado pela 
congregação. como o primeiro estudante entro 
os que com.elle fr.equenta.ram o curso terá 
direito ao premio de via.gem á. Europa. ou á 
America, aftm de se applicar aos ostudos 
por ·que · tiv&l.' prodilecçã.o ou llquellol que 
f6r3m designados pela congrogat;-ii.o, arloi· 
traudo.o Govel'nO a. quantia quo julsar ~11f· 
fi:ciente ·para a. sua. manutenção. 

Infól'mando o dh•actar da li:scoln J>olyto
chnica.; em ofiic:o n~ 193, de 2D do dezembro 
de l9J2; que foi laureado coro a medalha. 

i1 
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Morsing o alumno da dita escola Asdrubal Votação do projecto n. :3s6, (le 1902, auto
Teixeira de Souza, cor1•eepondente ao anno l'iza.ndo o Podor Executivo a abrir ao Mi-
de 1901, o qual, portanto, estâ na~ condições nisterio da Fazenda o credito oJttl'aordinario 
exigidas pelo rot~rido artigo, p1u·a a con- de 2:883$200, para dar execução á sentença. 
ces~ão de premio de viagem, foi marc.,.do que condemnou a Faz~nda Nacioual a p:.gar 
pelo Governo o prazo de um anno para sua a D. Eugenia. Terreão Corrêa .de Araujo os
permanencia no estrangeiro. E', pois, mist(>r vencimentos que o seu finado marido, juiz de 
que se solicite do Congresso Nacional o direito em disponibilidade, bacharel Lin
o~edito de 4:200$, ao cambio pa.r; em que foi dolpho Hisbello Corrêa. da Araujo, deixou de 
arbiirada a impor•t(J.ncia da despeza para a receber (2' discussão) ; 
suo. manutenção. Votação do Pl'ojecto n . 408, de 1902, auto-

Tendo a brigada policial do Districto Fe- rizando o Poder Execu tivo a. abrir ao Mi
lJBral deixado de cumprir uma das clausnlas nisterio da Industria., Viação e Obr<\S Pnblica;;;
(lo contracto celebrado, eiU 30 de março de o creJito extra.ordinarío de 7:26~$':l74, para 
1895, com D. Therez't Barbosa. dos Santos, realizai' o pagamebo a Arthur Bello, !'une· 
pa1•a o arrendamento da fazenda de sua. cionar.io da Repartição Geral dosTelegra.phos, 
propricdo.do, denominada «Rio Grande» na de vencimentos que lho são devidos (2"' dis· 
fraguozia de Jacarépaguii, c rclativam&nte cussão); 
ao pagamento, na razão de 26(3.,..~66 me!:!Saes, Votação do projecto n. tl4 A, de 1902, re
dos n.Iugueis voncidos de 1 de novembro de la ti v o â emenda do Senado ao projccto n. 94, 
1898 a 3! de ma.rco da 1900, dia antel'ior deste anno (264, de 1900) <la Ctunara do:; 
dquelle em que devia termínat• o mesmo Deputados, que autoriza o Governo a pro
contracto, propoz a dita proprietaría. a com- roaar o pt·azo concedido á. Sociedade Montepio
pGteoie aaoão, tendo obtido do Supremo Tri- G0~a.rc Economia dos Servidora~ do Estado 
bunal Federal, em gráo de a.ppellação, seu- para indemniza.r o Tltesouro Federal da 
tença. flworavel por accJrdão n. 809, da 29 quantia do qu~ lhe é devedora, até que essa. 
de outubro de 1902, em virtude do qual foi instituição regularize sua; si.r.uação, podendo 
condemna.da a Fttzenda Nacional ao paga- mesmo relev al-a do pagamento J.as impor· 
mento da quanth de 5:207$072, sendo : ta.ncbs em que ficou alcançada. no anno de 
:53'1~3 2.~ dos a.lug ueis dó referido periodo e 1899 (díscusoão unica ) ; 
673$766 de custas do processo. Votação do projecto u . 123 B, de 1902, re-

Veritlca-~e. porta.nto, a necessidade de lativo á emenda. do Senado ao projectO' 
credito de igual quantia de 5:207$072 para n. 123 A,· de HI02 (n. 2\lô, de 190 I) da Ca· 
cumprimento da sentença de que se trata.. mara. dos Deputados, que autor iza o P oder 

Submetto, pois, o assumpto 6. vossa apre- Executivo a conceder a Jesllino da Silva. 
ciaQio, afim de que vos digneis r esolver Mello, ou a companhia ou em preza que or
como julgardes acertado sobre hes creditas. ganizar, a construcção de uma ponte met ll-

Rio de Ja.neiro, 19 de maio de u:103__ lica e de madeira sobre o Rio Grande, no 
D l J S ·-'· logar denominado Cachoeira do Maribondo, 

r. ' ' """m. entre os Estados de S. P a.ulo e Il'li nas Ge-
O Sr. Presidente_ Não havendo raes, e a permíttir a. constr ucçã.o, na refe· 

ad · t d ridu. cachoeira, de varias obras , sob as con-
n a. ma1s a ratar, esigno para amanhã a dições que eshbelece (discussão unica) ; 
seguinte or.:em do dia; Votação do projecto n. 236, de 1902, auto--

Continuação da. votação do projecto n, 23, rizJ.n!lo o Podar EJtecutivo a conceder licença. 
de 1903, autorizando o Governo a crear e com todo o ordenado, at~ um an no, ao con
contractar o serviço stanogra.plüco para o ferento da. Alfa.ndegu. de Santos José Joaquim 
Supremo Tribunal Federal (2• discussão) ; de Miranda, para t ratM• de sua Sil.ude onde 

Votação do projecto n. 24, de 1903, auto- lhe cpnvier (discussão unica.); · 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis- Vo'ta.ção do projecto n. 252, de 1902, 1·ele~ 
terio da Industria, Viação e Obras Publicas vando ao ex-Deputado Joí:to de Siqtieira Cilr· 
o ct'edito ex:t"raordinario da 8:719$139, para va!QU.nti a presct'ipção pa.m recobimeoto de 
pagar ao 2° officia.l dos Correios de Alâgoas suli3idios correspondentes ao tempo decor~ 
Fra.nci~co Aureliáno Barauna ordenados que rido de 18 de dezembro de 1891 a 20 de j [l<· 
deixou de receber (2a discussão) ; neiro de 1892 (discussão unica) ; 

Votação do proj Jcto n. ~5, de 1903, auto· Votação do projecto n. 364, de 1902,· auto-
rizando o Poder Ex:acutivo a abrir a o Minis- rízando o Poder Executivo a abrir ao Minis
tel.'io da. Fazenda o credito extram\iinario de terio da Justiça o Negocios Interiores ·o ci'e~ 
3:000$000 pa.ra eíl'ectuar a restituição orde· dito extraordinario de 30:230$670 para li.. 
nada polo decreto n. 574, de 3 de julho de execução da sentença confirmada poraccordão 
1899, em favor de Agostinho José Cabral ou do Supremo Tribunal Federal, que anmillou 

.!Jeus legitimos herJeit·os (2• discu$são) ; o decreto de 26 de m '\io de 1894, reformando 
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o alfer_es da. Brigada. Policial desta. Capital 
~a.poleao Gonplves Guttenbl!l'g (3• discus
s.w); 

Votação do projecto n. 113, d·.! HJ02 atlto
riza.ndo o Poder Ex~Ciltivo a abrir ;o Mi
niste:rio da Justiça c Negocias Interioro3 o 
credito extraordinario de 4:2005, ao cambio 
par, para premio de viagem ao alumno da 
Faculdade de Medicina da Bahin. Antonio do 
Prado Valladares (2" discussão) ; 

votação do projccto u. 372, de 1902, auto
l'izando o PoJ•lr ExecuHvo a abt·il· ao 1\linis
terio da Fazenda. o credito extraordinario do 
84:755$170 par:\ ptlgamento tiO c:~pitii.o Jnsé 
Ferreira dos S:1ntos, em virtudo Je scnten•.'a 
passada em julgado (2a discussão) · 

Votação do projecto n. 72 c~, d: !90:2, dc
te~miua.ntlo que o directot• do pombill militar 
SOJIIo nomondo dentre os offlciacs o!fectivos 
do exorc!t.., (2'" discussito) ; 
V~tacao do projecto n. 18 A, de 1902. reor

gamzando a marinha mcrcanta nttcional e 
dando o!:-tras providencias (I• digcussão) ; 

Votaçao do projecto n. 137 A, de 1902, 
mandando observar, para u. reforma volun.
taria. ou compulsoria dos offlcia.es do corpo 
de saudo do exercito, o me.;mo limite de 
idades fixado na tabella. annext\ ao decreto 
n .• 33Ci _A, de lG do abril de 1890, cum a~ lliO
dificaÇ\oes que indica, com subst,itui.i,-o da 
Commissão do Ma.rinh:t e Guerra 1\' dls-
cussi'io) ; · 

Votação do projecto n. 2i3 A. de 190~. 
restabe1_ecend~ no Museu Naciona.l o lagar lie -
na.t~tral!stn. a,]udantc da secção de zooloO'i1J. 
oqt~tp~traudo-o pu.ra. todos os otreitoB, aos "do·. 
ass1stentes da referida rep11.1'tição,e dá outras'. ·. 
providencias (Ia discussão) ; . . ·· 

:.l" discus.>lio du projecto ri. i, de l 00? to r~: 
nando .~Pplicave~s ã~ oura.s du, compet~ntúa;
r0 UUH\O e do Ulstrtcto Fetleral as disposi-.- · 
ÇoJs lla loi n. Stô, de lll de jtmhG (t~ lRG5 
com as alterações quo propõG ; . ·_' 

;p di;cuôsão do projocto n. 4.\, de 1903 
transferindo tla. cida.dc do Rio PardQ para.~; 
de P~rto Alegre a gscoln. Prcparatoria c de::· 
Tacttca. daq uolla cidade, Hc;~ndo pat·a isso -
auto~·izado o Governo a abl'ir o noccs~!l.l·lo: 
crcdlto : •• 

:3" discussão fio projocto n. :H4, de 1902 
au~oJ•iza.odo o Poder Exocutivo a abl'iL' a6· 
Miniscm•io d<~ Industria, Vi;,~ção e Ohra.s P11•·~· 
blicas o ~l'Ot.lilo extraordinat•io de t 17:uOlJ$000 
ao CJmbto do 27 d. po1• 1$ pat•a pa<>amento· 
à Companhia Yictoria. u. Min11.s, cossionaría.'· 
tla. Estraua de Fert•o Llo Victol'ia a. Diu.man,t 
tina, da garantit\ do juros do Q •:. M unno,. · 
correspJudentos ao c:~;el'cici•) cora•ento, ll[lr,: 
fórma. do decrow n. -1.:::l7, elo 1 do feYereírQ·' 
ultimo. 

Levanta-se a snssão us 2 l '2 hor[IS dil. 
brdo. 

27•t SESSAO El~ 4 DE JULHO DE 1903 

Ao meio-dia procede-se á chamada., a que drigues Salda.nhn., Her·olia. de Sá, Corrêa. 
re~pondem os St•s. P aula Guitnariles, Alen· Dutra., Sá. F1•eire, Galvã.o Bapiíst<t . Silvo. 
cat• Guimarães, Thomttz Accioly, Jottquim Castro, Louren~o Baptista, Bezamát, La u· 
Pires, Eugenio Tourinho, Sú Peixoto, Ené:J.S rindo Pitta., Henrique Borge~, Cruvollo Ca
Martins, Raymundo Nery: Aurelio Amorim, valcantí, Mauricio .de Abreu, Oliveira. Fi
Ro.,.orio do Miranda, Jos() Euzobio, Santos, gueiredo, Carlos Teixeira. Bnndüo, Estevão 
Ro~rigues Fernandes, Chri~tino Cruz, Ray· Lobo, Va.z de Mello, Rihoiro J nnqueira, David 
mundo Art.bUl', Anizio de Abreu, Virgllio Campista, Francisco Bernardi no, Aniher o 
Erigido, Eduardo Studart, Gonç:Llo Souto, Boteibo, Carneiro do Rezende, Bueno <la Pai 
Tavares de Lym, Eloy de Souza., Fonseca e va, AntonioZacha.rias, Lamounier Godof1•edo, 
Silva., Trindade, Teixeira. de Sá, Celso de Manoel Fulgenoio, Nogueira, Galeão Ca.rvu.
Souza., José Marcellino, João Vieira, MoJ•oira lllal, Moreira da Silva, Jesuino Cardoso, Bllr
Alves, Jutio de Mello, Elpidi:l Figueiredo , nardo do Campos. Costa. Junior, Ferreira 
Angelo Neto, Epa-minondas Gra.cindo, Arro-~ Braga., Miranda Chaves, José Lobo, Leite 
xell'JS Galvão , Rodr igues Doria,Ollveira. Val- de Souza , P&ulino Cal'ios, Alvaro de Cal'· 
la.dão, Domingos Guimarães, B11lciio Vianna, valho, Cand!do Rodrigues, AztJvedo MarqtJe.~. 
VcJl'gne de Abreu, Para.nhos Montenegro, Ro- Rodolpho Mir:~.nda., Hermcnegildo de Moraes 
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Filho, Joaquim Teixeira Brandão, Bernardo 
· Antonio, Lindolpho Serr a, Lamcnha Lins, 
Francisco Tolentino, Paula Ramos, Abdon 
Baptista, Soares dos Santos, Germano Ha.ss· 
locher, Angelo Pinheü·o, Domiu~Cos Masca· 
renhas, Gassia.no do Nascimento, Vespasiano 
de Alb11qner que, Diogo Fortuna o Homem de 
Carvalho. 

Abra-se a se.~sã.o. 

E' lida o posta em dis~us3ã'J a acta.. 

sponsa.bilitla.de do que não diss!), a.pron?ita. 
a o~casião, IJUO se lhe olfcrJco 110 momento 
em que so discuto a acta, para. f<tZtJr esta. 
declaração, que certo dispensal'tL qualquer 
corrigenda. lH> · sentidl) de lh·ma.r bem o seu 
pensa.ment.>. (Mttito bem; muito bem.) 

· Em seguida , e app1•ova.'.ia a. acta da scs.<;ã.o 
antecedente . 

Pasm.-so ao expediente. 

O S•·· .:\..lenea•· Gul:m.aL•âes (1~ 
o sr. l\loreirB ill;l v e• ( ~obte (' acta) Secl'el(!1"io) procede á leHnra. do seguinte 

-Yom ap3na.s fazer a dccla.t·~ç1i.o de que as 
pala.vrM por ellfl proforidt~s hontem sobl'O EXPEDIE~TE 

um req_uerimento aprosento.rlo pelo honrado OlTicios · 
reprcsen tanto do Pa.ra.n;~,c llojc publiCJada.s no . · 
JJiario do Oo>~!JI"esso, não .ka.duzcm perreih· ' Do Sr. Ministro da Justiça. o Negocias lute
mente o s:lt1 penslmento e não foram por. riores, de 3 do COl'l'tmte, oommunicando quo 
elle revistas. foi designado o dia. 16 de agosto, proximo 

Si a. reda.c(;ão dos debates th•esse, comô é vindouro, afim de proaeder·se á nova. eleiQ~o 
de pra.xo em casos ttos, feito a decla.l·ação do pa.ra os c~rgos .~e Deputados pelo 2 d!S· 
que es.sas pa.la.vra.s eram publica.dM á ·l•cvolia tricto dest~ Ca.plhl. Inteirada.. 
da correcç:ão por parto da.quelle que M pro- Do Ministerio da. Fazenda, do 3 do cor· 
feriu, nada. teria a. dize1•; uma vez, porém,que rente, acompa.nhando a seguinte proposta. do 
fo1•a. :a ellas pu blic 1da.9 sem a. rilllpecti 1'!1. nota Poder Executivo d:t receita e dospe:.:a. do 
e não e~tando dispo.>to a carregar com a l'C· exercício de 1904: 
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RECEITA GERAL 

Aft. 1. o A receit~ geral dil RepuiJica dos Estndoa UnidDs do Brnil é Ol' <:nda em 
ouro 46.598:910~89, pnpel 256 . 240:000$000 e se~:i realizada com o prcdncto do (ttte fOr 

arrecadado dentro do exercício da. presente proposta~ sob os seguintes litnlos. 

OURO PAPEL 

~, 

Ordinarta I 
Irnporta.ç lo 

1 . Direitos de imPQrta.ção pt1-rn consumo • • • • . • 33.000:000.$000 123.750:000$000 

~· E~pedientc de generos livreB de dh·eiLos de consumo, $ l.G00: 000$003 

3, Dito de Cllpo.tazilu, 

·l. Armazenagem , . 

õ. Tua de estatística 

. ' . ' 

Entrada1 sahida e estada de navios . 

6, Imposto de p h ar6es 

7. Dito de d6cns , , . . ' ' . 

Addicionaes 

8, 10 "f• sobre o expediente doR gener<>s livres de direitos 

·Interior 

: O, Renda da Estrada de Ferro Cen tral do Brazil 

10. Renda. do Correio Geral. , , • , • • , 

$ 

$ 

$ 

soo: 000$000 

100;000$000 

$ 

·1.100:000$G00 

3. 500: 000$00C, 

270:000$000 

$ 

10:000.$000 

t62:000$00Q 

ao. ooo :000$000 

6. 300:000$000 

33,400:000$000 i 66.ôQ2:000$000 

85 
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'l' ransporte 

.'. · : '· H. Renda. d os Telegrapho~ I .I 
· ·,.12. Dita <la. Fazentla de Sa n~a Crnz e o n~ras 

\:-' >i~. Renda da Casa de Corre.ção • 

., 
I 

.... 

: ·· • . _i4. 'Di~a da Impre nsa Nacional e 1Jia1·io Offioial. 

15. Di ta do Laboratol'io No.cion>\1 de Aoalys ~s . 

iô~-- Di ~ <!o a Aa·a•mws, • • 

17. Dita da Ca.!ia <la Moo<in. 

., 
I 

18. D ita do GymnaRio l'iacional 

t9; .Dita tlo$lns~. tio~ Sut·clos-Mudoa e d,J~ meninos C.Sgo~. 

20. Dita do Instituto Nacional de Musica • • .• • . • 

21. Diln das m~tlrlculas 110~ eslah"leclmenlos de ins~ 
h·uoç ão supeo·iot• . . • 

·22. IJit1 tla Assi~toncia a Alien:ulos 

23. Dita a rrecadada noB consulados 

. 2-t; Dita de propt•ios nacionaes . 

· '25; lmp_oi!to de- sel!o • 

.26·. DHo de transporte. 

· ·27 . Dito de :l i /2 °/0 sobre o caJ)ilal da~ lo tet•iaa federaes 
e 5 ° I o s~l.~e as est.adoaes • • • 

28. Dit-o sobre snbsidios e vencimentos 

29. Dito sobre o consumo d'agua • 

30. Di to de 2 i /2 °/0 sobre os dividendo& dos t i tulas de 
· companhias ou s ociedades anonymas . , , 

31. Diao sobre ~asas de srort de q11alqui!r e!pecie, n:1 
Capital Fedefa[. • • • • • • • • • . • • 

32. Dito de transmiseões de a.polices e embarcaçõ~s . 

33. Dito sobre annuncios ~m cartazes. , • • 

31. Contribuição <ias eompanhias ou em prezas de ea-
tradas de ferl'o e ou tras • • • • • • 

35 . l~oros de terrenos de marinha . 

36. Laudemios • , . . . 
37. Premias de depositas publicos • 

38. Taxa judicia:ri~ • • • • • • · • • 

ountJ 

33. 400 : 000$000 

350:000$000 

$ 

$ 

$ 

$ 

s 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

850:000$000 

$ 

3;000$000 

s 

$ 

40:000$000 

s 

$ 

' 
$ 

$ 

f 05: (i(J6$667 

$ 

$ 

$ 

$ 

34.749:006$667 

i66. 6<:12:000$000 

r.. 000: 000$000 

50:000$001) 

10:000$000 

300; 000$000 

no:ooosooo 
21}: 000$000 

10:000$000 

i 00; 000$000 

20:000$000 

3:000$000 

300:000$000 

380:000$000 

$ 

250; 000$000 

15.000:000$000 

4. 200:000$000 

2.300:000$000 

3.360 :_000$000 

i . 700: 000$000 

1. 300:000$000 

i 0:000$000 

700:000$000 

i:000$000 

i .270:000$000 

30 :000$000 

80:000$000 

40:000$000 

HO: 000$000 

203.356:000$000 
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OCRO PAr&L 

'f•·~nRporte . . . 34 . 7 ~<J : ()i)(\$ôôi 203 .35G:OOO~OOO 

Consumo 

39 •. Taxas sobre o fumo . . . . . . . . . G. 200: CXIO.)OOO 

40. Di~a sobre bebidas. . . . . . . . . . 4.800:000~000 

4L Dita sobre phosphoi'OS . . . . . . 5.800:000~0 

42. Ditna su!Jl·e o sal de qualquer twoce<ltncia , .. . . . . 4. 300; 000$000 

43 ~ Dtta sobre calçado . . . . . . . ! . 300: 000~0(! 

it. Dita sobre ,·elas . . '. . . . ·~IJO:ttOO.~íl!llt 

45. Dita soll•·e pel'fumarias . . . . . :)."J{) ;()()~()()0 

46. Ditn sobre o!speeialidades pharmaceulieas nacior~~oes 
e estrangeiras. . . . . . 550:000$ú00 

47. Dita ~ubre o vinagre . . . . . . 1GO: O ll0~000 

48. Dita S•)brc coa Bervas • . . . . . . 000:000~00 

49. Dita sob1•e cartas de jogar . . . . . i~0:000$000 

50. Dita ~ob1•c ohapeus . .. 900:000$000 

M. Dita f<Ob1·e hengalaa . .. !0:000$000 

52. Dita sobre tecidos • . . .. . 8 . 000: 000$000 

Bxtraordinaria 

53. 1\lontepio da :.'\farinha. . . iã0$000 i30 :0003000 

.5t. Montepio militar . . . . . Sú$000 250 :000$000 

55. Dito dos empregados publico• • . . 7:000$000 'i 50 : ooosooo 
56. lndemnisações . . . . . . . i0:000$000 1 . 000 : 000.~000 

57. Juros de ,capHaes nacionaes. . 300:000$000 300:000$000 

,58. Di tos dos titulog da estrada de ferro da Bahia e 
Pernambuco . . . . 1;614$222 s 

·s9. Remanescentes dos premios de bil hetes de loterias •• . . . . 25:000$000 

&J. I~sto de transmissão de propriedade, no Districto 
ederal . • • . • . . • • . • . • . .. . . 2. 000:000$000 

'6!. Dit'o de industrla e prolluõea, no Distrioto Federal. . . 2' 6~0:000$000 

35.0ô8;5i0$889 244 2ii:000$000 
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Tr anspoa· te. • • 

Renda com applicação especial 

Fundo de reggate do l'apel-moeda : 

i.• Renda em papel )ltoveniente do a rrendamento 
dae Eetradas de Ferro da únitio . • • • • 

2.• Producto da cobrança da dhidafnetiva da União, 
62 em papel . • • • , , • ·• • , • , • 

3. o Todas e quaesquer rendas evenltllles percebidas 
em papel . • • • • • • , • • , , • 

4. • Os saldos que forem apurados no or~amento : 

Fundo de garanlia do papel-moeda • 

: 1. o Quota de 5 %, ottro, soba·e todos os direitos de. 
i importação para consumo , 

2.• Cobrança da di vida activa, em ouro. , 

3. 0 Os saldos das taxas arrecadadas em ouro, dedu· 
zidos os serviços q ue, nesta especie, o The· 
souro é obrigado a custear • • • • • 

4.0 Producto integral do art•endamento das Estradas 
de Ferro d a União, que tiver sido ou fô~ esti
pulado em ou~o. 

5." T odas e qua.esque1• rendas e \·enluaes em ouro. 

64 . Fundo para a caixa do resgate das apo!ices das Es
tradas de Ferro encampactas : 

Arreodau:ento das mesmas Es lradu de Ferro 

F undo de amor t ização dos emprestimos i .. ter nos : 

( 1. 0 Receita. prove':lieote da venda de generos e de 

l 

propr1os nac1onaes. • • • • • • , • • 

65 Depositos : · 

2. • Saldo ou excesso entro o recebimento e as r es
~ituições • • • , 

oun.o PAPEL 

35.068;510$88'.) 244.2ll:000$000 

350 :000$000 

600 : 000$000 

. • • . 1. 200 : 000$000 

$ 

• • $ 

8.250:000$000 $-

400$000 • 
$ 

H0:000$000 · $ 

10:000$000 $ 

. i 60 : 000$0QO i.65S: 000$000 

200; 000$000 

5.000 ~000$000· 

43.598:910$889 253 .2i'ol:000$000. 
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SESSÃO EM 4 DE ,Jt:r.IIO DE i903 

Tt·~nspo!' l<'. 

liG. Fundo . destinado (t ~ ·1bras c te melhor:\menlo.; dos por
tos, execut~das V. cusL:• (l<\ U ni ;'io : 

Rio de J anoiL·o 

:lllnranh;'io . 

Natrd • 

I' a ra hybtt , 

Paranngu(~. 

Uecif~ • 

.Maceiu (.Jaragu~) 

Florlo.nopol is • 

R io Ornnde d o Sul . 

Ar~. 2.• E' o Governo nulotüado : 

OU R O I 
1- --

43 -.,q~ · ntc,~s~, , l· .,-,, " J •l ·"M•I""' • ~..,; ... -.111...: ' ..... . ., .... ... . vv\J ._" ;vv 

3,(i{)l);(;j(l!,iiJJ 501) :000?0~ :0 
. . ... I 

:I 
I 

·I 

J 

:1 ;;o : ooosoc•o 
:?00 :000$000 

:130:000$000 

100:000$000 

100 : 000$001) 

800:000S0tl0 

100:000$000 

t :>0: 000$000 

~00 : 000.~00() 

t.o A emittir corno antecipação de recei ta, no el(ercicio desta propos ta, bi lhetes do 

T besouro até á somma de 25.000:000$, IJtte serão r esga t-ados ate o flm do mesmo e xorcioio. 
Art . 3.• A receber e res t it uir, de conl'ormidade com o disposto no nrt. 41, de; lei 

u. 638, .de 17 de setembro de i Sãf , o> dinheiros provenlen la> dos cofres de o~phi.ios , d e 
ben s de defHnlos .., a.u~entea c do e Te nto, de pre mias d~ loterio.s, lle depasitos dÍu ca ixas 
e conomieas e montes de soccorro c dos deposita s de outt·as or i g-ens, oR s a.ldos c1ue t·~sul

t&rem do encontro das entradas com ns sahidas poderão ser applicadus ás amorHz~ções 

dos empres timos in ternos e os e~ees3os das resti tuições aerao le<ados no balanço elo e"tereicio. 
Ar!. 4.o A cobrar do irnposto de i mportJ ção para conRIUllO ,25 ~; em ouro san do G % 

para o f undo de garanti~ e 75 % papel. 
Ar t . 5. • A cobra r pm·a o fu ndo desti na.do ás ol>r3s de melhot·ament-o dos por tos execu· 

t ados á custa da União : 
r - A ta•a d e f !i %, ouro, sobre o valor officitJ.l dn impor taçiio do por to do R io 

de Janeiro . 
11 - A taxa de um :1 cinco réis por ki logramma. de mercadot·ias que for car regada 

ou descar tegacla segundo seu valor , des tino ou pr ocedeMia dos ou tros por tos. 
§ · P o.ro. a ccelet':tl' a, ex~caçiio das obras r efe ridas po1erá o Governo aceitar donaLivos , 

ou mesmo auxílios a t.itulo oneroso, ofler eoidos pelos Esla1os. municipi05 ou a ssociações 

interessndns no melhorament o, comt:tnto quê os encargos r esultnntes de taes au:tilios n~o 

excedam ao product.o do ta~a indicada • 
. Art. 6. • Continuarão em vigor todas as d isposições das l eis de orçamento aniece~

dsntes, que não ver sarem parlicu lnr mente s:>bre a finção d a receita e despeza , sobre 
a utor i zação para marcar ou a ugmenb r veucimento3, refor mar r epartiçõe3 ou legislação 

liscal e que não tenham sido - e~pressamente revogadas • 
. A r t . 7. • F icam revogadu !ll! disposi ções e m contrario. 

Vol, lU 
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DESPEZA GBRAL 

Ar~ . i .o A despeta geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil 6 Ji~n da em 

Rs . 46.020:668$9G9 -, OUl'O, e Rs . 249 .883:438$8!)9 - , papel, a qual será distril;u lda 

l'~los respeclivcs r.Iiniaterios na fórma especificada nos artigos seguintes: 

Arl. 2 . 0 O Presidente da Republica é autoriLado a despender p<>las l"epartições dG 

Minielerio da Justiça e Negocias Interiores e com os serviços designados nns seguintes 

>rerl>as a quantia de Rs. 5:45.2.~467, ouro, e t7.838:135}.3i8, papel: 

i. Subsidio do Pr~sidente lia Republica. ··, . . 
.2 . Subaidio do Vice-Prealdente de Republica , 

3. De~poza eon1 o pa.lacio cl~ Presidencia. da Republica: . 

4. Gabinete do Pre•idenle da Reptl'blica 

5. Subsidio dos Senadores 

6. Secretaria do Senado. 

7 . Subsidio dos Deputados • 

8. Secretaria da. Camara. dos Deputados , 

9. Ajudas de cuslo aos memhros do Congresso Naci.onal. 

10. ·Secretaria de Estado • ·• , • • , , , 

H. Gabinete do Consultor Geral da Repuu llcn. 

!2. Jusliça Federal. • • . 

!3. Justiça do DistricLo Federal 

i4. Aj udas de custo a magistrados • , , 

15. Policia do Districto Federal 

.iô. Casa de Correcção. 

i7. Guarda Nacional • 

18. Junta Commereial • 

19. Arcbivo Publico • 

20. Assiatencia a Alienados . 

. . 

· 21. Dlrect-oria Geral de Saude Puulica ·, • 

1!.2. F aculdade de Direito de S. Paulo. , 

• I • • 

23. Faculdade de Direito do Recife • , . . . . 
:24. Faculdade de 1\Iedloina do Rio de Janeiro. . . 

O:JRO PAPEL 

i 20:000$000 

36:000$000 

101:440$000 

33:000..~ 

567:\1()()$000 

339:932$!18 

i. 908: 000$00i) 

473:868$ii8 

90:000$000 

365:603$H8 

19:600$000 

8!9:768$118 

3H:329~9 

6:000$000 

3. 776:438$863 

216:893$939 

29:000$000 

37:~118 

84:276$!18 

661: 3i7$098 

1.814:859$000 

200:240$000 

304:780$000 

627: 032$236 

A tranapor~r. , , • • • • • • • • • • .. • • • i3. 09~:32.3$91)3 
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OURO PAPEL 

T,·ansporte 13.091: 323$003 

25. Faculdade· de Medicina d~ Bahi!l. 617:HG$SOG 

25, Escola Polytechnica 484:9Sl$U B 

~. Escola de Minas 243: 700$000 

28. Gymnasio Nacional . '523 : 553$354 

29, Escola Nacional de Bellas Artes ;:; : 452.$-167 i26: 852$23G 

30. Imtituto Nacional de i'.Iusica 182: 4S2$H.S 

. 31. lns·tiluto Benjamin Constant . 200:218$1:1.8 

32. Instituto :\aciona! dos Su>·dos Hudos HS:279$U8 

33. Billliotheci\ Na~ionnl • i 86:8i2$HS 

34. -Mn~eu NacioMI. 147:G73~HS 

35. s~r~OIItll~t·ios do Culto Catholico f81: 0GO$O()(J 

3G. ~OCCOI'l'DS Pul;licog, 100:000$000 

37. Obras • 300 :352$118 

38. Col'po de BomLeiros 788:601$199 

39. Magistrados em disponibilidade 384 : 000$000 

!lO. Eleí~õcs Federaes • 20:000$000 

,!l, [tmpregado~ de Repartições extinctas f :800$000 

42. Eventuaes. . 100:000$000 

5:452$467[ t7 .838: 135$318 
. I 

/u·t. 3.' O Presidente da Republioa é autorizado a. despender pela Repartiçfi:o do 
Minister io das Relaçôee Exteriores, com 05 serviços designados nas seguintes verhas, em 
ouro, 1.013:000$000, e em papel, 631:920$0()0 : 

ou ao P APEL 

1. SecrQtaria de Estado . . . . . .. 216:920$000 

2. Empregados em d isponibilidade. . .. . 70:000$000 

3. Extrnordinarias no interior • . . . .. . 45:000$000 

4. Commissões de limites . . . . . . 300:000$000 

5. "Legações e consulados • . . . 848 : 000$000 

{i . Ajudas de custo. . . . . . . . 120 : 000$000 

7. E s traordinar ias no u:tarior , . . . . 45:000$000 

L013:000$000 63! :920$000 

91 
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Ad. 4. 0 O Presiden~e da Repulllica é autorizado a despendel' pelo Ministerio dtt 
l\lnrioha, com os sc,·viços desígno.do> nas seguintes verbas, a quanti:J. de 97:soesooo ou1·o 
e 28.~19:460$2i1, em papel: 

OURO PAPEJ.. 

1. Secretaria de FsL~do , . . .. . 208:676$000 
-

2. Conselho ;s'aval. . . . . . . . . . . . . . . 46:840$000 

3. Quartel General . . . . . . 97:031$000 

4. Supremo Tribunal MilitM . . . .. . . 26:040$000 

5. C<Jn tadoria . . . .. . . . .. . . . . 234:213$000 
: 

6. Comn~issaríndo Geral da Armada.. . . . . . . . . 43:760$000 .. 
7. Auditoria. . . . . . . . . . . 2{:782$000 . 

8. Corpo da Armada, etc,. . . . . . . . . . ' . 3. 006:2~0$000 
.. 

9. Cot•po de MarinheiroB Nacíonaes . . . w . . . . . . . . . i. 981 :385$860 

tO, Corpo do lDfantaria de Marinha. . . . . . . . . . . 302:968$660 

H. Araenae~. . . . . . . . . . . . . . . 3.009:446$278. 

12. Capit!lnias de portos . . • . . . . . . . . . . . . 432: 559$000 

13. Balisamento de portos . . . . . . .. . . . 50:000$000 

H. Força N aval. . . . . . . . . . . . . . . 4, i28:Q79$154 

15. :Hospilaee. . . . . . . . . . . 379: i Si$000 

16. Reputição da Cart:1 1\Iaritima. . . . .. . . . . . 745:850$000 

i7. Escola Nava l, etc. . . . .. . . . . 386:000$000 

18. R et'orm a dos . . . . . . . . . . 677: 021$609 

19. Companhia de In validos. . ' . . . . . . . 133:477$000 

20. Armamento e ~quipamento • . . . . . .. . . . 100:000$000 

2!. Munições de bocca. . . .. . . . . . .. . . . . 7. 548:869$650 

22. ·Munições uavaes . . . " . . 1,350:00~$000 . . . . . . .. . 
23. Material c1e construcção naval. . . . . . . . . . . . i. 300 : 000$000 

24. Ob~as. . . . . . . . . . .. . . . 480 :000$000 

25. Combusti v e!. . . . . • .. . . . 900: 000$000 

26. Fretes, e tc . . . . . . . . . .. . . . . 220: 00()$000 

27. Eventuaes . . . . . . . . . . ... . . . . 210:00()$000 . 

.28. Commissão em paiz estrangei ro . . . . . . . 97:800$000 $ 

97:800$000 28 .9l 9:460$2K 
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SESSÃO E.-M 4 DE JUI.IIO DR 1!)0:1 

Art. 5. 0 O Presidente da Repuhl ica é autorizado a despon.ler jl! la Hcpartiç:Lo do 
~lin istedl) da, Gue1·ra, com os ser"Viçns designa'.!-:>~ !l lS .s~gu :r:~e-;;; Vt:í•!Jas, a. quan tia da 
30:200$0!JO om·o e de •17.517 :156$670, em papel : 

1. Administmçi\o Geral. 

.2. Supremo Tril.>ttnnl Militar e Auditot•es . 

S. Dit-eeçiio Geral de Contabilidade da. Guen·a 

4. In tendencia Geral da Guerra 

5. I nstrucção militai·, 

<l. A r senaes, uepositos e fo d nlezns 

7. Fabr!cas e Lalx>t•atori•Js • 

S. Servlco de Sa.ude , 

{l. Soldos e gt•atific:>.~ões. 

10. Etapas, , 

·H. Cla83es innctivas 

12. Ajudae de custo 

13. Coloni as miliiares . 

14. Obras miliLa.r.,~ . 

i5, Material • 

.. 

16. Commissli.o em palz estrangeit·o , .. 

i 

l 
l 
- ~ -.. 

l 

ot::~o 

"I 
·i 
:I 
-I 

:;o: zoosooo 

in : o-It;~oo 

1-13: soo~uoo 

23S: 3iü$1i00 

2$1 : 2!1$000 

t.o2o: so.J~;,oo 
Li2\1:Ji1:;\ ll l 

3;;o ·.Si l:~~o 1 

20() :000$000 

125: Eoo~ooa 

2 . 300:000 ~000 

8. 436 : 895~000 

$ 

------------
:30 :~00~000 47 .517:1;;6$ôi0 

Art. 6 .o O P residen 'e da Republica é aurorizado a de;pender pel·' Mini~terio dl\ I n
·dus tria, Viação e Obras P ublicas , oom os serviços deoigna~lo; na.~ seguin tes v~rh~s, em 

·lluro 4.522:569~147, em papel, 67.991:621$8-i>9 : 

·t. Secretaria de Estado. 

J! , Estatística. 

3. Correios .. 

4, Telegraphos . 

.\ tl'anspor~nr. ~ . . . . ~ 

ovr.o 

I 
I 
r 

1---~ 

10:3 :000~000 

304:801~1 22 

PAPEL 

307:024$000 

332 :614~500 

10. "it!3 :{22$800 

7. 735:320$000 

1------'-----
407:S01.$122 1 1\<, 128 :OSI$30 
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Transporte. . 

5 . Auxilias á. ngl•icultura. 

~· Agasalho e transporte de emigran1es espontaneos . 
7. Subvenção ás ~ompanhins de Na-,·ega~:.ão 

8. Garantia de juros • • , • 

9. Estrada de FerN Central do Brazil , 

H. Obras federaes nos Estados. 

. • ! 

12. Obras Publicas da Capital Federal • 

13. Esgoto da Capital Federal • . . . . . 
14. llluminação Publica . . 
15. Fiscalização. ·, • 

iG. Observatorio As tronomico . , .. . . 
i7. Repartições e loga1·es extinctos 

18. ·Eventuat:!s . " • • • • • , -. • 

OURO PAPE L 

407:801$122 10.128:031$300 

815$000 t!0 :040$000 

!J. 579:079$363 

531:273$662 

3:600~ 

. . . 

194:301$880 

2.788:00ii!i92 

3. 734 : 548~955 

30:891:417$340 

2.468:634$500 

2.447:639$500 

4.8!2:098$ú00 

6.28:288$662 

4i6:71~00 

84:600$000 

'.li :200$000 

iOO: 000$000 

-------1------
4.522:569$147 67.9~1:621$829 

Art, 7. • O Presidente d&. Republicn. é autorizado a despender pela. repartição do 

1\~inisterio da Fa_zenda, com os serviços desig nados nM seguintes 10erhas, em our o-

40,351:647$355, em papel 86.985; 144_$871: 

ou ao PAPEL 

L Juros e mais despezas da divida. externa , • • • • 17. 034;466$66i 

2. Idem e amortização do emprestímo externo para o 
. · resga.le das estradas de fer ro encampadas • . 7 . 318:373t33!l 

3 . Idem idem dos emprestimos intaroos de 1868, iB79 e 
1jl97. • • • • • • • • • • • 2.286:065$000 9.213:420$000 

4. Idem da diTida interna , 

5. Pensionistas. 

25.756 :084$000 

6 .839:99-J$612 

26 .638:905$001 41..809:4~12 
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6 . · Apo~entados. • • 

1. Theeouro Fotiel'al 

8. Tribunal de Cont:l5 . 

Tl'~nsporte 

9. Re~bedoria da Cllpital Fed6rl.ll 

iO. Caixa de Amo\'lização. 

U . Caso. da i\loeda . 

12. Imprensa Nacional e IJ ia;·io O(flcial 

f 3. Laboratorio Nacional de An:tlyRe>. 

H. Adminiskaçiio e mt.~t eio dos proprios e faze11da~ na· 
cionaes. . . . . . • . 

Hi. Delegacia do Thesouro em Lond1·es 

16. Deltgacias FiRcaes. .. 
17. Alfandegas • 

i S. )Ilesas de Rendas e Coll ec to l'i~s 

19. Empregados de repartições e Jogat·cs exti nctos . • 

20. Fiscali~açiio e mais despez:ts dos impostos de con-
sumo • •••• . · . • 

21. Com missão de 2 o/o aos vendedores p::u•uculares de es-
tampilhas. • • • , • • • . • • • • •. 

22. Ajudas de custo. 

23 . Gratificação por serviço.> tempor.lrios e extraordi
nar•os • • 

24 . · Jtt ros dos bilhetes do 'l'hessur o. • • 

25. Idem dos emprestimos do Cofre de Orphãos . 

26. Idem dos deposites das Cni:s:ns Economicas e Monte 

OURO 

2ô .633:rojsoo1 4J. soo: 19:3$612 

2.75:/:191$173 

1.081: 105$000 

403 :000.$00(1 

350:700$000 

100:000$000 

3G:(j()()SOOO 

8:806$3<Jô 

. . 

30.2 : 682.$500 

686 :540$000 

L 460: 340$000 

94:000$000 

75:280~000 

i .Mi :Ml0$000 

'J .48.3:0! 1$600 

1.780:306.$000 

74:550$986 

2.3t9:400$000 

200:000$000-

40:000~00 

60:000$000 

480; 000$000 

650: 000$000· 

de Soccorro • • • • • • • • • • • . • 5.700 :0~00 

27. Idem diversos , • • • • , • , • • • • •. 

28. Porcentagem peln cobr1.1nça executiva das di\· idas da 
União . • . • • . .. • · · · · • ~ · · 

29. Commlssões e corretagens 

30. Deapezas even tu aes. • • 

3l. Reposições e restituições . 

32. Exercicios findos . . 
33. Obras. 

34. Credi,os especiaes • • • • 

.I 50:000$000 

i OO :OOotQOO 

;5:~0~0~1 20:000$000· 

6:000$000 150: 000$000 

50:000$000 45:>: 000$000 

100: OQOSVOO 2. 000:000$000 

. . . 780:000$000· 

i . 845 :933$958 

23.821 :247·$3tí5 74. 947; 144i87tt 
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.•. 

3::;, 

: Sô. 

37. 

ANNAES -DA CAl\!ARA 

I 
ou no 

Transpol'te , 
,-. '! !'3.82l:2·l7~-3;),':. 

I 
' AI'?LICA~Ão.l I! A ll.UNI!A ESr~Cl<l L 

Fundo de resgate e de gnran tia do pa;Jcl· moeda. I 
Idem d~ amortização ~los empl·estim~s i ntet•nos : : l 
Iderr: para a. Caixa de resga le das ap, lices das Es-

tradas de Ferro encampatlo.s . • .1 

S.370:{0')$ü00 

s 
I 

Hi0:00:)$00.!1 

33 . I -iam para aa obras de melllornmen~os dos po1'los. -I 

) 

:l. 000 : 000$0001 

.. 

AI·t. s.• E ' o Govarno aútori :aco : 

rAP&L 

74 .9H:tH$87l 

2 . 1r.i0: 000$000 

5.200: 000$000 

1. . õ:-.S: 000$00ú 

3. 030; 000$000 

&3 .985:t44$87:1 

i.• A abrir no e:<:ercicio de 1903 creditoe -~uppl~menlac·es, até o maximo ele 8 .000:000$, 
-ás verbo.s indicadas· na tabella qtte acomp1nh::1 a presen te proposta. A'e ve1·bas
Soccorros puulicos- e- Exeroicios fi ndos- poJeri o Governo abrir Cl'aditos supple
.mentlre3 em qualquer mez do exercício, com lauto que sua ·totalidade computada com a s 
dos demais creditos abertos não exceda o maxi mo fixado, re;pailada quantJ à verba -Ex

·ercicios findos -a disposição da lei n~ · S230, de-3 de sete1nbro de 1884, art. 11. No maximo 
fi xado por este arligo não se comprehendem os cr ed,itos abertos aos ns . 5, 6, 7 e B do orç·a
mento do Mint sterío do Interi01•. 

2 .o F ica. o-Go"erno a utorizado a l iquidar os debites dos bancoo, prOYenientes de a u:d lio 
.â l ::u ·oura. 

3. • Continúa o Governo autorizado a. conceder o pr emio de 50$ por tonelada aos navios 
·que fo_renl cons~ruidos na Republ ica e cuja arqueação seja superior a iOO toneladas,podendo 
abrir os credit\)s que fo•-em necessarios . 

4. 0 Contin\1a o Gove•no autorizado a. a.in~l" credit.o para ultimar as d~speza.• com o eer• 
·viço da un.iformização dos· lypos das apolices . 

Art. 9 .o Os vencimentos por substituição dos empregados de Fazenda se regularão pela 
fór ma estabelecida na decisão do .Miqisterío da F azenda, n. 234, de 23 de · abril de 1879. 

Art • .10. As despezas com f11neraes dos funccionarios publicos e com o pagame nto de 
ajudas de custo ficam sujeitas ·ao ·regis'tro a posw·iol"i do Tribunal da -Contas, n os termos 
-do art. 16! do regulamento que baixou com o·decreto n. 2409, (Je-23 d.e de~ernbro de i$96. 

Art. ii. Ficam approvados os creditas na somma de 86:32il$ oaro e 9.100:794$878 

!{13-pel, constantes da tabella A. 
Art. 12. No axercicio da preaente proposta poderá o Governo abl'ir creditos supple• 

...<.entares para as -verbas incluídas na ta.bella B. 
Art; 13, Ficam revogadas as · disposições em cont ral'io • 

j( A' Commis>ão de Orçam<>nto . 
~ ~··. 
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no mesmo ministerjo, de igual data, :qtis
r~tzcnilo a roquísiçio dest:t Ca,marr.t no oflicio 
Jl. :~-J. do HJ'tlu jnnlw nllinw, com :c reme :.~a 
1Lt l?ill't:t de ,;311tellt)it t•el:ttil':l :í. dil' ;tl:\ I'OCl:i.

rn:Ltlot P•'l.J Ut· . .lú:'i<J .-\nt.,•nío. -'!''· .-\.l ':I!Jjo 
l·'l'c:i!:t~ !ktii'ÍIJ!les o ~<llll'"'· 11lll1l>L·n.; :lpu
sunlacl",; d' Sit]H'fllllU _ Trilt:tn;tl Ftu_lul~d.
.-\ i[llCIIl !::~a t'CIJUÍSÍt;:'t'l •. \.' t 'olll!lll~c><LO d,~ 
ÜL't>.LIIV!If.c), 

Rcpttblic.t. u.o p:t,~o tl'tC n.~ _onlt·:~~ !'tlp:tl'l.!· 
e<ics pllblic:ts tinham sido <tl]lltnllo:tda s l.: tl!l.'l
Jcr;wdmcntc, :.ts Secretarias tlc• E~~ :t• lu ••1·: ~m 
;1~ (tllú 1nenos vanta.gcns pl)~:";IJ.la.rn; ('· S1'. 
Prc,i•ltmt '· l;~.vr:tdu p<Wt!CCI' l: t r oral'tl!_ :t.o 
p:~jecw, c~tc rnc:~lll~J J1aenco1· (:o1~~~·gunr J. 
"'~ic::n:tttlt'it <h JWttor'lct Ll:t. C:lmmLo>a•.>. 

Du ~linbl;edo t!~t :\l:tt·inlt;~., 
r~!nte, cnYia.nU.n a. st~guint.o 

MJ::\SAG l·:jl 

Etl•.l·o i·.-,nto, l!ouvo fLUelll, no Sl!lo d.t!St:t 
CtlliUili>~:"lo. }ll'OJlnr.cs:c quo so onvLS$\0 c:ula 
um do.< SI'.' .. \! inistt'll' em part1cubr, [ lO I'que 

tlc:! llo cor- cnF1o ,,, o)lc•ga1·a. que a qnadl': ~ Cl'a tod :.~ de 
ceon"mia' c· s:t·~l'i ficfo.,: pa1':t o eJ·at•io pu
blico, nii.o se podeodo f:tF.cr uespuzas, em 
a Gteur;iio. pt·incipalmente, :1 true ~evt:uuo~ 
s:t i>l':tztJI' u comprumi~so üo Bt'azll culll a 

"t'3. mcmhros !lo Congt'Ps;;~ ?<acton ~l :- [Q;(«tt~ 1Ta. . 
Ilt: :\ccot·doeom a. tnclus t e~p•Js~<::~o d.1 ~l1nrs-l !·:.;ta ''P.Jc:t p:tssou. l'elizmentc, c o Bl':tz!l 
ter i o rl<l E;;~aúo tlos r:rc~octo~ d:L ~!at•tn ~a., dc>::rnp:~nho11-~e ~a islitet,nri;~mente de ":us 
t.enllo a ltorll'<t r1ü ~OltClt:u·-vn~ a <'Oncc.;s:~IJ. eompt•omis;o,;, tnnrlo até an.cctU()ntado o.; sctt> 
aO L'():;pCeJ.iVO lllÍilÍSteL'ÍO, UO Cl",),jj(o t·~pe ·t:tl Cl'Ctlitos 110 C;('.(~I~ÍOL'. 
de 1-!:G!iíi.~I(J:r. pam Clllli[H"irnnnto.no LJ<:l'lodo 1·:' pJic:, S;·. l't·u.;idente, oJc:.t,; iiio para 'I'Le 
de L de agu~to de U!Ol a :n d.c tleze.m! ,t·o tL, a. c:~m<tra ,-0He a; stms visiiL$ pa1·a e~te a$
et"H'l'ente · a.nno, tl<t. snnten(':J. dn :Sttpt•nmu stnnpto, q 11c •'. s::m duviJa, de alt:t impor · 
TribunalFedet•al tlc 2~1 do !lovembt',J de 1002, l.<tncü~e tlu ~·r'<Lll,[O jnstiç;t. 
pela qu:d. o docPoto quo dcmit!.lll, Rtcat·~u Doll: i;,;ciil ·t.rai;ado diversos ~li nii;tr?s, 
Barradfts Moniz do loganlo l" .esct'!ptura.t'lO como ·podm·oi provar com ali!uns t•cl;~Gortos 
:la Oont:~•lol·ia. rlc M:winha, lot .Jnlgar~•J _nullu aqui p 1·c;ontcs, pl'incipiando p elo do ex-~l t 
pal-~t o fim rlc fiem• o mesmo co_m rltectto ~~~ i1ist .,, do rntol'ifJr, o Sr. S~tbiuo Barl'uw, que 
vant.agon~ do cargo quo scrvw., C111•1n:tnto disse: 
n:io fo r oífcciivamontc apt'ovoi\ado. « D3;~mpenllaram ntisf;lcto t•ütnHmtc as 

Rio do .Janeiro, junl1o de 1903. respec~i ~rt> funcções os empregados dc.,~u. 
Frc•~tcisco de Pmtla Roâ1·igues .Mves.-A' Cum- repartJçao. • d t . , t .. 
mi~siio de Orçamento. Conforme SJ ve us <LU el'lu:·es rc.a O )'lO->, 

,~ re~pectn·a taballa. do venctm_on tos dTesde 
muito tempo ciu·eco de ser t•evtst iL. Nesb 

O Sr. l:leredia de Sá(·)- Sr. ~entido j<i me manifestei omavisodc l de ou
.Presidente, no segundo anuo d;~ legi>l~tu!:a ttlbl'o do anno pa.s~ado, dirigitlo ao I o S~cre· 
p~•'"ada tive ensejo lia subrnottor '" aprect;tçao to.tl'io d<t caum1·v. dos Dovut ll.dos, pol:t fo .-ma. 
ua Oamam o projacto de lei CJ.tte m,a,ntlav<t . t 

t d f segu111 ·e.}) . _ 
equiparar os vencimru os os unccwn~~rLOs Este aviso é a rQsposta do }llmstro do ln-
d<t~ Secretarias do Estado aos d~~ funccwna- teriut', quando iiJi uuvido sobre o pl'ujecto 
rio~ do Theo>oul.'o Federal. snbmettidu á consüloraçãoda C[l.mam, o qual 

Este projecto foi applauJido poP toda a ú concelJido nos ~o;;aintes termos: 
impt•o·tsa e nomeadct mente _pela. Gfl_;:cta ~le «l~m rasposta. a.u pedido de informações, 
Noticias o A TTiúwur; mas nao tnvc 1nfeltz- constante du officio n. 204, do 25 de setem
ment. •. o andamento conveniente, rle fóL'IDa ]Jt'o ultimo, acerca do projecto relativo aos 
a satisfttzer· presentemente, como era par<~. vencimentos dos funccionarios das Secrc-

1 desejar, a :~spimçã.o desses fuoccio~arios, quo tarias tlc Estado, C<Lbe-mc decloH·ar que , 
devem !l1Cl'Cce_ r dos :podere_s -pubhcos toda,s I sendu estes considerados c~ !odos 11s 1:eml?os 
as attrnçõcs a q uc te em drrelto pelos sm · c;Jmo perten.centes a l'epartu;oes do prunetra. 
viços r elcvanLes que tcem prestado, urdam, cuntinuarn, entretanto. a p erceber 

o SR. Gt,~m .. No HAsSLocaEtt-ApoiaLI.o. exíguos vencimentos, m_uito inferio_;es aos 
" do Thesouru Federal, Trrbunal de Contas c 

O SR. H~>REDIA. DE SA-Distrilmid~ (~ CJm- das SeCl·etal'ias do Senado e da Cnmara du.> 
missão ro::~poct.iva, isto é, á. Comrmssao de D<Jputados, de igual categoria.. 
Orçamento, o digo.o ex-Doputad~ 81·_. Mny - Parece, pois, de justiça que seja reparada 
rinl~, então relatJr <lo parecer, nao su achou essa falta tanto mais sensivel quant•J as 

. justa a. idéa cantid:J. no mesn.~:o proj ecto, r(~zõo~ atiegada.s em favor dcLqnel le.> cujos 
· c->mo, Sr . .P!'esidento, fez con8lderações de vencimentos foram mais do uma. vez a.n
.fõrm:1 a pl'ovar qtJC, com a proclamação <la gmentu.dos não pódem de ixar de militr.tr em 

Vol, III 

favor dos das Secreta!'ias de Estado, que se 
acham om iélentica.s coJldiçõo.s.l) 
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Si esta foi a resposta. do Mio i~tro do Ia te
dot•, igual foi a. de outr"s Ministros. O pro· 
prio Sr. Sr.abra, no relatorio ultimamente 
iii.strihuido á Camr~t·a dos Dcputauos, diz: 

«Embora curto ainda o pet•irJtlo de minha 
geroncia na depa.rtamento do:; Negocies da. 
Justiça. e do InteL•im>, Já. posso dar testomu
nhó do zero e da int~Uif(enci<J. com que a. Se
cretaria desempenha seus de1·eres, prestao .. 

. do, assim, effica.z 1tuxi!lo ü <Hlmini~traçilo 
publica. 

Reportando-me :tos antcrios relatorios 
destJ Ministerio, e especialmente a,o do meu 
íllustre antecessor, deYo pedit• a vossa at
teoção para a exig-uidade dos vencimentos 
que percebem estes anxiliare5 da adminis· 
i1•ação publica, vencimentos muito inferiores 
aos de que ora. gosam os funccionarios do 
Tribunal do Contas e do Tltesonro Federal, 
de igual categoria. · 

E' medid·.\ de inteira Ju;;tiça a cquipai•a.
ção ; a desigualdade apontadn é inexplicavel 
c odiosa. 

No Congresso Nacional ex h te tt tal rospei ~ 
to, entre outros, o ])l'Qiecto que dou Jogar á. 
expedição do a Yiso de 1 de outubro de HJO I, 
enoJ.et•eçado ao l• Secretario da Camara do~ 
Deputados pelo meu antece::sor, Dr. Sabin-.~ 
Bat·ros<> Junior, e as~im concebido : 

Em resposta ao pedido de inform<\Ções con
stante do ofllcio n. 204, tlo .25 de set.embro 
ultimo, acet•c \ do pt·o,iecto re ta. ti vo aos ven
cimentos dos funccionarios das Secretarias 

. de Es!ado, cabe-me dechr1w que., sendo est •s 
consiit;>rados em todos os tempos como per
tencentes a repttrt.ições tle primeira ordetu, 
cüntinuam, . entretanto, a perceb~r exiguos 
vencimentos mtlito int\lriores -aos do Tlle
souro i?ederal, Tribunal de Conta~ e das Se
cretarias do Sona:do e da Carnara, dos Depu
-tados, de igual categoria.. 

Parece, pois, de justiça que seja !'e parada 
·cs~a. falta, tanto maii sen.sivel quanto as ra
zõas allcgadas em favor daqtielles cujos vou
cimentos for a.m mais do lima vez augmeuta
dos oão podem deixar de militar em . favor 
d·JS das secr13tarias de Estadu, qno se acham 
em identica.s condições . » 

E' o propl'lo Sr. Seabra quem diz que a 
· desigua.ldadõ apontad· ~ é ine:~:pliclõvel e 

oiliosa.. 
Sr. Presidente, V. Ex. vê que a Camara 

não deve demorar por mais temp:) a solu
ção de a~sumpto qQ.e se impõe, não deve re
tal'dar esta. m edida de justiça, reclamada 
eon$tlntementEJ pelos funccionarios das Secre
_tat>ias de. Estado, que, a exemplo do que se 
tem feito com o11tros, m erecem que os pode
res publicas lhe dêem os recursos sumciemes 
para manterem-se honrada e dignamente . 

Não é protellando a discussiío deste po
blema quo nós conseguiremos enriquecer o 

m·ario publico, porqno a quanti :t resultante 
do augmcnto ú insignitlctLnte e m l'elação a 
outras que são votadas sem exame acUl·ado. 

Realmente, no projccto r ec3Jltement e vo
tado nc;ta Camara. sobro . a reorganiza(;ão· 
da Justi11.a .do Di$tricto Federal. procurou-se 
augmcnt:tr; talvez demecossariamente , o nu
met'o.dos mcm~ros do Tribunal da Cõ1·to de 
Appellação . 

O mou fim, pois, vindo á tribuna, é soli
citar de V. Ex. a sua. int0rvenção poderosa 
junr.o á Commisstio de Orcarr..ento, para qne 
apresse a apre~entação do parecer, o..ue j:í 
está. la.vrado, mas que ainda pend(l da. assi
gnatura de alguns memb1•os da Commissão. 

Si, porém, eu nfio obtiver da Commissão 
ser attendido no que ora solicito, V . Ex. 
opportuna.mente permittirá. que eu, apro
veitando-me de uma dispos:ção regimental, 
requoil·a que o rererido projecto seja in
ctuido na o rclem do dia inde,P3nt.len to d~ 
parec-et·. 

E~poro, entretanto, flUO a i ntervenção de 
V. Ex. junto á Commissã.o fartl. com que a. 
Camara- dos Deputados, dentro em pouco, 
tenha de pronunciar-sa,sobre este a~surnpto, 
que é de gl'a.nde r<~Ievancia . (Muito úem ;. 
muito /;em.) , 

O Sr. Germano Hasslocher
diz que depõe sobre a mesa um projectu 
supprimindo. a legação junto da Santa Sê ... 
Todo3 os annoõ, por oceasião de se discutir 
o or~amento do El(terio1·, é lcvanta1ia esta. . 
questão sob a fôrma. de emenda suppres--
tiiva. · 

Observa-se então o caso singular de niio 
se apul'ar bJm o sentir da Camara. sobre a· 
1uateria que envolve um ponto secio da. Con
stituição. Ü orador llYib a objecção, pro
pJUdO agora em projecto eõpecial a ex:ti n
cção do abuso tão flagrante da violação de 
nJssa.lei basica. E' fóra. de duvida que man
t er um repl'esentantc diplomatico j unto da-. 
Santa. SG contraria o p ons 1mento (lo legis
lador constituinte, que negl. á. Republica o 
direito de conhecer ofllcialmente quat(juer. 
religião. · 

~· e m <lefesa deste · larJo principio ele; 
liberdade e tolerancia. que o orador apre
s m ~a o seu projecto e reclama a sua. dis
cus>ã.o. Sabido como é que nelle tom a 
igreja do Roma intransigente adversario, 
nio é como ta.!, deve dizel,o, que sur5e por
tador da idéa que o projecto consagra. 

O orador ê tolerante e, longe de pensar· 
em crear medid&s de violencia cont l'a o mal 
f radesco, deb.a á conscieocia pubtica. a re•
acção contra os perigos pa1·a a noo:;a. civili· 
za.çã.o e de q u.e é portadora essa immigração 
de frades que p:wa aqui vêem cord dos 
do mundo inteíl'o. A recent e Iucta entre, 
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fpadt·~ niJ Bt'.,zil, esc"núJ.lo a qu~ to • .los 
assi.~timns, edificar<i melhor o ,;cntimento 
publico 'lue assistiu ao ttjuste rle conhs cntl·c 
esse.-> frade3 que- se. atit•a,ram em Cace,_ cotuo 
insultos, os ~eu3 filhos e as ~LUS ligar;õos im
moracs, u dissipa•;ii:o de liens lJJ.Yidos por 
esmolas, a cxi:>tl'ncla f,u•r.;t e vc~·go
nhos11. 

O ol'adoe ai>stcm-so Llc tliscutir o a.~sumrt·) 
por esse lado ep•"de g-a.mn\ir que estes f;lctos 
nã.o influíram ptn•a a con fecç·5.•) du ~eu Pi'O· 
jecto. 

Espera que cllc tenha parecer da rcspecti· 
va C<Jmmissão c •plc s~ja. sttbmct,tido :i di~
cussão da Oa1naru, ~em o quo sm•<i licito 
acreditar que lHt o p:·opo~itl) do clei:mr do pé 
um abu~o sem o tomor uc ~ct· b)m patcn· 
teada a. viulaçÜ/) (\a Consti tuíçiio 0->111 este 
reprcsoutttnto diplornal.ico junto d;t Sa.ota S6. 
(.llt<ito licm; muito bem.) 

Fica. StJhre n. mesa al·J LJltct•iol' tldibcrtt· 
ção o seguinte 

l'l!OH:CTO 

O Congresso N'~doni\l tlcc!'uta: 

Art. L• E' supp!'irolcla « leg:wiíl) (!o Brazí! 
jtmtl) da. Santa 80. 

Art. :,?. 0 ·R.c\·oga.m-:;c a.s •.li.>po;i<~Cie:; om 
cont,rario. 

Sab. das se;sõc3, -1 de j•.tlh·) de \90:3.
Ge J·;Jwllo llasdocl•.:•·. 

O Sl"'. Bernardo de Can1pos 
-Sr. Presidente, t.enio reJehit!o uma l'OJ>re
sen tação dos guardas ela Alfandegu. do Santo;; 

. e pal'ccendo·me sel· elllt justa t> digna de SP.l' 
attendida, p eço venia P"-l'a. envi<~l-a â Mesa,, 
afim de que v.· Ex. a encaminlH (t Com· 
missã·J cJmpetentl. 

E' uma represerltação relativa n, um pro
j~cto aprescntauo >• Camara. pelu eminentt.l 
cidadão Sr. Di'. S1mpa.io Ferraz qttando De
llUt<J.do. 

llOCU)1E:STo) A rJUE SE REI"ERE O SR. f-lER· 
NARDO DE CAMPOS. 

Exm. Sr. Dr. Bernardo da Campos, dignis
simo Deputado Federal- A corporação dos 
guardas da Alfaadega desta. cidade V()m soli
citar vosso valiosissirno concurso no sentido 
de tJrnar-se em realidade o pt•CJjecto apre
sentado ao Cong resso Federal pelo eminente 
Deputado Dr. Sampaio Forra.z. 

Esta corporaçã.o qtte desempenha. ao rigor 
do tempo, dia c noite, as funcçõe~ mais ar
duas c e~pinhosas; que soffrc as terrivois 
consequencias da v ida que abraça, sem ter 
um;J,remnnet•ação equivalente, quo não tem o 

fHtlll'J g:w:~nthlo, p:!l'q<lanto, lli't •J , ,.n,/u '·'•111· 
sh.lcrados runccionarh):< pul>licos, os ;.ruar•ln 4 

dtH a.lf<tndcg<ts não gosa.m ost:Js t!:1:< )JI'J•rogt!.
tlvas d<~q_llelles; quo concorre u irdctanHJLl t<l 
pa.ra_a. ar~·cc<dn•:ão d~s r.•ndas put.l:ca.o por• 
que e clevJdo <t SOII o>lor•;o, em r.( JW :1rriscaru 
a viJa. a tudo o mome11to, que a ~llzen•li.l Pu
lllic;~ dciXiL de sot· lcs:~tla pJlos :tudaoiosos 
contraba.ndishs; esta cwpot·ação, finaln<eD.tc 
(jtle vh·c. de lu bnto, osqnocida. pelos pode: 
ros pttblicos, .i<Lm li~ to\·e qumn s~ lembras·. 
se d~• ostender-111e mão amiga e protc· 
~tora. 

Fel-o em l.Joa hor:t aqucHe e minont) De· 
putado. 

A YÓS, p~iS, IIUS dit'igimos petliiJUO q ur; O 
i\liXilicis, q ne rétÇacs t!Om que esse projcctu, 
que vom minorar as u.ngu~lhts do centena.rcs 
de famílias, Stl torne em l'e ~d ida do. E o 
\"osso nome, qut' synthotiza., no momento, 
uma osptll'an•;a., sm;á. mais tardt•, ao dcsper. 
tal' da intelligencia de nossus filhin hos, uem
dito como seu I.Jmn feito1·. 

Rccobci nossas saLidaçucs. 

Santo.~. 30 de maio de I\J03.-A Com missão, 
bidoro' Baccltui' .-Deatinrlo Dulm .- CaJ•(aJ 
Bon:; ])il.ls.-Afe:ca;l•h·e de -~w; ·,_ lf~!lo .-.41· 

be;-l o /~ç mos. 

orwrm oo D!A 

O S•·· Presidente~ Kt\ o lHtvcndo 
nutnor·o pau so proccd,~r ás \-otações das 
ma terias constt~nt es dt\ oedem rio dia , pa.ssa
~o á. matel'la em dlscus.>ilo. 

E' annunciada. a 3• dis~tG ,,o do pl'ojecto 
n. 7, tlc 190::, tot•nando applicaxeid ás obras 
dt~ competencia da União c do Districto Fo
deral U:> disposiçõe~ da le i n. 8!6, de 10 
de jrinho do 1$55, com as al ~craçí:ies que 
propõe. 

O Sr. Pre§idente-T~m a pala.n a. 
o Sr. Paranlws Montcnc,;rJ. 

O Sr. Pa.ranhos Mont.enegro 
-Sr. Presidente, em nomo da Commíssão 
do Constituição, Legislação e Justiç ,, venho 
oJTerecer algum:ts emendas ao p l'oject o em 
discussão, emendas que a ttendcro, tanto 
quanto possível, a,os interesses dos (oca.
tarios que porventura tenha.m de ser pre
jud,ca.do~ com as desa.pt'opt•hçlies, e _proYí
dcncia.m sobre out;ros pontos . 

A]woveito a opportuuid[tõie para dar 
breves e ligeiras explicações ~)brc e~tJ pt'J · 
jecto. 

Sr. Presidente, G sabido quo o Governo dtt 
União e do Municipio resolveram rcaiizn.t· 
certas obras, eonsideradas com tod<~ a raz~o 
inadiavois. 
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Pn.ra estas o"brM, como é natural, &lo nn- um:\ l•.~i ne!>tas cundiçõe.-<, S. Ex . tel'iu. tod a. 
ccssa.ri.1s as dasapropl'ia.çõos o, como conJe- razão, 11orq ue a s suas hl úa.s, na vct'tl<~.Clc , são 
qucncia, as re:;pcctivas int!emniz~çõcs . Acet•c:J. mn ito aproveita vois. 
dest•) a.,sumpto, forc<t é confn>Sar (J.tHl n. nos• Desde que S!:J trab de um as.;;umpto, onten
~:' lo 1i~ t: ~çiio é muito ma!lCit ·: dcs1lo o a.n- tlcn S . Ex. quo n ó; üevin.mo,; tratat' delle <1 
tigo ro).(imen o rnosrno UJ ucl;u~ü não se co· fttndo, c dutar logo o pü/, com uma lei que 
;.(itou ~ét•i:\mcnto lla. m:J.ierlt\, de surte qne vigorasse em t :xl a-; a,: !J ypo tlws::Js. · 
•~pena.s bm;~s uma. lei do quasi 50 :wnos, rle :VIas, Sr. Proside ntc, devemo.;; euc;wa.r as 
!855, rrue prescreveu rcgr<.(;; n eco.<;s:~.rias para cous;t.~ como c lla.s são . 
llesa;pt•opriar;ões exigidas pam a conslntcç-.ão S:tl>emos que ns.<;as obra.<; s~o urgcntissi· 
de uma c.;~r<\:la. de fcrro ,c a.:; respectivas i n-
demniw.çõcs,lci essa. que por diversas untr·as rna.s; 0 Go~·o t•no j<í c.;t<i. ·prepa raJ.o com os 
tem sido mais ou menos nnntlada ,~ppli c,tl' <(cvidos recursos pa.t•a. iu icial-1tS ; n opinião 
aos casos occut'ron tes . publica rcdam;\; n:i.o hu. quem não exiJ'.I q_ue 
. Comprehende·'C p:n•feí.tamnntc qun tal lei, uss~s ob t·a~ com.ccern j[~. i e 11ão ~a n~ntivo 
tãoantrga. , lta (b ;tprcscn tar ~l}•· lo~ üelili tos, P<l.l ,t quo n,w s~ . Ltton~·> ~s.c?JW~.n~o n~tas.~." 
ha de sr. t• m:tnc:L em muii.os pJn tos 0 mesmo mo.J~lcr.J t.o, com ... çanclv~se c,.i,t., obut~ t.lo.~lte J.t. 
ha de do.x::w de tratar tlc outros. S1 no; rosscmos tt';ltar •lo um:t Ict •1uc pre-

0 ~OV•!l'rLD, St•. Prcsülcntc, procurou cn-~ Yi~s · • todas <ts hypothcscs, todos os <tS>umpto~ .• 
·t.endót'·Sc com:\ Commis.~?ío de ConsGitui•:·ão, rua.o. podorL<tnlos o.~to anno, talvez •. votar u~ 
Legislaç.'ío c .Justlça, cxpond> a noccs•iJaJc ·.'ll'OJecto •1uc pu.l~sso ,;m· convert1tlo. em lei, 
de u111n. !oi quo vigoras.<;c por cccasiã:u das llc sor~c qu~1 Lt vm~l.o.; ~c n~~ SUJOit!Lt' a 
g1·a.ndcs ubr,IS quo teem de sor foJta.s nli.o apt•oveJtar o que .!':~ CX!jtC, l Uk oluztndo, 
.só pelo govePno da União, como ta.mbem pelo porém! aqncllas mod1fica.ç:oes q tte fos~em nc · 
governo do municipio; ponderou que, a c:e8SarHts. 
seg uir-se a legi~l<t<;ão actui1l, ist o é, a lei e o A idéa. do dist incto collega da Comrnissão é 
reguhrnento do 1855, ess11.s olJras seriam muito bôa; mas nós, c omo disse, pl'ecisamos 
inteit•amente impossíveis, porque a índe- at ,;ender <."lS c lrcumst(l.ncias de momento, ás 
mnização marcada alli ,·l tã.o excessha r1ue circurostanoias actuae~ .. que exigem uma lei 
nKo hu. vet•ia recursos para Levat' a effeito os urge nte pa.ra esta.s de.~r~,prupril\ções e para. 
melhorttmentos aliás necessarios e impt•escin- estas obras, lei quo, si' fossemos a attender a. 

diveis; poudarou, por coosequendo., a nece,- tu.lo quanto sobre J.e,:apropria~.ão Sll tem 
sidade de sa leg islar om ral~o ao t1ssum- escri pto e se tem legishtdo, tal·vez este anno 
pto, não só sobra esse ponto, como t:J.mbem não pudesse ser vot'l.da , e nã o poderião as 
sobre a.lguos outros. . obra,s ser iniciadas . 
. · .Sr. Presidente, a Com missão de Consti- Os inconvenientes são patentes, como j:í. 
tuiçã.o, Legislaçã.o e Justiça t inha duas disse, dosde quo as obt'as e~tão planejadas, 
orientações a seguir: ou tratar de mandar de.;do que o Governo já conta coro os recur
Yigorar a lei ellistente, com as motliOcações sus precisos. Adial-as imlefinid ,unen te seria. 
de quo, como a e&periencia tem demonstra- um erro . · 
do, elb care~e. ou tratar de a presentar Mas, Sr . Presidente. iniciar esta.s obras 
projecto radic~l, como nunca se fez aM hoje, coru D l ei vigonte, seria nl\ Yel'da.de uma. 
no qual Stl prescreve;;sem regras de desa.pro- ca!a.mid'1de; com as b:tses ostt\belecidas na 
príação, om relaç..'ío, uão só as obras da. lei di} 1855, não lu~o (Linheiro que cllegue 
.União, como t:J.mbem á s dos Estados c dos pa.t·a. pagal' indemni.za.çõ~s . 
municípios. De sorte q ue a Com missão, attent.lendo á. 

St'. P1'63idunte, no seio da. conunissão de.;;.-. ilrgencia., deUl>3rou fol'mular um pt•ojecto, 
tacou->c um dos seus JU'1is distinctos mem- mandando q uo vig.Jra.8se a. lei existente, in· 
bro1, que tanto,s provas tem dado de sua in- tJ•odnzindo, porém , as alteraÇões que oo.ten
telligench\, es tudo o applic1ção, o q ual foi dett necessarlas. 
de parecer que nós fizesse mos uma lei radi· 81• . P r•csideote, já. ternos uma lei de des
cal,em que p t•evis >emos todM as hypotlwses, appropriaçõas, 4<' devo dizer a V. Ex. que a 
isto é, que não a.ttende.~semos unicamente Commissão procmou, tanto quanto possível, 
ás . .nece.s~ida.des de momento, e slm fizessemos atteodcr a tod.as as conveuiencias publicas; 
uma loi ·comp·.·chensiva de tudo quanto fosse a Commissão procurou com toda. a. calma 
relati vo a desaprvpriações e indemni- ler .e estudar todas a.s reclamações que ap~ 
zações . paroces~em. 

Ellc manifestou o seu voto por escripto, e Constando-me que no Cluh de Engenharia, 
devo dizer a v. Ell:. que, nã.o só eu , como umu. cot•pot•a.ç.ão que honra. e.sta. Capital 
t od<is os membros da Commissii.o, r econhece- (apoiados), tinha:se de trahr do assumpto, 
mos qu3, si se t1:atassa de fazer uma loi radi- por inte~·roedio de um amigo pedi que m o 
cal,si· fosse possível de momento tra.tal'·Se de parmittis9em Msistir a essa sessão . 
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Lt compat·c·~i, c aproveito:~ occa.>iilo par;•j O Gonlcnu 1 :te agit· · .lctll i'O t!os limi te~ 
Je~ta L1·1ln11~~t agradecer ~s r:"tetno~l'a) ,Lel~c:L- nw .. r·cadu~ p{·lo Cun.~t·(~~-su, n:·4o Yao ;.~;.: it liVl'l'· 
tbs e ~itencwsa~ com flUO fut a!h reccbuo. m .·nto. 

Sr. Pl'estdentc, en.tt•ogaram nl!i tlous im- , . . . . ,• . . 1 ·, 
portanto.~ prL•jedos: um do Sr. Dr. Pe.lro .. o SJ, .. ~~1.:\ELLO CA,ALC.t~Tt-L ctth<· c 
Luir. c üutro Llo Sr. Dt•. Oitícica. 1 ·>·>0 lullltc · 

!Ionvo rlio;cussn.o l11mino~a a. rtuc as~isti, O Stt. PARA~Hos \\JoNl·E~ E<::t: o~V. gx_ 
o dev<J dizer a V. Ex. IJ.UC colhi mnito hlms ~n.be, St•. Pt·o:;i ,!entu, f[llB o a :ug uel •lo predio 
irtformaçõcs e itléas dafluella tliscussf(o. itlêas não po~lc .~ervh· ;;liso1ut:tmmno de lw.$e para 
que for.cm nni., ou m~no.~ aproveitltdas no ;o <tl'ul'it· o Sl•n va l o~. }lols 'Jile dou~ pmdios 
proje,.to. podem render o mo~mu ;i.luguol , SI! IH\ ·J nm 

Pos,eriormeut·~- houve uma outra sossiio·rlo novo, bem constrrti!lo, :w pas;o r]ne antro 
Clnh do l~n;:;onlw.d:t, em quo se adoptuu um pode ser velho. ,i(t dot.ot·iora,lo, de um:t cou· 
projooto tlefinitiYn, pt•oject<J cpto j<~ l'oi publi· stntcçàll antig:.t n clu!Utuosa. 
e:1do na impl'on~<t. X o emmntu, ttito se csr.<dwlc>ccn!lo n m ma· 

E~to pru_jecto, 8.pt•csontn.do p~lu Club do ximo c minimo. o ntlu:· rldlos $C L'<L n nHHmo. 
Eogonhal'ia, n:lo pó.lc deixar •le ;;ct· tomado pois quo ;nub.,~ t·,cum o mesmo rendimento. 
muito em CtJllSithn·a.ção, lJlli\Udo se tivl:l' do 0 Stt. r.;g 11MA:->o 11Assr.ucn1,R-0 in•pü lino 
organizJ.r o regulamento. não tom diccito •~ nenhtiiH<L i ndl;ffiniz<t~·ílo! 

Aprovcil:·.mdo-me ,]o r·ns<•jo, tlilvo dizer 
que tenho Ot!Vido <~]gamas CCllSUI.'t\,; O 0 SR. CHUVi·:r.r.o CAY.\1.0:\T!~E· pt'f\dSo 
ubsorYu\,'ões subrc e,;to pt•oje.:to, na; quac;;, ffiM'c:u· o limitn do~'B maximo c ll llnruto. 
pa.rece-me, uCYO de leve tocar agora. As5im (T•·oeam-se apal'lcs.) 
ú que se diz q11c o Congresso til·a rlc si a. () St~. PAt~A:\'HOS ~!t>:-.TE:XEGHo-Sr. fll'O· 
attribuiçKo de legislar, pl'incípahnont:J sol>l'c sidentc. •!,>~aJ.Ji,Lo gDl'u.lmcntc ... 
procc.,so, para. cnn·e&<:tr essa attribui<;ão ao . 
Governo. u~r Srr. Dt·:I'UTADO-H(L inquilulOS a q_ucm 

Ha er]uivoeo na a::rcciaeão deste modo de- devemos pag;u· mais do que <to do11o d<" c;tsa. 
~~r. Nó~ i~não.,. .-a,mos cs:abc

1
lccct· t:ma lei 0 ?~· AZEVEDO :VIARQUES-QttanJo lwuve1· 

va, JlO - .J:.t temos '~ . c e l85LJ, que hemlt·l~<>Ilas ctue tenham nHue va lor do que 
por varw,s outras da Republl?~ tem se r_nan,: 0 predio. 
dado v1gor•tl', como se vcr1tica nas lCllS 8ü 
e 221. Além di .. so. não Cl';J, necessada, lei 
manrlanclo vig oml-a, pur isso ttuc a Con~ti· 
tuição, nu ;;eu :11·t. ~:.::. tlechtrou <ttUJ conti· 
nuariam em vigot• todas as leis da monal'cl:lia 
que n ão J'os o>ern contrarias â nont org.mi
ztlção pJlitica. Por con,;egnintc, esta lei de 
1835 e~t;l, em inteiro vigol'. Nã.o ha ~mtori· 
zaçã.o au Govet'llu pa.1·a, lBgislar, nem S)bre 

. direito civil , nem sob1·c o direito processu<ü; 
apenas ma.mbmoô ClllO vigore a lei exi:>tentfl, 
com a~ modllicaçõcs qne eô~abelecemos o 
:firmamo~. 

A indemnizttçl.o pela lei vigentfl ó de .20 
annos !lo ~lugue!. 

Ora, senlwl'l\S, com esta ba~e ni(o Jm pos· 
sihilidatl.e de ~G fazer hoje obra. a.lguma. que 
exija desa,propriação. 

E' preciso que h;tjil. mo.lífieaç?io, e é assim 
que o pl'Oject.o autol'iza ao Governo a· ex
pedir nm regnl:.tm!mto, marcando o ma.ximo 
e o minimo. 

0 SR. EPAMII'íOl'\DAS GRACINDO-Ati é que 
está o perigo. 

0 SR. PARANHOS MoNrENEGRO-Sr. Pre· 
sidente, está estabelecido TI(L lei actual que 
a quantia. rt pagar deva, ser igual a t antos 
annos da importancia. do alugel ; no projecto 
autoriza-se o Governo a marcar o maximo e 
o minímo. 

O Srt. PAHA:Suos iiio:xn:xEra:o-Sr . Pre$i· 
dente, nós est:Hno~ aqui fi<L C;tpit;d e con!\e· 
cemu.s os fac to-; que at.lUÍ se dão . \ fu i tos pre
dios tcmn g t'.1ll<le Yalot• pela;; bemftJi torias 
feita; pelos inc1ailinc1s. Loc:~t~l'ios h:t que 
gast:11'<Hn onormcmontc nos ll l'0dios tJXdt eü
Lu~. alguo~ <lt(J qul! constrnit·am um prudio 
inl;oil·aml'nte novo; nns, como e.Jrnpensa · 
ção tl ec;3e:, ::act·i!ldus, elles pllg-am m ensal
mente. UUl'ante nm ecrto prazo, um~~ q uantia, 
in~ignificantc, importando '" tl i!fot'llDÇlL em 
mn:J. c~pecie de amor&ização d.J quo dc~pon· 
deram. 

Ora, si tem o a!ug twl ele servir de base 
para t~ intlownização, VV. EEx. co mp t·elten· 
d·~m ·perfeitamente ~1ne ,s l o p t'op riet<trio t e>m 
do se~· indemniztLllo, tomamlu-s:) p or lm.,;c esse 
aluguel, n:t reo.lidade o prcdio tem maior 
valor devido üs bemfcitol'ia ', ncccs,aria~ e 
uteis feitas pelo inquilino. 

As~irn não potlemo.> deixar de ir ao en
contro dos int3resses do:(inquilinos, qu e as fi
zeram na per sua;;ão de quB as g osa r iu.m por 
um certo prazo, e com a desapropriação se 
veem privados des:le goso. 

Já Yeom VV. EEx. que, autol'izando o pro
jecto ao Governo a que, por Clluidade, qun.ndo 
houver reclamações, attenda aos inqui· 
linos quo houverem feito bemft?-l turias ne
cessarias e uteis que Yalorizem os predios , 
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próeurou li. Commissão a.ttcndct· a uma re
clama~ão dos lac1Lt1l'io~. aliás muito ju;;ta. e 
a.ttendive!, p ·t·quc dovE>mos con:;idcrar, 
como disse, que CS!IGS pr<Jdios 1.c~m um vn.lol' 
maia!' do que aqnellc quo potlcria sor cal
culado pelll. loca.<;ão, unlca.lllcntc dcvldiJ ás 
bemfeitorías nellos feitas pelo inquilino que 
paga ·durante um certo pmzo um alugu.~l 
menor para iudcmniz:n-s~ das quw~ías po;· 
elle <lespen!lidas. 

Já. vê V. Ex. que a Ci:Jlhll\'ll, Jelta ao pro-
. jecto de que tíl'Oll o Co~gresso de ~i pal'(l. 

dar ao Govcrnú i1 attrlbuição de legislar 
sobra di feito civ.íl e peoce~~ualni'ío tem cll.bi· 
ment'. 

§ Quao:lo o~ locatn.rios reclam:J.rem, 
em tempo opporiuno, qualquer indemni
zação a que tenhfi.o provado direito p'-lr lJcm
l'eitorias ncce;,sa.t•ias ou alei<. quo valorizom 
o predio, ou por haverem I'ecunstruido o 
prcdiu antm·iormentc .-~ prescnt:J lei, o Go
verno po.1Crâ ent.t•ar em accordo Cl)m clle;. 
pagando-lllos o r1ue l'or recon hecidamente 
jnsto. Em fLLita dcssc accordo prc\-;1lecerão, 
p:n·a a a.va.fi~ção, as regt'lS o os limite.;; !c· 
gacs. Fica ontendi,lo quo o v~üor pago nos 
locat:1l'ios não podod~ :>eP computa do n<L 
.pat·~o do propriotario, ttO qual só competír :i. 
a indcmnizaçiio do preço dado acgundo ns 
l'cg-t·as dc~talei a.o~ prcJios sem a~ bom fcl· 
to ria$, ou a. o teJTcno s::~m o cdificio. 

A lei cxb;to, o projccto apenas manJa. vi· ~ .. l.s nuc::t(:íCls cntl'o Pl'oprietarios 0 loca-
gora! a., o como nes~;a lei !ta lacun:>s e '! 

tlefeitos, elle estabelece as bases tlenn·o úas uu·io~ on quctüS'lum· torc,Jiros ni\o i mpeúit•ã.o, 
rru ~ G , · d . ,, \. C· , ._ ? ''' Cét~o :tlgn !11, _o sr.g-ni,mcnto 1!0 processo 
t'a:~ 0 ,,~vOl n? ~'C ~.,l~ • ', ~tl!Hl.l~,}~ ·rl:t doStlpl'OPl'l!l~;i\o, E, pot3, Cln f<tlta d r- <te· 

.
0 

t ~ \e,..t.l~_ úentiO ú,:s ~0~· ~Ürl~Ul(~~e- ~ .. c~)]'I.J,~ elltPo os tnt.eros~:~;uo~, o Govcr;1o d cpo-
0, Gb e, ?.0 n.,w póde se ara~tar da .. nouna. s1tara. o pr<J,;o elas [1.\':tli<t~ocs para (llle soln·<l 
:sta olcodu.., · olle o; intol'ossados cxerça,m '· s seus dil·eitos; 
Sr. Presiileote, diz-so por ahi que nfio o, tlülo o.lcposíto,oGovm•nocnt.J·ara na llOS.'C 

ternos na rw~_sa l~g_isl:J.ção dispo.;ição ~dgnma. do predio, contino:.tndo o lll'OC<l~~) Je;emlm· 
qu_e 12·at.u de lllquzlmos nos casos do des:tpro- l'<'1.çadamento. 
pr1açao • §. (.J UiJ,mlo no predio desapropriauo h ou ver 

Si na !Pgislação actual nenhuma disposi<_,ão gt•ande.; installaçõ~s; como de maclünismos 
existe a esse l'Cspeito, nada nos impede que. em 1'unecionamcnto, o Gl)vorno podOl'á , si 
C!:eernos dh•eito novo. Si i1 legislação actuall jnlgal.' justo e cqnltati v o, in:lcmnizar, ou fa
nao cog.t'l "e indemnização ao~ inqui!i.nos, zm· á sua custa, a dcspeza. de desmonte c 
nós, at&endendo ãs circumstancías · es :;eci ,C$ Lranspo1•1.c dessas inst::tllações, ou, a.pcnas, 
dosta Capital, podemos crea1· direito novo, auxiliai' com ll!mt parte l' J.zoavel us g ::.:>tos 
em certa~ condições c com todas as cn.utells rl!:l t!'::1.n::porte. 
que a emenda estabelece, de modo que o Go
verno possa, por su·1 vez, n.ttendor l1. es~es 
inq!1i~inns, afim de não solfl'()l'Om g;•ave~ 
,ll!'OJUlZO:l, 

Sau edl;as as considet'aQÕOs q_ue me com
:petiõ:L l'azer, nã.o ~ó para. justitic1tr as emen
das, como t·unbem pa.ra responder a algu
mas aecusa.ções, a meu ver irnprocetlun~os, 
feitas ao pt•oject'l. 

Vem :i Mes:1, são li 'as, a.pprovadas e pos
tas conjnn~ta.monte em discussão as se· 
guintiJs 

El!E:NDAS 

A.o p1·ajeclo n. 1, de 1003. 

AccJ.'escente-so o seg11inte: 

§ Si llom·er accumulo de serviço nos 
:processos das desa.propriaç.ões, pode·rá. o Go
verno nomear, pelo Minísterio ao q_nal per
tença a o bt•a, uma. ou mais pe~soas idon e as 
que representem provisoriamente a Fazenda 
Nacional activa. e p1tS$ivamente em jnizo 
ou fóra. delle, percebendo a. l'emuncração 
razoa.vel que for arbitrada. pela verb:t con
signada para as despeza.s de desapropriação. 

Sala. das Commissõeii, .~ de julho do JDO:J. 
,-Pa;·anhos Montcnegro, presidente, - A.:;e
veda ~Iarqttes. - F. Tolenl ino. - Lv/ z Do, 
mütgttes.- Frecle1·ico S , Bo'(ges.- A1·thtw 
Lemo.~. -'l'eixei1·a de fM, -Anj elo P inhe{ro. 
-B.\teuam J.obo, com r <.<sul i'M dns e mc ncla.s 
quep;•opuzet•. 

Comparecera.m mais os Srs. Hosanuah de 
Oliveirlt, Pa~~ ·)S Miranda., .·iPthur Lemos, 
Carla$ de NoVltes, Anton io n,ts tos, B~zerril 
Fontcnelle, Juão Lop[)s, Se"·gio S·,t1Joya, P e
reil·a Reis, Soa1·es Neiva, Affonso Co~ta, Es· 
meraldino Bandeü•a, Tost11, .Aug tl$GO de Frei
tas, Ga.ldino Lorcto, Augusto de VasconccHo~, 
Julio Sant'JS, Francisco Veiga, Carnillo Soa
res Filho, Cal0geras, Ada.lb!l~· to Ferl'az, Car
valho Brito, Bene.licto de Souza, Carlos Ca-
valcanti e Juv.ena.l Muller. · 

Deixam de comparecer com causa.. par tici
pada os Srs. Wanderley de Mendonça, Ur
bano dos Santos, Luiz Dorning ues, Gtledelha 
Mourãó, Dias Vieira, J oão Gayoso, Paulà. e 
Silva, Ermirio Coutinho, Malaquias Gonça.l
vos, Estaoio Coimbra, Ped1•o Perna.roblil}o, 
Ra.ymundo de Miranda, Joviniano de Cikrva
lho, Neiva, Felíx Ga.spal', Satyro Dias, Pinto· 
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9antas, Tolontino dos Santos, MarcolÍilo 
.\!oura, Bernardo Horta , Jolo Baptista, Po
:·e it·a Lima, Paulino de Souz,~, João Luiz 
Alves, Leonel Filho, AnltuL' Turt'8~. Lindol
pho C<•etano, EduaL'tlo Pimentel, Olcga.L'ío 
)Iêlciol, Rotlolpho Paixão, Arnolpho Azevc
,J o, Candido de Abreu. Ihruos;~ Lillla, Xavicl' 
!lo Vll.lle, Victorino ~Ionteiru c Alft·c'.lo Y•~
rella. 

E sem caus·~ os St·;. !U(lio do Bruzil, Tho
maz Cavalcanti. Francisco Sá, Fradorico 
Borges, Wa.tfredo Loa!,Ahdon MilaiJeZ,H~icio 
Filho, Pcrdm de Lyra, Cornc!io da Fonseca., 
Arlhur Orlando, Euzcbio de Andt•n.t!e, Fel.ís
bollo Freíl'll, Lcovigildo Filgucíra-~, Castro 

.l\ehcl!o, Rodt•ígue~ Lima, J~duat·do Itarnos, 
\Iot•eír \ Gome~ , Ju~é Monjarditn , \lello 
:1-Ia.ttos, Amel'ico de Albuquerque, Et•icv 
Coclllu, Fi1lolis _-\iVtl~, Bctisa.rio de Sour.a., 
Víl'iato Ma~cal'enha.s, Bei'n<l,l'do Monteiz·o, 
.1os,·~ Boniíacio, .Juo'to Luiz. Ga~tão dét. Ctznba, 
.\stolpho lJutN, Ponirlo Filho, Ucm<tdcs de 
F:.tl'b, H •nrittne Sallc~. C:Lrlos Ottoni, Sa
hino Baz•z•oso, \Vence~Jáo Ura~~. Padua Ro

. zendc , Do mingues de Castl'O, Francisco 
Romeiro, Valois de Castro, RcbouQas do 
Carvalho, Fernando Prestes, .-\maral Cesaz•, 
Fra.ncisco :\Ia!Ga, Aquim> Ribeiro, Elyseu 
Guilhet•mc, :.r:wçal Escobar, .l:.tmes Da1'cy c 

. campos Cat·tier, 

O Sr. Presidente - Cootimjêt a 
3" díscussã() do projecto n. 7, de !OI):J, tor
mmdo applicaveis á.s obrr.s (l:J. compctencia. 
da União e do Dístricto Fedcri1l a.s disposi
.ções da lei n. ílW, de !O de junho de 185), 
oom a.s altera;ões que pt'opõe. 

Toma. pa.lv.vra o Sr. Estevão Lobo. 

O Sr. Estevão I .. obo comr-ça pot• 
a.;;signalar quo, além do desgo.~to em q uc se 
vê da completa dívct•gnnci;~ com os seus 
illustrcs collegas de Commissã.o, o assumpto 
entende com os mais graves problemas, pelo 
que precisa. do reflectido exame. Ha conve
n icncia de fixa.l'-se as varias com pe tencia.s 
federal, estadoal c municipal, afim de se 
BVitar po::slveis collisões entre c.~tcs di.JI'e
ren tcs poderes, 

que pos><Wl r.:nulJOlll tc1· e cxCJ'célr direi tos 
sobt•c o immuvel dBSôl)•l"<l[ll'Í:Ido, resumindo 
as~~~'~-' idéa' dcs'.<~ J\jnna: o~ mol'êtdoro~ po r 
osse~ llh·ersas tlttJ!os ~ô c:tcl'cet•ih os ~em; 
tlil'ltitos sobro " prc,:o da tle.>Ctpt•o tn·iação, 
sentlo <\s~umpto cs<e mct'<lmlln~c <t tt·a tM-~e 
entre •JJ pl'upr id;:u·io;; e os tcrce it\>> in t.ore.-;
saAos, 'i!U2 ;-:~:. c,:qtc.üde-ra1u cotno croüor·cs 1)ri· 
viteghdo~, qtter pei:J.s hamfeitoci:\~ neces,;a
rias ou utcb:;, <t~,;ím com(l rmr;t con.-,truc,;ão 
C l'Cl!OllStl'UCt)ÍO rio IJl'Cdio. 

Em seguida, a])1'<J•.-eit.ando-so o orador do 
cxcellente ka,b;Lltw üo CiulJ de t<;ngen!tal'lét, 
aprcscnt.;t meditla:,, cJmptemcntat·e~ rhts con
stantes tlo prqji'CH• .<olJ!'e :.t occup;lçfio tcm
pot•;ui;•.,c outl'~l' concernentes ao sn,nctttncn\o 
e cmhcUez~mento -1:~ l':tpitnl Fedctal. 

En tcntl•• t:;ml.tcm que tlovem sm· fix;vlo~ •H 
limites JU<tx:mo o minlmo 1lo 'lllfl !'alta o 
arr .. 211 tl.o p;: : ··Y~~~to, pois •lUC, nos ~unno~ C ! ~l 
quo St) :l.Clm, e0n~ • it.uo um n.rhí&rio i nco nl·<;
niente. 

o ot•ado'' aín o.h ol,set·;·.-~, que o tlispos i t,i •:,:> 
do urt.2•, ,:- :;•,•lo p;·oj<:cto, .~olJJ'O se r red ig ido 
em !.ermos v.>gos, o que nií.o tl du <td ill it.tír-se, 
consagra. dí$posição já cxi~tcnto em uossa 
t ·gíslaç~1.o, torna.mto·S<J, conscqnontemcnt.,, 
oclo>a; de 1~10to o art. 8" da. lei do n tlo ~o
tell11Jro de !8?1~ eont.ém preceito t•cgulamlo o 
asstn111Jto . 

O ora.dol' conclue :cs :;uu.s consh.lc t'açlíe.~. 
rlizondo <pe o Poi(<:r Lo;< islat ivo ni'i.o so thn ·., 
despojar Jo SH"- fa.calJa.ue e;;soncia! de fi 1ZCt' 
lei,;, quet· s::jn,m rlcfinitiva.s o corup!oxa3, 
quot' proviSOl'Ü~ c 3.pplica.veis ao momuuto . 
(Jhtito bcid-1 .. ~Hd 1o bern. O ontdor d 'Hrt!ita 
c um p1· i m•31ÜG(1 a e ji.Jt.:~ i l !(da.) 

V üm ;i, ~Iesa., ~lfi.o lirla,s, a!loütda.s o pos•.xs 
conjancta.m:mtr. ·:·m di~cuss:io a> seguintes 

.-lo lj •·~;x-to ;l . l , de 1903 

:\.CCl'CSCüllÍ C-óC Ollde Convi m• : 
I. Cabe iL União tlcsapropriar a proprie

darle particular, ai!lda que pertencente a. 
E.~tados ou municipios. 

Propõe o orador mais as seguintes idéas: 
estender-se a. . faculdade de dcsapropl'ia.
-çúo ás emprezas particulares, de ·~ccordo, 
aliás, com a t radição do nosso direito, qLte, 
na. indemnização do solo, compute-set ambom 
-o voJor correspondente do sub-sól.o, quando 
for esse con>i· ... erado de valor industrial, r e
ferindo nes~e particulM' a lição da doutrina 
e da jLtrisp1•ndencia. italiana e outras . 

II. Aos E~tados com(Jete log-isla l' sómcnte 
sobre os casos de desapropriação por utili-· 
dade publica estadoal ou municipal, além Lia 
faculdade que lhes <i inhorc ntc de legishl'<'l11 
sobre o p rooos;;o da desapropriação. 

IU. Não poderi ser concedida a desapro
priação por. utilidade publica municipal, 
qul>ndo estiver em opposiçã.o á. que houver 
sido anterior mente decretada por u t ilidad1) 

public<~. federal ou estadoal. · . Passa. a-examinar o modo por que deve ser 
l'egnlado o direi to dos terceiros interessados, 
antre os quaes os locatario:l, além de outl•os 

IV . GosD.m t ambem da faculda.de de des
apropriação as emprezas ou sociedades de 
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c~ra.cter Jl<~t·ticula.r, desde que visem cmprc- cados no a,rt. desde que deposite no Tho- . 
htmdlmento de in &cresse publico . sou t·o Federal, n:t Dclel!acia. Fiscal ou Colle· · 

V. 1\n da~apropriação àe um immovel ct.ot•i:J. onde so achar situada a p~·opdedade a· 
comp!ltar-se·a t•tmb~m. no preço da iudern- somma. llxu.ua l)Clo :wbitro do pr·op1·ietario. 
llJs;~çao, o v_alor do su l> solo. . §VIL A dcsapt!Opria.ç:ão, pot• utilidade ou 
p·VI. Suhs.tttua-s~ o a~·t.: 2:' pelo scgumto : necessidade publici1 p:u·u. inst •llacân de olfi-

tca em VJ7or a d~!!JOSI<;:ao do art. 13 ~~ de- cin~ts Jlroiluc\oras de ·energia. olectric::t, d:.í 
ereto n. ~_.004 ~e .ti do. ol!tnbro_d~ 18v;>, n_o diroito ;i occntJa\:.âO das pr·opt·iodadc:; pa.t·ti 
t~canto . L 1\xaçao ele 1 !mll,cs J_n.tx~mo e mt· culM•es e do leito das estt-n.das do l'(){lngcm 
mmo :pn;n: o .calculo d; ~~demmzaç:~. . c üo feno e dos caminhos -vicinaes, pn.m. a
n VIL EIHm_nc-sc o -':' ": do <l.l't: ~ , cont1- conducção o di,;ü•ibJiiçii.o daquello. energia, . 

nnndo em VJgor o ch~e~::.to no :u t. So du. lc! desde que se lhe SQj~ paga. um" i n<lmn niz.-.ç:ão 
de ? cln ~etcm_bro de IS.G. . . annunhncnto c não resulte prejuizo :1. ~euu -

,. m. Substtt~n. so o a.l't. 3• p~las dlSpOSIÇÕOS l'anca plll.llica. Essa intlomniÚç.iw pojer;l 
que 80 sog.uem.. • con~is~ir em uma CCI't.'l. soru111a pag•• de uma. 

O .c?n.,tJ ncto1 de -~bras declaradas rio no- ,.;ti vez on em uma rondt~ ou alnguct pago 
ccssJd •. tdo .ou d~ tltiltd:Hic pnbl~cu. pót1o oc- do sois 001 ilOÍd 1nozcs antecipada J11eJll.e . 
cupat• temput'(l.l'tarnontc :.~s pt•opt'tndac.ics p:u·· . _ . 
ticularcs par;~ extt•ahh· materiacs, constt•uil· ~ Vllr. St Jlao chog~t·em n. accoJ·ilv_ os ~n· 
dopo~itos, o !!lei nas 0 u. 1·m:u~ons. ai,J•it· c:\mi· . toP?SSi\~os, desap~opr1ao te o pr.~; •J'ICtarw, 
nho8 de scrriçu, faze!' derh·a.çüc~ d!} agn<• 0 · ~or;~ '! mdcmmzaç~o on atu_gnel !:xa~lo !2~~ 
par:~ quacsquel' outrus usos necessa.!'io~ á" .\rb•tros! do accvl do coro as Ileteimtna.çol~ 
o~ccuça,J da. o~r:_~-. ro~ponsabilizando-se , }l'-1-1 dos ta lei. , ,· • • 
l'em, pelos pL'O,JUIZo8 quo poss;t causar e pela.s _§ IX. As pt op!lod.~dcs urbanas il.cum nb.o-
lJamieiLOrias rla.mnilicadas ou destt-uidas. lnt~men1.c oxceptuac!_t•s de occnp•~s.ao tompo-

§ I. A occ11pação tomjlot•a.ria eq~tivala a. t·arH\ e <~e occ~tp~ç.ao tic ~r~~~ao._ 
um ~rt•endamcnto forçado 0 a sua 1ndomni- §X .. A occup,tç.\o tompotaJ hl. nao se cs-
2aç.ão consiste no pagamento semestt·al. tendct'll: ao~ tcrren~s mnratio,;, nem. cumpre
adi;Lutadmuente, de cot·to a luguel, fixatlo hentle~·a o~ matermcs de uso pat•tJcu!nr do. 
amiga.votmenttl ou por :wbitros nos termos propriCtarto. _ .. 
desta Jol. § XI. O pri1zo uessa occL~paçao nao oxco-

§ II. No acto do occup.?. r a propriedade der~ do dous u.nnos. . . . . . 
e:r--ui do paragra.pho anterior, tlevet•á. sor ella IX. Os cr<.'dorcs que t tverem prlvtlegw 
examinaU.a. por arbitres no intUito de evitar c,;pecl >ll sohre o lmmove! ex_Jilro~rtantlo , a.s· 
duvidas ulter iores a.o serem a''aliados os s~m como u~ autores d~ bomfeJtorta_s nc!!essa
damnos causados pela occup;1çl\o d(~ mesma." rtas ou utets com dir~1to á wdemnt~ç.'lo do 

§ IH. PilL',I poder occupa.r temlJoral·ia- se~ CLtsto ou da valorização. tio 1n·edto _bene· 
mente a. propt•iodaJe, dever<i díl'igii• ao juiz fiCiado_c em gerat _qna?-tus t1veEell1 dtretto d~
uma petição, em que dt>~cla.re approxima.da- J•ctençao d~ hemfctt~rtas,p.)(lcrao requet•_er e 
mente o t .:mpo de duracao da. occupação e 0 ubtor . pagamento dtrecto <lo s_au~ credttos, 
a.Juguel ou a indemnizaç;.i.o que offercco. d~duwlo o c_omput? do valor do 1~nmovel mo-

!:i IV. No prazo do oi tu ui as depois da dtante ll.IX!lllescencHl. do expropl'W,rlo. 
offert.a feita ao p:·opriet:.trio ou p :oprieta- Em caso de dissentimento, ser;i daposita.b 
r ios, essss devet•ão responder r;i <VMlltam o a qn :1ta. do credHo, q_ac se r -•sUt uirá. a.o 
a!ngucl ou a indemniz~ pt•oposta e, caso expropriado si o ct•edor nã.o pr ... puzer a acçã.u 
nao respondam no referido prazo, considera· no pra,go de t res aunos . 
se como recusada por elles. . §I. A av;11iação das bemfcitol'ias· ou da. 

§ V. Não sendo acceita a otrerta. de a.lu- mór valia do predio fm·-se-haquanti,J couber, 
guel ou indemnizaçào, se procederá. a in- tudependentementcuu a.ssen~imento do expro· 
demni~açã:o judichtl, obser.-a.ndo-;,e o processo p_:iado, . desde que o crettor: o1fereca rcchuna-. 
estatutdo para pruceder á avu.liacão, a.tten- çao devidamente docume11tada, 
dendo os a.rbitros ao seguinte: §_ Il. Tc.ido aquelle que, á. sua cust:\, 

1. • O 1empo quo devem dural' a o ocupação houver construido ou reconstruido peedio em 
e a área occupada.; terreno alheio sob a clausula de indemni-

.2. • A p!lt'da. de f.rnctos e berofeitoria.s ; zação pola percepção, integral ou parcial, 
3.0 A diminuição do valor da proprjedade; dos respectivos fructos ou alugueis, consi-
4." Finalmente, tudoqueseposda incluir no dera-se credor privilegiado quanto a.o preço 

valor da indemnização ou. aluguel. da construcçlio ou recoostrucção, descon-
§ VI. No caso de não accei~a peto proprie- tada, porém, a quota de fl'uctos ou alugueis . 

tario a indemnização lixada, podJ?rá..o cons· percebidos até o neto da expropriação. · 
.tructor da obra entl-:1r imJ?edia.ta.meute na § III. Este desconto se determinará da 
p_osse dos terrenos necessar10s aos fins illdi· seguinte fónna. : dividir-se-ha a somma do 
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cr edito pelo numero de 3.rli10S do prazo o.m
tract.ua,!, mu!t.iplic;lndo- sc o quociente pelo 
n urnero de annos transcoJ•ridos ; o divisol' , 
tothwh, não oxcedorii. ele 20, omboi·a ·soj::t 
maior o numero de annos llo contr~tcto. 

Da desapropriação pal'a o sanoam~nto 

e omh ellezamento da Capit"l Federal 

gadas, do acc1 .,Jo com o pla no gel':tl a.ppru 
Yado. flc:n ·:i.•> su.i••itas. 0111 drtu<IO d•.• m:1iot' 
valor por c lias <tllquirül1.1, ao Jl<Lg<tmento de 
uma contr ibni<;\i.o snpplemcnt<tl' quo ~orlt 
fixada nm !oi especia l. 

~ Vl!r. Constit1wm elementos do mai1.11' 
\'<\lor para olJ t·.i~ar iJ.IJ p;tg:tmeni.o de~sa con
tril>u içiio o :wgmonto dn H>~Jtilaç::'to cl0 Lttr. 
o o melhor aspodo , <t m:lis f(LL)[l n commoda. 

X. PM'O. as obras nece,s:uhs :w sanea· circul;tçiio, :1 cc.~.1<1Ç:\.v de unus on sm•vi!t:Lo 
mcnto c embellez<tment.o da, C<lpital Fe<il~l':ll, qno antr.l'iormentn }IPS:1VUln sohre [\, pr·opdo· 
taes como a largamen to o :1bet•Lm·:1. <lo asc- dado, e, nm ge1':1l, toda e CJIH\ lq uot· s.,rte dn 
nitlas , ruas, p l'i.lÇ-IS, ]Jassagrns, cunstntcçõlJS vau t:1;.:cn~ ii}Wcci:treis, p aril. c lla. rn.mltante~ 
do cacs etc. , cstã·.• sujcit:..·Ls á dcs:~prupria<;ão I d:t' oloras executada~ pat•a o s;wc1Lillento o 
rJJ todo on C lll p:n ·to, nã o sú a,; pt·opr ie•latlcs ombcllt•zamcn l.o da. C:~pit.al Fetlct·at. 
ncceg .. ,,:u·ias para as novas rnas, pra=:as, etc._, sa:a tias so~eõcs 4 1le julho t.lc 1903.-
m as a.Jntla. tLS que o~ t odo ou em pu· lo est1· 1 Esteoaot Loflo. · 
verem comprohendHias rlon tro 1lo uma w na. 
d e 20 metro.; contados de cad;t J;Ldo d:1 ru:1 Nin.!!ucm ma is · pedindo a p ahL\Ti\, é encer-
o u pt•ar;-.<1. • J'a.oJa :1 di~cus:;ito o ;1dio.da. a, votação, <Lt •' 

§ I. Terii:IJ prr.ferenci:1 os proprictarios quo :1 respect.iv;1 Commissão dô }larcccr :;o
para construir nas zonas !Moraes as obras broas cm e11da s ofl"et•ecidas . 
decretadas. obsct·v:tdo8 os plano~ e typo do r;· aununciu.rl;1 a 3" discuss5.o d o peojccto 
consh'ucç.ão que a. au tot•idadc expropl'ianto n. 4 1\, de }9;J3, transferindo da cit.la•lc do 
determinar. Ri(l Pardo IJ<\l'<"t a de Porto Alegre• a Escol\\ 

§ I!. Parn. as obras de sanmtmonto e cmlJel- Proparatorla o do Tactica, llcn. ndo pal'a isso · 
tczament:.> tltL capit;tl Fede~·al scr<l org"'ni- o.tHm·izado o Governo •t n.brir· o nccos,:wio 
zado nm plano gera.!, no qu:tl deverilu flgurat' credito . ' 
com toda preçi~ão as avenidas, l'lll\S, praç<ts, Nlngucm pedindo a palu.vra, 6 cncorra.da a 
passagens. etc., que se proJectam alargar ou uiscus~ão c adia.·la. a. votação. 
abrir e os ter·ronos o predíos necessarios ás 
obras . 

§ III. Uma vez approvado pelo podor 
competente o r cfet• ido pl~no, considera -oo 
llecl<Lrada a n tilidado publica e poder<.\ pt·o
cedor·-so immediata.mentc á. desapropriação, 
de accordo com o estatuído nesta. lei . 

§ IV. Nas prop:·iedades situadas fôt•a. do 
plano ger:..l approvado e comprehcndid:~.~ no 
de extensão da cidade, não poderão ser 
construidos pt•edios na parte das mesmas de3-
tinadM ás ruas ou praç·a.s proj:;ctadas que 
figuram ne~ te plano . 

§ V. Q na.ndo na fixação !lo alinhamento 
para. o ab.rgmnenio de ruas ou praças os 
propri.etarios forem ol•l'iga.clos a recu().r, se· 
l'ão indemoizados do tereeno que perderem, 
Sfll:ldo esta. indemni.zaçiio liquidada nos ter · 
mos da presente lei. 

§ VI. Si, pelo contrario, em r esult ado do 
alinb.a.memo dado, quando tiYerem de re· 
construir seus predíos, os proprle ta.rios fo· 
rem obrjga.dos a avançar sohl'e a via pu
blica. a. sua. construcção, deverão ·pagar o 
terreno que adquiriL·cm em vit·tude deste 
pa.rngrapho . 

§ VII . As propriedades situadas nas novas 
avenidas, ruas ou praça.s coustru.idas ou alar

Yol . IH 

E' annuncütda a. s~ di.;cu;~sii.o do pt•ojccto 
n. 314, de !902, a.uto1-izanuo o Podet• Ex· 
ecntivo a abr ir uo :\Jinist e l'io da. Industl-ia, 
Viaç>.ii.o o Ob1·as Publicas o <.:f'cJito ox: lt'Ml'· 
dina.rio de lli :OO!F , a.o catnhio de 27 d. por 
1$. pwa pagamenio ti Compa nhia Victoria a 
:\!lnas, cr:ssiom1r ia. d·.1 &Lr;ttla. 1le Fcrlo;> de 
Viotorla a Uhlma ntio.\, da. gat':tnLia. de j ttro:{ 
de 6 ~· ao aono, col·rcsp.mdcnie.3 ao exerci· 
cio co!'rentc, na f<it•ma. lb dc•creto n . 4 . 337, 
d e l de lovcreiro u!t.imo. 

Nlnguem pedi ndo a. pa.laYl'a, é encel'rt~d :J. 
a discus~ão o adiada. :\ voLação. 

O Sr. Presidente-- ~iio h:wenclo 
nada mais a. trata.r, designo para s:~gunda
feit•a. 6 do cort•ente, a. seguinte or,tcm do di;~: 

Continua.çiio da votação do p1·ojeeto n. 23. 
de 1!)03, a utoriza.uuo o Governo a crear e 
contraci,a.t' o se1•viço stonographico nara o 
Snpremo Tribuna.! Federal (~" dis rõussãoJ ; 

Votacão do p rojecto n. 24, do 1903, au tori
zando o Poder Executivo a abrir ao Minis· 
tel'io da Indusr.r ia, Viaç.ão e Obras Publica.s 
o credito extraor rlinario de 8:719$139, para 
pa.gar no 2" offieta l dos Correios elo A lagoas 
Francisco Aureliano Barauna- ordenados que 
d eixou de receber (2• discussão); 
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Votação <lo Pl'O.icct<~ n. 25, tl~ 190:~.' ~utor.i
wndo o Podu1' Exccut1vo·a a.IJrn· oMtntsterlo 
da Fazcnd<l. o credito cxtt·aoJ·Jinario de 
.3:000$, par<t cílectuM a restituir;iio o!•dcnadtt 
'pelo dec1·eto n. :)74, tlc 3 de julho de ltl09, ·am favor· de Agc:>tínlw .Jo,;é C<ebtal Ocl seus 
legitimo~ hurdeiros (2a discus8ãu) ; 

rido de I f.l de dczen1hl•o do 18!H a ~o ele ja
neiro de 1<>9:? !discussão nni.ca) ; 

V"t.a,;ão do pr.;jod~ n. 3:->5, ilc 1902, ::t.u
toriz. ,ndo o Poder- E~centi v o 11 u.brit· u.o Mi
lJist,~rio tla, F<1'l.Cndit o crcdi:o e:'>t!'é;or
dina·io d.1 ~:SS:J$200, p:tJ•;:, dar cxc~ução á 
scm~nçn. que condemnou •~ F:1r.enda Na
cional a p~gae tt D. Eu~enia Tol'reã.o 
Conü:1 tle A1·aujo o> vencimentos que o 
sou Jlnado mariclo, juiz do direito em dis
:ponild!idado, h:wh<lrcl LinJlulpho Hi~!wllo 
COJ'n':t ti e Araujo tlcixou tlc l'<]eCIH)l' (2• d is-

Vota/.~ão do pt•ojecto n. ::64, tte 1902, auto
ri~n.ndt; o Poder l·:xecutivo a al1rir ao Minis
teria (L\ -ltrstiç;L o Neguclos Interiores o cre
dito extt•aoi'ilinario do 30:2:30$6í0, para a 
execução d<t sentença confi l'mada po1' ;tecor
dao do Siipl'•:mo Tribunal FLdoral, que au
nul'.ou o ctccrct.o do 26 do maio d.e 1894, r e
formando o air.5rcs da Brig,.Lda Policial desta. 
''apitai Napoleão Gonçalves Gutten berg (:}' 
uiscnssão); 

cussô.o) ; , 
Vnt,~ç[LO uo projecto n . .J.OS, 11<1 lD02, <IUto

rizanuo o Potler Exoctll.ivo a a.lll'ir ·:lo 
"Niin oi,I)I'ÍO tliL Jmlns~l'ia, \'íiiÇÜO c Obl'<'~ 
PubilC<tS o Cl'edito E-'XtJ•aut•tlinario do 
7:~2G:l$K7 4. p:u':t l'CalizaL• o pag;lmt~n t(} a 
.-\i-tltlli' Buliu, fnncdonal'io da RejJMtiçã.o 
Gm· .l rlus Telcgl'aphos, do vencimentos quo 
lhe ~ão devidos (;i.' di~eus~ão) ; 
' Vuta.ção do projccto n. n'1 A, do 190~. rc
](l.t.ivu <'t emenda do Senado il.O projecl,o n. \J4, 
dest'.~ anno (264, de 1\JOO) da Camlll'a dos 
Dcput11dos, que autal·iza o Governo a pro· 
rog:H o praw concedidu ü Socimhue Monte· 
pio Geral e Economi11 dos Sci'YidDres do Es· 
ta<lo, p:tra. jJl(!emnizD.r o Tlmsouro F-5der<tl 
ela quantia. de rJUC lhe é devedot•a., até qne 
essn insLHuiç.âo regularize sun. situação, po
denJ.o mesmo releval-a elo paga.men1.o d.as 
imvortancia.s em que ficou a~cança.ua no anno 
de Hl99 (discussão uníca) ; · 

Votação do pt·ojecto n. U:l B. do 1902, l'C· 
la.tivo <.L emenda. do Senado ao projecto nu
mero 1:2:3 A, do l 00~. (n. ~Oi i. de 100 L da 
Carnara dos Deputados, quo autoriza o Poder 
El\ecutivo a concedor :~ Jcsuina d3. Silva 
Mello. ou à c.:Jmpanhh ott ompreza. que ur
ganizar, a construcção da uma. ponto metal
lica e de madeira sobre o Rio Gt·ande, no 
lagar dcnomini\do Cachueira do Maribondo, 
entre os ;;:~tados de S. Paulo e Minas Ge
l'aes, e a pct·mittir a coost,·ucção, na referitia 
ca.choeira., de v11rias obras, soh ao coudições 
que estabJlece (discus~ã:o unica) ; 

Votação do projecto n. 2311, de 1902, autO
rizanuo o P odet• Executivo a conceder li
cença, com tollo o ordenado, até um anuo, ao 
conferente da Alfandoga. de Santos José Joa
quim de Miranda, para tratar de sua saude 
onde lhe convier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 252, d e 19Qj?, rele
v ando ao ex-Deputado Joã o de Siqueira Ca
valcanti a. prescrip~ão para recebimento tle 
SUbSidias C.)l'I'eSpondenteS ao tempo decor-

Votttção no p1·ojecto n. !13, do 1902, a.u
l.orizando o Puder Executivo a abrir ao Mi
uhtcrio cli). Ju~tiç:t o Negocias lntm•iores o 
Cl'cuito ·~xtt•a.oNinaL'io Je 4:200$, ao camuio 
par, pam p;·,·mío rio vittgom ao alumno da 
Faculd;cuc <I•: }!odicina ch Bahia. Antonio do 
Pratlo Vé!.Ua.darc.•.s (2' discussão) ; 

Fota~·flo do projocto n . . 'Jí2, d o 1902 , ;;uto
dzantlo v Pouer Exccuti vo <1. abl'ÍL' ao Minis
Cm·io do. Fazonu:~ o et·edito cxti'<tat·dinat•io clu 
K4: 755sl7:J, p:Lt'a pagamento· do C<IPi r,iio Ju~é 
l•'ct•rcil·:~ dos San tcJS, em virtude ue sen tenÇ<a 
pas~adu. ~m jnlgac!o (2" dis2u'sã.o); 

.Votaçao do proJccto n. 12 A, do g)(l2, de
terminando que o director do pombal mili
tai' seja nomeado denh·o us officiaes ell'ecti
vos do exercito (2' di~cnssã.o); 

Vot•wão do projecto n. 18 A, do 1902, r e
ot·ganizando a m<tríDh11 mercante ll il.cional c 
tla.ndo outras providencias (1" discussao) . 

Votação do projecto n. 137 .-\, d.e 1902, 
mand<tndo observ;u•, para a reforma vo1un
ta.t•i;t ou compu1sol'la. dos officiaes do corpo 
U.e ~aude Llo eKel'cito, o mesmo liluite de 
idades fix<tdo na t(l.bclla anneJI;a ao decreto 
11. 3:"36 A, de 16 de abril de 1890, com as mo
difica•:.<ies tlUe intlica.; coro substitutivo -d:\ 
Comlllissão de \Iat•inha e Guerra (1" discu~
são)· 
V~tlção ílo :pro,jecto n . 273 A, de 1902, r e

stabelecendo no Museu Xac:onal o logar de 
oatnealista ajudante da sec\·ão do Zoologia, 
eqnijlarando-o, para todos os efi'eitos, aos 
dos assistcnt ~s da referida t•epartilã.o e dú. 
outras prov ülencias (I" discussão) ; 

Votação J~ projecto n-. 4 A, de 1903, trans
ferindo dl~ cidadô do R io Pardo pa.ra a de 
Porto Alegre (t Escola Preparat ori:L e de Ta· 
ctic11 d11quella cidade, fican do para isso auto
riza;uo o Governo a abrir o necessario·cre-· 
dito (3• discus5ã o); · . 

. Votação. do pt•ojccto n. 314, de 1902, auto·, 
l'izando o Poder Executivo a abl'ir ao Minis
teria da Industria, Viação e Obras Publicas 
o credito eJ~;traordinario de 117:000$, ao ct~.m
bio de 27 d. por IB, para pagamento á Com
pn.nhia VictOl'i[l. a Minas, cessionaria da Es· 
tia.da •le Ferro de Vic\oria. a Diamantina., da 
garantia de juros de 6 % ao anno, cor resporr
entes ao exel'Ci c i o eorren te, na. fôrma. do 
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Jecreto n._4.337, de l do fcn.>reit'O n:tim•Jil:J:230$ p,n\~ intlcmniza•:ão ao DI'. Juão 
13~ discus>ao); \'ieira ()C .\l'auj,), prol'cssul' üa. FacullhL•lc de 
· 2• discu.,são do p1·ojccto n. 44, de 1903, Du·oito do l~oCÍfo, da despeM de impt·<•ssã•) 
abrindo ti vcrua 0" « Secrcta.ria do S,.>nado do llua.s obra~. e 4 oons pal';L pagar .~o nHJ'imo 
Fede:al »do orçamento do Ministet•io da Jus- professor o Jll'<'l11io a quo tf;m direito; 
!.ir.a. c 1\'cgociosin~~riores, para o exm·cicio 2• discnssfio elo projncto n . . n, de I9rn, 
•lo 1902, o credito supplemontar de 491$088, autorilallda o l'odot' Exoc.ttt.iYo a a br ir ;w 
para pag:uncnto a um porteit•o, dispensado llfinistel'Í•) ib JustiÇ'a c Negucio., [nkl'ior e;; o 
com todos os vencimentos. c a, um continuo, credito cxtrao;·dinario t!o 4:9i!OS, sendo: 
logat· crc;1tlo, tudo em virtude tta. rlelib:1- :2:MO$ para :1T.f.cndcr ii despcza coni a, puhli
ração do Son;~do de 6 de dezembro de l\J02; CJ.([\o ua ·• ~1emoi'Í~\ Histuricrt» d<l Facu ltlado 
com substi~utivo da t'ommi,;são de Orça- de .Mod icÍILL ·ltl Htlhia, rcl;üi v a ao~ anno~ de 
mento: I!JOil c 1!)01. •l :2::1f.i0~ com :.L rt~ Redsit dn; 

2' tlisc:r.t.ssiio do projccio n. 43, de 1003, ~m- C·ll·:: ,., ,[a nl<:.,Hlit f<Leul•.laún, concernen te :w 
toriza.ndo o Po.lm· Exocucivo a. alJl'iL' au ~li- anno do 190~; 
nistorio dll. Jtt>tio;a. c Nogocios Interiur•c; o 
ct•edito extt'<!.ordina.rio 1le 4:20!1::;, em utt.'o, 
para ilttendm• â. tlcspeza eom a. nannton· 
ç1i.o, no cstrangeit•o, com o u.lumno d<t Escola 
Polytcch nica. A~dmba.l Tcíxeil·a do Som:il, 
que, em I ~o l. !)bteve o pl'cnüo tlo q 1w tl'<lta 
o Codigo tlu Ensino; 

2~ di~~u~~ãu do pt'ojecto n, 4G, d~ 1003, 
;w tol'iza11uo o Poder ExccutiYo <L abrir <W 
:\Iiuisterlo lÜL Jnstiço. c Negociüs lntel'Íuros u 
credito eltraorJinario de 17:25n.S, sendo: 

Ao meio-dia procede-se :i chamada, a qno 
rcsponrtem o; Srs. Paula Guimarães, Alen
ccn• Guimarães, Thomaz Accioly, Joaquim 
Pires, Eugenio Tom•inho, Euêas Ma:!'tins, 
Raymundo Nery, Aurelio Amorim, Husanna h 
de O li \·eira, Passos Miranda, Antonio Bastos, 
José Euzebio, Rodr!guc~ Fernandes, Ray· 
mundo Arthur, Virgílio Brigirio, Thomaz Ca
valcanti, Francis0o Sá,, João Lopes, Eduardn 
Stuuart, Tavares de Lyra, ~loy de SOllZa, 
Fonseca o Silva, Pereira Rei~. \Vall'rido 
Leal, Trindade, José MarcclUno,Bdeio Filho, 
Esmeraldino Bandeira, Moreit•a Alves, Elpi
dio Figueiredo, Angelo Neto, Epaminondas 
Gracindo,At'roxellas Galvão,Rodrígu·es Doria, 
Oliveira.Valladão, Domingos Guimarães, Tos
ta,Bulcão Via nna , Rodrigues Lima , Paranhos 
Montenegro, Rodrigues Saldanha, Moreira Go
mes, Heredia de Sá, Corrêa Dutra,Mello Mat

·tos, Gal vão Baptista, Silva Castro, ·Lourenço 
Baptista, Bezamat, Lau<•indo Pit ta, Julio 
Santos, Henrique Bot•ges, Mauricio de Abreu, 
Oliveira Figueiredo, Carlos Toixeü•a Bran-

:.i" disclls~:;~, .!o pro.iccto n. !05, do 1002, 
l'CgulanJu :v m:m;ns rh pl'oprictlade do~ 
anímues m11:u·, CiLYa.ll:u· d vaccum crn to,lo 
o terl'it.orio Ja !lqm!Jlica; 

:2" discussl•J .!o pt·ojecto n. :12. do Hl1J3, a u
LJt'Íz<.tnrio o Pt'<)Sidente tl<L Rop11 1Jiicv, :1. COIIcc
tlcr ao St•. Ernesto do hL Riviil!'C, JH'ufe~SIJ l' 
do Cu!legio ~!ilitar, nm anno de liccnr;a , com 
todo " ord·3!' :_~do. pat'i.t tl'at.ar ue su:L .~ande. 

dão, FrJ.I~C ! '('•J Veiga, Jo1(o Luiz, Dav id 
Ca:mpi~ta, ·· ; 'r•a1icisco Bel'llardiuo, Ant ltero 
Botrll10, Du·::;o de Paiva, Calugerils, C;Hlos 
Ottoni, M:t:l cd Fulgoncio, Nugueh·a, Lin 
dolpho Cn.ct:tno, Pudua. Rezende, G<tleão C[U'
valtml, .Tcsuino Cardoso, Berna.1•do de Cam
·pos, Dcminguc3 de Castro, Rcbouç:.s de Co.r
valho, Co~t:t .Tuniur, Ferreiro. Braga, !IH
ranlla Cl1avcs, Leite de Souztt. Panlino Car· 
1os, Canrlido flodrigucs, Azeverlo l\Jarques, 
Rodo!pllo :Jiiranda, Joa.quim Teixeira Bl·an·
dão, Bernilrdo Antonio, Aquino Ribeiro, Be· 
nedicto rle Souza, Carlos· Cava.lcanti, Lame
nha Lil1s, Fl'iulcisco Tolentino, Paula Ra · 
mos, Soares dos Santos, Juvenal illullor, Gor
mano Hasslochet·, Angelo Pinheiro, Domin
gos Ma.scarenho s, Ca~siano <.lo :'«a~cimcnto , 
Vespa.sía.no de Albuquerque, Diogo Fortum1. 
e Homem de Carvalho. 

Abre-se a. ses>ão. 
E' lida. e sem debate o.pprovada a ac&o. da. 

sesaã() nntece!lente. 
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O Sr. A.lencar GuiDla.rãe s 
(i" Scc;-elc'>· ir,) tLecl11.ra qne não ha cxpei.liontc 
sobre a. i\Ie~a. 

O f)r<. C ,L:;S l A!'>O Do NMICl~ENTO- V. Ex. 
não preci.:a d l' justificar o seu procedimento · 
perante a Camara . ( lpoiados .) 

o Sr. Paranbos Monteu.e
gro- Pcço t\ pnJa.vra pela ord,,m. 

0 SR. OLIVEIRA F IGUEIREDO - Ma.s, Se. 
Presidente, quiz <1 rat<üidauo qui' depois de 
tantos ao nos em we tenho asscn to nesta 
ca.;;a, tondo,pnr fo l'ça do meu ca.rgu, de emit
Lü· pa1·ccer sobre as ele ições de Matto Geosso, 
c<m\>esse·me a. (le<>dita. de Ycr m:J,l aprecia
da~ as minha.;; intenções o rocnosca.!Ja.do O· 
meu caracter. 

O Sr. l?residen te-Tem a pala
vra o nobre Deputado. 

o Sr. Pa.rflnhos r.Iont.enegro 
(lida ,.,·e/em) - St·. PrJ.sidente, l.cndo-sc a.u-
8CJnta.do de~ta cidade o i!lusb? Deputado, o 
S t· . .\rtl111t' l /!·1110~ , membro. tia CJmmiss[io 
de Lngisl:.L(,ão o Just i•:a, c ach:wdo·se css<t 
commlssJ:o sobrcca l'rcgada. de tr:thalhos, p eço 
a V. Ex. digne-se dar·lh~ um ~u iJstituto . 

Por mais injustos, porém, qno fossem os 
conceito':! QO n obre Doputa.do a m el\ rcsl)ei
to, por mai.~ pungente qne me scji.l. a triste 
no t1cia. de quo no dcclinio do minha existeo· 
cia., nem ao meuo~ pos.,w l egar :\os meus fi
Lhos a. l'Oi<pcito,bilidado do mtlu cariLCtcr (>li!'.~ 
apoiados gemes}, nem :to monos i8so posso 
deixar oomo unico patrimonio de minha fa
mília .•. 

O Sr. Olivei t•a Fi~·nefrerl~ 
(para tlíi1a C!cplicaçao Jl': .<soal) ( · ) - Sr . Pre
sideot:), rei!War-mo-hão V. Ex · e a• Ca.rna.r't. 
<tUc roube al;mns lnst.antos de seu precioso 
tempo om nma qncstiio d<l inte:·c~se pessoal. 
Est<i, pol'ém, aella onv .., ]dJ.a a minha dig ni
d:.de, que, creio, a.té cer to p:.>nto, H:ÍO poderá. 
deixar Ui' intcreSSl\1' <t Cmna.ra. (ApDiC!dos.) 

S::oi perfeitamente, St•. Presidente, qne 
uma das ficções do systema representativo 
é que uma Cama1·a tlào póde ou \'ir, ou pre
sume-se não po:ler ouvir, o que s.• J>assa na 
outra. 

I~ss:t ticçào tom, porém, restricçõos. · qnaes 
as quo resultam do compromettirnento da 
dignidade de> urn dos. seus membt•os . 

Na S:JS!lio do &3nado de 4 elo corr ente, tra
tando-se da elciçio de Matto Grosso , o nobre 
Senailot' por aqnuilc Estado, o S1·. Antonio 
Azm·euo, fazendo um pat•allelo en tr e o tt·a-
1Ja11to do illustrc representante do meu Es
t ado, que se encaacgou da. tlcfos:' dos "t!l
r eitos do S ·• Senador i\iu l'iinllo, e o m ou 
parecer, concluiu pola van tagem lio primoi· 
ro sob:e o m~u; o que nKo \\ de a\lmil~<.w,mas 
tambem contm a hom hridade com que pro
cel i, acredít<tndo até qne, além de mostrar 
parcialidat!e r evoltante (o qua-lificativo é de 
S. Ex . ) com que ·deJempllnhou-se uos seus 
trabalhus a commissão <t que t ive a honra 
de presidi!·, ~J,lnda dei uma prova <.le_que ~<ão 
merecia o conceito que o me u caracter 
parece inspirar. 

VO'LES- N~o apoia.do. 

0 SR • • JESt:INO CARDOSO - Não Jla rar.ão 
pa.1·a tal l'cccio. O caracter de V. Ex. é aca~ 
tallo pela Camara e pelo paiz. (AJ>oiados .} 

O Sn. 0UYEII1A FJGuemeno- . .. ainda 
assim não toma.ria a palavra., si S. Ex. não· 
procurasse legitimar a swL u,ggressão insoli
ta o g ratuita, attril>uiodo-mu uma outra in
just iça pt\l'a com os coestadoa.nos seus . E' 
est'! ponto, SP. P residcnto, que mdge uma 
explfca.Q<.'io minha . 

Eu desejaria , Sr. P 1•esidente, quo o~tivcsse 
presente <~ sGss:1o de lloje qualquer dos col
legas qne serviram commigo na commissão 
de Poderes pa1·a invocar-lhes o t estemunho. 

Som procurat• capta.t• a. suo. am o.llilidade, 
sem pret.endel', mesmo, a menor compla
cencia. P'•ra. cOJntnigo, desejaria invocar o 
testemunho de SS. Ex:s . , repito, paPa qlte 
dech\ras.iOm si desde o co!Jleço dos t raba lhos 
da Commissão, que tivo a honra de presidil', 
tleixci }JGrceber a. roor~ol' parcialidade a 
favor de qualquer dos contendor•cs . a. menor 
parcialidade a. favor de quem quer que 
fosse .. • · 

0 SR. BERNARDO DE CAM POS - POi!SO dar 
test!!munho á. Camara de quo V. Ex. em 
todos os trabalhos da Commis~ã:o pt•ocedeu 
sempre com a maxima imparcialidade. 0 SR. MANOEL F ULGENCIO- 0 caracter 

de V. E r . est\1 mui to acima destas censuras. 
(Apoiados geJ·aes .) 

0 Sa. ANGELO NETO- Isto ~ uma. in)usti~ 
ao caracter illibado de V . Ex. (Apoiados .) 

0 SR. ÜLIVEJRA. FIGUEIREDO - •. • si e u. 
procurei favorecer o interesse de qualquel' · 
dos pretendentes. 

0 SR. ÜLIVE:IIU. FIGUEIREDO- Obrigado. 
0 Sn . FRANCiSCO TOLRNTINO - POSSO tatn• · 

bem dar o meu testemunho de que, por occa
sião dos trabalhos referidos, tive a opportu
nidade de ·fall.ar com V, Es.., semqtl(} V. Ex~ · 
mostrasse a mini ma parcialidade. 
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O Stt. Or.n·GRA F!GcEIREDO- Agradeço 
muito o ;tp:Jio que preotltm à mi11ha pahwra 
u.':i meu> dignos eollegas. 

U"r SH. VErL"TAJJO- Es>a. Jel'osa de V. EL 
D ttb:>ollttamen Lo !losnece8S<Il'ia. (..tpoia:lus.) 

O SR. ÜLIV"UltA FrGU::llli:DJ-~I:ts, Sl'. 
Pre·üdento, ess<t injusti1:<t em qué ba.,;eou o 
nührc Senador pne :\Iatto-l <t•osso as suas 
queixns contm mim feitas. c;;t:·, no hcto de 
S. Ex. dcci<Har I}UO o nobre Dllpllé<tdo rc
L~tor do p:wacet·, reconhecendo tlous dos cotl· 
tcs~antl~s,ha.vi:t s:: baseado em um doca monto 
particular qLttl S. E.<. , o nobl'e Doputado pelo 
Rio Gr,tntio d~ Sul. o Dt·. ~l;trç;tl E,:>cJl.mr, 
·tloclara v:\ o1Icl'cciilo p:Jlo> c:.lll trsi;dos, os 
Srii. DcpuLatlos no&,os colle!'<lS hoje. 

Ora, S1·. Presldentc, ~i esses dncumcnto:> 
·~ivcslcm sido oíl"creciuos pelos con r.est.adus 
sem <J. menor p1·ov11 da smt ;wthcmicitiade, 
nenhum valor pr•ob(ttorio i;ol'Üilll, C•JJUu não 
'teem. por -is.;o que as ~nas ti t'lll'IS n5.o foram 
reconl10c;das pelo tubclliào da 1 J~tditlatle 
onde foi ollc p,t:>sado, m;ts sim polo tab~! liàu 
úesta cidl1ue, que não conllecht os sigoa:t 11'ius, 
e que apenas reconheceu as firmas de dous 
outros que attestat·am a autltenticidade das 
primeiras. 

O quo cu di;se, Sr. P1•esidentc, relativa
mente<.~. esse documento, fui o seglrinte: 

~Esse documento foi offerecülo. não pelos 
contostados,mas pelos contestantes,e a firma 
do si~.matario delle não est<~ reconhecida por 
tabelliií.o, e apenas por dua.s testemunhas, de 

. desconhecida idoneüla.de. 
Não hét, portanto, o. presumiLla. a.uthenti

cida.1e nct sobredita acta.» 
Aqui m) referia eu <\!) coulleeimento da 

idoneidade para. quem tinha tio set• juiz. 
No documento não classifiquei, como 

a.pl'Ouve ao nobrd Sena.dor traduzi!· o meu 
pensamento; não disse que <i.quelles que fir· 
mavam o document~ falt:n-a. ldoueidade, 
dis;;e, sim, quJ ella e1·a desconhecida para. 
·mim, como jui~. 

Demais, Sr. P1·esidente, eu não tinha ele
mentos para apreciar essa idoneidade. Ma,:, 
·eonclui~ o nobre Senador, no dQsejo de tão 
_grattütameflte maltratar-me : 

«0 l'elittor J.o voto em sepa.rado, depois de 
-eonvertel-o em. voto da maioria, declarou que 
·OS signatarios do documento eram sem ido· 
.neidade.» 

Ora, submetto á. Camara esta apreciação, 
-porqua.nto, não declarei sem iuone idade, 
pois não conhecia, nem conheço esses signa
,tario3. 

Eram essas as explicações que eu desejava 
·dar â Caroara, porque não quero que pare
ça que commetti umo. inju~tiça do caso 

· . .Pensado con tl'a qualquer p essoa, 

.E- p~~sivcl rprc tivesse poditlo ,:;s:pli·~;u• 
melhor o mr.u pcn,;<ttll<~nto ; m as !f:tt·;wto 
que clepoi,; de concliüdo o men l;tiHH'JO'O e:>
twio sobre'" clei•;õe,, de '.latto I; L'OS.'l<l o de 
,;ó haYOl' scgnicl•J os Llic t;tmc•s do m inlu e•JII · 
~c:iencia, ti v c ,(o l·e,ligir o men vot r; p>3la 
mu.druga,[a , [,~ um d i<.t p::r·:t quo ;t. Comn~is · 
são se pu;le:•'c rcutJÜ', a.!im d.•. ouvir' a lei· 
tul'a llessc votl). 

Si u meu pclll<lllll'llto não l.ivos>e >ido ox
posl; ,> co111 t•tnt:t ,-a pidez, 1;~lvüz lpte .o 1m· 
•lesse te.· feHo em t•a·mus de nHÜOl' <trnabi· 
litbtlt), apnn t· tlc que eu apnn ;L5 tlcci:trci •tm•. 
niio con lto~Lt a illuneiuJ.do do ~ i .::natu·iu du 
doouruenl.o. . 

Ua•.ias cst:t~ ~~-~JiliCat_:l.ics, apenas a r;Cl\JS
centat•ei:c[I.IO, sl pol'l't:ntur;L, ou tn e <t])t 'I'coiJet· 
l[Ue ti. l'I'SpCit~bilir[;~de tio ll1tll.l é <\l'iiCWl' 
soll't•() nos to. Camtu·:~ ou na rninha lJanca<h 
alJ:du no concoiro do~ meus <:t>!lega ~, 1'1 ~· 
si;pml·oi iutmudiamrnonte cst<L catll)i ra pu'<l 
q uu <L minlm c:qp.cill<tde mot·u l niu rMlid<l 
sobt•e o llecol'o tio Estado (jll~' t unlw a honra. 
tle repres~nt:1r. (.ll•'ilo UVi1l ; m,(il11 r,.: n/ , O 
orado;· d vi"tJ(tmcnk f':l i cilado.) 

o s.~. Pt~esid~n"te-Xomc io p:mt 
substituir o Sr. ArthLn' Lemos no. Gom
missão de Constitui<:ão, LegisLa•;iio c Justii:a 
o Sr. Hosanoall de Olivuira. 

ORDE~I DO DIA 

O Sr. Presidente - ;'o/:io l·HtYundo 
numero legal pat•a se pt•ocadcr ás vot ações 
das m<ttodas indicadas n(l, ot·dcm do dia, 
passa-se <~ mo.tcria l'ltl di;cussã.o. 

~· sem debate encenado em 2• discnssã.o o 
artigo unico do .projecto n. '!4, •.lc wo:~, 
a.bdndo á verba 6• «Secret<lria do Senado 
L"edm.·al» do orç<tmento do Mini;;tcrio d<l 
Justiça e )l"egocios Intel'iores, pal'tt o ell:erci· 
cio d e 1902, o credito ~upplemeutar de 
491$088, pam pagamento tt u m porteiro, 
dispensél.do com todos o'; vencimentos, c a 
llm continuo, !ogar cteado, t udo em vl!·tude 
da delibera•:lio do Senado de 6 de dezembro 
de 1902; com substitutivo ria Commiss'l.o dB 
Orçamento, licando adiada a votação . 

São successivament~ sem delmtc eocorra
rlo« em 2~ discus.;ão os M'ts. l• c ~·' do pt•o · 
jecto n. 45, de 1903, auwrizando o Poder 
Executivo a a.brir ao Ministerio da .JtJ;r.iç<t 
o Negocio> Interiores o crecllto cxÜ'<1ordi· 
n ario de 4:200S em omo, p:1ra a ttcn:ler '~ 
despeza cqm a manutenção, n o o.~teangeiro, 
com o alnmno d8. Escola Polytechuica As
drubal Teix;eira. de Souza, que, em 190 1, 
obteve o premio do (jUe tl.'ata o Cotligo do 
Ensino , ficando adiada a votação . 

São successivamentc SJm d:Jbt:lto nncer1·a
dos em 2a dis~Juso>ão o~ arts. 1• e 2• do pro-
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jecto n. 4ô, de 1903, autorizando o Poder 
Executivo a rtbl·ir ao Miaistcrio da .Justiç.J. e 
Nogocios Interiore~ o credito extraordinario 

.. de 17:250$, scndtJ 13:<>50$ para iudemn iza
ção ao Dr .. Toã.o Yicira de Araujo, profesSO\' 

·da Faculdade 'de Direito do R1cifc, r.la des· 
.pcza. de impressão d} dm1s olm1s, c 4:<!00$ 
p:tra. pagar ao mesmo profe>sor o pt•omi~ <I 
que tem direito, ficando adtad:\ a. , ·otaçao. 

São successivamcnte sem 1lcbate encerra
dos em 2a discussão os a rts . 1° e 2o do pro
jecto n. 47, de _1003, au~ul'iz_ando o Poder 
Executivo a abnr ao MlOlSteriO da .Tusttça e 
Neoocios Interiores o credito ex\l•aordinario 
de '4:900$, sendo: _2 :5~0$ para atteoder. á 
despeza. com a pubhc..'lçao da_ «_:vlemorl(). HH· 
torica» da Faculdade de Meth cm a. da B:,Jua., 
relativa aos annos de 1900 · c 1901, o ,2:360$ 
·com a dn. Ret~isla do.< C:w·sos ita. mesma. f a· 
culda.de,concernente ao anuo de l!hl2, ficando 
adiada. a. votação. 

E' annuociada a .2" discus~iio do. projec to 
n. 105, de 1902, regulando a$ marcas dii 
prvpriedade dos auima.es mua.r, ca.valla.r e 
va.ccum em todo o ten·itorio d:.~ ltcpttblica. 

O Sr. Padua Reze nde - Peço 
a pala.vrn. . 

O Sr. Presidente - Tem a pala· 
Vl'a o nobre Do pu tado. 

O Sr. Padua R ezende - Sor
prehendido com a inclu~ão, n:1. o1•dem d.os 
tl'al!i.lllws parlamenta.re>, do projecto ora. em 
debate, que, no auno findo, so1fl'Ou impugna
ção do nobre Deputado Sr. Br ic io F.i -ho, 
requeiro o adiamento da: discus.ão por 24 
horas para. desempnnlla!"-mcdo· compt·omisso 
:então assumido, de apr.Jsonta1· um Sltbs~i

_j;utivo . 

Vem á Me3:1 e é lit.l? o ~e_;uin~~ 

REQUERniEl'õTO 

Requeiro á. Camara que sejn. a.di:~da pot• 24 
horas a 2• dis~u~io do p;,ooject> o. 105, de 
1902. 

.· . Sala. d i1.S sessões, .O de julho de 1(:)'13.-Pa
dua Rezende. 

· O Sr. Pre sidente- A Mesa tem 
conhecimento que nã.o ha numero ainda na 
Casa. . O requerimento do nobr3 Depu~ado, 
uma vez apre:;entado, tem de ser immedla.ta· 
1uente re3olvido sem d3ba.te pela Cama.ra.. 

Não ha.venLio, pol.s,ainda numero, está. pre
judicado o. requerimento do nobt·~ Deputa.do 

Tem o palavra. o Sr. Bricio Filho. 

O Sr. Briclo Filho chama a 
attenção da Casa p.wa. a di~cu;,gii.o t1•avadn. 
em o anno passado sobre o projocto . 

Lü o seu discurso p ronunciado então o 
mo~tra os motivos por que combateu o pro
jecto. 

Perguntotl naquella occasião aos cntoodi
do.l si. a providencia deve correr por conta 
das municipalidades , dos E~ta. ~ios ou da 
União. 

Impugnou principalmente o § 4• do art. l•, 
quo contem em seil bojo um mo'nopolio odioso. 
Vae lôt• ~~ r .lfet•ida disposição para que tudo 
fique bem claro: 

«0 Podet• Executivo, tendo em vista algum 
direito adquirido por mat•c:~. priv ilegiada 
segundo a lei, entrar<t e.n accorJo com o 
c .ncessionario da. patente p:~.ra. a l'espectiva. 
Mopção. 

Nedsse accordo se ostabelccerão. além do 
prazo da .duraçã.o do privilegio, as t axas de
vidas pelos certiftcadus e transmissões, as 
que -fJrem imputaveis ao proprieta.t•io da 
patente, os emolumentos, multas e custas. 

Toil.avla a ~a~~ do imposto não excadm·<t 
ao scllo fixo que pelas leis vigen tes fôr, 
além disso, devido pelos dietas ac~os.» 

Na reforida sessão, o orad.or dis:SC saber (la 
exlstencia do uma. carta pat ente de marca a 
logo· para os animaes muar, · cavallar e 
vaccum. 

O collega que anteriormen te occupou n 
tribuna acaba de confirmar o facto . 

o cuncassionario aguarda naturalmente a. 
passagem do prujecto para explorn.r um mo
nopolio cheio de vantagens. 

Nã.o é justo que se vQnh a. estabelecer m ais 
impostos com o fim do favorecer um parti
cular, om vez de b3noficiar os eofreg pu
blicas. 

COmo o autor do projocto promett e apre
sentar um s ub3titutiv() ell:purgando a. m atar ia 
dos defeitos apont:.uios, e.:;pcl'J. a apresenta
ção para entã.o prosoguir oa sua tar efa. 

Chama para o caso a atteoç:ão da. Camara, 
porque o assumpto, simples em sua. a.pparen· 
cia, contem medidas da. maior grasidade ._ 
(.Muito bem ;, m1tito bem.) 

Compareceram mais os S_rs . Càrlos da No
vaes, l~ogerio de Miranda, Christmo Cruz, 
Anizio de Abreu, BezerrU Fontenelle, Fredc 
rico Borges, Sergio Saboya, Gonçllo Souto, 
Affonso Costa, Celso de Souza, Pereira de 
Lyra, Arthur Orlando, Vergne de Abreu, 
AugLtsto de Fl'eita~. Marcoli11o Moura , José 
Monj~rJ.im, Galdino Loreto, Hercdia de Sá, 
Augu~to de Vasconcellos, Sá Freire, Ame
rico de Albuquerque, Bellsat•io de Souza. 
Crn vello Cavalca.n ti, Estevã.o LolJO, Gastliô 
da Cunba., Carneiro de Rezende, · Ada.lber to 
Ferraz, Antonio Zacarias, Lamounie1• Godo-
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frcdo, Canalho BJ.'it;J, Muroit•a lh Silra, 
Valois à e Castro, Jo;;\l Lobo, AI ,-a!'u de Car
valho, Hermenegildo de Mor.w;, Limlolphu 
Serra e Abdon Baptista. 

Deixam de comparecor com causa partici
pada os Srs. Julio de Mello, \Vandorloy de 
Men(lonça, Urba110 Santos, Luiz D.münguJs, 
Guedellla Mourão, Dias Vioü·t~. João GaYoso. 
Paula e Silva, Soares Neiva. Ermirio Couti
nho, Malaquias Gorl.çalvos, Esütdo Cuimbra, 
Pedro Pernambuco, Raymundo de Mü·an(la. 
.loviniano !.lo Carvalho, Neiv<t, Felix Gasp;u', 
Satyro Di~s. Pinto Dantas, Tolentino dus 
Santos, Bernal·do Horta, .João Baptista, Pe
reira Lima, Paulino de Souza, Y<~z de Mello, 
João Luiz Alves, Leonel Filho, Arthm• Tol'· 
res, Edua1·do Pimente•, Olegario Maciel, ·Ro
dolpho Paixão, Amolp!Jo Azevedo, CaudiilO 
de AbrHu, lhrbos:t Lima, XaYier do \"a.Jie, 
Victorlno Monteiro e Alfredo Yarella. 

E sem causa. os Sr.>. S<t Peix:oto, .\.rthtn• 
Letno;, Indio do Brazil, Abdon Milancz. Tei
xoir.t de Sti, João Vieira., Cor·nelio da Fon
seca, EuzeiJiu de Andrade. Felisbr.Uo Freire, 
LeovigiJ.lo Filgueiras, Castro Rebello, Edu
ardo Ramus, Erico Coelho, Fidl'lis Alvos, 
ViríatJ Mascarenhas, Bernardo Monteiro, 
.José Bouifacio, Ribeiro Junquc·íPa, Astolpllo 
Dutru, l:'enido Filho, Borna.rdes de Fal'la, 
Henrique Sa.lles, Camillo Soares Filho, Sa· 
lJino Barroso, vVenccslau Bt•az, Frn,ncisco 
Romeiro, Fernandes Pre3tes, Amaral Cosat·, 
Fra.nctsco MaHtt, Elyseu Guilherme, M:u~:·:tl 
E~cobJ.r, James Darcy e Campos Cartim•, 

O Sr. Presideute-l!:~xoiH\o llll· 
mero leg ü, va.e-se procader üs votaç1i()s \las 
ma terias da orJem do dia. 

E' lido, julg<ldo objecto d,• dolibol·ação c 
enviado áJ CommissõJs de Dip!omaci'~ e Tra 
tD.dos e dJ Orçamento o segnlnto 

PROJECTO 

N. 48-!003 

Suppr-ime a leguçiío cl~ lJi'a :. il j•u![O 
a Santa Se 

O Congresso Nacional d ecre ta : 

Art. I .• E' supprimida a. legação doBra
zi! junto á Santa. Sé, 

Al't, 2.• Revogam-se as di:iposiçues em 
contrario. · 

Sa.la. das sessões, 4 de julho do lú03,
Germano Hassloche1•, 

O Sr. Pa.dua Rezende ( pela 
ord~m) pede que, havendo numero nrt Castt, 

lH 

so,ja novamente submottido Cl ddiiJer;u:ão da 
C~Jna:·:t o seu t·equcrimentu. 

Em seguida<'· pu;to a Yotus o nppt•ovn.do o 
t•cf,n•ülo J'equodmcoto do Sr. Pa.nua Rezen
de, oiTcrccldo na sessão do hoje , pe(l i n(lo po1' 
~4 horas o adia.mcn ;o da. 2• (liõcus~ii.o do :pt'o
jectu n. !03, de 1902. 

W annuneiad 1. a votaçã0 do se)!ninte ru· 
qu(1l'Ítnonto, olfurccldo na scss(LÕ de t do 
co1·rente pelo Sr, José Enzebío, cujil teor (1 o 
~eguinto : 

«RcquciPo que vã i Commh;são de Orça
m~ntu o projecto n. 23, deste an no. nfim ue 
quí• a mesma. Com missão emitt<t sou par •cer, 
oão só 8ohrc o l'nlerido pt•ojecto, curno so bre 
o quo foi a.p<·cscn tttdo pe!1J Sr. Bonodicto 
Leite, em SC'SSii.o de :tü de julho do !893, cre
anriu o serviç•o stuuograplllco pa.1·a o Supre
mo Tt'ibuna.l Federal, pt•ujocto este qne,aliás, 
j<l tem parecer Cavora.vel dessa Cornmi~são, 
<htado d,, S!l de agosto daquelle annu , e d:~ 
di• Legislação e Ju~tLQ<~,datévio de 14 daquolio 
mosmu moz e anno. )> 

O Sr' . .,José Euzebio (pela wdem ) 
-Peço a p:~.lana para en~a.minhtn' a vo
t<wli..). 

O 81•. I~.-esident;e--Tcm a p<tlavra 
o nobt·o Deputado. 

O S•·· .vosé Eu.zebio (pw·(', enca
lil i11har a 'IJOlaç<io)-Sr. Pmsideute, apresen
~antlo u t•equm·imento, cuja vot ação V. Ex. 
t~c.,ha. do t~ntmn chu•, relativamente á Cl'ettção 
du se1·viç J strmographico para u apu.nlla
mento ue deb a.tcs no Supremo Tl'i b un~~,I. 
r'l!,((JI'<ll, nftO tiVe !!(Jill podia ter O intuito 
rle l"Otard~u' a sua marchil., por- isso que
Sillll[H'o me mll.nifestei p ela nec~s.~il lade da 
semolhan~c medida. 

A idétL da crea.ção do serviçotachygra.pitico. 
pat•a 11 npanhamento uc debates do Supr am o 
Tribunal Federei! appa.1·eceu. psl:t primoira 
\'CZ, ncs G:• C:\ma.ra, em !805, como pr·o iecto 
sob n. t35 A, apresentado pelo meu emi
nente c llJfe e amig,) B()oedicto Leito, hJje 
SJnado: da Republíca., 

E;se p roj ectJ , embora. com p a1•ecer favo-· 
ravrl ua.~CorumissiJeg de Constituição, Legis
lação c Justiça c de Orçu.me11to, só foi collo. 
ca.t.!o em ordem do dia. em l9J l, em satis· 
f~çã.o a um rcqüeriCI\,eÚto que tive de fazer. 
á Me~u. d·~ Camara. 

Passando em 1• dismt>dí.o e encerrado o 
seu deba.ta na. 2•, n o mesmo aon o d~ !901 
cl!o loi á Cummissão de Orçamento p a t'<t so · 
pronunciar sobro uma. cmcJula, de lá não 
tondQ sa.hido mais, parecendo com rsso quE\· 
a. C:~mnra er-a. indi!ferentc ao a.ssurnpto. 
Agora., po1•Jm, a. c.otBn tomou aspecw di-· 
verso. 
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·~id··~l <lo i!ltBtra.J.o Dt·. ilo:tcJict.aLuitú 
e;;Ü tl'iumphant.P, porque o yroj~do que. <~ 
honradtL Commis~iio de Legtslavau o JusttÇH 
apresentou um tli:ts d.u muz J!l~SJ.rlo py·oco 
qtW Vi10 ~Ul' YCIJCC!Ior. Ett, quO .P. dtlfOll !ll C$ ta 
lt16a no tempo em quo ella. l rtt:J.va com ~• •ll· 
diil'et·enç<l u, que.)~. ;t\lurli, r1â.u po~so rlctxal'd.e 
re,jnbil<1t'-me pe.I;L ~u:t vicLuria de !!D.JC, certa 
corrio ü. E C01llt>Jno a.ssegur-~tnl qttc,p~~ea. al:t'c· 
viar :1 dufiniti•·a. appl'Jvaç:lu ,(egsc sct'YJç•o. 
1\ conveniente r[itC' "c nii.:J appmve o rcqnc· 
riJUento qn:.\ li 1.-0 <1 lwnra u0 <LlH'Cs•mt>l'. 
nã.o 1ir.1ito :•m (ledaral'-rHC üo acwt·do com 
e;;se pcnsamuntll, pPom~tt.ontl;, JIOt'(:m .. n.pPc
~cnt~tt' em 3'· ,[i.;cussi'Lo, COlHO salJ;tltrttli'O ~lo 
pt\.j;:c:o des~n :1nno, o p:·oj i.'C'.o <L.• ll'l\!:3, q IH! 

jiÍ. tem, como disse. IJ:U'er~cr ~:LVot·a.vcl ~1<1 
Commissão de Ot· :antcll to . (Jl~<tlo lh:m; ' !-'u1lo 
bciJI..) 

Posto ~~ •·ut(J~ o l'Clc\l'ido rcq ttcri mcn·~:) do 
Sr. .Jus:j Euz.;bio, r .•r:onh,;C!)·S:· rrro t'.ú o 
mesmo rejeita.lo pur 106 couGl'a dou~ vvws. 

Em s'·'"nid11 são snccr;s,ivamontc posl.o3 ~ 
votos e "'approvado.~ em 2• discussão o> se· 
guinteô ~u·tigos do 

l'RO.JECTO 

N. :!iJ- !903 

O Congresso XaciOJial tlccrcta: 
Art. !." Fica o Po!lel' Executim J.ntori

. zado a crcar c contracta.r o set·viç·o stenogra· 
pllico pat·a. <Lpan!la.mento dos dcbatcJ no Su
premo T1•i bunal ·Fe-deral, abrindo para. Í$SO o 

.necessario ct'edito. 
Para"'ra.pho unico. As actü.s e os (V.•brttcs 

·do Supr"'emo Tribunal . Federal set•ão publi
cados no Diario Officiul c reunidos em Yolu· 
me prn·a con~titnircm os JLllllacs do mesmo 
Tl·íbuna.1• 

Al't .. '~ · o Rcvogam-sJ as disposi~·õcs em 
.contrario . 

Sií.o cjucceS3ivamentc postos a. votos c 
approv:J.dos crn 2a discus~ão o~ sJguint3s ar
.tigos do 

Pll.OJECTO 

N. 24- 1903 

'O congresso .Nacional resolve: 
Art. 1·.· Flca. o Podet' Executivo <wtot'i· 

·zado a abrit' a') Ministel'io da ~n~ustria
Viação c Obras Publicas um Cl'O:lito extl'aor 

·din<1I'io da qrH~ntia de 8:719$ l::W p:J.ril. pagar 
ao 2o officü:.! dos Correio:; de Ah~og-oas J.?ran
ciaco Aurelía.no Bara(ma o seu ordenado, a 
·contar de 9 de a.gos&o tle 1894 a. 8 de de
zembro da 1901 . 

Art. 2.• Revogam-se as dispoaiçõos em 
-contrario , 

4:) !!h~. i\ .. n;;·elo Neto (pi'l1\ ordar.l 
-H.cquoir.; a \'. E)(., ::it•. Pt·csidcntc, que 
consHltc ü. Cas<t '·'i cunco<le dqwnsn. de J ll 

tul'>ticio pu.Pu. qlH3 o pt'ojecto q_uc ac~•bn. ~t1 
sct• vot"•lo entl'e n<~. o r·dern do düt de amanha. 

Conwli;ada :t C:cmar a, ,·, concedida a d is
pJns:t pedida. 

Sií.!l suc.~c3.,iY:r.l1.1e 11.0 posta.; :1 votGs c a.p
Pl'iJYtdos f.' fll .~' discuss:\u, os ~egninte.~ ~trti
g•JS du 

l'P.O.FECTO 

.·\:·t. i. " I·;' •> p~..,!et' Exc:a.tlil' .> anwr·iza.do 
a lL'•rit• ao ~!in ist:wio da F<tZO!lti:L o credito 
uxt.:aurdi::at'Í<J tlc :J: OOIH. tnt•a. all'ec Ht:tt' l~ 
l'(:>tir.tliçilo ot·donada pelo dcc t•ctu n. 574, 
dr.• 3 de julho tlt~ l.'-:tl:J , em t'avol' de Ago~
tinho .J<JSÔ Cu.bl';tl oa ~cu~ legitimas licr-
deiro:'. -

Art. :~." lt·;,·og~tm-sc l\S dHpo.~ições em 
conr,rat·in .. 

E" pusto a votus c :J.p ;n•oya.,lo em i' dí>
cu.;;;'io o seguiu r. i: al'tig-o unico do 

PIWJr-;CTO 

N. : ~3G - 190.2 

O Congres~o Nacion ·ll r eso lve: 

Artigo urliCJ. Fica o Poder Ex c;~uti \'O au
tol•lzado a abrit• ;w Ministcl"io da Fazond<~ 
o credito extra.ordinal'io de .2:88:.:.<200, pMa. 
ua.t' Cll:(lClll,'àO [L sentenç:L d o jlllZO f\ldOra.l 
desta. Cilol)it:ol, confi1•ma.dtt pelo <tccordão do 
Supremo Tl'ihnnal Fetlcr:~l , que condemuou 
a. Fa.wnda N:iCil)nnJ a pagut· a D, Eugenia 
Torrei'i:o Corréa de At·u.ujo os vencimentos, 
de ::'5 de julho dr l8lJ5 a .:!4 .de a.gosto do !~%. 
que deixou de receb ~:r,• sett finado mar1do, 
bachare1 Lindulpt10 f-Iisbo llo Correa de Al'a.ü
jo, jnlz 1le direito em d is pon ibilidade, e as 
cust<'s do procooso; i'a.zendo as necossaria.~ 
opor-a.çõe3 o l'cvog~~da.s as disposições em 
contr•a.1'io. 

O St•. Celso (.le Sou:zoa ( pda 
onlem) r equm•, e a C amam. concede, dispensa 
do inte rstício para. o p t'ojecto n . BSG, de 
1902, que acaba do SOl' approvado, afim de 
ser dado pa.ra a ordem do dia d e a.munllã . 

O Sr. Frnneii!Jeo Veiga (pele~ 
o1·dem) requel' e obtem dispensa de in to1·sti · 
cio para o proj~cto n . 25, de 1903, podor 
entra.1· na ordom do dia. do amanhã. 
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E' posto a voto~ e appL•ovada em 2' clis
Cltssão o seguinte artigo unico do 

PROJBCTO 

:N. .J.os - wn 

O Congl'csso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Poder gxecutiYo au
t.ol'izr,do <t a.ut'Íl' ao Uir.ístcrio ela !n•lust!'.ia, 
\"iaç:in G Obt•a;; Ptlillica~ o Cl'C.litu cxtr;wi·tli· 
nario de 7: ~li3:-:8i4 p;u•a realiz•t · t> p •ga· 
menio devido a •. \rtltm• Bello, ftt.nccion:~t·io 
da. Repm•tiç\o Gemi dos Teleg1·aplws, do que 
lhe ú devido de vencime11to,; do~ cxcrcicios 
de 180i c [ 8(1~1,. fazendo as noce,;$:~ l'i<.Ls oprmt
'·ücs c l'l~vogada~ as disp<lsiçüG~ nm con· 
~rario. 

O .!§t·. OasS~i.ano do Nu9t•i-
tneuto (JlCia ordem) L'C(iUOl' 1! oiJtcm 
,!ispcnsa de interstício p:Lt'a. o pt•ojccLo n. 4 18, 
,[o l9U2, SJl' ihtlu p~u·.~ a ot•.Iom do üia. lia 
)H'.Jxima se;são. 

E' app;·OI"ad•~ a ;cguilli.C cmcHd:t tl(l Senado 
M :p1·oject,o n. \.!4, do !!!il2 (n. $1, do 1!100), 
dt~· Camara. dos Deput:lút.JS: 

O Congrcs~o Nacional dccl'et:t: 
Art. l." Fic:t concedido <i. SocieJttdc Mon· 

topio Geral de Economia. dos Sct•vidorcs do 
l•:stado o prazo até !fi :mnos, cont:1do d:t 
data da presontc lei, para indemnizar u Tlte· 
sota'O Naciomtl rht quantia do 45G:l69$7it\, 
somm:t da; parcellas: 250:303$9!8, debito no 
anno de !8!JO, o .~:!5:855:~858, debito de tres 
trimcstres no cxm•cicio do 1000. 

PlU':11,(1'1.\Pho unico. A indomnizaçiio cita.da 
sBrlt feitit em prestacões <l nnuaes, dentro (lo 
rBferido 11razo. D(l,do o caso de não satis· 
fazer o montepio a!1nnalmente a l'espoctiva 
pmstação, considorar·se-hV.o vencidas todas 
as outrlt:l, e o Governo promoverá u. cobrauÇc'l. 
üumedittta. do debito. 

Art. 2.o Revogam-se as dispJsições em 
con t1•ario. 

E: o p1·ojeoto, a~sim emendado, enviado á 
Commi8sn.o de Roda.cção, oJiiciando·se:to Se· 
nado do occorrido, · 

Ao § 3'' uo mesmo artigo - em vez de 60 
aunos- llig-a-se: 50 a,nnos. 

E' o l;rojocto, us$im emcndudu, enviado á 
Commis~ão de Redacçào, otnda1Hlo -so o.o Se
nado \[O OCCOl't'ÍUO, 

E' posto a voto~, approvado em discussão 
unic<~ e cnvi<tdo <'~ Cunnni~são dl~ Redacção 
o seguinte 

PllO.TECTO 

O Congt·m~.) Naeion<tll'üsolvc: 

Anigo nnicu. Fica o Pollet• gx,,cntivo a u· 
torizado a, eoucollct• · licençct com todo o o!'• 
douatlo, att"· nm nnnu, au conl'eron tu cl:.t AI· 
fttmlr.g<L tlc StLntos .lost! .Toil.IJUim üc ~\lir ttn•h, 
:1t1111 de tl'atal' du Sllil. ,;;tU•Ie OIF l e !!te COD· 
vier; l'oJ\"O;.";·L'.I<1S as t!ispo'iÇ"õe~ em con· 
trarw. 

E' po<to :t vu~s. ·a.ppt•ov:L•lo em discus.·;ão 
Hnic<t o enviado O. Conunbs<'it> tio llctl<tcção 
~) ~ugLtiu!·e 

I'ROH~Cl'O 

N. 252- 1902 

O Congt•e:;so X acionai resolve: 

A1·kro unico. l~ica rolovnda ao ex-Depu· 
t.ado ~oüo tle Siquoir<t Cavalcanti a. pra· 
scripçno p<tra. rr.cobimonto dos Slthsidios cor· 
l'úSpontlentcs a.o tempo dccol'!'ido de 18 de 
dezomb1·o de 1891 a. 20 do janeil'O do 1892, 
aos llUaes tem direito como memiJro do Cou
gt•cssu Nacional naquella época, abrindo-se 
para isto os necessarios creditas e l'evogadas 
as disposições em contrttrio. 

g• posto <L voto:;, approvado em 3• diS· 
cussãu e onviall.o á. Commissão de Reda.cção 
o Sl.lguinte 

PROJECTO 

N, :304 - HJ02 : 

o Congresso N<tcional docroto. : São stwcessivamento'!IOStas n \·otos e appro· 
vadas t1.S seguintes emcndt\S do Sena.do ao Artigo unico. Fica. o Poder Execut ivo au
Pl'Ojecto n. 1~3 A, de HM2 (n. 295, do 1901), torizado a ttbrir ao Ministerio dt~ JusGiç:t e 
üa Camara dos Deputttdo:l: Negocias lnteriol'eS o credito cxtr<~oordinario 

Ao § l ' do il.rt. [ o accrescente-so: do- do 30: 230$6i0 pa,ra axceuçfio da sentença. 
vendo coucluil-as. no :prazo de cinco anuas, confirmada :por accordão n. 76tl, de 23 de 
dn. data do contracto, sob ·pena. do oa.du<lidado julho do 190~, do Supr emo Tribunal Fodot•ul, 
da conoe;;siio, quo a.nnullou- . o decreto de 26 t!e mui o de 

Ao § 2o do· masmo,artigo, acci'escento-se: 1894, rerormando o t\li'eres da brigada poli· 
c terlt -pol' . ba.se ,as taxas que a<ltua.hueote cial desta Capital Napoleão Gonçah·cs Gut· 
são , cobradas, ou a. despeza. feita com a, ,pa,s- .temborg ; fazendo as necessarias operações e 
sagem dogado, revogadas as disposiçõGs em contrario . · 

'Vo', lll 
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E' posto a votos <: approvadn em 2a dis
cussão o so;:uln &c artigo unieo úo 

PROJECTO 

N. ll::: - 1902 : 

O Congresso Nacional re,q.Jlve 
Artigo unico. Fica o Puder Exocntivo a.u· 

toriza.do a abr>il' ao Ministerio da. Justiça. c 
Negocbs Interiores o credito extraordmario 
de 4::200.~, a.u ea.mbio par, para. premio de 
viugom ao Mnmno da. Facultlade de Medi
cina. da. Bahia. Antonio do. Prado Vn.lla.da.res, 
formado no CCl'l'On t.o a.nno, de accot•do com 
o disposto no art. 221 do Codigo do~ Instit~
to~ omcitWS de Ensino Supol'ior e Secundar lO 
om vigor n:~ Republica ; 1\lzondo as nccossa.
ria~ opora.çõos o rcvog~da:; as dl :-~poslçõ~s 
em eontrul'io. : 

E' pusto a voto~ o appr·o,·a•lo om ::' dis· 
cuss:ln o ~eguinto a1•tigo nnico tlo 

PltOJ t:CTO 

X. 372 - 1002: 

o Congt·osso Nac:ionat rcsot1·c 
.lu·tl"•> unlco. Flc:1 '·' Podct· Executivo 

autvrizatlo a abrir :w Minist.erio <la Fn.ze111la 
o ··t-udit•J ~xlrllot•dinat•lo do ,-;4:755$170, em 
ox•!<:uçãu de senten•:a pa.::::sa.da. em jnlgadu em 
fiLvoL' do capitão Jo:>A Fot•J·ei ra dos Stlutos.ra.. 
zott•lo as necc~sil.rias opct•n.ções.e revogadas 
as dispiJ.'Iiçõos em ·contrario. 

I•]' t~pprovarlo o scguint.o rectuerimcnto do 
Sr. Ollvell•n. Va.lla.d;i.o, oll'crecido no. sessão 
do a do •:ot•ronte, cujo tu01· ú o seguinte: 

c Reqnoll·o que o projccto n. i.~ A, de 1!!02, 
volto <L Commi.Ssão tio )f::wiuha o <illtlt't'a, 
a.fl.m de SOL' uovn.monro discutido· no s•Jio da 
Cummis.~ão.• 

1~· projecto n. 72 A. de HJ02, enviado á 
CorniUi~sõ.o de Marinha e Guol'ra., om vh•tude 
da. delíbel'açã.o du C!nuat•a. 

Sã.o succesôlivo.muntc postos a votos. e a.p
provados em 2'- discu.;são os seguintes ar
tigos do 

PROJr:CTO 

N. 18 A- 1902 

O Congresso Na.ci~Joll.l decreta.: 

Da marinlta mc1·canle 

Art. I.• A marinha morc:\nte do Brazil é 
constltuida polo .conjuocto de embarcaoões a 
vela e. <1 vapor, de qualquer porte, perten
centes o. p~r&iculares e destinadas 4 .no.ve
gaçã.q maritima. ou fluvial, e pelo pessoal 
nellas occupado, 

Art . 2. '' O pessoal da. marinha merca.nte
compõe-:;e de indivíduos c i vi:> ou refurma!ll>:'l 
da. marinha. de.guerr:~. quan tlo empregados 
nes~e nii8ter, nacionaes ou estrangeiros mt· 
tnraliz<~dos, e é classificado em capitães, 
pilotos, machinist•ts, medicos, commissarios, 
mestres, contramestres, a.rtitlces, foguistas, 
carvoeiros e m;~rlnheiros. 

Part.gJ•apllo uoico. Este pesso;\ l constitue 
a CtJUÍP<Igcm ou a gente 'da. tripolação der 
navio. 

Os capitãc~, piloto~. ru ;tcb ini~to,s, mcdícos 
e commissat•ios siío os omciae> do nav io. 

Ar·t. :~.·Desde a data. da prvmulgação da, 
proson to loi, para. o fltn de incrcmen tat• o 
desenvoh'i mentu da. ma.t•inha. mo c:1nto, os 
cidadãos bra.zileiros o u.s em preza:; ou com
{lanhiu.s na.clona.es de construcção n:ml.l e 
de na.vcgaçilo existentes, ou quo se osta.bo· 
tecerem no pa.iz, gosa.rão da. isenção do direi· 
tos pu.rn. o material neaessario a cJnstruccõos 
nu.vaes •~ vela ou a vapor, l)U;~Iq,uor quo 
soja. o seu porte, desde que ta.es construcçõo.s 
sqja.m rcalir.adas no Braz,I. 

Pamg··apho unico . As matcria.s pt•imas 
para as machinas o caldeit•as para navios 
construido.!! no Brazil e que · aqui tenham de
sot• ma.nul'actul'adas gosarl~o da i6ençã.o de 
dtroitos ~~~lu:lnoiros e tlc oxpedionte. 

Art. 4. • Fic~m ins&ituitfos pe!<l pre;cnto 
loi p1·omios úo va.lot• de 2~>fJ a 500:0fJIJ;-i; 
,lurantc o:s 20 primeiros annos da vigencia. 
da. mesma. lei. 

§ 1. • Es~es premios serão conferl.!os nw· 
diante concursos elfactuadus binnna.lmente 
c por decisão do um jury de pro1i,.·üona es 
nomeados pelo Governo o presidido pelo Mi· 
nistro da Marinha, á. em preza, companhia 
ou constructor que! u.pl'i3Sentar o melhor e
mais completo tvpo de embn.rcac;.ão realizada. 
em suas omcinns. 

§ 2. 0 O .Oovet·no, p or intermedio do Minis
lnrio da Marinha, marcará., com a. antece
doocia do seis mezcs, a época de cada con
curso ~icnnal, designando o valor do pt•emio 
dos genCl'os de embarcações odmittidas ao 
mesmo COnCUl'SO. 

§ 3.o E' o Mioisterio da. Ma.riuha. autori
zado por o~ ta. lei a. a briL• o> creditos precisos. 
p:m~o o pagamento prompto e immeJia.to do 
premio conforido om cada concurso. 

Art. 5. 0 O Governo ex:oL·cer~ a necessa.l'in. 
tl.~oaltzaçii.o, por intermedio dos capitães de 
pm•tos, pa1•a que os navios tio commeL•cto, 
que tenham de ser entregues á navegn.oão, 
tenham todo~ os aperfeiçoamentos get•a.lmoo
te ádopt ll.Cios pe,ra. a. seguranoa · d• 's mesmo~ 
c.1mmodidado dos passageiros, compartimen
to especial pa.ra. o bom acondicionamento das 
mal11o~ do Correio, devendo os quo go:>arom 
das rega. lias de paquetes tal' cu.sa. fot•to para o· 
transporte de valores. 
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Art 6." A navegaç.ão merc~nte do Bt•azU 
dividir-se·hn. em naveg;~çi(o (!c longo curso, 
de cabotagem o fiuvia.L 

a) Navegação U() long.J curso e a que ~c 
realiza cnt1•e os por~os d·;s Esbdos do Br11.zíl 
e os de outms naçõ3s, depende de ob:~erva
·ções, ma.l'cações c calculas de astronomh 
n<ttitica.. 

b) Navegaç-ão lte c:~.bo)agcm é a que se 
effectua ao longo dlt cost:t, entre os pJ1·tos 
bra.zileiros, sitmtdos em dtvm·sas divisões 
geographicas ou em tun<t mc5m<t divisã•>· 

A navegação será de · granllo e:thutagom 
quando pente tert·a de ,·ista u rlopnmlc do 
observações, mat·caçõe;; o calculos do ast.t·o· 
nomla ll<tutic:t. Serli. do pequon;t cabota!!Olll 
ou costai!·a qua.ndo a exccutatl:.t de cabo a 
eabo, de porto a pOJ•to, sem p .n'dCl' tcrr<~ do 
vista ~ rcs:lmi11do-sc a derrota. lh viagem 
nl1. csJ.tma. 
. c) Navegação fluYia.l é a r1nc .,o faz nos 

rios c aguas interiores do~ Estados. 

Art. 7 .• Nenhuma cmb.ll'c:tção mercante 
nacional de longo cm·so, granue ou pequen•t 
cabotagem, poder(t Slll' commandadt~ siltllo 
por c:tpitão d:1 marinlt:t mercuntc ou pur 
otliciacs de m:winht\ de guerm l'efo)l'trwdo:; 
on em disponibi!Uade. 

. Pa.1·agi·apho uni co. Nenlwm .vapot· d;t m<t· 
rinha. mercante nàeional destinado li. navc
ga.óão H uvial do Amlzotns e seus atlLnen tes 
podenl ser com::.andaclo sinão por capitães 
do lungo CUl'SO ou de ca.boü1gem costt~ira, 
r espeitados o~ dil•eitos dos actuaes 2°' pi· 
lotos e pmticos com carta de piloto q ne no 
act·J d •t execução desta lei proya.rem já ter 
exercido commando de vapor por espaço de 
tempo nunca int'erior a um anuo. 

Só em falta de capitães de longo cur3o ou 
de cobotagmn costeira serão os re14~l'idos v a· 
po,·es commanclados por 2"' pilotos Oil pra
tico:> com carh de p iloto . 

Art. s.• Os na vias do commercio a que se 
refere o artigo antecedente só poderão so1· 
com mandado~ por pilotos, me~tres ou pro.ticos 
qu·mdo o propt•ietario, armador ou compa· 
nhia de naveg<~ção ]Jl'OVai·em nu. Capitanit~ 
do Porto a impossibilidade do enconcrar ca· 
pitães da marin.ha mercante p tra comman· 
cfar os seus no,vios, 

Pal'agmpho un:cJ. A proferencia de com· 
mando dos navios será. dada aos l •• p iloto., 
com pr-atica. de navegar,,[o. 
. A1·t. 9.• A infracção dos artigos <l.ntece

dentes sujeitar:i o ai'madot', proprietario ou 
companhia <í multl\ da 1:000$. pJr viagem. 

Dos capU<Tcs da mm·inlw 1llCJ't a!1le 

Art. 10. Para sercapitfto da marinha mor
cante brazileira, commandante de nwio do 
commet•cio, é preci~o ser cidadão bra.zileiro 
coÍll capacidade civil p~~ora pode r con tractar 
validamente, tet• carta de p iloto, a ptidão 
pratic:t e condif;ões necessarias para. com: 
mandar e dirigü· na.vios,se;mndo estabeleçam 
as leis o regulamentos da m·u·in ha o naYega
ção mercantes. 

Art. 11. Os capW'í.es !la marinha mercante 
são de longo cttr.,o o de cabotagem costoiL•a . 

Art. 12. São c:tpitãcs do longo curso os 
c:tpitão.i de ca\Jutagom quo em exame s:~ 
mostr[tt•em 1l:J.hilita.dos em pratica de nave. 
gn.çã.o do longo Clll'so, llit•oito marítimo ad
ministt·atiYu c intct•naciun;~l c qull tenham 
mtd.-l de dnco <limos de cumrnercio. 

A t't. 13. St1o c:'pitfi.e~ ú o ct1Lotagom cos
teira o~ primeiros pilotos quo nm OXll.llle se. 
mo.;tt•arem hablli tados em rra tic<t tlc nave· 
gaçtw do cabotagem costoil'ôt e lllz\·ial, elo· 
mentus de dit•eito maritímo commm•cial, no· 
ç0c.> demachinus a ,·aput•, leis m<t.-it imas tlo 
fazenda, pt·a.tica. d[J comm:~ndar cq ue tenham 
mais do trc..~ ~tnnos de olfectivo eml>:tl''luc . 

·i\l't. !4 . Os c!tpitics dn lon w curso pudo· 
rão commanda.r omb:lrcaç,i"íus de longo eurso 
e de g•·antlc e per]uent\ cabotagem, c os ca
pil.:'ics do cablJ~agem cos tcit·l\ sfi llOderão 
commanda~· emb:wçõcs de pequena caJJota · 
gcm ou fluvial. 

,11•t. 15. TodJ o n:wio :1 Tapor on a vclôl., 
elo lóngo curs0, tcr<i um immodiato, q m; · 
ser li lX!k menos 1" pilo to. 

Dos p i lolos 

Art. 16. Para ser pilo·i;o cht marinln. Juer
ca nte brazileif a e preciso ser cid:.vlão bt·azi. 
loiro, maiul' de 16 a.nnos, ter exame das ma
terias quo constituem o 1 o on 2·' curso de pi· 
loto c t~r sido um anno lll'a.t icrLn te-piluto de 
navio do commercio . 

Art. 17. Os navios na.ciomtcs do commer
cio não poderão navegar ~em ter os pilotos 
precisos para fazel'em navegação ou der1·ota. 
do navio. 

Art. 18. Toda a embarcaç:ão de pequena. 
cabotagem, cujo purto oxccrler ue 50 tonela
das, si é a vela, e de 150 t:meladus~ si é a 
vapor, levará sempre um im mlldiato e um 
piloto. 

Si os na vi os nã.o excederem o di to por te 
estã.ó dispensadoa de ter imtncdiato o piloto 
e poderão ser commandados por 1• piloto e 
ter ão um mestre com c~rta., que se enca1·· 
rega1•á da navogação • 

Art. 19. Os navios a que se rafero a 
artigo antecedente só deixarão do lenw 
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piloto, si os capitães provarem a. impossibi
lidade 1!0 se ell<~onte;tr piloto, por!Jrn, sei·ão
o brigados, neste ca;o!. <L te L' mestres htLbill· 
·~<td•Jspai[tana.vugaçrw a. que so empt•ugn.
l'em. 

Art. 20. Quando um navio nacional esti
yer em mn porto pruximo c est.rangciro e 
houver fu.lttt abso.lui,a o justílicad:t ue pi

'loLos nacionacs, pollor<\. então f<tzcr a. 'Vi'li{mn 
com um piloto, mostl'O ou pNttico· estt•an
gciro de reconlwcida compctencia, notando
·Se no rol d11 matric~u.la esta cL•·cnn1sta.ncia. 

Art. 21 .. As emhat·cuções do .longo curso 
ou de gr~mdc cabota..~em ile verão ter trcs 
pilotos, um ([o.; .c1u:w;; scrtt pl'ecismnBnte lo 
piloto c este se encanegará dn. derrota. 

Ãrt. 22.. Quv.ndo tlm navio for pal'/l. o e~
trangcíro, .por offcit.o (lu Ycndrt, lovu.ril pclq .. 

Si a força da machina for de 40J a 2.000 
cava.llos indkatlos terá quatro machinistas, 
dos quaes um sern. 1" machinistu .. dous pra
ticn.ntes o os foguistas nas condições da pri
meira. parte deste n.1·tigo. 

i\. tê a fm•ça do 400 cavn.Hos indicn.dos, tres 
maclünista.s, os patic"'n tes e fogni~tas quo 
forem p t•eci sos em barca r . 

Al't. 30. Os vapores do trafego do porto 
só porlerão ter como mo eltinis~as os 2•• ou 
3· • macll ioistas. 

Al't. :ll. Aos <lctrlaes.4os machinistas sm•ão 
passadas pela Escola N~tv<~l, sem oxames, 
cartas de ma.c!ünistas de 3• classe, si tive
rem mais tle tres anoos de c.ffecth•o em-
barque. . 

menos, todos o~ offidao> !Jraziloi !'os. 

Ar~. :.12. As lmbilit<J.ções, deveres o attri 
lnições elos capi'.i•es de na.Yio, dos l0 ' o 2•• 
pllotos o dos maclünistas sorão pr·oseriptos 

· .. nos regulamentos dB -rna.rínha4 Nesses regu
lamentos deverá ainda. o Govot•no determi
nar aq condições i1UO devem preenchm• os 
que pr.Jtondorom obter ci.l.r ta de pratico, 
não só da eo~tn. •:omo do riu Amozono.s. 

Dos macllini~las 

Art. 2:·:. Para sc1' maclti.nistn. .da mn.rinha, 
merc•~nto c! necl'ssal'io ser cWadão lJL•azileiro, 
maior de lG .<l.nnus, oporario mecanico, ter· 
exames dns matcrias para a obtenção da 
ca.rt<t de mn.clüni~k. de navio do comrnorcio, 
havet• ~ido pt·aticaotc de macltini~ta na. 
marinha mot·cantc :po1· nspaço de drm$ annos 
.e . rno~tro.r pet•iela e condições nucessa.rias 
para u·aballttu· nas machin:t~ do um na.vio 

Paragl'apho unico. Além clD ou m1s oxi
gencia:; que o Govez~no entender nocessal'ias, 
deverão og candidatos <l obtenção da carta. 
de pratico aln·esenta.r-se habilita rlos n o co
nhecimentu completo da bussola., rnonobras, 
geog·r"'plli<"t da costa e da região nmaz mica, 

Art. 24. O corpo ~lo m:wllinistas dn. ma· 
rinha. merc•~nte eompõe-~c de m:whinistas, 
pr:•,tic<tntes, fogni8tas <J cal'Vooil•us. · 
· Art. 25. O~ machinistas sel'ão de ta, 2a e Art. 33. 1"' livre no Brazil a fundação de 
3a chtsses c praticantes de machinistas. escolas de mwtica, de IIiachinista;; e de eon-

Art: 26. Para sor praticante de ma.chi· strucçao naval, desde que p rovem t er pr o
uista é pl'eciso, além das condições do art.23, fessor(ls habilit<J.dos e sigam os progra.mmas 
prc;star exames para. obtenção do titulo de do ensino das escolas oJiiciaes. 
·.pra.ticn.nte machinista, Paragl'aphô nnico. O Governo exercerá. 

P:wagrapho nnico. O praticante machi· sobre essas escolas a fiscalização quo julgar 
nista só poderá requerer exames para a conveniente, afim·de verificar o regular func
olrtenção d" carta de 3• machioista depois do cionamento desses institutos, que serão pri
completal' o tempo estabelecido no art. 23. vados da funcciona.r si o Gover no não os 
. .Art. 27. :'lenlnuu navio a vapor poderá. julgar ·em condições de exercerem a sua 
ná.vegar sem ter, pelo menos, um 3• macl).i· missão; 
nista.. · A1•t. 34 •. Aos actuaes primeiros pilotos 

.Art. 28. Só poderá ser cheCo do machinas que tiverem· ott não sido ~egundos pilotos, 
:do·um navio a vapor de mais de 400 caval- ·serão, sem exames, pass.tdas pela. Escola. 
los indicados aquelle que tiver carta de ma- Naval ca.rtas de capitão de lon~o curso e aos 
·cliinista rlc 1~ classe. actuaes segundos pilotos serao da mesma. 
. -:Os 2°' riJ.~Ichinistas só poderão ser chefes fórma passadas cartas de capitão .da cabo
{le,machinM si hotrver falta de 1•• niachi· tagem costeira, desde que apresentem attes· 
nlstu.s: tado<.J e documentos que comprovem terem 

Art. 29. As .embarcações a vapor de longo dous annos de viagens dessa natureza , 
.curso, de grande cabotage n ou fluvial, cuja Art. 35, Aos pilotos e machinistas estran
machina fol' de :força superior a 2.000 geiros que pretenderem exercer suas profi.s
'ca-v.allos indicados, terá ciuco machinistas, sões na marinha .niorcante brazileira é pre
;dm; .quaes um 1°, :que s.erá precisamente .o ciso, além de fallarern e lerem correcta.menta 
-chefe de machinas, tr.es ·praticantes e os o portuguez, naturalizarem-se brazileiros e 
foguistas precisos, conforme · o numero de: prestarem exames para pilotos e machinistas 
boccas de fogo, não 'Podendo um foguista na Escola Naval, de pilotagem ou de machi;. 
'trabalhar em :mais de :dua,s,a tres bocca.s._ nistas, of!lciaes. ou livres. 
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P;J.ra.gra.pho uuico. Nã.o se.riio revalid:11bs At't . ·i·~. O pessottl tb. marinha. mer cante 
as cart<IB de capitães de marinlm mcrca.nto ('Stti isento d•J :;cl'l'ic;<J tla gua1·da nacional e 
c de pl'irnciros machinisi.as passada$ no •.lo exm•cibo emquant.tJ u.>ti \'Cl' no 1·cfcrido 
ostr:ongeh•o, sem o referido cxanw do <trt. ?G. SL\1'\'iço ; seJ·cí,, pt.JI'Ú II t, s o.ici to ao St!l'\'iço da 

Art. 3G. O l\ilini;;tcrio da iVIar.inhn. c as mari ri lla. de g11lll'l''\ tot!a,; as YC;~e~ que f'or 
Capitanicts dos Portos não poderão conceder · llO~OSS<trio, sendo ncsk' ettso rcspoi t[ltlo~ os 
licença. a c1uom não tanlta C<trta. bmzileira direitos das patcnta.~ . 
de otnchl de na.ntica ou rle machinista pa.ra Art . 4:.l. Ninguem puderü exercet· o lagM' 
erobarCJ.r em navios do commt•rcio. s:J.lvo na de mostl'vs [lo P.:Lvio:> do comme1\:iu ~om ser 
falta. do officiíl.O:> nacionaes, quo sm·ii. pro· marinhairu com ca.L'tu. de mes~re do pe11U0na 
v ndà (lepo.is de annuncio~ pol' tres dias nos cabotagem, ob tida pJr exames feitos n~ 
jornaes, cll;tmaudo os officiaes brazileiros .capi tu.nias on escolaS. tio nautica. 
par~t ombU.l'Ctlrcm em taes na.Yios. Art. '14. O Guvarno cxpediL••t o.> r egula· 

Art. :n. A~ l\scolas Naval 0 de Pilotagem, mentos p<tra u execuçã<J d:t prcsonte !oi, de· 
officiae:! ou livros , deverão ter sons pro- YCntlo ao mesmo tempo cre[l.e :1:> ol·,:Lcnanças 
g1•ammn.s dt1 ensino e de l!:tamos p:wa . a !ltJ serviço p~u·:~ :o mal'inh:L mnrcant.e . 
obtcnc;.ão de CM&a (\Cl ca.pitã.os de marinha Pa.ra.!!rnpho unico. ~:t p:u-te peual o dis· 
mercante 0 tle pilotos, de accordo cum a pre· ciJ.JiifHl.l' coutinuarii.o <'JU v•gm· :\s ui,;po~ições 
:)ente lei. qno regulam pt•cseulamnntc .cs.~c as~umpto, 

Art. 38. Qualquer homem da equipagem del'(ml}o o Govct·no mt pruxtm:l. lugtsl :t tu r(~. 
quo provar 110 juizo compctento lmnJt' ~ido sujoimt' <l apt·ecüt<;;io e a.pprov:1çfio u<t c":
despedido 6u :Lbandonado em nm porto sem lll<U'tt o pt·c>jed,o Llo Cudigu Pen:ü c l.l lSCl
caus:o legitima, tet•á. direito a nrua indcmni· plinat' tia mat·inlt:t rom•<.:a.nuJ, quo Ol':,!'t\lllZ<Il'. 

za,c,'i:o contr;~ o c~pitão, o proprictario do ,\l·t. -15. Ro\·t.lg<t11HC as diSllOSiç<bS em 
navio ou a companhia de navegação, corre· cuutmrio. 
spondento a t res mezcs de vencimentos. ; 

Art. 39. o pes;;oal da marinha mercante E' ignalmcnto appt·uva,lo n se;.:"uinll: t'aqt.te· 
rlmen&o tlo Sr. Sout•cs dos S·mws, olforcculo 

terá um uniforme primtiYo e que ser;i. mar· na sessão de 3 do cot'reutc, cuj n t eor é o se· 
cado em regulamento, tendo os officia.os os 
postos c divisas seguintos: gniote: 

a) 1• Citp: tio de l}aViO de !~ clas~0, quatro «Ra(lndt'O seja. OllYid:t a CCl l111llÍ.SSií.o ue 
divisas douradas ou prateadas, e soriio os Marinha o Guerra ~obt·c o projccto n. !37 A, 
capitães de longo curso ; do 1902. ~ 

b) capitão de navio de .za classe, trcs di· o> · d /. 
visas douradas ou pratead:~, e serão os ca· B' o pt'ojccto n. H7 A, (la HJ :., onvw. o. a . 
pitães de cabotagom costeira ; Commis~ão de Ma!'inha e Gucr1•a em Vir-

Os me(licos e l '" machinista.s tet•ão tn.m· tnde de detlberaçií.o da Oamara. 
bom ess<\S divloas e um ilistinctiYo uo hraço E' posto a votos e a.ppro\·ado em P dis· 
esquardo, adequado á. profissão; cnssão o ,;aguinte 

c) tenente de na.vio, duas divisas douradas 
ou pra.teadas para os 2"• pilotos e 2<>< machi
nistas; 

d) alfe-·es de navio, uma. didsa dourada 
ou prateada para os 2" pilotos, 3•• machi· 
nistas e commissarios. . 

Para<rrapho unico. Os corumissarios e me· 
dicos a8 gosu.rão das patentes emqua.nto .>e 
mantivcl'em no exel'Oicio da marinha roer· 
caute. 

Art. 40. As patentes a que se refere a 
presente lei serão expedidas pelo . Ministerio 
da. Marinha. e sujeitas a. sello igual n.o das 
patentes ele officiae.; da guarda nacionaL 

Art. 41. Os officiaes da. marinha merci>nte 
g9sarão cla.s mesmas isenções e regalias que 
competem aos honorarios do exercito e da. 
a1•ma. ~a e não perceberão vanta.geng doEs· 
tado, de especie alguma, salvo quando, em 
caso. de guerm. ou <le_ revolução, fol'em cha
mados a.o serviço da marinha de guerra e 
nella forem empl'egados. 

PROJT::CTO 

N . ~73 A-·lSO~ 

O Congresso Nacional t'o~olvo: 

Art. I. o Fica restabelc.cido no Museu Na
cil;ma l o logar de nntumli~ta-ajudanto da -
secção zoologica, que ser<~ equiparado para. ·. 
todos os effeitos aos assisten~s da. referida · 
repartic;:.iio, sentia nelie provido o funccioria" 
rio que o occupaYa por concurso ao ser pro
mulgado o regulamento que baixou com o 
decreto n. 3.211, de ll de !'evereíro de 1899, 
ficando o Governo autorizado a. fazer as ne~ 
cessarias operações da credito. 

Art. 2 . o Ficam revogadas a..-3 disposições: 
em contrario. 

E' posto a votos, appravado em 3a d.is,· 
c ussão e enviada. á Commissão de Redacç~o 
o seguinte 
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l'li.O,JECTO 

N, 4 A-IOO:J 

O Congrossc~ Nacional dcereta: 

A1•t. 1 . 0 E' tt•a11sfcrltla da cidade do Rio 
Pardo pa.ra a de Po1•to Alegre a l•::reol:.t Prc
pa.ratoPía c do Tac~tea daque!la cidade. 

Arr. 2." Fica o G:iVerno antorizado a abril• 
o credito uecessario para cffcctuar tal tPan~
f~rencia. 

Art. :3.0 Revogam-se as disposiçüos em 
contmrio. · 

· O Sr. '".l'h.o~uaz Co.va.Ica.nti (pela 
~~·dem)-Sr. Pre;;itlonte, ~stc pt•ojecto, tL•a.ns· 
!enndo d;t cid<tLla ll.ú Rio Pctl'ilu p:ll\t :t üc 
Port? Al~&"re 1t ~:scola. P1•eparatoria e de 
Taet1ca, !o1 a.lljlrovadu, nRs tres discussões 
regimontaos, ~em emendas c, cumo ~ou 
mrormadu do quo já. so ctcha solJt•e t~ mesa rt 
s~:~a. Roda.ccào flual, vcnlw pcdü· a v. Ex., se 
dig!Je ClJ!ls~l tat• á Casa si concede U.ispensa 
1!? zm~ressau, afim tle quo essa. redacção seja 
lhsc:utlúa. o YutautL imme:dia.tameoto. 

Consultada a Camara, 6 concedida ;~ dis· 
pensa pcdícla. 

RP.DACÇÃO 

:-i. 4 B- 1903 

ned"cçüo ihwl elo proieclo n, 4 A,rle.<k an11o' 
· que lransf_,re da a;:dada do Rio Pal'do para 

a de Podo AIP.[J J'e a I;scúla PJ·epa;-alol'Íu e 
de Taclica daquef./a cidade, flcrmdo pc!i·a 
isso a ~<torizado oGoverHo ,, abrir o lWCcsS ilJ'io 
c1·edito 

O CongL'es3o Nacional decreta : 

Art. t.o E' trunsferida da cidade do Rio 
Pardo para: a. do Porto Ategre a Escola Pre

:para.toria e de Tactica tla.quella ciliade. 

. • Art.. 2.° Fica o Presidente da. ' Republica 
·. autoroiza!lo a abrir . o credito Jlcce;;sarlo para. 
• .. effectuar a. transferencia a que se l'efere o 
· arti;;o antel'ior. 

Art. 3.• Revogam-se a.s disposições em 
contra.rio. 

.·• Sala das Commissões, 6 de juiho de 1903.

. Domingos Guimm-ães.-1rlo.noet Fulgencio. 

E' o projecto enviado ao Senado. 

g• posto a. voto~ c appt•ova.Llu om 3• d is
cussã.o o Orl\'i;tdo ;l, Conuniss;1u de R.odacção o 
seguinte 

l'llC'.li·:CTO 

x. :114-1002 

O Cong-r..,sso X;wlomtl resolve: 
A•·tigo unico. Fica. o Puder Executivo a.u

toriza.do :L a.ltri~· ao Ministerio da. lndustria, 
Viaçií.o e Obras Pnhlicll.S o credito ex:traor
dinario tlc U/:000$, ao camllio de 27 d. por 
H, pa.m pagamento á Companllia Yictoria. a. 
7\Jin:.ts, ccssiomwia da Estrad.::t de Fel·ro de 
Vi,1torüt a Diamantloa. da. gat'alltia de juros 
dG 6 °/o· ao a.nno, culTcspond.antc ;to oxercicio 
Col'l'Onte, nos tcrlllos do decreto n. 4.337, 
rlo I de feYoreil'o ultllllo, í\L7.ondo as noces· 
sal'ias opm•;tçües e revogn.d.as a.s U.isposições 
~m contl\t!'io. 

·. o s.·. Dl·icio Filho (peln Ol'r/tJm)
S!'. Presidente, podi a palan·:.t p:mt e n
viar á :\-f<lsa n. minha duch\rlLÇâu tlo votiJ 
contra os to pro,jecto. 

Tive occa;;íão em o anuo pas,:vlo do 
combatol-o foi•temc11tc, istu é, combati, não 
propriamm1te o projecto, mas ,tfsposição 
ideatica, contida. no orçamento da lndustria. 
e Viaç5:u,consignando verba pat•a, o paga
g<tmento ele jnros ouro, no cor rente a.nno. O 
pJ•ojecto manda pagar os juros i!orrospon·
dootes ao anno de 19G2. 

Vcnllo a.pen<ts apt·esontar a. minha d.ocl(l.
l',1Ç1ío de voto, l)Ol'que, cu mo , . . I~". sa.bc, 
não posw fundan1enbl-a. Si pndc~sc, c x
j)ol'ia os motivo~ da dlvergcnch. 

1!: cn t<'io a Cama.rn. sabe1•ia r1ue so t 1•a.ta lle 
um~. otnpreza ... 

O SR. PP.r:,rrJEXTE - V. Ex. acaba ele 
dizet' q ne nlio pôde fnn!lam~nt11l'. 

O Sn. Bnrcro FILHO - - •. restrl ta.nte d a 
fusão tle dLtas compa.uhia.s , uma das 'tnaes 
tlnlm. conce.>são da juros, ouro, e a outra pa
pel. Com o projecto passa a. ser em ouro 
toda a garantia de juros. 

U)r SR. D!ôPVT,i!.llo -Não apoiado. 

O Sn. Brucro FILHO - Como não posso 
t'undamenta.t· o voto, mando simplesmente <I 
declaração . 

E ngora, já que o projecto passou, a com
pa.nllh que faça as obras e que se realize 
uma pl'omrss<t na qual ha muito temp:J se 
fa.lla. Que chegue aquelle navio ca.rregado 
de materia.l e que está. a viajar, a viajar, a 
viajar ha cerca de tres annos e tL'az o mate~ · 
rial necessario para a coostrucção da estra~ 
da de ferro. Agora, que est e p11ojecto pas
sou será bom quo chegue o tal navio encan· 
tado. 
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Vem ;t ~lesa :J. segu:ntc 

DECL;\.1\AÇÃO 

.DGcfn.t•o que votei contra o projcdu n. 314, 
du 190.2, •JUO autot'ÍZ(). o Podei' Executivo a 
abrir o c!·ctli to oxtraot·uinarlo de 117:000$ 

.ouro, partt pagamento ~L Cot.1p::t.ultin. Victoria 
a Minas, d~~ garau tia. 1lo juros de G •;.; ao 
:lnDO. 

Sala das sessues, 6 de julho de 1903. 
JJricio Fillw . 

E' pos~o a votos o a.pprova.do em .2' dis
,;US:líio o scgu;ntc m·tígo unico do 

l'Ril.IECTO 

N . 44 - 1903 

O Cougt'tF .. ;o N:.tc.ional l ';Jsolvc : 

Ari.igo 1mico. Fica n.borto ao Minist.crio tltl 
!ust!ça. o Ncl{ocio~ [ntcrioros o ct·cclito c~
'.l'aordinu.t•io llo 4\J l~OSS, sondo 2i4$430 p :tra 
p:t;.ramcmo dus vencimentos llo porteiro da 
Secrctu.da do So:1aclo, di.;pensado tl.J SJrrioo 
com t~du~ os vencimentos, e 206$658 p:tra 
pa.gatuen&o dt~ um continuo da mesma socl'o
ta.rla , ambos a contar de li de dezembl'o do 
1902, data da resoluç.'io daquulla Casa do 
~~Ollp i'esso quo decre~ou um e outro acto,. a. 
.:.1 uo mC.>mo r.10z o anno ; rcvoga..:las (1.S d1s· 
l)OSÍÇÕClis u m t:O:lÜ'a i'ÍO . 

São ·w cco;;si\·amente· postos a vot.os o ap
.J>rova<los em 2' di.>cussio os :;erinlníes al'
r.igos do 

PROJECTO 

N. 45- 1903 

·O Congres~o Xaciona.l resolve : 

· Art. I. • Fica o Poder E:'\ecutivo autori
·r.ado a .abrir ao Ministorio da Justiça. e Nego
·Cios In ter i ores o credito cxtraordiuario de 
4:200$ em ouro para attender 1i. despcza. com 
a manutenção, no estrangeiro, do alumuo da. 
Escola Polytechnica . Asdrubal Tei:x:cira. dé 
Souza, que, no a.noo lectivo de 1901, obteve 
. o premio instituído pelo a.r~ : 221 do Godigo 
dos Institutos Officlaes de Ensino Superior e 
Secundario. 
~rt. 2 , 0 Revogam-se as disposições et)l 

. -contrario. 

São succossivament<J postos a votos c a.p
pt•ova.dos Oill 2" <li scu~o:ãu us s!'guin tc.; m•ti· 
gos do 

PP.OJF:C1'0 

O Congrüsso NtLciou~ll'ilSOJl ve 
A.L't . 1.• i~ i<}<1 o Podet• 8~ccutivo émtol'i· 

zado a abl'Íl' a.o Ministe1·io ela J ustiça ó Ne~ 
god ·•s Int9l'iores o credito oxtl';torilioa.rio d.c 
L 7 :250.';, sondo l:l: 250:=; pat·a intlcrnm;o:"r a.'> 
DI'. João Vieira de Arimjo. prore~sor· da ~'a
culL!:~tto ele Direito do Reci fe, a despez<L c.nn 
:t impt•cssiio de s uas obra.~ O c~digo P.·nal 
lll i~ l'lll'<'l<tdo '' .-1 l~;uisrTr, do.< I ' I'OC•:ssos J>c· 
>lrld.<, () rl ;l)l) l),~ )X\l' IL p :tg<LL' <W IUIJ~IUQ OS 
pt•omit>s tlliO lho i'ot·am al'l>itt'ados [lor tJ&;C> 
t r·a!Jalhos, tudo de cou!urmidado com os 
:tt' ts . 35 c :J6 elo Godi!(o dos In;-;titu tos Olli· 
ci:1cs do Ensinu Supcéiot· e SGcunda. t•iu . 

Art. :.!. •' ROI'O!(i~lll·~c as 1lispusiçõc; em 
conLr•~rio. 

í)àu succcs.;ivamcnt•• po>W~ a ,·otos o ap
pt·ov,wo.; om :t• discussão os seguintes at·ti-
go3 fio ' 

P(tll,if.C1'0 

N. 47-l\J03 

O Congresso Nacionalrosoh·e : 
.\.t•t . 1. o Fk a o Po:lcr l~xccnti•ro :wtot•i

~ado a (tlot•lt' ;tO ~finisterio da JeHtiç;~ c Ne· 
gocios !nt3riores o c t·edi t.o ox ~r:L'.l l'<lill 'lrio tle 
4 :!)00$, SCIHl:J 2:540$ pat·a atteod.et· .:i d~s
peza. com <\ 11ublicação <la .l/em?''"'· l~r.< !'•l'IC(I 
•la Faculthv.to tlo ~fc.J icin:.~. <!a !1aht:L, reta· 
til·a. nos <lnoos de 1000 a t\/01, c ~: :.mos Ci>m 
a da. Rcvislll llO$ c ,o·sos, d:lo 'fies llli\ fu.cnl
dade, concerncnt.c ao <tnno de 19J2. · · 

Art. 2.• Rcro:!am-se as Uidposiçõcs .em 
c ou tra.rlo. ·· 

O Sa~. Briclo Filho lpulct 01·dam) 
- Sr. Presiden~e . peço a V. Ex. <).110 co~
sult" êl. C.Lsa si conc~de dispensa do J ntcl'~f.l: 
cio p:wo. set' dado par<L a ordom do e!La. dtt 
proxima sessão o projecto n. 18 ~-1, de ~902, 
reorganizando a mal'inha. mercante nacwna~ 
e dando outras providencias, projectl) quo fo1 
hoje approv a do em 1• disctlSoão. 

Consultada a Cama.ra, 6 concc:li•l \ a dis· 
pensa pedida. pelo Sr. Bdcio Filho . 

O Sr. President.e-Estão finda.s as 
votações, e tendo sido adiaria a 2• discussão 
do projecto n. 105, de l902, pa,;,sa-se á. In&
·tel·za. em dlsc~ssã,o . 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 221051201 5 11:06 · Página 14 de 15 

ANNA.ES DA C~fkR'A: 

E ' annunciada a ·discussão unic~ do pro
jecto n. 2"!. de J903,au toriza.nrlo o Presidente 
da, ltepubl.i ,~ a. conceder ao Sr. Ernost.o de 
la. Riviêre, profos>or do Collcgio Militar, um 
anno de licença, corn todo o or!lent\do, ptl.1':\ 
tratar de sua samle. 

Nínguc•m pedindo a pala na L' en.cel'mda 
a discnssão, 

Em seguid[t é posto a voto.~, approv:W.o 
.·em discu:lsã.o unica., ~ onvi\\tlo (\ Com.mi;;são 
de Redacção, o seguinte 

P ROJECTO 

N. 32-DE 1903 

O Congrc:!So Na.cion:.tl resol\·e : 

Artigo unico. J.;' u Presid oot~.: da ltbt•n· 
blica. au torizado a c1.1ncedot· urn auno de 
licenç·a, c.om todo o Ol'tienaóo, ao Sr. E1•nesto 
de la Riviuro,para t1•ittaJ· do sttn. rmude ando 
julgar convcninnt(·; t•ovoJ,rarlos as di~posiçõcs 
em contl't\l'ío. · 

O Ih•. Angelo Neto (pt:lr1. orcknt)
Pareco·mo, Sr. Pl'csidcnto, que niio ha nu
mero nu ruci11to; :rcqnciro, pol' Ho o. V. Elt . 
a Yllriflçação (lcst(l. Totaçiio. . • 

Procodendo·so ;c, verificação, rec.vnllece-se 
terem \'otado n. f<\Vor !06 SJ's. Dcputa.Jos. 

Vão a imprimil• ·as seguiu te;; 

REDAC('ÔES 

X. 13 A - 1Ü03 

-Redao;téo final do projecto 11 . 13, deste an~o. 
· gue auto1·i.:;a o P1'esiáente da .Republic<t ce 

alm'r ao Ministerio da Marinl•a o credito 
erotrao1·dina1'io de 1:654$132 pam pa!Ja

. menlo de ditfeJ'e-t'lças d e soldo e etapas ·aos 
·of!iciaes do quad1·o extraol·dina;·io e da 
rese1·va 

·.:,· .O Congresso Nacional decre-ta : 
::..: Artigo unieo. Fica o Presidente da R epu
':'blica autorizado a. abrir ao Mloisterio da. Ma" 
~rinha o credito extraordinario de !:054~ !32 
:·para pagamento de àifferonças de soldo e 
;~tapas aos officiaes do quadro mdraordinario 
:e. da reserva ; revógadas as disposições em 
~cóntrario. 

:::\. lôA-1903 
RcducçtÍO (tnal ao jji'O,iedo .... 2í0 ;1: de 100-J,. 

·emumlado plllo Senado e rp!e aulon ,:;'l o P1·e· 
s1~1vnlc dt' Republica a conc'cd<)J' mn nnno d1. 
Uceí'l.!.'((, co~a Ordr:ilWio, ao bac.:harel Air(,i· 
ft i o A.cataussú :.V1'11es, j;!i.~· sccdonal no Bs· 
tatlo do Pco·â, p•o·o 1>'11/1!1' de wa :wud,; 

(Vide pt•ojecto n, iG, rJ~ i9U3) 

O Congresso Nacional resolvo: 
Al' tigo tmico. E' o Presidente da RCJ?Ublic:.t 

autor izado a conceder um ann<> de llceoça, 
·com ordenado, ao bach:>rel Autonio Aca
ta.uss(l Nunes, juiz seccional no Estado do 
Parli, para tratar de sua. sa.u~e on.d~julgar 
conveo i<mte, rovogad::tS as d1spostçoes om 
contrario. 

Sala das Comliii.8.~lics, de jul!tu <I~ 1903. 
-DomiJt[tOs G!!itnaníes,-NtmocJ. Jlul·fJcncio , 

N . 49-190:3 

Rc<lc.tc~ito f';w.{. dn 1w~jccto l1 .o'J-13, !liJ :!902, 
9UC ccwsidcra JII'OcliCC[OS <lf/I'ÍCO/t<S e ft<ÓJ' Í$ 

.ri<~ (aci~ clcJ/eí'i OrQ.\:ão , pcwa gow~·cm do 
(i.!vo;· da lei rle cuúolr~gem, aJ'I. ·1•, o 
asst1car, a (ariúlw, o j:ai'IJH~, o (u~no, (tr 'l 'Oz, . 

feijc<o e oulJ·os . 

(Vide indicaçíto do 81·. Elpidio ele Figtieiredo e 
outros, de H de novembro de 1902. e o pro· 
~~C\() n. 3~3 A, do mesmo r~ uno) . 

O Congresso Nacional resolve '\ 
Al't. 1• São c::msüierados prOductos agri· 

.cotas e fabris de ta.eit d.eterioravão, para 
goza\·em do favor de que trata. o 11. 4, do · 
a1•t. 4• cL1. l ei ll. t~, de U de uovemllro 
de 1892, os seguintes : a.esuilar, fll.l'inha, 
x:arque fnmo, a rraz, feijio, milho, mn.11tciga., 
b.:l.nha, prouuctos suinos, sal, fructas e le· 
gumes. 

Arl. 2.• Revogam-se as disposições. em 
contrario. 

Sala das Cvmmissões, G do julho de 1903, 
- I>mningos Guimtli'<1es.-MaMe~ F11lgencio • 

Vae a impi•imir o sogninie 

PROJECTO 

N. 7 A -1903 

PaJ·ece1· sobre as emendas offe1'eeicZas na 
aa discussão elo p1·ojecl'o ;~. 7, deslo anno, . 
gue to1•na a2'plica1>eis ds ob1·as da compe
tencia da Uniao e do D,:str~cto Fede1·al as 
dis]JOS(ç/Jes da lei n. 816, de 10 d~ j tmflo· 
1855, com as alterações que propõ_e 

·:'' Sala das Commissões, ôdejulho de L903.
pornii,gos Guimarães.- .ilfanoel Fulge1l .io, 

· Na fót•ma. do Regiml}nto, a Commissão de 
de Legislação, Constituição e Ju~tiça vem 

j,J..:. 
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emitti1· o seu p:wecer acorc:t. rle emcmlas 
oH'orecidas, em 3a d iscussão ora cncel'ra:la, 
ao projeciJ n. 7, do corrente <LOOO. 

Ta•.·s cmllnda..~ são as do illu~tl'c Depu ta·! o 
SJ' . Est.cvao Lobo, quo constitnc.•t n. em vot·
datlc, nm ~ulJstitutivo •lc o!l'c l t;o~ ttuvi
tlo,os. 

Repr·csentam ell~Ls, nã.o ho.neg<t.t• .um cxccl· 
lento tl-ab:üho par~t dcmonstl'at• tt compc
tencia, o estudo c o zelo tlo seu no l•re ~tu tor. 
que pre tend 3 legislar do um modo amplo e 
complot'J ~obt•a o institu to juriu ico da. d e~
a:propríação . 

Ja ello h tw üt assim m:1nifeskt•lü o sen -voto 
na di;S(H'i.11ção quo O;crcvell !lO primeü·o 
parecet' de.>ttt Commissão tl.a qno,l ú mcmbeo 
}Jrocmi ncn te. 

don rn , como quer o di sUndo rept•e.sentanto 
do ;\fina..~ 6et·acs. 

A;.;im c pm• onl.ros mot[w.s ob l'ios c j;i 
cxpos&•JS nu,; tncmbl'OS •lcs;;a. Camar·a. a. Com· 
mis~ãu, cum a. devida rcn ia. , potle t·qjd •;üo uas 
cmenua~ cru ctucstão: semlo :•panas :•ppt'O· 
vadas as que esta Gummls~iio wvo occa.;ião 
do vlfel'eccr. 

Snl<t ([;ts Commissiies, 6 de jnllto clu 1 ü:):~ .
Pm·anlws M rmlcnçfJrO, prcsi··tcntt•. -A•~vedo 
Jlitl'f]ttes . - F. Tl)/ent!1w. - 1lv>ml.,ah de 0/i
veira .-..Ln.gel o Pinhcil ·o .-r.·,~dcrico lJurgc.<. 

E)rf::<IHS A_ Qt:ll SE REFE RE O l'AR>-:Cl: R 
SL: l'lt,\ 

' 'idC' cmcnd.;s ru1 pr4•j..:.;W n . 't 1 n :t 11 •1![ • l ll': dn 
l'l'(~'iCHI \U \'Ohllllfl ' .. A maioria. rtes iA Commissã.t>, pot•ém, w n

tin!ta. a })Cl1S:~l' que outN lle1·c ~cr. por or 1, o Sa•. Pa·e"'itlento- E.~ t::uulv c~go
o e:ritcl'io a. seguir no pt•ojocttl rio que SL' tada~ a.~ matcr·ias rh 01~ lom do ,u,~ . dcsi;<nu 
trat~t. pa.t•a tuuanhil a soguinto owd,•rn t.lu d i:.~: 

Ello \"Ísa npenas medida~ de rtloilificl· 
çi!os, no momento iurlispl)nsaveis. <i H.risln.r;ão :Jn t!lscus~Ko do )Jl'u.it•cll! 11. ::.J, ih' J!)l)::. 
Yigcnto, pt~rtt serem :tpplic~uJas Ú!'gen·.e- antot·iz•t.no.lo o P•Jtlt•t· J·:.xe.:utilo <L nbl'l r :Lt• 
mente, com cspClci~llidado às ubm~ esbuç·;u:la.s i\Jinistol'iu da In lusti'i;t., Yi:1o:ão o Olmts Pu
ne:;ta C<tpital. blica~ o crcd il,., nxLt·a o.)l'(l imt l'i•> tio 8:71!~130, 

Comprchont.IO·· SO q ue seria t nl ,·ct. pee- p:wa pag;1i1 :~o:!" <J!Iici;ll tlu~ Cul'!'ciu:; d" .Aia
judicat' de todo o andamento. qnc Llovu ger goa:s Fr:Lnci;co .\u t·cii:lno Bar:utna. 91\leuado~ 
lJrompto, tla. futura lei ; ou, po:o Jheno;, que t!ei:;uu de z·occhet·; 
cn,usu.rla. retardamento inconveniente, a. dis- 3" díscussiio do proj :lcto n. :t5, tle J(JfJ3 , 
cussiiu. que deve so ~· lenta, afim d n set• pro- autot•izttndo o Po,lcr l~xccuti ro <t <dJt'Íl' ao 
veito;;a, de um pro~ectú com ploto e tlcflnitiYu Ministcriu tb~ l1azonda. o credito extr•.tor<li
rGforma.ndo o di rcitu actualnf?~so assurnpto. nn.t•io Jc :{:000$, pa.ra. efl'octua.t• a rcstituit;ão 

As !ois não são sinã.o as pruyiJencia~ ordenada p3lo decreto n. 574. -do 3 do Jnlho 
occa.siomns r cclamadas,casuisticamente pam ([O Hl9~ t, em lavor tlu t\gustinlw .José Ca.bral 
assim dizot·, pelas nec!:ssida.ws de caracter ou sens JcgiLimu~ llcrilcit·us; · 
adua!. 3a LliSCUSSÕ.O dO proj ecto n, :186, de 1902, 

Pt~ra isso reune·se e fnnccit>na AKIWAL- a.utoriz,tndo o Poder ExecutiYo a abl'il' ao 
~mKTI; o Corpo L·.:gislativu · d<J. Na ·;ão . Com- Miuistel'io da Fazeuda o creditn cxtl'aor<li
tudo, nad~ obst:J. <~que, em pt•ojacto a.partc, nario do 2:883$~00, pa.riL da!' e.xecw;ão ;i sen· 
continuemos o estudo do insti mto da des· tença que condumnou a Fazenda Nacional a 
n.propt•ia.\.ão, CiHn U. necessidade O-aproda.vel pagar a D. Eugenia Tol'J.'OiiO Col'!'êa de 
mor osidade que trabalhos do tanta magni- Ar,Lujo os vcncimcnlos rtue o seu finado ma· 
tude exigem. E ent.ão o csfor(•o do nobre rido, juiz de direito em disponibilidade, ba
Deputado alü ~stá. :para inicio de$S!t codifi- chara.l Lindolpho !lis1lcllo Corrêa tlo Araujo, 
cação. deixou de receber ; 

Tanto assim é quo elle mesmo sentiu a 3> di$cusão do projocto n. 408, do 1902, au 
necessid:de de dividir as suas emendas em .to1•i:>:ado o Poilm• Executivo a abrir ao Minis
dons grupos, applicando um só á.s obt-as de tel'io da. lndustría,· -Viaçã.o e OIJr;\.~ Publicas 
sa.neamt>.nto e ombelleza.mento da Capital o m•J<Iitü cxtroniiuario de 7:263$814, para 
da Republíca. E' ·1oso, por certo, bem e lo- r e<.tllzar o pagamento a Arthur Bello, func- · 
quente . cional'ÍO u:t Repartição Gl}ral l lLS Tclegra-

Taato assim, finalmente, que dadas as phos, da voncimentos que lhe são 9,eviclos; 
situa~;ões de facto especialíssimas occurrcn· 3• discussão do projecto n. 6 B, de 190l,de· 
t es ne~ta Capital, preciso fui a estao Co111- cbranJo abolid11 a a.ccumulação das ca.delras 
missão, nas emendas que teve a. hom•a de de logica o de litteratura tio Intet•nato e do 
formular, a dop tar not•mas la.ti~simas umas, Externato do Gymnasio Nacional, sob a re
e ca.suistica:s outros, para a.ttender a ín 1e · gencia ele um só cathedratíco, c dando ou
resses e a. d ireitos, creados por aqucHas tras providencias ; 
sit uações, em pról dos interel!sados que as 2" discussão do projecto n. 18 A, de 1902, 
reclamavam. E' essas normas destoariam de reorganizando a marlnbll. mercante na.cion[ll, 
uma lel definitiva:, isto é, completa e dura- e daodo outras providencias; 

Vol. lll 
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2~ discussão tlo projecto n. 105, de 1902, 
regulando .as mu.rcas de propriedade dos ani
maes muar, cavallar e vaccum em todo 
.o territorio da Republica ; 

2~ discussão do projecto n. 353, de 1902, an
. torizando o Podel' Executivo a ol)rir ao 
}!ini8terio da Guel'ra o ceedíto eJ~:traordi
nario de 479$624, p:tra attcndcw ao paga.
meuto, nocorrente anno, do ordenado quo 
compete ao ex-mestre de gyrnnastlca. ua ex· 
tinct.a companhia de arti fices <lo Arsenal de 
Guerra de liJatto Grosso Antonio Jeito Nepo
muceno; 

2& discussão de projecto n. 382, de 1902, 
autorizando o Poder Executivo a pag;~r i't 
Augu~~u Joaquim de C;1ryalho, ex·chefe de 
seccão da Alfarideg-a. do Parü, a qu;\IHia de 

·7:915.SS92, qne deixou de l'eceber durante o 
·empo em que est'lve illegalm<Jnte aposen· 
a do; 

2a discussão óo projeeto n. 269 A, de 
!902, reorganizando o quadro dos pharma· 
ceuticos da armada, com as emendas apro~ 
sentadas; 

Discu~>"ão unica do projecto·n. 200, de 1902, 
mandllntlo eontar,para os effeitos da aposen· 
ta<ioria, ao Dr. Pettro Dias Ü\rneiro, na qua· 
lídade de (liractor do Hospital Nacional de 
Alienados, o tmur1o que serviu no mesmo 
est:~.lnlocimilní,o, quando era administrado 
pJl::t Santa Casa do Miser icordia ; 

Discussão unica. do projecto n. 17, do 1903, 
autoriza.ndo o Govr:n·no a concerder ao 2° es
criptutario d<t Delegacia Fiscat do Tllesouro 
Fedot·al no Espirito Santo Uhaldo Ramalhete 
Maüt ~eis mezes de licenç:t, com ordenado, 
para tt·a ta r ele sna satule. 

Le.vant:.~-se a sessão ás 2 horas e :)O mi
nuto.~ da t-trde. 

~)• SESSÃO ~M 7 Dii: J'lJ'Ll!O IlE 1903. 

P•:esidencia dos Srs, I'oula G!ti1lW1'<7es (Pr~sirlo?ntc), Oli~ci.·a Figzteh·cdo (fo Vice
.: P i'e-sidente), Pmrlct UuiiiiHl"<Tes (Presirlente), A.tencar· Gui,;a,-,TeJ (i• S :c1·etario) o Pr.u1(r 

Guimarães (PresideHtc) 

Ao meio·t:ia pl•ocede-s;) •L chamada a que 
IJ.UC re,;pondem os S1•s. Paulu, Guimarães, 
.Alencar Guimarães, T!JOmaz Accioly, Joaquim 
Pires, Eugenio Tourinho, Sà Peixoto, Ené<es 
'Martins, Raymundo Nery, Aurelio Amorim, 

· ;Rodrigues Fernandes, Raymnndo Arthut·, 
Anizio de Abl·ou, Virgílio Erigido, Thomaz 

. Cavalcanti, Sergía Saboya, Gonçalo Souto, 
·:Fonseca e Silva,. Tl'indade, Angelo Neto, 
Epaminontlas Gracindo, Arroxell.1s Gal vão, 
.Rodrigues Doria, Domingos Guimarães, 
.Bulcão Vianna, Paranho3 Monteneg1·o, Ro· 
-drigu~s Saldanha, Moreira Gomes, Galdino 

.. Lo1·eto, H ercdüt de Sâ, Mello Mattos, Ame· 
rico de Albuquerque, Silva Castro; Julio 
Santos, Hen.-ique Bo1•ges, .Maudciode Abreu, 
Oliveh·a Figueiredo,Carlos Teb;oira Brandãu, 
Estevão Lobo, João Luiz, Ribeiro Jun· 

. -queira, ·Antero Botelho, Bueno de Pa.iva., 
Ada.lberto Ferraz, Carlos Ottoni, Manoel Fui

.. geneio, Nogueira, Lindolpho Caetano, Padua 
.Rezende, Galeão Carvalhal, Jesuíno Cat·doso, 
Bernardo de Campos, Domi.ngues de Oastro, 
Francisco Romeiro, Costa Junior, Ferreira 
Braga., Miranda Chaves, Leite de Souza, Can· 

.dido Rodrigues, Joaquim Teixeira Brandão, 
Bernardo Antonio, Lindolpho Ser·ra, Carlos 

CttYalc.tnti, F•·~n~isco Tolentino, P aub R•t
mos, Xl)(lon Da, tista, D;Jmingos Mascare
nluts, Ca>t<ittno do NMciment o, Vospusiano 
de AlbttrFrerque , ·Diogo For ~una e Homem 
de Carvalho. 

A b r•o-s e a sc,õão. 
E' lida e po5ta. om discussão a. acta. 

O Sr. Thoinaz Cavalcanti
Sr. P1•csídente, hontem, depois de elfectuada. 
a votação do JJrojecto n. 4 A, do corrente 
anno, pedi que fo SS3 dispensada. a impressão 
da redacç·ã.o final. para que o mBsmo · proje
cto pudesse, votatla essa redacção , ser logo 
enviado ao Senn.do. O Diari o do Cong1·esso, 
porém, empresta esse meu pedido ao nosso 
íllustl'e eolloga, S1•, Cal"los Cavalcanti, Depu-· . 
ta do pelo P c1..l'ttn<t. 

0 SR. CARLOS C A. v ALCANTI ~ Declal'O ~ 
Cama.ra IJ.ue e1fcctivamente não fui eu quem 
fez ta.l pedido, · 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI - Venho SÓ·. 
mente pedir á. Mesa que mande fa...,er a. ne· .. 
cessaria t•ectificação: o pedido foi feito por 
Thomaz· Cavalcanti, Deputado pelo Ceará, 
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O 81.•. P1•esideu.te- V. Ex: tem mr.smo tl'ibunal, em su:c fa.lta, sltbsti tú illo 
t•aziio, e sel'á. attendido, por um dos con tinuas. - A' commissão de 

O Sr. Estevão Lobo- St·. Pre
sl<.lcntc, pedi <\palavra simplesmcmte pal'a 
so\ícita.r t\ V. Ex. se digne demandar fazer· as 
seguintes corrigandas em dílrcrentes emendas 
que t•.vo occasüio do apre.>ental' uo projecto 
dolesavropr·iaçues. 

Ass:m, no n. V, onde se diz - D.rt., diga
s a-art. 13 .• 

No n. Vll, §V, onde :;c diz-no <l.t't . 42, 
diga-se-no ~u·t. 

No n. V[[[, par:~gmpho, ultim:t p:tt'le, onde 
;;o lliZ-o divisor•, tndttvi(l., niío cxcetler<1 <le 
20 [tl!nos, di;.m-s~- o diviso!', tudttYia. não 
oxce.iCI'á de -~0. 

_gm divorso.> ponto:; onde;;,) diz- tagula.
mento. diga-sc-lt:i. 

E' só monte o quo tinha a !lizet•. 

O Sr. Presidente- V. EL seJ'<t 
attnndidn. 

Em ~e~uida é approvada a a.cta da scssiiu 
an tecerlen Ce. 

Pas,a-se ao eli:peclion te. 

O Sr. Alencar Gu.h~1arãcs, 
(f• Sac;·elM'(·o) procede á lei tara do seguinto 

EXP1·:9IENTP. 

Officios: 
Do Sr. J• Secretario do Senado, de 6 (lo 

corrente, Ü'J.IlStnittinilo :t e3ta CétmUJ'a, o pl'v· 
jccto du S<-ntldr}, concedendo ao Dr. B:~rna.r·· 
dino f<'m•t•eira dn. Sllv<t, ministro do Supl'omo 
Tdbunal Fedet·:~l. 11111 :tnno de liccnç11 co1n 
todus os vcncimcni;vs p~1.r"' i;rabt• de .-;u:1 
Sitttr1e, ... nde Lho convie :. ~ .\' Commis.~ão de 
Petições o Podm·es . 

Do. iiHnisterio da .Justiça e Negocias 
l"ÍOI'es, de (J do corren~3 enviando 
,guinte 

MENSAGEM 

In te
a se-

Srs . :IIcmbros do Congresso ·Nacional ~ 
Tenbn a honra de irll.nsmittír-vos, afim de 
que vos digneis d e resolver sob1•e o a~smnpto, 
a. exposição junta do "Iinistro da J ust1ça e Ne
gocios Interiores, relativa á · necessidade de 
se solicitar do Congresso Nacional o cretlíto 
de 50:000$ para occorret• ás despezas de_ in· 
-sta.llaciio o organização do Congres,;o Sclen
tifico · Latino-Americano. - Francisco de 
Paula Rodrigues Allles .- A' Commissã.o de 
Orçamento. 

Requerimentos : . . . 
Dos offlC:iaes d e justiça, da Côrt~ de. ·Ap

pellação, pedindo que seja o porteiro do 

Constituiçrio Legisla<}io e Justiça. 

De Joanna Po1·íilho Bu.stos, pedindo uma 
pensão.- .I.' Ctmmlissiio de Pensões e Contas. 

Do cmnmcndador ~ranool \fa,rquos Leitão, 
pedindo p:tg-n.uwnto de inllemnizac:to a que 
se jule(a com tiiL•eito pelos motivos que al
leg:t.- .'1' Commis~;'[o de Ot·çamontC'. 

O S••. Preslden te diz que, não se 
tsndo a. Commissão 1le Fazenda e lndnstt·ia 
rDuJlido adld:t c havendo tra.balll'> 1lella 
tlcpcntlentcs, pe .e :L mcsm:., tlue sr. reuna e 
••lqja o seu prcsidcatc, :tfim do d:tr r~nd:1-
mento '~ es,;c~ tr<~ballws, do que hu. neccs-' 
;idade po,!•a :\ u!·tlcm do di!>.. 

O S1·. Gon~alo Souto -Sr. Pre
sid,..nte, achando~~e a Commissão ile Pcn 
sõc~ e Cont.s, •.t:t qual fttço parte, ile;ra lc-•da 
om não menr)3 d.e tro~ ou qtHtlt•o de sc11~ 
membros e sendo a ausencia tle a.l, uns por 
longo tempo, como a do Sr'. Ra.ymundo do 
~Iir•andn., qne n5.ó póde :;er de menos tle tres 
mPzes, n.~sim, e por:quo, deixem-me nso1r tlc 
uam imn.gem biblic":1, a soaea 6 muito; 0 os 
opera rios são poucc•s, venho pcrl ir a V. Ex: . 
que se digne U.e dar subs~ituto ao nos~o 
digno collPga,Deputado por Alagoas . (Mttilu 
bc;n; muito bem.) 

o Sr. P1•esidente-Paril. substi tuir 
na Commis.: lio de P ()nsõos o Cont:.1s o Sr . 
R:tymun•lo de W1·anda nomeio o S;•. Angelo 
Neto. 

O §r. F.pnnuiu.ondas G~·a
cido (')-S'. P 1·esidcnte , os pt·atie;,n t.•s e 
earte irus elo concio do r-: ,t·,tdo de A lttgõas 
d irig il'<tm á Ca.mat·:.t d os Dcputad()s um a 
p~tição, Lla c1tral fizer~tm-me port:tdor, s•>li· 
citando um e~cto de ,ju$tiça. r cltlti vameut ' U_[J> 
vencimentos que e!lcs percebem e que sao· 
poe demais mo3quinlws, não recompen sand o 
os g1•a.ndes serviços prestados pelos mesmos 
funcciomwius . . 

h em -Jutra occa.~i'io, em ap:\rte, cu di sse 
aqui na Camal'a qt1e os empregados do cor 
reio de Alagôa$ não g anhavam o bastante 
para viver. e pol'·:tssim ser, Sr. Presid~nte, 
eu ti v e- occasiã o de confecciona r um p r o;ecto 
que mai3 t:n·Je. com outr os collegas, su_b- ' 
metti â. consideração da. Camara e que nao 
teve a fl3licidade de ser a tê agora conver tido 
em lei. < 

A Ca.mara conhece, como aquelles que o sa
bem, o que é a vida publica d e um func-

i. (•) E ; te di~cut so não foi r c·;islo pelo oradOl', 
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cionario, que é pra.&icante ou cart(\iro de uma 
repa.t•ti~:ão · importante, como o col•t•eio . Elles 
não podem viver com 58$, vencimentos do~ 
empregados do Alagôa.s, sondo obrtga.dos a. 
pagar ca~a, a vestir-se decentemonte, a ali
mentar-se o á familia.. 

sua. terl'a., ando ha· muito <1ue fazer, rtne 
estuda1• c que ponsa.t· . 

Espero que a Cam:u•IJ raça just iça á re
pt•esentação dos empregados a quu alludo e
que a Commhs.1.o, :r quem de ·d il'oito cabe 
tom<tr oonltecimento do assumpto, ~e con
veoç<t da justiç:t da. c:wsa e a a.ttenda.. O serviço alli é igual aos das outra.<> re

partições, notando~se ,)1.10 nestas os me~mos 
empregados teom o duplo o, ás vezes, mais do 

·que o duplo desses vencimentos. 
O que pedem os praticante.> c carteiros do 

do correio de Al<tgôa.s nitda mais é ·do que 
uma equiparação de vencimentos, equipa

- ração de todo ponto justa. 
O SR. HEilliDIA. 1:if; SA'-E' insignificante Q 

serviço do entrega. de cart:J.s em A~lagôas. ,· 

0 SR. EPAMINONDAS GRACINDO-E~ o qhe 
V. Ex. suppõe. O trabalho lá, si não é supe· 
rior, é igna.l aos dos outros Estados. 

O Sn.. HERtmJA nm SA'-Puis não é essa a 
.informaç.ão qnu tlú. o digno Deputado ·sr. At•· 
roxellas Ga.L vão. 

0 Srt. EPAMINONDAS GRAOI:'\llO -Esse meu 
nobre companheiro de b!lncada é incapaz de 
asseverar semelhante cousa, o V. Ex., per
.mitta que 'O dign, escolheu mal a occasião 

. para gra.ceja.r, quando se trata elo nssumpto 
,··- serio. 
· v. Ex. deve PI'oceder com relação aos 

. -.interesses do meu Estado do mesmo modo 
·. por que.procedo quando se traía. de assumpto 

que diz respeito. ao Dlstricto Federal. 
O Sn.. HEREDIA. DE S.i..,... Vot.mdo sempre 

contra.~ . · . 

, 0 SR. EPAMlNONDAS GRACINDO -Como 
~. dizia, Sr .. Presidente, esses ftm:ccionarios 
;. precisam de uma. recompensa justa do seu 
· trabalho, afim de, com' e lia, poderem ter re-

. Ctlr!IOS para viverem decente. e honestamente. 

Realmente o empregado com 58% não póde 
vostir-se, alimentar-se, pag::w o:1s<1, traba.-· 
lhar noite e dia, p orque lá os empregados 
ni\o tecm abundo.nciu. de turmas, como aqui 
e, por lsso, são obrigados a trabalhar se· 
guldamente. Espceo, pois, ·q:J.e a Camara a 
tomo na devld·a consideração. 

Poderia accrescen tar, St• . Presidente, ainda 
outros Estados, em que o serviço dos correios 
ú assim penoso. 

O Sa. GALDIXO LonllTO- O Esp írito San· 
to, pot• exemplo. 

0 Sn.. EPAMINO:-iD.\S GRACINDO - Parece· 
me que .é ~ina dos E:;tados pcqoouo;., em 
que os empregados do correio sã.u ob1•ign.do~ 
a.lov<lnta.t'·se (LS 5 horas da maullã pa~·a fa
zerem o ser·viço do recebimento o entrega 
da:J malas, Ycndet• seitas dnt•ante o dia, 
sendo obrigados a t rab<J.Ihar até á noite, 
como suceede nos Estados em que. h:~ estradae 
úe ferro. 

E' preciso que se saiba; que os serviços 
publicos não podem ser bem prestadus sinão 
quu.ndo bem remunerados, po rquanto actixel
los que teem aptidão e habilitações irão Jm· 
medlatamente . procurar novas collocaçoos, 
só ficando sujeitos a. ta.es empregos aquelles 
que são mendigos ou não cumprem com seus · 
deveres. · 

O assurnpto, portanto, merece a justiç:~o da, 
Ca.marJ. e eu .vou dirigir á Mesa a repre
sentaç-ão dos empregados, de que ha poueo 
fallei. . 

;:: . ~:o SR.. HEREDJA. DE S.\ _Voto pelo· pro- Vem á.. mesa, é lida. e enviada à Com: 
:)~to de v. Ex~ missão de Orçamento, a seguinte 

.,: ··• (>'SR. EPAMlNONDAS Gn.A.CINDO - NÓs sa
) lemos o que ê serviço. de empregado do. cor· · 
·reio; além de outros, o transporte de cartas IllmS; Exms. Sn Representantes da Nação 

· .registradas com valores, e ~ preciso. q:ue o Brazileir&- - Os abaixo a.ssignados, prati'· 
. empregado tenha· uma .. cert.t~ independencia; cantes e. cà.rteiros de 2<' classe .do Correio 411 

: ,.-~&:bém remunerado pelo .exeesso de re. Alagôas, vêm mui respe~tos.1mento pedir-vos 
:·(sponsabilidada que tem,devido ao seu cargo,. a cessaçãó de. um grande prejuízo que,. de 
:._::~ra. que nãO desfa.lque, .nem se apodere 'ha muito, soft'rem ·e para o qual rogam.lan
, .,l;laqui~lo que não é-- seu. · :cois o-yosso magnanimo olhar. · _ 
.; ;. . Por tanto,_ senhores, é preciso que os em- . Esse gran~e ;prejuízo; vol-o dizemos sem 
' • P!!egados _se;am.recompensados na razão de pejo, que, SI peJo-possa haver.- reverta elle· 
'·~ seus serv1ços. :áquelles ·que' nos collocaram· na affiictiva.. 
, . . -0 SR. HEREDI:A. DE SA dá um aparte. 'situaçti,o em que.il.~<S debatemos- é a.·humi, 

.. . . :lhante remuoeraça.o que recebemos em re-
.. -_o·s~. EPAmNONDAS GRACtNDO- V, Ex. 'compensa · ao excessivo tra.balho e - pesadis" 
,: na~ conhece Alagoas; está gracejando· e :simas, responsabilidades.qll!) nos;. prendem. ao· 
·, .. serza melhol' que se occupa.sse de cousl s de ·serviço: postal, dia; e noute, . incessantemente. 
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Os nossos collegas de 1~ classe recebem 
mensalmente - 116:1;, e nós, que trabalhocmos 
cotno- eHes, sem lL<&vm· a menor differença 
no servi.;•o, e muitas vezes mais, -perce
bemos , s~m razão do SDl'. a matado desta 
quantia., mehde que constituo um ordenado 
muito exíguo, maximé na phase angustiosa. 
que atra.vesf:;t.mos. 

de ~· cht•.>e.- JlaiWGl Rost!lvo da Sit1l!:l, 
ca,rteiro de 2" e!assc.- Al(>"cdo Ga.~pw- ele 
Caldas, Clll'tciro do 2" classe. - -'lu to elos 
S antos Silve~ . c:~~·tnlro de~· clas><o .- P lilll'fJ 
Vale1·:"ano da SitvH, c•trtoiru dt1 2·' dMS().
P1•ancisco Ccsw· de Nguei>·cclo, ca.rtoil'<J do 
2• classe . 

ORDE~l DO DIA Não sabemo~. dignissimos Benhorcs , onde 
ost:~ o mo ti v o basico de tão extr~tordiua.l'ia 
quão revolta nte ditferença, quando esta. não E' <tunnnciada a 3'' tliscuss5.o do Pl'vjccb 

n. 24, de l!Jo::, •uttot•izandu o Podei' Ex
se encootra no serviço ! ccuttvo a alwit• ao !\Jini~ r.erio d <t Indu>;tria, 

Garillat• um funcciomtt•ío publico a qu;tntia Vhtção e Ohl'as Puulieas o credit.o cxtr:tor(U-
de 58.~ sujeito~ ainda a descontos, deixae-nos . d 8 9 dí~er- 6 vorgonhoso, 6 ass<\s humilha.nte! Dal' lO . 0 :i I .:)l :W, pa.t•a pagar.ao 2" offlcial 

tlos Cot•reios de Alagoas FrancL~co Aurelia no 
Com semelho.nte ordenauo- bem podeis Ba.ratm t~ ot•dcmulos quo dei~ou de rccebct•, 

<1.Va.liar~ - satisfará um ompregallo üs mu- Ningucm pedindo a pa.lavt'a, é cnccPraila. :~. 
tiplas nocessidttdes do la.t· e ti.s exigencias do discussão 0 adiada a vol.açii.o. 
~ervi•;o publico c á.-; da ~ociudade que nrrd<\ 
nos pardo<ml l ! .. . Temos, pm·venhrt a, outra E' a.ununciada u. :1• discussão do pt•oject ~J 

· - pl · ~ n. 25, de H lu:;, autorlzttndo o Podo r Ex-
ovgaOt;(aQa.o lYSICil. ' · • • ecutivo •t abl'it• :~.o ;\finistot•io da Fttzcndt~ o 

Além disso, devemo~ accrescentnt', po.l'11 e~·cdito cxtraorrlinat•iiJ do 3:000.~ . p:tra olre
f!Ue ninguom nos julgue fclize~ c :>atisl'eitos, ctual' a r estit4kão ordcmula. 110!o úocreb 
-que não podemGS, como é .altamen te ne- n. ii74, de 3 dó julho de 1899, om üt\"ul' de 
ces~ario, procura.t• outro m01lus v::uencli. pois ·Agostinho J ;jSé CaiJr~l ou sEJu~ legitimas 
surgem contra. nóS a non. lei qne pl'ohibe a . het'tléiras . 

. accumulaçã.o de emprc~o.l c o proprio set'' Ningucm pcJtnclo a. p:Llavrll.;·é oncorrad<t a. 
v iço post·~ l que nos roull:t todo o tempo! discu~s:l.o e lLllhda. a. votação. 

·E n;,sfm, expostos á~ mais duras ,provações, E' a.nnuncia.da ; ~ :1• discussão do projectu 
;ís mais crueis necesslda.des, soJfremos con- n. 386. de 1902. autorizando o Pudor Ex
tinua.munte, omqua.nto o mal nugmenta e ecutivo a abrir ao Ministerio da Fu.zcnrla. o, 
invetera.-se, trazendo c! outraacc ·O .desamor credito c:x:1;ra.ordlnario do 2:88:3$200, pa.~ 
e {) desespero ;,~_o nosso lar sem conforto, dar execução á. sentença quo oondemnon a 
onde a ·esposa chora e os nossos filhos pedem Fazenda. Nacional a. pagar· u, D. Eugenia. 
_:pão 1 Torreão Corrêa de Aranjo os .voncimentos 

E ' desneceEsario, porem, desenvolver aqui, que 0 seu finado marido, juiz de direito em 
á vosst\ >lpreciação, todo. a seria do soffri- disponibilida de, bacllat"<:l Lindolpho Hisbcllo 
ment~s que nos opprimem; deixamo l-a, Exms. Corrêa de Araujo, deixou de r eceber. 
Senhores, á vossa. escla1•ecida razão. Ninguem. pedindo a llala.vra., é encerrada 

Para. qnem a.ppellar, pois, em tão dolorosa. .a discus~iio e ru:iiada a votaç.ão. . 
e as>ustadora emergencia. ~ E' annunciada a 3• discn:;siw do projecto 

n. ·108; de 1902, autorizando o Poder Ex-
Para vós! - que sois a. pal·sonitica.ção da. ecutiv'o a abril· ao Ministerio da Iadustrio., 

justiça e· do direito ; que conheceis ·todas as Vla.cfo e Obras P tib!icas o credito extra
sinuosidades da. -vida publica e privada. ; q·ue ordinario de 7:263$874, para realizar o pa.
:pautaes no bem, .:finalmente, com a mais gameoto t\ Artllur BeHo, funooionario da 
absoluta. integridade, todos os vossos actos. Repa.rtiç.'í.o Geral dos Tclegraphos, do ven-ci-. 

Assim, pois, confiados na. rectidã.o qu e vos mentos que lhe si o devidos.. - -
·evidencia, esperamos ser doutro em ·breve N' ,,. d 1 é d 
-$a tisfeitos na. justíssima. prctençiio que ali~ lllguem peu.m 0 a. pa a vra, encor l'a . a 
menta.mos, pretenÇão que não .nutrirlamos,- a di.5cUllsão e adiada. a. .votação·. 
por certo, si ,já. ti.vesso vingado o prqjecto E' annunciada .a 3" discu58ã.o do projecto 
"..llO pretenile elevar o Correio .de Alagoas á n .• 6 ·B, de l !JO L, ucola.rando abolida. a. ac-
xepar.tlção de .2a .classe. cumulação das cadeiras de logica e de littB-

. r atura do Internato e do Externato do Gy-
Maceíó, ~junho de 1903.- Raul Vieira mnasío Nacion '1l, s<ib a l'egencia de u m só 

·PalciJo, praticante de 2• classe.- Sebastião catbedratico., e dando outras p rovidencias. 
d~ Abreu, pra.ticante de 2• ·<il8Jsse.-_Manoel 
-Noguei1·a Bandeira, P!-'atiCllln.te de · 2• o! asse. Ni:nguem pedindo a pala Vl'a, é ,encerrada. 
- Jdl"~ V-erçosa hcobino Oafktdo, prattca.nte a discussão é adiada. a v:otaÇ<'í.o .• 
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. São Buccessivamcnt9 som deliuto encerra
, dos em 2a d íscussão os arts. 1 •, 2··, 3~, 4• , 
'5•, 6', 7•, 8°, 9°, 10, ll, 12,-13, 14, 15, 15, 
]7, 18, 19, 20, .'21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 2g, 30-,:31, 32, 33, 34, ::3, 36, 37, :~B, 39, 
40, 41, 4~. 43, 44 o 45 do pt·qjecto n, 18 A, 
do I !l.t2, rcorganizantlo a nurin!ta mm·oante 
nacional e dtmdo outra~ provitlc-ncia~, fi
Ci\ndo atl.iadr. a votação. 

E' (l,nnunciada. a 2• disctt.,:;ão do projecto 
u. 105, de 190·3, rcgulanclo as marcas da. 

·proprilJdade dos anima_es mual', cavall~r c 
yaccum em todo o terrüol'lO da RopulJlwa. 

O Sr. l•re8ident;e -Tem a pala
vra o Sr. Padua Rezende. 

o sr. Padun Rezeude Y~l:tl <1 
tríbumt p[l.ra demonstrar a rnzãu de sm· do 
lH'ajecto em dobatc. " 
. Antes, poréro, precisa decla.l'[tt' q11c ,-ac 
apl'i)~entar U~ SU~StitutiYO, ~C rórmtt aSa
tj~fazcJr a.> OXlg'ODClaS dos lU(l.l.) IntOl'OSSa,dO~ 
no a,sumpoo. 

QuclnLlo, o anoo passado, o illnstro Depu
tado Sr. Bricio Fill1o impagrwu _o projtlcto, 
p3nsa quo S. !<}c a isso fui .levado no pre
supposto de que os:--~ ~ 4" do art. 1~ en
volvia a medtda odwsa, do monopol10 Je 

. llHl.I'Ci1S. 
· O vl'J.dor discorda de S . E:{. Vi~to o prn-

jecw no§ 2•. rnantlaJ' nhl'ir a concurrencia 
· ·pa.m a adopçio do systema- d~ marcJ.s, ct.ro 
· eiltâ que esta 'dis_pusi~ão <:xclne por si sü 
qualquer outra que envol1·a a liypot hese de 
mon, polio. 

J<;' verdade qufl o§ 4° do a1't. I" ma.nda 
q11c o Gove.·no, estuda,n,Io a que~tão, a re
gularizo dll accordo com os intel'o;ses do 
qualqilc·· portador de patentessub o a~sum
ptu, was, quer o projecto con>igne es•a dis-

. pusição, queJ• não, nem pul' iss~. si e~te Ji, 
rcltl'l existe·, eUe o tornani menos solldo e 

· p.,~i t,i v o por parte do seu autor. 
· · Quiz, porém. satis t'•z~r ao s~u .collega, 
retít•ando tal disposiçflo , snpprlminolo o§ 4•, 

· úo a.rt. 1', p ara deixar que mais suave
mente possa correr seus tr!.tmites parla-
mentares o r eferido projecto. . 

· ' ·, Deixando de- lado a questão que se llle 
afigura de somenos impOl't<Lncia, vi~ to que a 
preoccupação de um direito oriundo do uma. 
pattmte de invenção; não pôde traZm' con
sequencias a uma carta ordem de interesses 
consignados iw projecto, enc;tr a o assumpto 

· dab;tix.o do ponto de vis~;a da competencia 
.dos Estados e das municipalidades em legis
larem sob1•e a materia. 

Diverge por completo desse modo de pensar 
e conoiJ.era. a questão ~orno· uma garantia 

. real do direito do propriedade, e, assim eu· 
te~dendo , não .póde comprohender como uma. 

legislação local possa estender uma certa. 
somma de. garantias a esse mesmo direito, 
liíigado em qualquer ponto do paiz. . 

Assim pensando chega <t convic-;lio de que 
si o as.mmpt·J comportt~ nm direi to do pt•o· 
pricrJado, firma uma dDutrina de 'lit·eito 
civil e, por consogujnte, ~ó o Congresso Ntt· 
cional pMe legislar sobro clle . 

Mostl'a a necessidade ile distiaguü· ent re a 
leg-islação pl'Opl'ia.mente dita do. m<l.toria de 
direito civ1l e a da percepção de vantagen& 
que a prodncção provBniente da industri:l. 
pasto1•il possa trazer aos r espectivos E~
tados. 

Faz ,-or, depois de historiar as tentativas 
fl}itas no Rio Grande do Sttl c em :ilgnmas 
localidade$ dos Estados cto Norte, qno esse 
serviço, na RepuiJlica Arg·cntina e no Ul•u
guay, foi outorgado ás rnunJcipaliJ.ade3 e 
â< pl'JYi ncias ; e, os l'e>ultados foram tão ne
gatlv,,s que as prvvincias procmt•am h:~,rmo
niz<H' cle fórma a. estabelecerem um typo 
unico d.o systema de marcas. 

Lê, jllstiticando o quo vem do mr-ociouar. 
•\ mensagem dirigid 1 p)lo guvel'lHidor de 
Bueuos-Ayre;; ao Congresso da p;·ovincia. 
vcdindo que fvssc e$tudalh~ novamente a Ol'
gaoiz.açãu d<tS marcas Je anirnaes. 

Si em Bue11.B Ayt•es, uma u tica provín
cia, dá-se a conf11São de J.lt'OPI'ic:ltl i1•.h, sanJo 
muitas vez"s difficil de dist iug-uil·-~J a. mar ca 
ne um praprieta.1•io da de outro,() twidentc 
lj_Ue, dada a extcJtsão territol·ial tlu lka.z i1 e 
aJmittida a eornpeteocia dos Es tadl)s e das 
municipalidades em legislarem n :1 m a teria, 
torna-se completamente i noxeqmvel. 

Refet·e·-se, por informaçÕQS quo 11w fvram 
ministt•udas ern r J!ação ao Rio Gr;wde do 
Sul, que municip:tlidades daquelle t·:~hdo, 
em n'rrnet•o de 6~, adaptaram o registl'o do 
systema. do marcas pa1·a suaJ peq_uen<t~ cir 
cumscripçõe~ . e si alli não ha cottfu,;:io, não . 
se póJ•J deii<tl' de admittir q uc, d.entt-e essas, 
muítasse pi>del'iam confundir . . 

Qae a· lei põde se!" perfeitamento mJdeladt> 
dentro da orl:lita do. direjto civil , é fóra. do 
duvida.!!: foípot• essa razão que :.~pre .,cntouo 
projecto, .ora em 'liscussão, ao qual vuo pro-
pôt· _um substitu•ivo. . 

Allurto ao sy:Jtenia estabelecido no p1·ojecto, 
demonstra. que ó typo de marca.,om bot·a iden
t.ico para todos os E~tados , ditrcra qu:mt o ao 
numero de estancieiro a esta ocieiro para não 
haver confnsão, (l, diz que a medida é recla
mada e deve ser estudada por todo~ quantos 
se íntere8Sam pelt~. causa publica . · 

Conclue, a.pós largas considerações no sen
tido de demon;;trar a vantagem do pt•ojecto, 
que vem sanar uma falt!l de ha muito solici~ 
tada. pelos interessados, denh•e os quacs des-
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taca a Sociedade Nacional de .\:tdonHum, 
enviando á Mesa um mhstitntiv.J. (Jluito 
bem ; 1nttilo b~,n.) 

Vem á Mesa, é lido, a,poütdo e po~i•J con· 
Junctamente em discussã.u o scgnint•• 

SUl38TlTUTIVO 

Ao projedo n, 1o5, de 1!)0~ 

O Congresso Naciona~ <l r)c!'eta: 

Art. l. • A ma.rc:t tt fogo, ou qualquer 
outra quo for <tdoptada pelo Po'ler E:mcuti v o, 
sobre a bas!l da numet·ação, faz prova da 
propriedade dos animaes mual', Ci.LY,lllar e 
vaccmn em todo o territot•ío da Repulllica. 

§ 1.• P;tr.t que a marc:t pos.sa (l'UZ<tl' das 
g;:u·antias (la propt•il!:.lade .. (, tncltsp.ensavel 
que s~j~t inscripta no l'C).:'tsko pnbltco llllC 
roruesígnu.do pelo Poder Exe~uGivo .... 

§ 2. o o registro da m<.U'ca _g<l!'~tn Ln'<t tw 
proprietario, além da aeçfí.o cr1minal contt•a 
a usurpttção e tt im_itação í'l'a_!ldul!JJ?ta o di
reito á indemnizaçao pu1· acçao cw1L 

§ 3•. A tra,nsmissão de proprietl.ado scmo
venb se provará. sômente pelos cot'tlficadvs 
ttlon:trios de numeração progl·cssiva. 

§ 4.• O Poder Executivo. al~m tlo snl~o 
adhesivo de 100 réi~ no Cel·oilic:.tdo talonaJ'lO 
pat•a ca.tla animal vendido; cabear~i mal.;; a 
taxa· fixa de 5$000, pelo l'ügisko d3. marca, 
respeit:idos os direitos dos Estatlos na pat•;o 
que lhes for privativa. . . 

Art. 2. • O Poder Exect •. t ,-o ~tbt•tr;t con
CUl'so para. a·.lopção do um systerna U.o_rnar
cas cil.Iltl'a-marcas e s1gna.O$ que sorau re
!-dstrados Pat'a. garantia da propri~·d.ado so
moventn do que trata a pre~ente le1. 

At·t. 3 .• O Poder- Executivo cuns~liJat·á 
na reo·ulamcntaçã.o da presente ler tutlo 

' quanto" for-lhG applicavel da lr·i de .14 ue 
outubro de 1887 e decNto n. 9.128 , de 31 de 
dezemb1·u do mesmo anuo. 

Art. 4.• Revogam-se <~S disposiçõ~; em 
contraPio. 

Sala das sessões , 7 <te julllD ele 1903.
I'adua Re~ende. 

Com'pat•ecem mais os Srs. Ho~annah de 
Oliveira Passos Miranda, Carlos do Novaes, 
Rogerio 'de Miranda. Indio do ~razil,. Anto
nio Bastos, Urbano San.tos, Lmz Dommgues, 
Christino Cruz, Bezerr!l Footenelle, F l'an· 
cisco Sá,, João Lopes, Edua.rdo Studart, 'fa· 
vares, d.e Lyra, Eloy de Souza, ·Walf1·1do 
Leal, Texeira de Sá, Affons? Costa, José 
'Marcellino Bricio Filho, Permrct d !:l Lyra , 
. Toão Vieira· Esmel'aldioo Bandeira, Morei!' '• 
Alves, Olivàira Yalladã.o, Neiva, Castro Re
bello, Tost a, Vergne de Abreu, Augt!sto. ds 
Freitas, Marcolino Moura, José MollJardlm, 

Augusto da Va~concellus, S;L, F1•cire, Bulis:~. 
l'io de Sousa., Ga.lvão Baptist~1, Lonre11ÇO B~
ptista, L·.tm·indu Pltb, Crnvollo Cavrüca11t!. 
l~l'anci~co Veiga, Oa.stã" d:1 Cunha, !Ja.vid 
C:twpl~h, Fmnd~eu Hnrn:trdino, Crwncii'O !lc 
Rewndo, Antouío Z 1C:1ri:t~, Lamunnicl' Go· 
do!'reJo. Sabino Ba,·roso, l\luJ·cil•a. d:t Sil va, 
Ví1lois tlo Castl'o, RciJQnç:ts d!l C:trvalho, 
Arnolpho Azevedo, Jo3ê LuiJo, l'au lino 
Gal'los, Alv<1ro de Cat·valho, Azevedo M:tJ·
ques, Rotlolpho 1\Iiranda, · Herrnenogildo de· 
Mor:tes, A•tuino Ribeü·o, Bonedict•) de Souw., 
L·nnonha Lins, Soares dos Santos, .Tu voaa l 
M•1ller, Germano Hasslochel'; Xaviel' do 
Valle e Angelo Pinheiro. 

Deixam do cornp:ll'ocor, com cousa. pal' t.i
ci;,ada, os Srs.: .Julio do ~lcllo, \Van,lor ley 
tle Mendonça. .José Euzcbio, Gu(l[!ellt:\ ~lou
l'àu Dias Vieira João Gayoso, Paula o Sil
va 'soaJ•es Noiv:~. Abdon Milancz, Ermirio 
Co~tinho, M:~hquias Gonçrtlvcs, l·:s r.acio C>im
bt·a, Pedro Pernambuco, Raymundo de Mi .. 
ra.ntla, Jovinian1> de Carvalho, Feln Gasp;u•, 
Saty1'0 Dias, Pinto D~mtu~ Tolen. rno dos 
S,L •tos, 8ermtrJo Horta, .Toao Rt ptl8t:t, Pe
L'eil·a Litut~, Paulino de Souzil, V<lZ de :O.'lello, 
João L11iz !Uves, Leonel l~ilho, Ai'tlw r Tor
res, E•lll:ll'UO Pimentel, Olegal'iu Macio!, R o· 
tlulplw Paixão, Candi[!O d.J Abrou, B<.trhosa. 
Lima, Vicbrino "Iont_oi1·o 9 Alü·ct!') \'a· 
rella. 

E sem cuth<L. os Srs.: lu·tlwr Lemos, Fre
derico Borge.>, Pel'eira R_ei:~• C~!l~o rlo souz:t, . 
Curnclío d;L Fon,:cca, Elprtlto F1gumrodu, A_r· 
~llur Orlaod() , Euzebio do An,h•ad c, FeltS· 
bello F1•eire, Leovig·ildo Fill(uci l'ü.S, .Ru~rí· 
gue~ Lima, Edua.Hlo Ramos, Corrüa Dutr~~. 
1-:rico Coelho, l•'idc!is Alves, Hoza.nn~ . Vt- · 
ria to M<~sc ·.renhas. Bermn·do Monteiro , Josl1 
Hooifaci.J, Astolpho Dutl'<L: Pcm~rlo Fiíh o, 
Beruard('s do Faria, Henrtqne Sallc; , Ca.
millo Soares Filho, Calogeras, Carv:tllto. 
Britto, \Vencoslâo Braz, Am:wa.t Ce.;a.r, Jo'er:·· 
nando Prestes, Francisco Malta, Elys~u GUl
lllerme, Marçal E,eohar, James Darcy e 
Campus Cartier. 

O Sr. Presiden1:e - Continua a 2"'· 
di~cnssão do projecto n. 105, de 19J2, regll
lanrb as marca.~ da propriedade dus am
maes muar, cttva!lar e vaccum ern todo O· 
tert'itorio da Republica. 

Tem a· palavra o s~. Silva Ccts tro . 

O Sr. Silva Oai[;ILro (') - S !' , 
Pt•esidentJ , é sobremodo constr ~ngilto f1UC· 
ocoupo a tribuna para contrariar o pensa-_ 
mentn de meu illustrc collegc~., o Sr. Dep u .. 
ta.do Pa.dua Rezende. 
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·. Hontem, qaando S. Ex. ora V<\ sobr o o Jogar n'l hypothese em q ue fracas8o o . ac· 
projHeto n. 105, de !902, regulando a,s mar- cot·do com o eoncoS.>ionario d:1. patente . 
cas de 11ropriedado dos anima.es mual'. ca.- O§ 4' nã0 t) urna. autoriza.çio ; sua :lpp!i
va.llal' o vacc tun, em toclo o t :Jrritor io da o:tção li obrigatol'ia; sendo assim, ft:ar<t aVi · 
Repttblíct., t ive opportunidade de cl:l.r a dentcmoute osl,al;elecido o monopolío. 
S · Ex. o soguinto ap:trte : « A id~a do PL'o- Nilo é jnsto, nito li l'ctzo:wcL qtl O seja au
jcct.u <i boa, mas Pl'I)Ci~amo~ estUth•l.-o corn g ment tth a carua. 1lc impostos s obt•e o povo 
muita cautell;J.., " 

Pt•e:~i 0 explicM' este meu n.p(Lrt·~ .li:u quel'IU. em henoflei o t!o urn fc! iz concossiom\t'i_o . 
·raforir-m c <i, m:crmL, simplesmente, que acho O pNpt·io a~;t~r db projocto is.;o c()m· 

· indispen~n.vo ! p:tra se pt·ovar authcmticidat!o prehenile.n , t<mto CiUC, hw<1ndo em con ta às 
:nos ca.~o~ úe fm•lo. Não >in tu\ em v.sttl, C:.Jlll consi,lot'M;õos do orado;:, apresentou um 

· esse ap;u•b, approvar tollo o projecto ela- sul;:;titt!Li v o, onde nfto figura mais a ma-
o orado p olo opcrvso D .lpnt:~olo. i.or it1 do citrdo p~u·agrapho. Já ó u ma con-

En ten1lo qnn a nnrca. já. esta. esl<Lbelccida q ui:sta • -
.ot~ logh;hção tlus 1-:sta.!lus c das municípios . c,.nno com lJtÜHn o 'pro.iecto por outt·o,: 
Con·lteço l~str,tlos nos quaes c lia. é detot•minild!t rnnda.mon t.n~ . r.em <Limh a diz<w Qllll o as
pol' lei. !\lo~mo no Est;1do quo tenho ·~ lt,nra sumpt·J nii:o !!to p:t.rccc da. <Ll1;atla fedor<\!. 
•do ropro,;:Jott\l', -po~o ap.·mtar o muotcipjo do 
·campos onde nst'i ostabelecih com g1·:~ndc O proprio :ttnol', c itando a Rupublio:. Ar
vant:l.gom pll. i'.~ os crhuJorcs e 11wmdÕt'llS. :.rontina. o a ~topublica. Ol'iental, omlc t t\l 

Ora., desr.janrlo racilitl\1' o m t\ÍS possível o S;Jl'Vi<}O C.>U. Ol'ganizado, t~ffirma qu e os l'C· 
dc.>rnvo l \'i monto d:~. industt•it\ p:tstori l c da g isLro~ se t'.Lzem nas municipalidades c o 
] avonra, eu mo contento com o qtlü está. cs- ll13-'mo t~!lll'll\U. a. Commissã.o quo ela.bJl'Oll o 
'ta.be!ocido. pm•ccm· sob:e a ma. teria. 

Vê na Hlüclida. mais uma. s~t·ie de impostos 
·O pt•ojacto do nobril DélPlltl\d·) tom uma ·a. p JS!ll' sob!'() n. p(lpnlaçao. . 

ongremtgem um pour,o complic<.~da c , sobre- Tom muitv receio do augmento de con
. tudo, uma desv<Lnta.gem, ficguntlll o·m on rnodo t l'ibuições, votado, n ão raro, sob o pretexto 
. de vêr, pois ~s ;[tbalece mais nm onm, um de lfara.nt ir a pl'opriodadij. p!uilo bem ; 
arrocho par<t: <\ indust1•h p<tstoril. muito bem. ) · . 

0 SR. PADtJA REZENDE- V. Ex. está e!l- rfinguom ma.is ]Jedindo a. pa.l::t.Vl'\\, ó (mcel'-
ganado . . rado em 2~ dbcussão o <wt . l" c sucessiva-

O SR. ·S ILVA. CASTRO- O la.v1'ador não mente sem-debate os demais ar tigiJs do pt'o-
póde mai~ suppor tn.r impostes. jccto n. 105, do 1902, regulando t\s marcas 

Limito-me, poi::l, a·ostls cotHidor(l,Çõei!, e da propriedade dos anima.es mua.r, cavalla.r, 
termino pedintlo a, camara que rPj cite 0 pt•o- e va.ccum em torto o territor io da Republica; 

_j(;lcto , com o que prestará. serviço á. la- ficando n.diad:.t a votação. 
voura, que está. cxhalando o ultimo suspir o. E"scm doba.t!} encerrado em 2" d iscussão 
(Muito bem ; m uito bem.) o artigo unico Elo project o n . 353, do !902, 

autortzando o Poder Executivo .a abrir ao 
<O ·8•·. Brieio Filho diz que, tendo Ministerio da Guerra o c rad.ito extl•a.ordiu~

_na sessã.o passalla decla.rado que ,.guardava a rio d.e 479$()24., para. a.ttendet· ao pa.gt\mento, 
· ap1•esontaçii.~ do ·su bstitutivo para C\ntão no coi•t•onte a.nQo, do ordenado que colllpBto 
cont inuar o seu discurso, vem agora. deso- ao ex-mostre de. gymnastica do. oxtiucta. 
·bdg;or-se do compromiEso. compau]lia de u.rtifiees do Arsenal do Guerr a. 
. . O.prineipal motivo p ol' quo impugnou o de Matto Gl'I)Sso Antonio João Nepomuceno, 
,pfojecto foi o dispo$itivo do § 4° do art . 1° ficando adiada. a votação. 
'illlO estabelece o monopolio, obrigando o São successiva.mente sem debate encer ra
.G:overno a , t endo om vista algum dit•oito das em 2& discu;;são os arts . 1• e 2• do p r o
adquil•ido por marca priv'L[egüula. s egundo a jeoto n. 382, de 1902, autorizando o Poder 
'lei., .entrar em a.ccordo com o conce3siouat' lo .Executivo a pagar a .Augusto J oaquim de 
'àa. p:~,tente para a respectiva adopçíã.o. Carvc.Jho, ex- chefe de secção d ll. Alfaotlega 

·O autm• do projecto affirmou que o at•t. 2•, .do Paril., a quantia rle 7:915$892, que deixou 
·uue atttorlza o Poder Etecutivo a abrir con- de recebei' ünrante o 'tempo em que est'eve 
curso pa.1•a a adopção de um syshrna do ii!egalmente aposent ado, ficando adiada a 
marcas, elimina ·a possibilida,de de um -mo- ·votação. · 
')lo p oli o. . . . ·· E' a nnunciada. a 2'> -.discussão ,do ·projec.to 
· O orador fa.z ver ·que tal não acont ece, -n. 269 A, de 1902, reorganiZ<"'ndo o quadro 
pois , compa.1·ando o referido artigo com o§ 4• dmr ·pharma.oelrlicos , ~ oarmada,, com .as 
ao art: 1•, v ê- s1 que o concurso só terá. emendas apresenllldas., · 
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O Sr. Presidente--Tom a po.la\'1'11 
o Sr. Neh•a. 

O Sr. Neiva comc<;a dizl1nol>J '!lW " 
c:tiporismo o t~~ill péJrsognido de tal ntorlo, 
no;;tcs nltimo~ t~mpJs, ([UC até, na di:;l;l'i· 
lmiçao da ordem elo tlia., com os impresso~ 
dos projecto,, nfio lito couh3 o JH'o.iecto cuja 
rliscussii.o a.caba. de :;el' anJlnncü•da. Assirn, 
pede il :\IcsLt lhe faç.a. chegar :Ls mitos e;St! 
pl'ujccto. E emquanto is.;o n:'io so d:í, o orn.· 
dor pecic licença 1nra. faze e <J.lg·UJnas di v<t· 
gaçõc3 ;Lcere<~ dr v:crios projectos de eqtti· 
p<tr<J.çõus nas !ol'çn.s a.l'JU<tdas, u! Lim·w1urltc 
.tison tiri•J; pela C;~mar<t. 

E111 pl'i11teit'o lugar, p raci'a. de a.ccentu;n· a 
sua. oxtt'.Lnhezi1 dBanto desstJ. oxc:t)lÇii.o, (que 
o ot•atl.ur não qmtllfice\r:l rll.i o.liosa, cum l'O
c:oio de mo~cst;n' 05 sous íllustres amigo;; da 
Commi>tlií.o dD :\fn.l'inh<J. o GllJl't'tt) llllO nota 
nes~a prcferuncia aber·tt\ em favot' de uma 
r~erta e!i\s.se di\ marinha, quando é sabido, c 
rliS>o o- o1·adoe l)úib du.t' testemnnlJO pela 
leitura, d"s jornacs, quJ Jla cl:~ss~~ dos pllal'· 
macenticcs do exercito da mcsm1. fól'm:J. 
essas ncccsshlados sa fazem sontil'. 

Não •·em ::t{ll'Csent:tr omenchs ao proJccto, 
nem muito mrmos um substitutivo <LU mc'
mo. Po1·tadcn' de um;t reprcsen1ação da 
cla.s, e dos pharrnacou Licos do exercito, o 
orador dá. por finda a sua mí~são, d eclarando 
que, amigo da jusl.íça o d:t i g llald;Ldc, e de 
accordo com o quJ lho o.caba de rlizer, em 
<l.partc, o seu illustt·e co !lega, Sr . Cttrlos 
Cavalcanti, membro procminenóo da Com· 
missão de Marinha e Guoi't'u., apre.;cnt:.trá. 
u m pr·ojocto, pedindo para os pllarm11coutwos 
uo exercito as mesmas vantagens e favores 

, quo o presente projecto concede a.os pltar
m tlcJuticos da. marinha. (Muilo vem; mu;to 
bem .) 

Zll•.'•to. n:,,, C•Jill•J , •.st.:~. ;gte :1penas vist~ obter 
Wj11illo <!ll" ;. p·•ssiv•·l, n:t sitna•.:1io a.dual, 
111a~ a.•prllln •til•' ~'' '·'ll'll:~ neco~saPio hoje : 
- t.~>uo,;, o• r 'l'''~'i I.•J.l•J: "' t':tr11o,: da at·mada 
!lil.l!iiln:tl. :.. IH' in··ipial' pnlo pr•o)H'Íu rn;ttct•ii\l 
o<IXio :~ bt•:t.d;\1 ' O.•.lllu~s~ p;tl,f'iul hmo nma ;·e
or•g;~niza•;ito cump!l•ta '! pt·ol'ttnda, 

:\Ia~_:, S1·. Pt·ei;identJ~ n~.~l.tt:4 rot'til'tUas, 
prineipalmcnt:) qa;ttHio ,;c tmüt tlc cul'pot•a
•:ões aJ•m;vlas, dcv<•mo~ ni'io somente t et' em 
vi,ta '" utili :alie dit•ccl,:t do scevil:o publico 
qne cstwhnws. •' •H11v t[tmbem as co ndições 
tlna.nccints uu paiz. 

Ot•a, n:1 occ<bi:l•J, o ritHl 6e podia fazer, 
desde que <t f<•lta. sr:n,ivul de pltat•mac0nt icos 
d<t <1rnuda se f'azüt notar, não só na.~ rluti
llms, como na,; fonab;.:as c at(~ nos n<1vios 
de I a clltssc, o l'(l. i~to : u cm•po de ph:trma
conticas du. ;u•marb era t.le I~ o!liciaes ape
nas; nó.s ekv:tmo~ cst~· numm·•> a~ . 

Viz o nobr·e !Jcpntado, n:J d L;cnr~o que 
acabn, do p1•onunci;u•. quo comprel tendc essa. 
rel'urma, •lllC atê a app!ande, m:t; <J. UC a. 
un ica cou;:•t em (!lte S. Ex. di vergo do lm
milclc oradtJl' ê •wo lllC paroce que olla se 
dBveria ezi.en ~c1' tné o <:orpo d,l pharma
cettt _c:;i do cxordto ; c que, assim como 
nos ainda ha p:Jnco tratámos de um prujocto 
de lei impon·.1ntissimo sobre <1. equip aração 
de Vflncimentos d<ts duas classes armadas. 
dt!veriamo;; trata1• agora do corpo de phat'
maceutico.> do excn·cito. . 

S. E~. ent·~nde que é ínsnfficionto o qua
dro dos phal·macetlticos do exercito ; não 
ponho em rlnvida a aflirma.Hva do nobro 
Deputado. 

O que ll1 e pB('•) licença para dizer ó que 
aqui, nesta lei, olle cahe . Formule o illus
tre repre!ientante um plano de loi a respeito 
o entã.o estudaremos o assumpto com o maior 

O Sr. Ca.-Ios Cavalcanti (') interesse, pude estél.r eeÁ·to disso . 
-Sr. Presidente, devo declarar humilde- Devo em primeiro logar dize1• a S. Ex. 
mente a V, K~:. o á Ca8a que muito a con- que não ha compatibilidade, convorgencia, e 
tra gosto s u.bo agora a tribnna. semelhança entre o p rojecb do equiparações 

:.fas o meu hom•ado co !lega pela Bahia, que está em andamento nesta Camal'a c o 
p edindo explicações sobre o projecto de que projecto organico do augmento do quadro · 
fui relator, projecto que reoJ•ga.niz;t o corpo d.os pharmac<mticos da, a.rmada; aquelle não 

. de pharmaceutico.> da armad~, obriga·mc a \' isa apenas equipat'al', por força do art . 85 
viL· dizer algo a seu respeito, a. vir explanm· da Constituição, as vantagens de qtw goz11m 
perante v. EJt. as razões q1,1e levaram a as duils cla~ses annadas, <to passo quu este 

· Commissão de M1.u•inha e Guerra a aprc~en- projecto, de Cllle tratott agora brilhantemente 
tal-o 0 anuo passado, em 15 de outubro. o nob1•e Deputado, veln ao encontro de uma 

diflbuldade maiot'. A necessidade da reorganização do corpo 
de pharmaceuticos da armada já. se v.inha A Com missão de ~farinha e Gue:l'a, p~L' 
fazendo ~~entir ha. muito tempo, e não é sua propria autol'ldacle, en tendou deyor 
sómente este serviço da armada nacional ir tambem ao encontro dc~:~ta necessidade, 
,1ue estit a exigir .de ha mui.to uma .reor.gani- augmentando o quad1'0 dos pharmaeeuticos 

·~ ( ·) E sto disCUl'S'O não roi revisto pelo Ol•mlor) 
Vol. III 

da armada, de modo q u·J etc pudesse, ao 
menos, satisfazer, no que era. possivel, as ne· 
cessidados mais m•gentes do momeato . 

i j ' 
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Em politicll. já algue111 disse e muitos 
outros tem repetido: faz-se o que Sll pC>de, 
m<~s nem sempre se fa~ o que se deve. 

Este projecto representa exactamente este 
pensa.mento. Eu não te1'iil duvida abso1uti1-
mente em a.presentat• um projocto augmen
tando o quadro dJS pllarmaceuticos da ar
mada, nfi.o para 20, mas para 50 ou mais, si 
tal numero fosse o exigido para o bom amla
mento do ~erviço desse ramo <h udministt·a.
ção publica. 

Tal, porém, não sendo possivel, deante 
das no~sa.~ condiçõrs, fi1·o como o illuotl'e 
Deputado o viu neste projecto. 

A pt•eoccnpação-e aqui é que estamos em 
profunda divergencia- a preoccupa.ção d01 
Commis~ã.o de Marinha o Gnerra, pelo meu 
orgii.o, apr•es()ntando este pr•ojecto, foi cxc\U· 
shamcmto relativo ao serviço publico; a 
]ll'eoccupação que levou o iHusf.l'C D<~put;~do 
pelo Cear{t a apresentar o projecto de equi
p•tr·twão dos vencimentos milit~res foi uma. 
pl'I}Jccnp:.u;ã.J de jn~tiça , sim, mas qne 
vi.~on o intere~sc pessoal das cla,;seci a f[UC 
diz resp1~ito. 

~<;' c~tu, port..1.nto, a pl·ofur,da divN·gencitt: 
ttqui se trata exclustvamente .du servko 
P•• hlico, ao passo que o projccto ue cqnipa
ra•:fto, projccto sem litrdda dcJ jnsóir;.:t, vi.<a 
pr·incípaimente attemlé•r aos dtreitos 1~n·idos 
d•· 11m dos ,(ous r:.1mos dtt clas~e armada. da 
N;,ção. 

Et·am estas as palavras qnc eude\·ia dizer, 
em r:onsideração ·ao illrrslirc colle;;a Dupntado 
po!it llahia. ('l:bdo bem, 1; r.,•ito bem .• ) 

Ningncm mais pedindo a palavra, é eacer·
ra<1:t · ~ 2~ discussão do art. 1° o sueccssiva 
meutc sem deb:tte os demais artigus do pro· 
ject.J n . .269,, A, de 1902, roorgttnizando · u 
quadro rlos pha.rmaceuticos da armada, com 
as emen<las apresentadas, ficando adiadil. a 
votação. 

E' annunci;tda a discussão uniea do projecto 
n . .201). <.le 1902, mandttndo contar, para os 
effeitO$ da. apo~onta.doria, ao Dr. Pedro Dias 
Ca.rneil•o, na qualidade de clirector do Hospí
cio :>racional da Alienados, o tempo que ser· 
viu no mesmo estabelecimento, quando era 
admini8trado pela Santa Casa da Mise
ricorúia. 

Nwguem pedindo a pa1avra,é enccrmda a 
discussão e adiada a votação. 

.E' annunciada a discussão unica do pro
jacto n. 17, de 1903, autorizando o Govel'no a 
conceder a u 2• escripturm·io da Delegacia 
FidCltl do Thesouro Federal ao Espirito Santo 
· U baldo Ramalhete Maia seis mezes de licença 
com ordenado, para tratar de sua s aude. 

Ninguem pedindu a. pa.la..ra,é encerrada. a 
discussão e adiada. a vot~ção, 

Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 50- 190:3 

Redacção (iltal do projeclo u . 314, d e 190Z, 
qHe autoriza o Prcsidenk d a R epub/.ica c. 
ab!·ir ao ]f[inisteJ•io J ,.t Imlus lria, Viaçtío e 
Obras Publicas o credito ext!'ltO!'dilw l' io d!! 
117:000$, ao cambio d u 21" d . p o>· -1$, parn. 
pagamento à Companh-:'1r Victo>·i'l. a llfinas. 
cessiona1'ia áél E si mda de P.Jl'>'O da Vi cto1·út 
a Diamantina, do garantia de jv.I'~S de 6 'Í• 
ao m111o, co!·!·espondentus ao e,·.:cr cicio rle 
190:!, na ftinna do dcc!'clo 11. 4.337, de f 
de fcvereÍ!'O ultím o 

O Congeessú Nacíonalreso lYC : 

Artigo unico. Fica o PrJ~idente da Repu
blica autorizado a abril• ao Ministerio rla In
dnstria, Vittção e Obt·as Publicas o crcditl' 
extraol'dinarlo d() 117:000$. a o cambio de 
".ti d. pàl' 1$. para pagamento ;t Companhia 
Vict.oria a rvlinas, cessiona.rüt da 1\st,·ada de 
Ferl'o de Victorii1 a. Dhma.ntina, d :1 gar antia 
lie juros de G "(o ao a.ono, corrcsponJcntes ao 
exet•eicio de 1902, nos t ermo;; do decl'eto 
n. 4.3n, de l de fevereiro u ltimo ; fazendo 
as ncces.>a.rias operações e revoga.das as di~·· 
po~ições em contrario. 

Sul a das Commissoes, 7 de j u lho d~ Hl03. 
-Domingos Guiman !e•<. - ller mene!f'·ldo de 
1llomes. 

·vão a ímprimil• cs seguintes 

PROJECTOS 

N. 51- 19fJ3 

.4utod.za o l't·esidente rl<t Rvpubtiw a ab1·h · ao 
Mim:sterio da Guer·ra o c1·edito extraordina, 
1'ÍO de 54 :546$784 pa1·a Decorrer ás despc
.::as com 0- reconsti·uoçOo do pav<lhao Deodo
ro, do Hospital Central d o E xer cUo 

A Mensagem do Sr. P1•esideute da R e-· 
publica, de 27 de maio passado, t eve por' fim 
solicitar ao Poder Legislativo um credit o 
extraordina.rio de 54:546$784 pi1r a occol'rer 
ás despezas com a reconstrncçã o do pa
vilbão Deodoro, do Hosp.tal Central do Exet'
cito, destruido por um íncendio, no dia 6 d()
janeiro. 

Pondera o Governo nesse documento que i1 
verba votada no § 14 do art. 16 da lei n. 957, 
de 30 de dezembro, ultimo para «Obras Mili· 
taras» no corrente exercício, não comport a. 
a. despeza de que se trata, sendo toda desti
nada para a continuação de novas constru--



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 2210512015 11:07 +Página 14 de 19 

SESSÃO El\l 7 DE .JULHO DE 190:1 131 

cções em exocuçi(o uo planoadopt.ado. EnLJ•e
tanto a Commissão de Orçamento foz ver 
uo Governo que nu. rubrica om questão, não 
se tomando em consideração as qn,mtias com 
destino especial, foi cont.emplalia quantia 
importante para ;ttlontler ao ,;el'viço o sem 
especializ ·.ção, como tom pretendido o Mini>
terio da. Guerra em seus relat,orios desde 19)1. 

Em I'CSJ:U 1ta a isto, por1~m, explicou o Go 
vcrno que Jogo nt> comuço do exercício dis
tribuíra a propria verba n'to ospecializad•t 
entro as t•of<lrid!tS novas construcções, · áR 
quaes julgara conveniente dar impulso, de 
fórma que a.peuas ficou com peqneno saldv 
disponi vel, j;L prestes a esgotar-se, 

A Cummis~ão, em vista di;:to e sem querer 
detet·-se ;,Jbrc <t convonícncia (leste sy~tomfl 
nem mesmo indagar si cllo est<i de accordo 
com as reiteradas t•cclamaçA3cs do Ministel'io 
em :;eus ciGados l'Clatorios, e apenas con.;i
dc:rando o fitcto dtJ •1ue o Governo nã.o dispõe 
de mdós ot·çamentarios para a.tt.cntlor á tles
pozl em qnestio, aprcsenr.a. :1 comidoracão 
da Cam:.tra o scgni.nto projeoto: 

O Congrcsao Nacional resolve: 

At•t_ J,• l~ic11 o Presidente dtt Repuhlica 
autorizado a abrir aJ Minbterio da Gnen•a 
o credito extraordinario tlc 54:5468784 pua 
occvrrcr ás despcz.1s com a l'I'Corrst:oucçito 
do pavilMo Dcodo1·o, ilo HospitaljCentt·al do 
Exercito. 

Art. 2.• Revogam-se a.> t.\i>posi<;õcs em 
contrari•J. 

S, R . Sala das C:ommis.~ões, 7 de julho de 
1903.-Cassiano do "Vascimento, pt·esidcnte .
Galeifo CIJ.rt•aZ.haL-David Campista.- Fra>!
cisco 84-Ani~io ele Abretl - L mwindo Pi!t(<. 
-Urba>Jo Santos , relator.-Frcmcisco Veiga. 

EXPOSIÇ~iO A QUE SE REFERE O P,\ RECBR SUPRA 

Sr. Presidente (b Republica-Em conse
qaencia do inccndio que, no dia. 6 de ja.ne il·o 
uHimu, occorrctt nc, Hospital Central do Ex
ercito, f,,i destrnida toda a ala esquerda do 
pavilhão Deodoro, a qual se destinava a uma 
enfermaria._ 

Tornando-se imprescindível a reeonst·:·u
cção da ala destruída, milondou-se organizar 
o orçamento das despezas que se terão do 
f azo r com essa reconstrucção, verificaodo-se 
impórt.arem taes despezas na quantia de 
54:54tl$784. 

Ora, a lei n. 957, de 3() de tlezembro de 
· 1902, que fixa a uespeza pu.ra o act ual ell:el'
cício, não prevendo aq uellas o bras, sômen te 
incluiu no § 14-0bras mHitare>-do artigo 
16 o c redito para continuaçã.o de novas con

.strucçõe' em execu ç..'io do pla.no a.doptado. 

Em taos condi·:õcs. niio podendo o PJrlcr 
Executivo :tlJrir o crodíto dt\ reterida q_uan· 
tia., por exigir u. ptutc final do § 2" do al'tigo 
25 \la. lei n. 2. 702, de 20 de outuht•o do 1877, 
como condição parn. o <~Jvcr-no ;~bi·ü· ~re
ditos cxtraordinat•ius, ~eguntlo o decla.rou o 
TriiJUnal de Contas, qua absolut:nnnu te não 
po$sam os serviços ;;or a .lados att'~ a <le
arektç.'iu tle f'undus pelo Poder Legislativo, o 
que não occorre no ca.so prese11t t), vi~to q_ue 
já ost;t l'unccion'ando o Congr'esgo Nüciunal, 
submetto o as.;umpto it vo~~<t escl;;recidtt at
tençã.o, pedindo que vos digneis sollei tar tlo 
mesmo Congresso twt ... riz<J.çio para a. abet·
tur:t a este ?llinisteriu \ÜICiU\ ~lle CL'etli to. 

Rio de jancit•o, 27 do 1n:tio de 1903.
Francisco dv Pa11la ,\l·oollo. 

N. 52-190:1 

Auto1·i.:;a o P1·csidenle da Republ;c(t a aTJr i,· o 
<'>·edito de 1.611:037$:512, .'UJlpkmen la•· á 
vcdw do n. 3:! do art. 2.; rla ta ·: n . 957, 
de 30 ele deõrombro de 190~, p ara atten
del' ao pagamento de dc,'JW~as cjf'ccltw.da s 
peto Jlúúste;·io d(! !Jia,·inlw , p ·la.< J'H
b•·icas «Mtmiçües Navr:CS» c «Mu lci'iu.Z. de 
ConslrHcçao N aval» 

E(U Mensagem de 26 de tlezentbl"o passa
do, o Sr. P residente da RcpnlJlica solicita 
um m•cd.it:J p;:u-a o Mini-tu!'io da M<~ri nha. 
de 1.641:037$572, como d:lpplementJ . <L~ ru
bricas 22 e.~ do <trt. Qo, da lei n. 834. de 
30 de dezembro do 1901, s0ndo :16:1:<!;26$495 
á primetra-Munições Nttva.Q.-;-c 771 :61 I!j;077 
á ,;eguuda - Ma.teeial <18 Coostrucçii.o Na
val. 

Pa.ra ju>tificar este pcditlo, a>;sim ao fin
clar o segundo semestre do cxercicio c quan
do d entro de poucos di:1s não seria. mais li
cito ordona.r despeza nov.t por corJta. do 
mesmo exercico (at·t. 2 do dcct'eto n . 10. 145, 
de 5 de janeiro de 1889), o GoverJl<J declara 
em sua exposíção que o crcdi to pedido se 
de$tina ao pagamonto de despez<ts autori
zadas e e!Iectuadas palo Governo t r n.nsacto, 
a.s quaes ac l1.neta.t•am ás rubricas citadas o 
nota.vel oxce>so que se vê. 

Accr esccnta o Governo no referido d o · 
cumento ~e lhe afigurar quo o excesso notado 
deve ser a ttribuido á.3 necessidades do ser
viço , carencia. de material e sobresalent es 
para o a.bastecimeuto dos navios e estabele
cimentos navaes. 

Não vendo nesta ultim11 allegação mais 
que uma simples explicação e jâ.ml1.is uma 
justificação, que não ha, de grave irregulari
dade existente Deste f,1cto, qual a d e agentes 
do Poder Ex:ecllti vo autorizarem e effectua-
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:-.rem dospezas que excedem de muito a.~ dota.
;·~ ções uJ•çamentaria.s, :>om p révia. n.utorização 
·: l egisla.tiv:l, a Comtnis.'lão de Orç:unouto não 
'· se pOdo furtar ao dever de pon(terur que, 
f:· e.ntreto.nto, a lei n. 834, de 30 de de7.emlDro 
·. de 1901, ltavia dotado a J•nbrica.-:VIutct•il:tl 
·· de Construcç,ão Naval-exn.ctamente com a 

:'. quantia proposta pelo pelJ Governo na rcs
~~- pectlva tabella,e_ a rnbrica--:-L\1 uniçõcs :\'a v a~~ 
:o· -'-'COm 50 % mals do r111e fol'<t proposto. po1s 
!?;. a verba foi uota-Ja corri l.2CO:OOO$, quando n. 
·.- tJropostJ ·~peua.s cogitai';). do 800:000$. Si 
:- houve pois t:rt•o na estim<J.tivt~ orça.menta
.- ria, tendo shlo vott,das verba>t vi~ivcltnunte 

nsutncientss p~ra. o S3rvir,:o, imprevidenc.a. 
nã.o oxistilt da. pttYte do Poder Logi.;la.tivtJ, u 
qua.l, como sé vê, Sl\tíst'cz o t~tú cxoco•lou o 
que lho f,Ji solicitado . 

.: Pondut•on a Commi~são na. convcnloncia. 
:;. .de ma.ndar In·ocossa1· o.s conta,.;; em questão. 
~- de accordo com o que esta.tuem os U.l't,;. 14 
. ·. do citado docret.o n . 10.145, de 18R9 e 3 1, i\ 2•>, 

da lei n. 49CI, de 16 do dezembro do 18ú7, 
. mas teve n.ntes do delibor·ar a. conccssfio im
. media ta do credito, attendendo u. que, tru.
tando-s(l de despezas constantes tlo contr<tctos 

;~·, umas e outra.s oriunda~ de materiul já rece
;":· bido, ::~. demora nos l'Gs_pecti vos pag<~men tos 
~:~. só poderia. trazer em barMos á t1ctut~.l a.drni
.. ·.· ·.- .nhtração, e a.ssim dolihet•,.m, porque no ca~o. 
•; ... · como infvt'roa o Govet•no, os dil'aitos do 
;-· Cl'odor es~'io fóra de t·)da. u. questão. 
.;.. Por ontl'o la;lo poré1u, en·t:;-ntle a C0mnli5-
"' são, e nisto está. d<J nccordo com o douto pa.
•. · t•cce;• do Sr. Prc!lic\entc do Tribunal de Con· 
;". -tas (l1elatorio de 189ô,nota e , pa.g. 3G) , que, 
1· ·_ nã.o se ci>m padece com o nosso systorna <lo 
: ··, conta.bilidade por exe1·.::icio a. concessão de 
t":- - Cl'cdito!! supplement:\'re~ a. c:cr ~icios já. enCCI'· r- rados; a.nte.3 j ulga. de molilor consJiho, o ma i~ 
:-:·.: conforme coril o me;;mo, system<~,com.J pcn:n 
:
1
·-;.: a.quellu illustt'O fm~cciona.rio, dar supple· 

men·lo á verba de exercícios findos do cor
~~- rente exercício, a.ftm de a.ttender a.o~ paga.
~::· mcntos para.os qua.es for a.m insufficientes as 
, verbas claqueUes oukos. E as$im pensando, 

~. ~";;'..!'~"offi .. ~':J~";:O~.:,;, ~'";d'"""' •• 
ª'·~·. -· O .Congresso Nacional resolve 

~···. . Art. l .o Fica o Pl'esident3 da. RepuNica f:' ':llutoriZiLdo a. abrir o credito de !.641 :037$572, 
-sup.ple!llentar á. ve1·ba. do. n. 32 do art . 25 da. f lei n. 957, de 30 de dezeml)r.o de 1902, para 

,:. . ~~tender ao pagamento de despezas elfoctua
.,; elas _pelo Minísterio da Marl nha. e para a.s 

' .. ·~ 
q.nnes não fo1•am sutficientes as verbas vot a· 
lias no n. 22-Munições Na.vaea--a o . 23-
'Zifuteria.l de Cons~rucção Naval- do art. 9• da. 
lei n . 834, de 30 de dezembro de 1901. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trttt•io . 

S . R . Sa.lu. dns Gotnmissõe~, 7 de julho do 
1003- Cassictno do Nascimento, pt•csídnnte .
Ocllc<ro Cw·valh al.-Da1Jid Campista , -Prcm
cisco S<I. - Laurindv Pilta .-lt'rancisco Veiga . 
-Urà(tióO Santos, rela.tor.-.·i11üio de Abret~. 

EX!'OSI<,'ÃO A QUE SE REFERI~ O PARECER. 
SUPRA 

St•. P ro;,;Uen l.e dl1. RcpubHc:J.-A lei n . 83,!, 
·lc 3'J do dotombt•o de !DOl, que fixou il !les
pcza paea o a.ctual CJCerciclo de !902, dotou 
as t•ub;·ictts do ot•ça.mcnto do :'liinistcrio du. 
~rm•iuha, § 22- Munições n<WM:s -com o 
Ci'Cdito do I.~OO:O:liJ$ c o § 2a-Matcrial dG 
coJ.tStt•ucção na.val-com o de i50:01J0$000. 

.-B_~ta.~ crcdiios, como se vê ll tls uomonstra· 
ç&:JS organizadas polu. Contador·i<l da Ma· 
t•inlla., fot·am insufiicientes para occol'l'el' á.s 
diJSpezil.s que estãu a!fecta.s âquellu.s vet•bas 
at.é o llm llo cnl't'entc oxercicio, torn<~.ndo-se 
nccessario pil.t'a a.ttender aos dispondios 
a.té agom apura.dos c aos autorizailos, por 
e.on ta. das alludidas ver bas, o credito de 
1 ,64! :Oa7$-57.2,senJo 869:426$495, pa1•a a. ru· 
bl'ico:t § 22- :Munições nava.es-c i71:6U$0i7 
para a. § .23- Matcrial de construcção naval • 

Este notavel excesso de úespeza, e lfcctuado 
c autorizado 11~lo G._tverno transacto, deve, 
segundo panso, ser a.t tl-1 huido ás necessidades 
do se!'VÍço, carencit~. ·de mater ial o sobresll.
lentt:s par.t o abastecimento dos na.vio.l e es-
tabec imon'tcs navaes . · 
A~sim mo oxpt-ess.), porque, lluraub a. 

m inha gost:w , que começou a 15 do novem
bro tindo, não autorizei despoza. al.:;uma. ox
t rao(·dino.ria. c a~ó m:lSmo r estt·ingi a que é 
quo é iudisponsavol , expelindo nc~se sontido 
o aYl ->o n. l . ül~, de ZJ do novembro ultimo 
ao Cb.eft> do Estado Maior <knera.l da Ar· 
rnada. 

Baldo dos elementos necessarios para íh:ar 
ue pr ompto e fiscalizar com etficaeia ll des~ 
peza parcial dos navios, corpos c ostabf'le
cimentos nll.vaes, por não dispor de ta.bellas 
de consumo do sobresa.lentes e outJ."os artigos 
(tabeUas que estio em via ue or•ganiza.ção), 
esforço-me por evitar a. r·eproducção de taes 
excessos, Já usando de medidas adeq uadas a. 
esse :fim, .Já investigando a causa que os pro
duziu. 

rndlspensavel, como é o credi~o que peçq, 
para. a.ttender a despezas já. feitas e autori· 
Zadas, como sejam: encommendas de ma
terial e outras, rogo-vos dig,n.eis- de so.licital-
o do Congresso Nacional. . . · 

Capital Federal, 26 de dezembrl) de 1002. 
4• da Republica..-Jt#io Oesar de NoNnha. 
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Exel'c icio de 1.90'.! 

MINISTER IO DA MARINHA 

Demonstração el o esta~lo da rubrica-Material d 9 Construcçi\o Nccval, elo exercicío acima 

L EI N . 834 DI' 30 DE nmr.E:~tnRO DE !91)1. .... o o o . , .. , .... o , o . o o o o . o o ... . . 

Despe;;a eff'ecliw 

Pelo Tlw:;ouro Feclct•al, segcmdo os proces-
sos en via.•l us r•té 15 <lo corrente mcz 53G : 257$13\J 

Pola. P<t)f.tclul'ia. d<~. Mtwi nha. até <t nE'Sllla 
du.tc:t . .... o~ •••••• o, o • •••• • ••• •• o . ... 78 : 05~1.~1ji;• 

Dcspcza m~loJ·üada 

Pela. distribuição feita.. ao$Es tad•.JS, appt·o
V:ldi\ pelu :wiso n. 90 elo 23 do ja
neiro de 19(12 o credito concedido em 
Yir tutle d•JS <tYiso~ do .23 do jo.noic•o, 27 
e 28 <lo l'ovm·oiro, 'i de maw;o e 8 ele 
ma.io do corrente :1nno .. .. o ... ... o.. \J3 : ~ ·12.~·~51 1 

750:000~000 

· Addicion:.t·tie a impot•ta.ncíô.l. d;~s cont~~ em 
pro~os:So nesta repartição, no At·sonal 
de i\Ia·rin hu. desta Capital o nu Com
miSS:Iri<tt!o Geral da. Armttd<t c que se 

·calcula ~e~pcndcr até o enccwratunn~o 
do exet'ClCLO .... . .... , • o .. . . ,.,, o... . !l l2:G51$4l8 OOG:S9~~~GS l . 5:2l:GII$077 

c,·eilito 11eccssario .• ••.•••.•. •• • .•• • o • • • o • • o • •••• •• • o ••• •• ••• o . · • • o •• ••• í71 :611 $077 

1' Secção ua Contaclol'ia da Mari nh~1 . em IR do dezeml;ro de 1 00.~ . -0 conlatlor, A~·: 
Ilabo lttniol·. - 0 1" osct•iptu t•J.cio. Diais ilf(imo~o R . clc1 Sitvo. .-0 :i• c~cri}lt ttraril>, Thcô< 
clomiro de Besamat c AlmeidCI , o 

Exe rclcio de 1902 

MINISTERIO DA MARIN HA 

D.amonstração· do est~do da rubrica - :Munições Ni<Vaes do exercício acima 

LEI N. 834 DE 30 DE DEZEMBI~ O DE 1901. o .. . .. o .. , . .. .. ,. ....... .. . ...... 1.200:000$000 ' 

Despe::a elfectiva 

Pelo Thesouro Feilet•al, segundo os p ro· 
cessos enviados até 15 de dezembro 
de 19020 •.•• o • • •••••• • •••• • ••••••• o o 90i : 148$397 

Pela Pagadoria d3. Marinha até 15 de de· 
zembro de 1902 .. • o . •. •.•. . .• o. . 74 : 76~';9(jQ 

Despe:m autori.:;ada 

J>ela dist1•i buição feita. aos Estados , appro· 
. vada por aviso n. 90,de 23 de ja.neiro 

de 19ú.2 e credito.s concedidos por u.vi
sos de 15, 19 e 3 1 de ma.io d!l 1902 e 28 
de junho dito.. ...... .... ........... l56:fifl5$35! 
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Compromlssoli: 
A Ha.upt Biehn & c:omp., encommenda. de 

um moior a o1eo, um dynamo n ou
tros ar~igos destinados á illuminação 
a1ectrica auxiliar do couraçado D~o 
doro por 13 . ·~l50 marcos ca.lculatL s ao 
éa'll Li o de· lO e 2:000$ po:a. montagem c 
insta.Ua<;d.o. confotme o •· viso de 21:1 de 
março de I !.lO~ •..•... . .. ••. •.•.•••••. 

A L. tHdJe, ajuste pelo fvrnecimento 1lc 
mo or ,s, "ppa:elllos ehlCI.rteos c mais 
artigos nece:,sarios ao serviço da of-
ficioa. de concertos no Command,J Ge· 
ra1 tias To;•pcleira.s, }lo r i:3 .057,50 
fr·auco" calculados ao c~un hio de lO o 
ma.is a qua.nti:1 de 5:UOO:~ p .,la in;;t.a.lh: 
ç~o. conrol'mo consta da ut•,lcm do St•. 
Ministro da Marinha, de "8 de junho 
de 1901 ..• •.••..•.....•...... . •..... 

A Antonio Lucio de Metlciros, ultima. 
p1•e,t:u;iio. con fol'me o ajuste para. li>l'
.oocimt'nto do a.gua au~ n~vios, etc ... • 

A L , Gidde, ultima prestação da installa
l~o elecwica J.o cruzador Ban·o -o, 
conforme o ajuste de 19 de julho do 
de I9o2 ..•. , ••........•. •••.....•.•• 

·>" 

Addicionam-so as contas em processos nesta 
repa!'ti(·ào, no Cummis:~arh• do Gel',•l 

. d.a. Armada. C'\ no Arsenal de Marinha 

17:71~950 

6:250$000 

.3:3.~$i00 210:855$797 
----- -------

1 ,192:767$154 

· desm Capita.l e que se presume gastar 
at6 o encerramento do exercício ....• , ....... ; ...•• 876:659$341 2.069 :426$495 

Credito necessat·io .. ....... .... , . ... .. .... . .. • . .. . .. • .. . .. • 869:426$495 

I• Secção da Contadoria da Marinha, 18 de dezembro do 1902.-0 eontado1•, A. de Babo 
Junior.-0 1• escripturario, Diniz r1ffonso R . da Silva. - O 4• oscripturario, Thoma.:; da 
SU,va Ramo~. · 

N. 53-1903 

..A«lo;.íza o Presider. le da Rcpt~blica a a~>:it·.a~ 
Ministm·io da Jl[arinha o credito exkaor
dinario de 1.849:806$571, para acudir ·ao 
pagamento de concertos. reaUzados e p ot> se 
.,tealtzarcm em dive1·sos navios da Armada 
Nacional 

O 81• . Presidente da Republica, em men
sagem de 26 de dezembro passado, expp_e que 
·O ·Governo foi a. utol'izado, pelo art. 2° do 
·decreto o. 743, de 27 de dezembro de 1900, a. 
despender até 2. 000:000$ das quantias a. re
.Ceber do Banco da Republica, em pagamento 
dirsua divida, com o concerto dos navios da. 
Armada Nacionll.1. 

·Accrescenta que o Governo lançou mão 
dessa a.utorizaçã.o em 1901-, _mas succedeu que 
os concertos contractados excederam em 

muito a quantia. autoriZada, pelo que elle, 
em mensa.gom de 17 de setembt•o do nnno 
passado, ainda. podia o credito de., ',. 
850:000$000. . . 

Ent1•etanto, -vem ainda agora inrormar ao 
Poder Legislativo que a isso não se limitotf o 
procedimento da administração que precedeu 
á actual, porém que a;nda. ·a.utortzou con
certos em outros naviOs da Armada que hn
portaru na elevada somma de 1 .827:808$550. 
E por isso vem pedir o ·ct•edito desta imp·orta.n
cia. para. acudir a. esses compromissos, e mais 
da de 21:998$021, que se. tornam necessarias 
para ultimar. o. pagamento dos concertos l!Jl-. 
teriores, para cujo fim não foram aindasuf· 
ficientes os 850:00ó$ ·pedidos na mensagem 
de 17 de setembro. · · 

A Commi.Ssão de Orçame11to e.ntrou iim du
Tida ai o Poder Legislativo consúUa;va devi-
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da.rnente os interesses publicas confiados ao 
seu zelo, sanccionand.o grave irregularidade 
corno esta, qual a do agentes da adminis .ra· 
ção publica autorizarem despeza.s sem pré· 
vla autvrizu.ção legislativa. mas teve do 
ceder tt circurnstancia, que occorre neste 
caso, de que os concertos autorizados o fo
rc.uu mcdbnte contracto, os qua.es obrigam 
a, Fawnda Nacional, visto nellos não exis
tirem vicios que os nullitiquom. Em vista 
desta cJrcum:staiicia, submette <L apreciaçfi.o 
1la. CLtma.ra o segnintt1 projocto: 

O Cu ·: gres:-)o Nacional resolve: 
Art. l. o Fica o Presidente da Reptihlica. 

u.utorizado a. alH•it• ao Mini:ster•io <hL Mal'inh<t 
o Cl"'di~u ext1•aordinario do l.H49:806$571, 
para a :udit• ao paga.mento de con t~erto::; rea
lizados o JHH' se realizarem em diversos na
. vios da A1·mad.a Nacional. 

Art. 2. o Revogam-se a.s disposições em con-
t,rarw. · 

Sala da.s Commissões, 7 de julho de 1903. 
·- Cassiano do Nascimento, p1·esidente.- Ga· 
f elTo Canntlhal.- David Cam;Jista.- Fran· 
cisco Sâ.- ,lnizio de.'lb1·eu.- Laul'indo Pitta. 
- Urbano Santos, l'elatol'.--Francisco Veiga. 

EXPOSIÇÃO A QUE SE REFERE O P AU.ECER 
SUPRA 

Sr. Presidente da. R.epublica-Pelo art. 2° 
do decreto lf'gislativo n. 74:{, de 27 de dezem
bro do HJOO, foi o Poder Executivo autori
zado <~despender, da quantia que tem a re
ceber v Banco. da Republica em pagamento 
de l-lUa divila, até a impJl'tancia de 
2.000:000$, para concerto dos navios da es-
quadra. . 

Essa importancia, posta á disposição do 
Ministerio a meu cargo, em 31 de maio de 
1901, estava no referido banco em inscrl
pções de 3 % e, portanto, as obl'as só podiam 

: ser cunfiadas o algum constructol' que es
t.ivesse em debito para com elle, visto opa
gamento ser feito por· jogo de contas. 

Nessas comlições estava a casa Lage Ir· 
mãos, a quem toram confiados os conoerto3. 

Até 30 de setembro do corrente anno 
aquelle~ constructores . haviam realizado 
óbra.s no valor de 2.871:998$021. 
· Receberam por conta dessa importancia 
:2~ÓUO:OOO$, ficando assim esgotado o credito 

-concedido. 
Para pagamento do Gxcedente, calculado, 

antes da apresentação das contas, em 
-85d:ooo$, pediu o Governo pa.ss~do, em men
·sagem de 17 de setembro ultrmo, ao Con-
gresso Nacion!l.l, um credito extraordinario 
·dessa importancia, insufficiente para. liqui
·4ar as contas até 30 do mesmo mez, por• 

quanto fica, o Ministerio tb Mal'inha devendo · 
ainda á alludida firma a quantia. de 
21:998$021. 

Actualmentc continuam em concertos nos 
estaleiJ'OS da casa. La,ge Irmáos os Cl'Uzadores 
Ben}cmú n ConstaHl c Ti1·adentes, Cl'UZitdor
torpodeiro Ttt}J!J e vapor Carf.os Gomes. 

Pal'<L que I:'SSOS navios sejam entregues ao 
Gove1·no completamente l'Opa.rados, é tteces
Sal'io, Sl'gumlo so vcriJica do or~~a.mento quo 
mandei ot•ganizll.r e por cópia. anncxo, o cre
dito extraordin<u·io de 1.8.27:808$5511-l.llLl'a 
pagameuto do olJI•as do 1 tle oll&ulH'u do cor•
ronte anno om dea,nto o ma.i~ a de 21:29t{~02l 
-pal'a complctal' o pag<.Lmcnto das ulm~s até 
:30 do setembro, quantias essas (!li O sãu <t:ssim 
<liscriminad<ts : 

O lm~s do con· 
scrueção D<t-
val. . . . . . . . . 735: 6411$000 

O b .'aS de ma-
chinas...... 85: 160.~000 

1'Hpy: 

Obl'as de con
strucção na· 
val......... 7:i:7508000 

Obras de ma· 
chinas . . . . . . 71 : 250$000 

Carlos Gomes: 

Obras de con
struc(;ão na-

. . 
val. . . . . . . . . 1 i9: 250:;000 

Obras de ma.-

820: 800$000 

l5:0él0$000 

chinas. . . . . . 267: 848$'250 · 446:598$250 

T·~1·adentes : 

Obras de con
strucç~ão na-
val......... 207:705$150 

Obras (Le· ma.· 
chinas ......• 207:705$150 

Para completar o credito ne
cessario para pagamento de 
obras até 30 de setemlJro 
ed 1902 •. ; ..•..•.•••••..• 

415:410$300 

21:998$021 ------
. 1 .· 849:806$571. 

Em vista do exposto, Sr. Presidente, venho 
pedir que vos digneis de solicitar do Con-
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-----·-------------------------------------------------------------------
gresso N• cional um credito oxtraordinn.rio de I Votação do projec1;o n. 105, de 1902, re!!u· 
1.849:?00$571, pat•a; ~iquid~r o compr•omisso !ando as marcas da pPopi•iedade do.~ nnim[t~s 
assum1do pola. udmm1stmçao passada pa.ra a mua1', cu.valla.r c vaccum em todo o t erez-
conclnsão das obr·as dos citados navios. torio d<t Repuhlic<t (2• discu~sã.o); 

Capitul Fuderu.1, 26 de clezemb1'o de 1902- _ Votncão do pr~lect·J ~- 35:~. de . 1 YO~, aut:o-
-JuP - Ces t' de N'o .. o· la nzando o Poder l~xccut rvo a abr1r ao MuJJS-·l' a. ~ ' •t' "' tet•io da Gucrr:t o m•edito ext t·:10rrlinario do· 

0 §~·. Presidente_ Esgotadas <tS 479.~6.24, para attemlcr ao pagamento, no 
ma terias da Ol'dom do di<t, designo p<1ra corrente nnno, do ordeila,do que compete <to 
· 1 1 l- ox-me.~tre de gymnastica. da extinct a coro-

amanhã. a. seguinte 01'1 em ( 0 t ~~~: pun'htt\ de o.rtifices uo Al'l>Ciml de Guerr·a de · 
:Votação do projccto 11. í 11, de WiJ3, colU Matto Grosso Antonio João NeiJornuccno · 

parecer sobre as emendas oirerccid<ts na (2a üiscnsB<\o) ; 
3n dí~cussão do projccto n. i, deste <~nno, Votat;:ão do projccto n. 382, l:lc- 1902, unto
que torna. applicaveis :is obras <la compe- rizando o Poder- Execut.ivo a. pag:~r a. A\I
tencia da União c do Districto Fe.ieral as g-usto .Joaquim dC> Ca-rvalho, ex-chefe de· 
disposi~'ões d<t lei n . SJô, do lO de junho de secção da Alfa.nd.ega do Parâ, " quantia de · 
1855, com as ultemçõe~ que pro11Õe (:3:> djs- 7:915$802, quo doixou do l'oceber dm•antc o 
cussão) ; :' tempo om (ttte esteve illcgalmente a.po~en-

Votaçã:o do projccto ll. 2'1, cl ~ 1903, "''~to· tttdo (2" discussão) ; 
rizando o Podor :Executivo él abl'il: ao Mí- Votaç;\o do projoct o n. 269 A, de 1902, re
llisterio da Indnstrh, Viação e obrns Pu· orguuizando o quadl'O dos pllar•m<(eeuticos ela 

. blica.s o credito extl'lLvruinario de 8:719$139, at'mlldQ, ilorn as cmomlr.s apresentadas (2• diiol· 
para. pa!far ao :'2° oflicia1 do~ Corrdos de cussão) ~ 
Alagoas Fran~isco Aureliano Baranna or- Votação do prqjecto n. 200, do 1902, lllilJJ-

. denados <1ue deixou de receber (3' dis- dando contar, para os ctreitos ela ttposenti1-
oussão) ; dm•ia, ao Dr. Pedro Dias Carneil'o, na qm,-

Vota{'.ão uo projccto n. 25, do Hlo3, au- !idade de director do Hospício Nacionrtl de 
. torizaudG 0 Poder Executivo a <Lbt•ir ao Alienados, o t empo que ~erviu no mcsmü 
-Ministm·io da F«zemkt 0 cretlito extra.ordi- estabelecimento, quando era administrado 

'; narlo de 3:000$, para efi'cctuar a restituição peht Santa Casa. de Mism'ioordía (discussão 
· ordenada pelo decreto n. 574, de :~ de julho tm,M); . 
. de l8'.!9, em favor de A~tostin1lo José Cabral Votiwão do pl'ojeeto n. 17, de 1903, auto-
. ~ rizando o Governo a conceder ao 2" escri-- ou seus legrtimos ·herdeiros (3• discu~são) ; pturario da Delegacia Fisca: do Tllcsouro 

Votação do projecto n. 3~6, de 1902, twto- Fedoral· no Espirito s~mto Ubaldo Rama· 
· . . rizando o Poder E;xeentivo a abrir ao Mi· lbete Mala seis mozes de licença , com orde
- nisterio da Fazenda o credito ex.iraordinario nado, para. tratar (lo sua saude (discussão
:· de 2:883$200, p<.tra dat> execução á sentença unica) · 
;_ que condenmou a I<'azend~ Nacional a pagar . s~ .li~cuasão do projeeto n. 44, do 1903, 
' a D. Eugenia Torreão Corrêa de Araujo os abrindo á verba 6"- Secretari&. do Senado 
'; vencimentos que o seu finado rn<wido, juiz Federal- do orçamento do Ministerio da 
<de direito em disponibilidade, bacharel Lin- Justiça. o Negocies Interiores , par a o exerci
. dolpho Hisbe!lo Cot·rêa de Araujo, deixou do ·cio de 1902, 0 cr·ed ito supplermmt ar• de 
'':_;receber (3a discus~ão) ; 491$088, po.ra pagamento a um porteiro, dis
' · Votação do projocto n. 4.08, de 1902, au- pemado uom tot.los os vencimentos, e a um 
·· :toriz:~,ndo o P oder Executivo a abrir ao continuo~ logar creado,· t udtl em . virtude ela 
· Mi!iisterio da Industria, Vittcão e Obras Pu- deliberação do Senado de- 6 de J.ezembro de 
,_blicas o credito extraordinar·io de 7:263$874, 1902 , com substitutiv o da Commissão de 
;··pat'a realizar ·o pagamento a Arthur Bello, Orçamento ; · 
: ·~nccionario da Repartição Geral dos Tele- gn discussão do projecto n. 45, de 1903, 
'•(-gi•apl!os, ·de vencimento~ que l11e são deviuos autorizando o P<Jder Executh-o a abrir ao. 
\:._(3": discus&.'ío) ; Mínisterio da Justiça e NegociNl Interior es 
fi -.C. :.Votação do projeeto n. G B, de 1001, ·ae- o credito extraordinario de 4:200~, em ouro, . 
/ .ela.rando abolida a accumu}açã.o das ca- para attender â derlpeza com a·· maiJUten· 
r~'deiras de . Iogica e de lit.tera.tura. do Inter- ção, no estrangeiro, com o atumn o da Escola.. 
-~na.io e do EXternato do Gymnasio Nacional, Polytecbniea. Asdrubal l'eixeira de Souza, 
i-'aob a regencia de um só cathc.>dratico, e que, em !901, obteve o premio de que tr11ta . 
'·.dando outras providencias (:1n discussão) ; o Codígo de Ensiuo ; · 
'~ :·votação do projecto n. 18 A,- de 1902, 3a diumssão do pro.jecto n. 46, de 1903, 
:reorga nizando a marinha mercante nacional . autor izando o Poder Executivo a. abrir ao 
:':!! dant~o oUtras provid~Jncias (2• discussão) ; [ Ministerio d-a Justiç-a e Negocias Interiores o--
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c~·ed~to __ extrao~uinari~ d~ 17:250.S. s~ud~.: ! Executi~o t~ abdr ao Mini~tcriu d:t .Tust i ~•a 
H:2o0~ para mdemlllzaçao ao Dr. Jo;to 'n- 0 NegoCLos Intorwt·es o orcJttu oxb•aordt
eira de Araujo, professor da Faculdade de narío do I: 180$676 pat·a. pagamsn to de gratl
lJircito do Recife, da_ dcr::pcz;c tle impross1io Hc:ações aos leu te,; cL, Facu lth1dc tle 1\Iec.licinit. 
tlc dua.~ obras, e 40:00 . .:; para png-a.r ao mos- elo Rio de JHneirn Drs. A ugusto J e Souzo. 
mo pr(lre~~or o pt·emto a que wm direHu ; nralHli'io o Peut•o tl.o Alnwill'l ill agalltD.\~s ; 

:3• Jiscu&~i'Lo do projecto n. 47, ile 1~_103, 2" cliscu::~eilc> do llrujccto n. ::7:l A, de IDik', 
antot'izando o Podm· Executivo ;c alJrir ao re~tui.> :•lecend.o 11o :\Itv,;en Nacional o lugd.r <le 
Minísterio da Justiça e l\egoclos Intet•iores Ih\Ütf'ali~tlt ajttdante da. secção U.c .Zoologl;L, 
o credito extrao1•ilin::wio tle 4:\Jnl.lt;, f;Gn<lo: oquipn.l'a.n.lo-o, P<m\ todos os c:lfl •i\os, aos dos 
2:5408 para attender ~~ üespcz" cJnt ;t pulJli- a.ssistrntes U[t l'efet'ida rcp,trtiç:'io ·o dando 
eaç·ão ela JicmoJ·úc IIislnJ·icn da Facttldatlc oui,ras peoviücncii1S; 
do :!.Jodicina da Bahia, relativa aos <U1JJOS de Dbcussãu unica do p rojectu 11. 818, de 
l!.JOIJ o JDOI, e 2:36()$ com a da Reri:.<ln do~ l\102, pl'Ol'oganrlo ]JI)r um a rmo a liccnçaom 
O•o·sos rh1 mcsm<J. fa.cultlu.do conccl'llcntc ciO cu.io go:;o se acbu. o 4" u~cripttn•ario d:t ;)a di
a.nno à c l 91)2; vi~ão da JM,rarla dn Fcri·o Centt·n.l t!o Hr azil 

:i' díscus~ilo do projecto 11. ll :J, de !90.:2, .Juão c'utgu~to Antunt·~· rlo Freitas: 
autol'izando o Po;lCl' Execnth·o a uht•ü• ao DisCii~sfio unic~t do p1·ojoctu n. 380, do 
'Ylính~rn•lo da Justir.·a. u Negoctos ln ~eríore~ o 190~, autot·izanrlo o p,1del' Executivo a pro 
creJHo cxtraonlinario do 4: :;:on~, ao cambiJ rogar por mll.is sei~ l!lC7.C~ a lil:Cil<;il. em cujo 
pat·, p:.t,r:t premio de viag,~m ao alumno da gosu ,:o achu. o cnc:1r'I'cga.u o no !loposir.o da 
Faculdade de Medicin'" d:.t, B<tllia Antonio do 4" rlivi:iilo da. E$ J':vla de li'cl'l'o Centt·a l do 
Pradu V<.tlladtLres; lll•uzil Manoel Canuido Cot•dci l'o Dias ; 

3• discussão Llo prujcctu !1. 37:!, Llo 190:2, )' dis,~ n.-J~ito do pt·0 jccto n. l iO, do 190:! , 
n.ntorizamio o Po1lm• ExecutiYo a n.brir au abrind,J u credito noctJôSU.l'Íu pal'u_ p a;xamonto 

· Minbtcdo rla. FétzenJa o credito oxtram·din"- alJ. Halbina ?.l<Lriit NcHo da Cost•.t lle 1ncío· 
rio de !-!4 :7,)5)::!70 para pagm11enttl ao r.apit.ão soldo a qti'o tezn tlirchu com o m,·,c do ;dfei'M 
José Ferreira· dus Santos, em ,-irtude du sem- do excrcit.o JoS(i Nettc> Simões tb Costa; 
tença pu,s~uda. em Julgado; 2• Uiscussão do projcct o n . 820, Llc 190!, 

3a dbCliSSào do projectiJ 1l 23, ue 1903, declarando de cumpJtcncia priVa i,iVtt da 
n.ut-:n'izando o GDYerno n. crcar o contra.ctaL' Uoiã.u J.ocL•otat' impost0s sobre geoero~ de: 
o ~crviço stenographico para o Supremo Ol'igem estrangeira, 0 dando outra~ p;•ovi· 
Tribunal Federal; dencia.s. 

Discussão unica do parecer sobre as mnen-
das oft'el'ecida.s em 2~ discussã ':' dv pt'0.iecto Lcv.'tnta -se a se ,:são ;'ts 2 hol·as e 30 minu· 
n. 80 A, t!e 1902, auí;odzando u Poder tos lln tarde. 

soa SESSi.O EM S DE JULHO DE 1903 

Presid~nóa elos S;-s . Pau/c.t_·;,,imanTcs .(Presidim te). Olt~eira l'YgzwiJ·cdo (1•• Vice-P,·~ 
s!dente) v 1 'aula Guimco·ües (Presidente) 

Ao m eio·dia. procede-se <L chamada u, que· 
res.Ponucm os Srs. Paula. Guimarães, àlenc(l.r 
Gulmt\rães, Thomaz Accloly, Joaquim Pil'e3, 
Eugenio Tout·mllo, Sá Pe1xoto, Eoéas Mar· 
tios, Ru.ymundo Nery , Aurdio Amorim, 
JHosannah de Oliveira, Passos Mimnda,Cn.l'los 
oe Novacs, Luiz Domingucs, Rodrigues l<'er· 
na.ndes, Ohl'istino Cruz, Raymundo Arthur, 
Bezerril Fontenelle, Virgílio Brigido, Fra n· 
cisco Sá, Frederico Borges, João Lopes, 
Eduardo Studart, StJrgio Saboya, Gonçalo 

Vo!. lii 

Souto, Tavares de Lyra, Fonseca c Silva, 
\Vnlfredo Leal, TrinJ.ade, Soares Neiva. Tei
xe it•n. de Sá, All"onso Costa, Celso d e Souza, 
José Marcellino, Bl'icio Filho, Pcl·oira d e 
Lyro,, João Vieira, Elpidío Figueiredo, AI'· 
tnUl' Orlando, Ang elo Neto, Al'ro1ellas 
Gal vão, Rodrigues Dor ia., Oliveira Val" 
ladão, Domingos Guimarães, Tosta, Bulc~o 
Vianna, Vergne de Abreu, Augusto d e Fr·m
tas, Rodrig ues . L ima, Edu'l.r do Ramos, 
Paranhos Montenegro, Rodrigt1es Saldauha, 

iS 
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Mül'eira. Gomes, JosG Monj(l.rdim, Galdino 
Loreto, Hercdia de Sá, Corrêa. Dutra, Mello 
Mar. ;.os, Augusto de Va~concellos, C:alvão 
Ba .ti.bta, Sil_v(L Castro, Lourenço Ba.pti~ta,, 
La.tmndo P1tta, Julio Santo3. Hem•ique 
Ho1•ges, CruveHo Cavalcanti. Mauricio de 

.Abreu, O li veii·a Figueiredo, Carlos Teixeira 
Br:tndào, Francisco Veiga-, Estevão Lobo. 
João Luiz, (hstãu da Cunha, David Campista, 
Caroeu·o du Rezende, Bueno · de Pai v a 
Adalherto Ferraz. Lamounier Godof:euo: 

· Ga.loger·as . Carlos üttoni, Sabíno Ba.r
rosu. Cat'VJ.lho B1·itto, Manoel l"ulgencio. 

·Nogueira., Lindolpho Caetano. Padua Re· 
.. zeur\~, Galeão Carv<\lhal, Moi'Cit•a da. Silva, 
.Je:>mno Cal'iloso, Bernardo de C:unpos, Do· 
mwgues de C3Stro, Fra.ncisco Romuir•o, v .. !oi:~ 

.tio Castro, Arnolpho Azevedo, Fo•·JI<tndo 
Prestes, Ferreira Braga, José Lobo, Leite de 
.Souz1, Pauli~o ca.dos, Alvaro dll CM·v~lhn, 
C :.nrlli~O Hodr1guus, Azevedo M•~t·que~. R{>dol· 
,phu r.~u·anda, Hermenog ildo do Mora.e:; F..~r ho, 
Joaqut.m Terxo,r·a Bmudàt>,Bol'na.rdo Autonio. 
Beno•lroto _de Suuza, Lin olpho !:iOt·l'a, Uurlos 

•Cavalc<mtl, La,menha Lins, Ft•anci~co To
:Ieutino, Paul:.~· Ramos, Abdon Bu.ptisttl., 
Soare; dos Santos, Juvcnal Muller Barbosa 
l,ilrm. Dt>mingns Ma:~ca.rcnhas, Cas'sio.no do 
N~sc.m~nto, Vespa,iano do Albuquerque. 
D1ogo Fortuna e Homem de Carvalho. 

Abre-se a ses~ão. 
E' lida e sem debate approvadtl a. acta. da 

·.sessão antecedente. 

O Sr. Llndolpho SerJ.•n (pela 
·ordem ) - Sr. P.t•esidente, estando presente o 
.Sr ~ ~osh Netto, Deputado ~leito j>Or Matto 
· Gro,.~o, ~\:O a. V. Kx. se dtgno áe mandar 
eony•dal·o afim de pr~star o compromisso 

. regimental. 

fermo e tendo nece,sidade de retira1•-so pn.ra 
a Eut•opa, afim de tl'a.tal' de sua saude, soli· 
cita pa1•a esse fim uma licença. de ~eis mozes. 
-A' Commis~ão de Petições e Poderes . 

Do Sr. I o Secretario do Senado, de 7 do 
corrente, cemmunicando que o Senado não 
pôde dar o se tt a~scntimento ás propQsi· 
çõos desta Camal'a, iseotandu dos direitos de 
importação pa1·a. consumo os arti~os impor· 
tados pelo Collogio da Immaculada Conc~i.,. 
ção, da cidario d :L F01•talcz:t, no Estado do 
Gea.rá, e t.leclarando que ao tenen te-coronel 
g1•aduado ret\n•mttdo do exercito Antonio 
Galdino Travasses Alves competem as quo· 
to.s de otficial :mpm·ior desde a data do de
creto que o reformou. -Inteirada. 

Do Ministerio da. Justiça e Negocioil lnte~ 
l'ivt•os, do G do corrente, enviando a. seguinte 

)lENSAGEJ.I 

Srs . Mnmbros do Congr·esso Nacional. 
·- Tendo em considera~,) o que ])Ondorou o 
Miuit"tru da Justiça. o Negocies ~nteriores, na 
cxposi.l;'ão junta, sobre a neee.-;sid:.tde .• e SG 
solicitar do Congresso Nacional a concessão 

de urn credito supplementa.r de l0:604$Q34, 
á verba- Gymnasio Nttcíonal- do actual 
exercício, para despezas do exames de pt•epa.· 
ra.torios, de aulas supplemeutares, e de gra
tificttçõ&s •o~.dui<'ionaes, ~:tbe-me a h~nra da 
submetter o assumpto á vossa. apreciação, 
afim de llue vos digneis de resolver como 
for acertado. 

Rio de Janeiro, G d(l julho de 190.3.- Fr€tit• 
cisco de Paulc\ Rodri,qt4eS Alt:tes. -A' Com-
missão de Orçamento. · 

Do mesmo 11iol~terio, de igual data, en-
viando a seguinte : · · 

lliENSAGEM 
O Sr. Presidente cJnvida. os 

.Srs. 3• ·o 4• Seeretarios a irem rocebet• o 
m~mo senhor, _o tlual, sendo introcluzido no 
reetoto, prest" Jnnw a. Mesa o compromisso 
Tegimental. · 

Srs. Membros do Congresso Nacional -
Tendo em consideração o que ponderou o 
Ministro da Jus~iça. e Negocios lute iores na. 

o Sr. P••esidente __ Devo daclarar exposição junta, sõbre a necesi!idado de soli· 
á. Ca.mara. que ha equivoco no~ a.vnlsos d11. cibr-se do Congresso Nacional a concessão 

·Ordem do dia de hoje_: 0 projecto 0 • 170, de de . um credito e~travwlina.1·io de 8 :000$. 
1.90~, está em 2& e nao GI'[J 1 .. discussão ; 9 0 mooda nacional, para ajuda. de custo ao lente 
proJecto 0 , 329, de 1901, está. em 1• e não da Faculdade de Medicina do R.lo de .Janeir!.l 
.em 2" discussão. Dr. Ernesto do Nascimento Silva., no desem· 

v ed . . . penho di\ commissiio scientifica de que trata. 
.. ae se proc or a.l.ntura do expediente. o art. 216 do Codigo dos Institiltos ·Offi.ciaes 
· o · Sr. Alencar Guimarães do Ensino Superior e Sec.un~ario, · stibmetta 

r(fo Secretario) pt•ocede á leitura do seguinte ,o a~umpto á ~ossa. ap:ectaçao. . . . 
· Rto de Janetro, 6 de Julho de 1903.-'-F~a;~ 

EXPEDIENTE cisco de Paula Rodrigues Al11es.-'-'-A' Commi~:: 
Olflcios -: são de Orçamento. 
Do Sr. Deputado· Pa.ulino .José Soares de Do mesmo Min.istel'io, de igual data., deyol· 

Souza, communiea.ndo que, a.chando·se en· vendo dous · dos o.utogl'aphos, devidament(! 
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;;;utcciiJIHttlo~, u;~ ro.{oluç~iio do Congresso Na
dona!, au torizando o Governo a concelel' 
<\O Dr. Manoel Igna.cio Ca,t•va.lll-J dc_:O.{cndon
<;·•~. jaiz; <lO sec1:ão do Est:do do Ptn•an;l., um 
a.nno de licença. com ordenado, para. tt-a.ti;l.t' 
de sua: saU!le, onde lhe convier, em proro
!FWiio da. quo lho foi concodi.la por decreto 
n. >~29. de 28 de dezemln•o de 190~.- Intei
;•atll ; onvü~mlo um rios autographos ao Se· 
nado. 

RrljUOJ'imcntcs: 
Do .1- ão PtH'OÍl'::t Cn.I•tlot.e .lnn.ior e out.1•os, 

vol11nh~l'Í•lS d~~ Pati'ht, pedin1lo lliverso.s ga.· 
ran tt .L~ do que .se jttllja.m merc!c•:doros pol<,~s 
sorv ,I,'OS prr.stado~ na. Ct\mpanlJa, do Para· 
guã.y, -A' Comtni~sü.o de ~Ja.rinhtt c Guel'ra. 

Entretanto, a p;da\'1',,, cloC]uento tio meu 
distincto companilei t•o tle b;tncada. causou tn:
ma.nha. matinau · .. c o meu silencio de re
Sil5naà<J su.'icitou taes cummoni;u•ius <lqunll!~ 
lnelden,e, atiâs sem im11ort.a.rtcia., <lUC osr.on 
cm·rendo o l"i.~ro rlo cxcommunhiio lJo1itica_ 
c111 castigo ,1,, minln :\ttit~t~le , <1 , P•JL' isso 
api•csso-mo a vL· cxplkar·nD. 

Sr. Pt·csi .. lente, :1.0 ap!'esenku· o mou mal
fada,lo projcc l.o. eu estJwa na. uocc illu~ão uc 
Cllle me era li c i to ~·J~a.t• '~ gramlc honra. d<J 
p1•opor aqui a,:; Jn inh:LS i~óas, independente 
tle p cdít· líer.nç.a :1 q11;1 lq uN' pessoa.. o pnr isso 
o pl'otesto lcvan t.a,(,, pelo meu nobre col· 
lc~a, a. quc111 Lcn(tll :t $ Ltislh(.'iio rio re$p\.ln
dor, ca.nsOU·tllc ti llt'{ll'CZa do tal ordmn, tão 
onorme ab;do, t.hu Jm•m hl;, ~·t'l r! •seng 'nu, 
que fiq11cí estup,•l'act.u, uoseonccrta.do. a.tur
tlido o leso, e nossu o,;tado de espiritu não 
a ti noi com rcs1losLa I':M'a S. gx. 

De .IurgG Clauscn, pe1.lindo concc,sã:o 
m\1',, constt•u il' obt'l~~ do um }lol'to na visi· 
nh:.IJI) I· de Tl'amandalty, lUClilhtntc as conüi-
ções I.J U(• es~:~bduce. - A'; Cornmis.sões de Garanto, Sr. Pt'l'~idcnw. ouc o meu sulJ-
0\n·; ~.S Publica» e do Ot·ramentu. n:isw s.Icncil> s~ <: devir\o ':i(tttol!u c~~u;>\ c 

' oao ao pr·opo,;ztu do descoosulcr·at• rto 
Du 2o tenente da armn.d.a Lcodegardo He- mtti> velho c I'C.~pn,tavol dos meus cullo

leod .,.,_, da Luz, p cdinrl? que se lhe conte a. I ga;: do bancatla, a.l}rwm vonoro El ost1'Cmcço · 
n.nt!~ . !ld do · pelos motivos que allega.- muito devénL~. E, ~i l10je me animo :L vir 
A' Cummis$i'í.O de Marinha o Guer1•a. ;1 tribnna <!Xplicar-me, ó por(1ue um solicito 

e Ci1ridoso Oeputado, muito litl.o e .~abouur de 
.,, 8r. 1~.ngelo ~eto - Sr. Presi- .cous<.~~ pa.rl;.~otnenta.I·os, cujo nome occulto, 

dente, confos$o-mc sumrnt,mente grato á: p:l.t':J. lhe nãoom.muot· a modcstm, condouu-sc 
lclll ht·:toça ,que tt>vo hc~ntem V. l~x. de me de mim e, e<tl'inlwsamc,.to, eusinou·mo que 
nouul;n· pt\i'a substituir na Commi~são de era. meu direito pruj uct.ar o prupol' mc•ltllas 
PertsÕOl! o Contas ao meu illustJ•e CJmpa- l ·gi~lativas,li\'1'0 da rm\via. censu ;·;.t c aul;uri
nlwJ,•o <lO IJ:uwa.da, o S1:- Raymun<lo Jt~ zaçiio dos meu~ nobres collcgas, fô t' I'IJ de 
"!'rli:·nmlu.; mas, com o respeito e o acat'tmento obeúioncia. ao meu illush·e comiJ~;nlteil•o de 
qu,~ rne mol•ccom as deliuor;bçÕos de V. Ex., ba.ocada. 
p&.:o licença. pa.t•a. d"cla.rar que, por mot ivo 
.JU~t .. H, deixo ue acccita.r a nomc;wão, comas O Sa . . Conn8A. DuTRA- Não contestei os.<>e 
qu~l Y. ~x. t:~.nto mo oa.ptivou. . dh•eito a. V. Ex. 

E~ttt minha. resoluçã:o, Sr. P1·esidente, é O S1t . MEr,w ?IIATTOS- A tanto equivale 
.ina.ba.la. v oi, por isso espero que seja. dado ter V, Ex. cst.'t'a.oh;&do que eu apl'esentass.e 
out.ro tlubs~itu;o ao digno membro ausente da o meu projecto sem quo primeiro . o mos-
Commi:J;.áo do Pensõea e Conta.a. tras~e a V. Ex. o a outro c~:~llega medico. 

Assim explicado o meu temporario ·mu-
0 S.-. P .r e-idente - O pedido do tismo :p:\ra com o roeu digno cullega. de re

noltre Deputad.o ser•§ oppot•tuna.m~nte sub- presentaç:ío, 0 mttnifest.ada a. minha. e~erna 
mottido á cons1deraça,o da Ca.sa. O't•a.tidão ao abalizado l'ocriJnentt~ta c1ue curou "" .. ' 

·os.r. . ,, mou ostupOI', p tlço licenç::. a V. Ex., 
~Ie.llo ·MnttoM-Pedl.a PE>· sr. Presidente, para. cootl'apl'otcstat• por 
Pl'es1deot\}, para uma expllcaça.o bem do meu projocto. ' Javra, Sr. 

pessoal. · 
O nobre Deputado pelo· Distrlcto Fedoral, 

o illustrado Sr. D1•. Corrêa. Dutra, .ha. dias 
honrou-me, referindo-se á minha. in,;ig-nili
ca.nte pe8$oa, a. proposito do meu Pl'ojecto 
pal'llo reorganiza.cão da. hygiene a.dmini::;tra.
\i,·a desta cidade, ·com que tive o atrevi
mento de incommodar a preciosa atténção 
desta Camara; mas eu deixei de a.cudir com 
proropta. resposto. porque me pareceu ·não 
lh'a poder dar. 

Muito pt•opositt~lmenta chamo o pt·~jecto 
de ni.eu, e p3ço a banovola. a.ttençao do 
SI.' . tachygrapho pa.l'a. o empi·ogo_ desse ad
jeotivo, a ver si, com a conservaçao delle no 
m eu discurso, coesa. a. fama, que lhe está 
pegando, do projecto offici~l. · 

Quando, Sr. Presidente, commetti a in
desoulpavel ousadia. de apresentar o meu 
projec;o, declarei alt-o e bOm som que e lle 
era. meu e que o expunha. á. consideração da. 
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Catnaro. aponas como h;\:W pa.ra. estudo~ ; 
mas não sei qae sect·ota policia llúlitica en
tendeu descolJril· qt1e o pro.iecto era otncial, 
e julgou ~m despacho defini tivo q~UJ t'l ra 
mesmo, prtv1mdo-mc, po1' es;a m;tOCira, da 
gloria que eu conl<IY<t cGlltoe u<t approvação 
do pro.jecto. 

Nem sô de ol!.icia l foi chamodo o pro
jecto. como ta.mbom de monstruoso e in
const ilucional, o que rno obriga. a defen
dei-o, embora som eSlJOrança de uxíto, quando 
mais não seja p t.ra mo jnstificar da repri
mcnJa que me pa:;sou o roeu ;tmi.;o o nobm 
Dnputatlo P.Clo Dist l'icto Fo(Lcrr~l. 

Cont.:~L os capítulos do p rqjccto que se 
occupatu dos ser viços do medicina. e enge· 
nhal"i.a neuhum ar;.Iumcntu foi apt•c.;pntado, 
portatrto não tenho· u. quo resp:mde t· :' 

A~ pl'iocipaes incropttçvc» a o projeato re
sumem-se rJo seguin te :- creação de mn 1n·i
uilegio de fôl'o,- instituiçio de 1>enas uio
l enlcts :- com a pri rueiru. i 111putação caracte
rizu.-se a. inconstitucionalidatlo do projecto, 
com a Hegunda. signlftca,.se a, sua monstruo-
sidu.dc. . · 

«A' exccpção uas c:..usas qne , pol' sua na.
tureza, perten cem a j uizos especiaes, não 
havor(~ fôro privilllgiado» (dis o o1·ador 
lcrl(lO t! Constitviçao l"edel"al) ; este é o texto 
do § 23 do art . 72 da. Constituição Fedoral . 

A simples lettra des te dispusitivo con
v once de qu~· o juiw dos feitus da suude p u
}.l~ . ~a. com SCl' um l'ut'o O$prJcial ou privativo, 
não e um pi•ivilegio inconstitucional. 

A propria lei, a que recor1·em os· censores 
do projecto, consagl'U. a existencia e n ecessi
dade de oxce~ões á regra. prohibitiva, por
que ha causas que po1• sua natureza devem 
pertencer a juizos e.;peciae~ . · 

Em regra todos os negocias e pessoas de
vem ser subordihados ao fõ t'o commum, ao 
juizo geral, á j ustiça. ordinaria ; mas, em 
certos casos, valiosas r azões de interess() pu
blico podem el>igir qú1 se divida a. j urisdi· 
cção commum, tendo em conside[·ação o nu
mero das acções; a diver.oidade dos assum~ 
~tos, a essencia das causas, a qualidade 
das pessc'l.s, crea.ndo-se a lguns juizos pa.rti
cula.l.'es. 

· Sob esse fundament o de ol'dem publica, 
·nós .temos na nossa organização n.rios juizos 
privativos e fôt•os pl'ivilegiados, para. os 
.funccionarios publicos em crimes de respon· 
sabili_dade, pru•a os Rrocessns civei.s, os. ~om· 
merc1a.es, os ·dos fet&os da fazenda muntotpa.l, 
e ; ainda. em ma.teria criminal, temos a jus· 
tiça. subdividida. em quatro competeocia..s pri· 
vaUva.s, a sa.bor: Camara do Tribunal, Junta 
Qorrecciona.l, Protor .e Jury. 

Si , pois, Sr. Prasidoute , uma boa. raz'5:o de· 
ordem pu blica. n.cooselhat• a.lgum;1 outra. di
visão, ou sub,livisão, do competonci'L ju,Jicial, 
não se póde rep()li l-t\ sou prete~to de incon· 
stitucional, e moo.os o póde a actual Cu.maro., 
l[Ue ha. poucos dias votou a l'tll~rma; judicla· 
l'Ía , estabelecendo varas pr1 vattvi\S em 
grande numero. 

O Sn.. T E!XEIR.A. DE SA - E' preciso não 
esquocer a uistincção cnteé cornp2toncia. e 
jul'itid icção . · 

O S.R . l\iELLO MATTO.~ - O textu c:>nsti
tuctunal exclue es;;;\ llistinc,:·ão c, onue a lei 
não distingue, é vedado ao intcrpra te dís
Linguil". O que cumpre indagar· l'l si ba ou 
não conveui.encia e ut iliúatlo publica na. i nS· 
titttição da justiçm sa.nitat'Ül. ; o, posta. a ques
tão nestes termos, é fóra de duvida qne o nu
me:•o de oegocios n. decidir, a prcstczaJe mM'
ch:J. que prcci~am t('r os feitos, a u t•gon· 
cia. dos casos a julgar, a. enm•gia de acçlío 
pa1•a. garan tir a. efficacia das medidas, a con
centt•aç.ã.o da jus •iça nu.s mãos de uma. só au · 
toridado com o fim d~ uniror·mizar a solu~·lio 
das detn<Lnd:t,s, tudo isso e mo.is oukas ra.z.õcs 
evident es sao argumentos decisivos pn.ra se 
adoptar o fôro privativo projoott\do, prluci
pa.lmente agora quo vão .ser extinctos o Juizo 
dos Foi tos da Fa.zr.nda Municipal e a. Jnnt::l. 
de Contravenções Municipaes. 

Jo:sta.s juntas correceiooa.es, cujo funcciona
meoto só poderia fundamenta t' olJjecção ao 
projecto na pa.1•te concernente ·á ma.terio, 
crimina l. tambem silo cxtinctas pela. novíssi
ma reformajudicia.ria.; a quem, pois, compe
tit·á julgar as infracções sanitaria.s . com a 
presteza e r egulat>ida.!.la que a P.Spsc:s de -
1naoda?. .•• 

Antes da creacão da jostiqa municipal 
existiu nesta citla.de , pOl.' força do (!ecreto 
n. 88, de 24 de dezembro de 1 8~9 , um com
missarlado executivo, composto de um juiz, 
um escrivão e dous ofiicia.es de j u:;tiça, incum
bidos especia.l.mente da . eobrariça dllil mu ltas 
impostas pelas a.utor:idades sanitarias : mas, 
em oonsequencia da tnstituição do. Juizo dos 
Feitos da. Fazenda. Municipal, foi r~bolido 
aquelle juizo sa.oitario, pelo decreton.ll99 A, 
de 29 de dezembro de 1892 ; supprimido 
a gora o J11lzo dos Feit os da. Fazenda ~illnioip~l, 
e natural a re:;tau ração da jU!tiça saníta.ria. 
privativa.. 

Fól'a de combate a inconstitucíona.Iidade. · 
do projecto, passo a. tratar dú. outra censura 
grave que lhe é iocrepada. . 

Allega·se erradamente que o projecto crêa. 
pena.<J <Lra.conian;1s . 

S1• . : Presidente, o projecto neste pariicnla.t; · 
não contém novidade a.lguma.:-as penas a.lh . 
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tra.tadn.~ sfio todas consig11ada~ n:~ vigente 
le;:isla.çiio o ape nas foram tra.nspor tad<:ts ao 
corpo do projecto como uma merlirla, ;:e sys
tematizaç?io . 

A maior gritaria est,ú, sendo levant.aü con
tt•a. a conversão da mnlta em prisão; pois os 
nobres Deputados vão ver que a moJjJa in
uic~.rla. ou projccto n:tda mais ó que uma 
:·cp(J~i1_,1'lo da not·ma est<.•tuida. nos :•.pts. ;,s 
o s9 do Codigo Pem\1. (U .) 

:\ pena de mnlttt c:m ;iste no pagamento· 
:\ü TIIesouN ~:tciunal do umn SOill111:1. p:~
cuniaria r1ue ECr<t rc~u\:ula pelo '1110 u C•Jil
•lmnnado puder ganmtr em c:1•la. di<J. pot· 
seus bon~, empro).!o, indnstria. on tt•abalho. 
i:ii o coodcmrw.llu não ti vet• meios pat'a. Pii.!!:u· 
it multa, oa não a quizet• ptLg::t.r dentro do 
oito dia.g, C<)llt.;,.clos tia ín tiw•~çã.o judicial , 
>crá con vol'tid" em pri~ão ccllular, conformo 
:;e liq ultlat•. 

Sr. Prosldont.n, a lJcm do vet• q no n pro
jectu, não sô está lego. I, como n.tú a ma.is li
\•:>~·a.l c1uc o Codi:;u Pou:.a.l, porque, seguuuo 
(Isto, <~ cotH'CI'Ilâo da. multa pótb levar u 
condemnado a. fic:~r em pt·i~ã.n pot• muito~ 
tünzcs, uo pa.sso que, segundo o pl'ujt·lcto, a 
pris1Lu u1Lo pôilo oxce!lur do tt'C'..i mczcs. 

0 SR. ALVARO D& CARVAW0-0 Codígo 
Pcna.l só so app\ica. aos crimes. 

0 Sn.. Ml~t.LO MATTOS- E ás contravençõe:;. 

Tamuom o prc·jc~to é mai3 \iiJ3ra.l quo o 
Co:li ;.:ü Ponal no capitulo emcruceste purHl us 
ct'im os c0ntro. a saucb pulllictL; e, p;tm prova, 
b:tst't attondel' á pemüid:tdc comminu,la pelo 
art . lQ:l, que pune COm a. pCOf\ do tJ•::!S 
mozcs :t um auno de prisão a simples :J.lte· 
!'.:t.çã,., do substancias destioadas i.L pubHo:t 
alimentação, como, por exBmplo, a. mistura 
d.o ca.fé ao milho tort•aúos,facto muito monos 
grave do que occa.sionar a propagação de 
molestias infectuosa.~ ou concorrer pu.ru. a 
propa.gal,'.ão da fobro amart>lla. 

As outras penas inscripta.s no meu pro
jacto não pas:;a.m de compilação das pena.s 
creadas nas vigentes posturas muntcipa.es e 

· conservadas na. recentissimu. lei n. 9311, que 
1•cformou o Districto Fedc1'a.l, em dezembro 
do anno passado. · 

Uma dilfercoça. ba., consistente oro a.ugmen· 
tar o ma,ximo da multa. ; mas essa. a.ugmeo
taçã.o é compensada pela diminuícão no 
maximo ·da. prisão commutada.. 

O destelhamento, a intordicção, a. demo
lição de predios, ·a cassação lle licença o 
demais penas, que metteram llorror aos 
amigos da. livre axploraçfi:o da propriedade 
-a ft~er<~.m ~~el!lda.~ de n:,on~;re~go o meu 
proJecto, nao sao mvençoes mJUflail, nem 

nov iuadt!S no no~~u Diro it1> , são YolhMi<\~ 
consagra.rlas e q uc e.,-tãü l'C<Jditadas n:1 ld 
11. 9:!!.1, do :!9 dn rlczi:lllbl·o <lc !90?, it l't. i" 
§ 1° e <tl' t;s , ~2 até ~5. (LG os artigos iizdi
cmlos. ) 

E' vo!'dadc <t :tc (L p;;n:~ do prisão (~ommi
n~.da pelo a.r t. í" ü de 15 dia:; no nta.ximo; 
!JOt<HO, lJOJ'(•m. 'lUO tt lli SC tm.t:t tiO lHCl':I.S 
PD:>tur;t,; mttnicilHCS_ ú o Jll'Ojucto cogit~. do 
crtmes o contraven\·ocs. 

Fina lmcnt o. o arloitrin cooccdi.!o iis auto
t'Íuwle:.; SIWÍ I.'tri:ls 1/:.to ü tyr:tnnLt, é doutl'iua 
COl' l'()H ~ll 0111 [JÍL'Oit<l O tkCl'Ctad;~ li<L Jci ll. \J39 
(1 ... :" (!1'1, f(i tk::/a lei.) 

O mmlt' I'O(I U!J·citll 1.m~in:t qnc o Jus im
pe.-ii do pmlfl' p:rblico a.dministmtivo não 
suppurttt enilJi.ll':to;·us tlo l'o tl.cr .1ndida.t•i0 ; 
:,;cmpro CJllO se ·ü·:tl.o de rcsolllçií~s d<lltunl\o 
pndur 0111 sua.~ :w.:•ilouiçõas solwe >egurauo;::t, 
paz puhllM <l !Jygicne, Llunnn o lias ~l'r cx
ecuta.das incvír. ~\'c,lmenLc, ~em rptc so ml
roítta. acr,ã:o a.!;.rnll l:~ ll<LI'a. impcdil-as, flc;tndo 
salvo aos pl'<'.i uclhtdos rcclt~marcm as in
demnizações;<t <pt ·· $e jul~arorn com dit•oito. 

Eis alll, Sr. PI'!! Si•lenL·J, v que li < C OCt:Ol'l'e 
dizer em llCf·) z·~ elo meu clc:;amp:1raclo llPO
jecto, emc{tmn to n<'tu chc:u. a occa,ião de 
ma.ts largo cxamC'. 

Rcpnto iuollic:.tz um r ogimen protector da 
s~.lu1Jrida~le 11n h I ic;l, sem o oshbclccimcnto 
de penas I}Qe!·g~ c:l~ c do uma justioa. l'X· 
ocntiva. 

A pl'incipio nu p ~ t·eceu q ne seria ha.3· 
t <llltc mudi!k<Lt' rvl r,)rma~ •:lo lH'Or:e:>~u o <~l'Cltt' 
tt·os prvcura•.to:·es dos lc iti)S .d·• sa.u:lo lJll· 
blica pei·ant!l o~ varios juizo::! loc<Le:s, lllt\9 
um estudo ponde:·atl•>, com o apoio n:t expe
r.encü, levou-mo a l'epudiar essa, pl'imcit·a 
idéa. 

Não (ttOO duvida. em <Lercdi ror que o IDClt 
projecto ú mal foi'to c nasceu motlstl'inho,_ 
como se tom dito ; onsú, porém, e:sporar da. 
Camarit que tenha pena. dellc e pJ.•ocura 
cura.l-o, concel'tal-1! ; o que mo repugna. 
crer ê c1ue clle vonlu a. m or !' llr :só put' ·nial 
de p1·ag1t, que U1e hajam roga.Llo, ou máa 
olhado. (lUsos. Jluito liem; muito bem.) 

O Sr. Oorr.;a Dut.ra (')- S1•, 
Pt•esidente, el'tt meu pl'oposito 1il•me tra.tar 
da mttterla. que se contém no pl'ojecto, B!Jrc
sentado 11n. pjucos dia.s e. quo se rcrcre (~ roor• 
ganização rln set•viço ri~ llygione no Dlstricto 
Federn.l, sómente no dia. om que se ioiciasso 
devidamente o seu dob:1te. Entretiloto, já. 
que o meu illustro.do collega. e amigo, o 

(·) Esle dl~cul'~o niio foi rcv i ~to r clo or~dor, 
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.nobre Deputado Mello Mattos, adduziu con· 
siJera.çõas em resposta ao que já. Uvo oc
ca.slão do externar nesta tribuna, tenho 
necessldad,! do apresentar algumas obsor· 
vacões, sem o intuito do díscutit•. nem tão 

. pouco de rebater a.~ asserções de S. Ex .. o 
que protenJo fa.zer opportun:1.mento, mas 
sim com o fim unico c cxcl11Si vo de desfa,
zer qua.lquct• impre:;são que pos~o. ter 
p :lit•ado no 03pit•ito da.quelk s que no.~ ouvi
ram, <\O tra.t':~rmus do ;..s~umpLo . 

Vê V. Ex., St·. P!•esidonte, quil houve 
uma. tra.nsl'ormo.çfw nu peojecto; de projocto 
bomba tru.n!Sfot·m..,u se em projccto m•JW[Uito. 

"\ razão é simples. 
Porgu11tando ao meu illu;;tro coJ!oga si 

os~a propodção m·a olllctal ou não, dis!Sc-mo 
S . .Ex. quo ollasurvü·ia o.pelna.> de bo.so, do 
phtnu para cs&udo;,:. · 

,\gOl'lt IJ UC obtivemo~ C.,ta UllCilLl'<~~;iio pu
l<i!.iY<L tlo nubl'.• DPpuktdo ... 

O Sr~ . MEJ.Jil MATTos - V. Et. pediu-me 
essa doclu.ra.~,:ão, po :'<JLI, não me hnnr·oa Culll 
a Juitut·a !lu meu c.il~cnr.>o, puhlicatlo nu 
Di<,p·io <lo Cu,tgrc~St), 

No <li:t em q nc j ustill<JUCi o pt•oj cc to, de~ 
clar·ei q un ullo t: r'<l llll! tt.:.tiJsulur.;wwnte meu, 
e 'l uo o u!Torec ia. :t r.on.•id. •r:u;:'tlt tllt Camn.rt~, 
113.1'11. bttl>U do est.ndvs. (Apoiar/os .) 

O SR. C n.aú DuTRA-Perdão; é basta.nto 
a duclat·ação .tv nvhtc Bcpur.ado. Sobre as
SDIIIPI.O destilo na.turi'Z·L, sin ~o-mo fraco o 
a.l.~.ttidu para ,[iscu ::ir com tã.o eminenteju
r•illcun~ul to. 

~~rn todo o c ;lS:J , o muu honrado collegn. 
lm Jo permittir quo eu, apczu.t· do sor ltm 
do.; mais humildes mo,;,icos nesta Capital 
(na:o apoiados) e um do::~ mais in;igniticantes 
mernb1•os desta Cas:L (r~<io apoiados), diga, t~,l-

. gum ~t cousa., pat'a. evitar duvidas. 

O projecto é do mcn particu!a.r amigo, o 
Sl'. Dr. Mello Mattos . : . · 

Qua.n to aos nssumptos a quo ·S. Ex. acaba 
da ~o ru~rir, procurando rebater quanto se 
ttorn uito a. respeitv du projecto, em occasiãu 
oppormna., como jú. affirmBi, disCLitiremos • 

. Eutão ou, com a~ minhas fracas f\>rQn.S. hei 
do prueura.t• provar jusliamente o contrario 
daqulllu que S. Ex., com a.quella. pBrspicacia. 
que todos lhe reconhecemos, com aquella 
intellfgoucia. e Hlu~tração tantas vozes ma· 
nit'esGada.s no exercício de sua nobre e ele· 
vlida. profissão (apoiados) , acaba. de expôr 
perante a Camara. 

Mais uma vez: espero o debate a se iniciar 
sobre. o projecto, para, depois 1le onvlr as 

notabilidades dc~iia Casa, omittit· a. miuha. 
fraca opíni:i.o. (Não ap9iwlos). 

O Sr. Carneh·o de Rezende
Hontem, Sr. Presidente, na. outra Casa do 
Congresso NMional, em fragil e alongada. 
arenga., o St•. Sena.dol' Antonio Azcredo, 
ralado por algnm desgosto ( com o intuito 
claro e pJsiti.,...o <lo apoucar os homens pu
blicas OLt politicos do :\!i nas ... 

0 SR. MA:-;oEL FULI}ENCJn - Apoiltdo. 

o SR. CARi'>EJIW DE REzENDE - ••• e de 
apontar aquellc E.:;ttldo como u usim1 ma· 
~ima. J.a frautlo ele:toral. hottve 1\c usat• de 
algllns argumentos interessantes pa.r<l fun
damcnta.r o voto om sopar.1du que S. Itx. pro· 
feriu sobt•oJ a nlniç•1io sona.tot•io.L t•ealiz.,Ja no 
Estudo tt 18 Je fe;·o ·eiru do a.nno c ... rt•onte. 

Tive occa.~ião do assistir, •:c ouvir de ox
tt·cmu a. t:xu•emo o <liScnJ'~'<O do illn~tt·o Se
nador ; e não me c;u•uccu, conll)sSJ, Sr. P1·e· 
shJou\e, do tud:t a at~cnçi'iu roligio~:L, nem 
do gmndo cuucentracii.u npostolica pai'" com
pt•chendor v intuito que t iYom o illustr c 
Senador, quanúo t•osolrctl t1g>gt\~il1r" l·:~mdo 
do Mina~. 

Estou cerlo. pol"óm, do que, llll'(ltCUa. 
me.-;ma Cust\ tlo Cungrcsso. os il lu t r·cs e 
no bres Sr:na.tlor·o:; repl'c:;on tante~ daqucllt> 
g~tado, a.Hi fuhnina.\IO om seus lwnwns po· 
liticos, e!olttJs pc!o mesmo proco.s,o. polo 
mesmo p<tt'Ci .o, qu3 nt~ hoje, tlJ qun me 
consta, nito ,;olfreu solu~,:iio do cominuidade 
ou modillcações a.precia.vols em sua. vrien· 
r.u.ção par·~i1la.rü~, hão ele r~spondel' cu;rtpri· 
da.mco.to c com real vantagr.m a.o illustrado 
repre~enta.nte .,o llita.do de Ma.tto OL·us ;o. 

Devo, Sr.Prosidente, dentre os intet• 1ssan
te3 a.rgumontos por S. Ex. usa.do~. rl.";tacar 
o reret·~n te a. uma. cu dosa compa -açi10 entre 
os votos dados na. oloiçã.o de Scna<lor, etre
ctuada a 18 do fevereiro em Minas,no.i J ivcr· 
sos distr,ctus e leitora.,•s, e os votos dado : em 
outros Estados que S. Ex. então enumerou, 
qu()r considerando os~M districtos como uni
<iade, quer o~ agrup;~ndo. E, como houvesse 
S. Ex. declinado o 5• distl'icto, compat•an
do-o eom o EsGado do Espil•ito Santo, re
solvi, na. qualidade de seu âirecto t•opresen
tante nesti~ Ca.ma.ra, esclarecer sinc.!lt'amentc 
o espírito do S. Ex. 

Em primeiro logar, St•. P1·osidcute, o 5° 
distt•ioto de Minas apresentou á.s UL'Ui.IS, ~ 18 
de fevereiro do corrente anno, na. eleição 
senatorial, o reaulta.do de 14.367 votos; e, 
pelo que diz o nobre Senado1•, o Estauo tl0 
Espírito Santo apresen\ou o de 15.604. 

Ha., entretanto, uma cü•cumsta.ncia. de alta. 
monta de que o nobre Sonadol',a. sau bel pra-
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zcr, se esqueceu ou antes tingiu esqneccl-a, 
que é a soguinte:do Est..1.do do Espirito S<~nto 
não vieram tod:~s as authenticas, fJ.ltaram 
muita.,, an p 11sso flllB do 5• disi.rieto de Mi
nas vieram todas ou quasi todas e ceclo que 
devem est;tr nas seci•etal·ia.s do Senado o da 
Ca.ma r a á disposição de S. Ex. 

Em segundo iogo.r, Sr. Presi.lente, não 
pude doscobr·ir a proccctenchL, o valor des~e 
~rocesso incurial o original i~sirno do nobre 
:senador, porquanto o simples facto tlc ser o 
Espírito Sanw um Estado, nào quer dizot• 
que clle nli•) \enha. me nor população o me· 
nor extensão tet'eitot·ial do que o 5• districtu 
do Mioas. 

O ggtado elo ~);pil•ito Sa.u to, <LO (.(UC soi, 
tom pou~o mais do 44.0:10 kitomctt•.,s qu:l· 
dr:tdoo:i . 0t'i1, tonllO o Estado de Mim~,; 5i5.n011 
ltilomotr••>~ quatl1-ados; l!eodo, como é , divl
Jitlo nm 12 r!l.'lliricto.-:, o sondo o 5·• dis&J•Jc r.n 
um du:J maiot~c~. f'ul\il; ü ~~on!c.-;.-<:~t· rlne lta <lc 
tet• CUI''t~ dll aO.OOO kilomeLt'<>~ quar t•auo~ .e. 
portanto, é m:Lior em ~Ullet•ficic territorh1l 
do quo o C:~ ta.dn UIJ E,-piritu ~an &o. Qu·\nto (~ 
popotaç:·w. es~on infc:wrna;lo C.IITI xnguranca 
ae l[IIO, pttiO ultimo l'CCCOl':Cl:\rnOnto, C ii:Spi• 
rito Santo accus<1 uma população de 207 .OOU 
alm<t8, ao pa~~o que ~ó o 5'' distrtcto de 
!,fina~ tom 360. 000. 
· Ora, si ,pela. Con~t.itui<:iio Mineira. nff.o póde 
existir municipio ctue tenha m(jnos de 20.0UI.l 
almas, fu rç.a. é confessar tambom que a poplt· 
la.çã.o mínima do 5• dís&ricto nlio p6de ser 
inleL·ior a 360.000 lli~bita.nte:s. (Apoiados .) 

Nestas con•lições, er a razO!\vel que no 
5• districtQ, onde a.s eleições foram deba.ti
das, ftscaUza.lae- c quanto a is;;o eu posso 
mesmo a.ppellar pa.ra. o t :,)stemunho do itlus
tr~ Deputado pelo Rio de Janeiro, o Sr. La.u
r iodo P1t ta-o comparecímtjnto de eleitores 
foRso grande e é o que está. consignado aliás 
nas a.cta.s remettidas ás secretarias do Se
nado e da. Caro ara.. 

ho .• rado pre~iden te tio Esta.du. o lei to~ tullO~ 
pelo mr-smo parôido. i. -'\poi,1dos.) 

l!:u. Sr . P resid:;nte. não dor-o me a.lo r~g;u· 
nr.~ horu. <lo expediente, qn3 cs1.;l. '~se finda.r: 
ma~ p_cdir ci ao illn.,teo Scnu.dor quo tio ou-
tra fclta, quando so cnvo~vr.r em nr,g,;cios 
semclhanl.e;<, em vez úc, todu cheio Ú t! :;;i, 
com :~ sua voz potente, o t ypu c !Q.so;icu de· 
oratlor ,·outlant, li1oç:u· mKo de;$es p ruce~sos , 
dcssC3 a.rgllmeutos fra.góis e invcl'id icu:-; o r i 
::Jiveb;, la.~ce mão de ontru~. v<~ ü. tri
buna_ do se.~ado ~unido dog seguro :i o Co
nhecidos Pl'lllctpws de Lmz Courricr. 

gntii.o S . Ex. ~~~~ de sm• sctUprc acl' trl.ita.du 
pelos homens de bem, faz~·ndo-Ihu ju~tiça. . 

Dclvo, pot"óm, Sr. Presid ·n Lc. mm~ voz que 
estou tr-at1~ndo do elr.içõcs scnato••iaC!S. e'-nta.r 
um in tot•essanto cpisodiu :L Carn:~ra. op i~· dio 
q ue S:ll'nl ao m mos pai.':~ rno.o;tr:ll' a. •d •1S~i
c hlarlo pa~mos:t de cei·tus ca;·act •t'<•~. :.1 llo
~.btl id:lde ospanto~:t de curtas w n:-;c ie d:l~ . 
e opi~o.Uo. Sr. Prc~i•lr.ntc, . . :1 n•J.;~a bhl:uL"ia. 
politica. contP.rnlloranca: 

!Cdgte no SCOIHI.l'Ío político ~ test o p . ~z 1111Ht 
pe;·sunalidu.•lc ;:(l'<l.·luada , :I~Ve t·~ut•io i.l~s 
l'ra udes. baclta.rcl em cl it•<.•il ,ll r.~tr.u lll) t:\ll'to 
int,m·vaiJu UC lllll Cürnpa.S,;o li i llal' iO, l) lle uJ11 , 
IJollu dia. I'e$0lVell rtJpcn tin<LmorH•: eHIJ!I'C
hon~cr lunga viagum pot· ~erra em hust::.~ em 
certa. c idade de apoio pat•:, uma. eausa sua., 
roenos razoavd, au qnc dizhun. 

Po1s bem; essa pP.rson;Uidadc :.r••:1Juada., 
a lma. candi•la o pura, cltcga.ndo ao poui•J do 
eu destino antes ou depo is ue se•· d.:songa

nado qua.uto :to o~jcctivu quo o lcv~~ ~·a :1 tão 
Longo terra, pel'guntat•a (1, uma alta a.u toz·i · 
dado política de uma vasta regiã1> da Repu
h ica. corno queria f.Jsso Iavra.du o p:\· 
l'eccr, juiz que et•a., rch~otivamento a urna. 
clelcão scna.tot•ia l. 

Esta altn. autorid a.de p:>litica. então rçs
pondera ao interlocutor qtic fizesse :t de
vida justiçt~ . lavrando parecer em f<wor do 
úleito . · Está. pois, patente, Se. P residente, a ina· 

nidade, a nihilidade dessu. arma cul'iosa de 
dere~a. de que lançou mã.o o illustre Senador Eis a hi, Sr . Presidente , !le que força. é
Azere!o, querendo encontra1• ou buscar uma . esta. vestal que procura cmwvalhar o Estado· 
solução que não p~día nem póde ser a resul- de 1Hnas. 
'Cante du. verdade apurada em relação ás · h d' 
eleições de Minas, v isto como não resta a E' o que tm a. a tzer. (i'vfui lo bem; muito 
menor duvida de que o Senador eleito, felt(').s bem.) 
todas a s depurações justas, é incontestavel
m ente o lwnrado e venei•ando Sr. DJ•. Va.z de 
Mello. (Apoiados. ) E, sl o Sr. Dr . Vaz de Mello 
não está. legitimamente eleito Senador por 
Minas, nós, represelftantes da bancada. roi~ 
n eira., não estamos ta.mbem. nem tão pouco 
são v alidos os sutrragios dados a.lli ao S1•. 
Dr. Alfonso Pcnna., Vice-Presidente da. 
Republica. e até ao Dr. Francisco Salle3, 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero legal. va.e se proceder· âs votações das 
matarias cons tantes d<J. ordem do dia. e das 
que Sf' acham sobre a mesa . 

Em seguida. são sw::ces3iva.mente sem de· 
ba.te approvadas as 1oedacções fina.es dos pro
jectos ns. 13 A, 49 e 50, de 1903, para serem 
envindll.l3 ao Senado . 
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E' igualmente sem debate approvada a 
l'e<lu.cçiio iinal elo project.o n. 16 A~ de 1003, 
para sol' cnviu.da á sanccão. · 

E.' annunciu.tla. a votaç:ão do projecto n. 7 .c\., 
de 100:3, qncl torna applicaveis <iS ohras da 
cumpe;,encia da Unií'to e do Distt-icto Fed.eml 
as dispusiçüos lb hli n. 816, do 10 de jrwho 
dA lll:'i5, P-rnn as n.ltm·açües quo propõe 
(3~ discu.,;sii)o. 

o Sl•. Presidente-O St·. Deptlktdo 
Estevão Lobo apt•esentou ao projecto emen
das que. constituem um sub~tltutívo. 

Vae :;er votn,do em pr<meit•o l9gar este 
suh,titutivo, com parecer contra.rio dn. Com
missão. 

E' posto a. votos o rejeitado o sogníntc 
sub.,titutiv.J tlo Sl'. Estevão Lobo: 

.I.~ p;·oJacta n, 7, da 1003 .. 
(YiU:.: png. trm do presente volwncl 

O Sr. Est.evão Lobo (pela ot
dem) l'cqUCl' VC'L'ifi~a.çãu _(lo \'9U\ÇÍÍO. 

Procedendo-se a verlfic:.tçao, l'ilconhccc
sc tm·cm votado eontn 82 Sr.~. Depu~adu:> o 

• tl. f;;~,VOl' 22---'tota.l 104, 

O Sr. Presldenle - Nilo lla. nu
mero. 

Vae se p:oceder á cltamada. 

PJ•ocedendo-:p á chamada, verifica.-s~ te
. rem-se ausentado os Srs. Arthur Orlando, 
· Arroxellas Galvão,Joiio Luiz,Ga.stão da, Cunha, 

Lamouniet' Godofredo, Carvu.lho Bt•Hto e Pa-
dul Rezende. · 

E sem caus;t, os Srs. At•t.hm· Lemos, An
tonio Bastos, A ui si o do A br!ln, Eloy de Souza. 
Pereira Reis, Esmeraldino Bandeira , Mo1·oira. 
AI vcs, Cornolío da Fonseca, Epaminondas 
Gracind.o, Enzcbio do Andrade, I<'elísheUo 
Freire, Castro Hebello, LeopoLdo Filgueiras, 
Sá Freire, Amerlco de Albuq_uet•quc, Eríco 
Coeiho. Fidelis Alves , I3clis~l.rio U,u Souza, 
Bezam<J.t, Viria/jo Mc~sca.ronlms, Bm•nm·do 
!11onteü·o, José Bonilacio, liibeiro Jnnqueira, 
As,olplu Dutt·a, Pcnido Filho, FJ'ttncisco 
Rm•n:mlino, An .. hot•o Botelho, Bernal'dos do 
Fa!'ia, Antonio 7. ~ca.rias, Hcm·iquc Salles, 
C;tmilio Sotti'CS Fillw, \Vcncestân Braz, Re
bouç-as do Cm•v.1lllú, Co~ta Junim·. Amaral 
Ce."w, Fr•anci:'CO illa.ltn,, [t;[h;cu Gnillwrme, 
~Iarçc;.~l E~cobar, Gcrmn.no llasslucller, -h~mos 
Darcy e c"mp:;s ·ca.rtiet·. 

Po.>to do novo r1 votos o rcrcrido substitu
tivo do Sr·. Estevam Lobo, l'econbec•.J-se te
rem votado cuntt•a 88 Sr.s. Dupu 1.ados e a 
f:tvor 22, td:tl-llO, pelo que o S!'. Prcsi
d,rnte dr1chtra. rejeita.tloo mesmG substitutivo. 

Em' seguitltL são ~ucce,~si vamentc postas a· 
votos e a.ppl'ovadas as seguintes ememlas, 
da. Commbsão~ 

.~(;Cl'oscentc-so o seguinte: 
§ Si ltOLI V<'!' "ccumulo de senil!O lli,JS 

pr·oc!l>;;o.> Ja~ tlosn,propt•iaç·ões, poicl'tt o Go
vel'Jlo nomeai', lleb Mínis terio ao qual per
t 3nça a ubra, um<~. ou mais pessoas i doneas 
quo t•epre>ente provisoriamente a Fazenda. 
Nacioml activa e passivamente em juizo 
ou fóra dellL', percebendo a remuneração 
razmnel qt1e ror arbitrada, pela vtJrba con
signada p:tra as dcspezas de do~ap1•opriação. 

§ Quando os locatll.rios l'ecla.marem, 
O !i!ir. Presidente- Responderam em tempo opp()t'tuno, qualqum• indenmiza-

.. á ch:.unad<~ 111 Srs. Deptltados. çãó a que tenha.m provado direito por bem-
Vae se pro0eguir na votação. feitorias neccssarias ou uteis, que va.lorizem 
Comparecem mais os Srs. Rogerio' de Mi- o Pl'edio, . ou por havere1u reconstruido o 

rand.a, Indio uo Brazi!, Thomaz Cava!ca,nti, predio anteriormente á presente lei, o Go
v~rno poder<t entrar em accordo com · eHes, 

"Miranda Chaves 0 Angelo Pinheiro~ pagando-llles o qne for t'econhecidamente 
Deixam do comparecer com causa parti- justo. _Em fillta. desse accordo prevalecerão, 

cipada os·Sr~. Julio de Mello, Wa.nderfey de po.ra a ayalia.ção, as .reg ra-s o os limites le
Mendonça, José Eusebio, Urbano Santos, gaes. Fica entendLI.o que o valor pago aos 
Guedelha MJurão, Dias Vieira, João Gayoso, locata.rios não poderá ser computado ·na· 
Paula e Silva, Abdon Milanez, Ermirio Cou- pa1•te do pt•op.•ietario, ao qna.L só competirá. 
ti:nho, Malaquias Q<)nçalves, Estiacio Coimbra, a indemnizaçã.o do preço dado segundo as 
Pedro Pernambuco, Raymundo de Miranda, regras desta. lei aos predios sem .bemfei·· 
Joviniano de Carvalho, Neiva, Felix Gasp:tr, torias, ou ao terreno sBm o ed.ificio. 
Sa.tyro Dias, Pinto Dantas, Tolentino dos §_ .i.s questões entre proprieta,rios e loca.· 
Santos, Marcolino Moura, Bernardo Horta, tal'los ou quesquer terceiros nã o impedirão, 
.João Baptista, Pereira Lima, Paulino de em caso algum, o seguimento do processo 
Souza, Vaz de Mello, João Luiz Alves, ·Leonel da. desapropriação. E, "pois, em falta de -ac
Filbo, A1•thur Torres, Edu.ardo Pimentel,. cordo entre os interessados, o Governo depo· 

· Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, Aguino. sita.râ, ~preço das a;valiações p<'ra. que· sobre 
Jtib~iro, Ca.ndido de Abreu, Xavier do Valle, eHe os 1nteressados e:x;e1•çam os seus ·dit'eltos; 
'Victorino Monteiro e Alfredo Varella. ~. feito o depo~ito, o Governo entrará na 
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posse do predio; con tinua.ndo o p1•ocesso des
enab~raçadarnento. 

§ Qua.ndo no pt·cdio do~a.propl'ia.do houver 
grandes inste.llaçõe~. como de naachinismos 
em funccionamcnto, o Governo poderá., si 
julgar justo e oquita.tivo, indemnizal', ou 
fazer á. sua. custa. a despcza do desmonte c 
t ra.OS!lOr to dl'ssas in;ta.llações, ou, apen;~s, 
auxiliat• com uma parte l'azoa.vel os gastos 
de traosporw. 

E' o projacto n . 7 A, de 19l"l3, cssim emen
(la.do approva.do em 3& discussão, c enviado 
á com missão de Reilacção . 

O !i!lr. Drlcio Fiiho (pela orde.m) 
Sr. P1•esidonte, não mn foi po.;sivel du.1· o 
voto a fayor do projecto n. 7 A, de 19:)3 . 

VotGi contra., nf~o só porque sou contrario 
a algumas do suas disposições, como tambcm 
porque nã.o comprehendo a. !l.Llta de um 
dispositivo fixando os limites ma.ximo c mi
n imo para o calaulo da indemniza.ção, nos 
casos da desapropt•iar.ão. 

Tal como está redigido, o pt•ojccto contem 
gravissimos perigos, traz ameaça constante 
á propPieda.de, e pln,nta. o regimcn do a.l'· 
bitrio. · 

E' pol' i~so que mando ;t Me~a esta. uecl<~· 
ra.,~ão de voto contrario no projecto, decla· 
ra.c:ão que está. a,;signada. tambem pot• ma.i~ 
dous collegas, os Srs . Cort•êa. Du ~t·a e Hc· 
redia do Sú. 

O Sr. Presidente- A dccla.ra.ç.'í.o 
do nobre Deputado con;;tarà dr~ acta d;~ pre· 
mnté\ sessão. 

Vem á. ~Iesa e é lUa. a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que votamos contra o projecto 
n. 7 A, de 1903, r1ue estabelece mod tficações 
na. lei sobt•e desaproprLlções, plra as obras 
da. competenoi-a. da União e do Dist.ricto Fe· 
d.era1. 

Sala das ses~ões, 8 de julho de 1903 . -
Brk::o Filho .- Co1·1·êa Dutm.-Heredia ele Sá. 

E' pJsto á votos, apprvva.do ena ::>• discus
são e eovlado á Commissã.o de Reln.cção o 
seguinte 

PIWJECTO 

N. 24- 1903 

oa.l'io da quo. nUa de 14:71 o .. ~l:39}lal'a paga.t•, ao 
2• offici:tl dos Cot•reios t!tJ Alagoas io'l'ancisco 
Aurelin,no Haratína, o ~cu ot·denado, a contar 
do 9 de agosto de 189-1 a li de dezembro tlc 
1901. 

Art. 2. • Rcvoga!n-;;e <ts disposições em 
contL•ario. 

E' posto a wtos, :1pprova.do em ;l" disctLq
sã.o c enYhil.o ;i Commissã o de Rcd:~cção, o 
seguinte 

J•HO.JI~CTO 

~ . 25- HJO;.l 

o CoU,.!i'C3SO :'facional resolve: 

At•t. I. 0 E' o Porlrr Etecntívu a.u tori:atdo 
a nbl•ir ••o ~linisterio 1la. Fazenda o Cl'CLli lo 
oxtraordina.rio de :::000$, pa1·t~ olfoctuat• <t 
rcstituiç:'to onlonad;1 pelo doct·eto n. 574, 1le 
3 de julho do Ix:J9, om liwor do Agostinho 
Jost~ Cabt•al ot; er~"' l•wif.ín~o:.: herdeiros. 

Art. 2.0 Rcvvgn.m-sc '~s dispo'siyõcs em 
contt•ario. 

O Sr .. Franciaco Velt(u. (Jlo/!t 
ordem)-Sr.' Pl'esidoute, informado U.e quo a 
redacção final do projecth n. 25, deste anno, 
autot'iza.ndo o Podet• Executivo "' <~.bril• ao 
MinistEwio da Fazenda o erodito oxtt·aot•di· 
ua.l'io de 3:000S, pa.t•a cfTcctuar a. restituição 
ordenada pelo 'dect·eto n . 574, de :_; de julho 
de 1899, em favor de Agostinho José Caht•a.l 
ou seus legitimas hm·deit·os, se acha sobro a. 
Mesa, pe<·o a. V. Ex. se digno consultar ~i, 
Casa. si co~ce~c dl~pens:J. d!l imp~assão para. 
que ella seja dtscuttda. e votada. tmmedtal;a
mente. 

Consultada a. Camara, ê concedida. t\ di$
pensa. peJida. 

Em seguida é sem debate app1•ovada. a. S3-
guinte 

N • .25 "\.- 1003 

Rec!acç<iO j1r~al do proj;:cto n. 25, d este Mino , 
qHe (!Htori;;!~ o P;·esirlente da Republic<~ a 
aln·i1· ao lll irt.iste,·ío d't Fa:::enda o credito 
exh·~!Oi"tlúta't\'o de 3:000$ pm•a elfectttal· ri. 
restitt1içao o1·denacla peto decreto n. 574, 
de 3 ele j ttlho de 1899, em {uvo1· ele Agus· 
tinho Jose C<!brat ou seus legitimas her
deiros 

.O Cong,•esso Na.cionalresolve: O Congre3So Nacion:~l re.solve: 

· Art. 1. o Fica o Poder Executi YO aut01·i- Art. I .• E' o Presidente dfl Ítepublica. 
zado a. abrir ao Ministerio da Industria., Via.- autorizado a abrir ao ~1inisterlo da. Fazenja. 

e Obras Publicas, um credito ext t•a.ordi-. o cradito extraol'Jinal'io de 3:090$ para effc-
,<;>ão 'Vol. III fi) 
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ctunt• o. rrslituidio ordenarl<\ pelo decr eto 
n . r.74, de 3 1lo julho llo 1890, om f~tvot• de 
Agostinho .Josú Cabt•a.l ou ~cus legítimos het·· 
deiros . 

Art. 2.• Rcrogt~m-sc ao. •li•po-; i·.ües c:m 
conirnrio. 
· Sala <las Commisslícs, ~ rl11 jn lit•J t.le !D03. 
- Domingos Guimw·;;~_ç . - llcn.; •:i1C!J~lclo ele 
lYior aas.- Maf! oeL F u f !JCl1 cio. 

E' o projocto envütllo ao Sr;n:.tdo. 
E' po3to a. votos c o.pprol'<ttlo em ::r- dis· 

cussão o enviado :i. Commieslio do R c>dacção, 
o ·seguinte ! 

rROJECTO 

N. 38ô - !(0:! 
O Congl>o.>so Naciona l l'oõol ,·o ; 

· Artigo unieo. Fica o Podot• Exe,cutiv o 
autorizado a abrir a.o Ministc1·io da. Fazemla 
o credito oxtr:J.01'dinario tle 2:883$200, para 
da1• execução á sentença do juizo federal 
desta. Crl.pita.l, confirmada pvcv accordão do 
Supremo Tribunal Fe<ter al, que condemnou 
a Fazenda Nacional a pagar ::t. D. Eugenia 
Torreão Cor r êa. de A1\ m.io, os vcnc.mcntos 
de 25 de julho de l8fl5 a 2<1 de sgo~to 
de 1896, que deixou ele recchet• seu finado 
marido lxteltarol Lindolpho ITisbello Cort•êa 
de Ar aujo, jniz de direito em disponi bilidadc, 
e as custa~ do processo ; fazenúo 'iLS nuces· . 
sarias opcm~õe:l e r evogadas o.s disposições 
oro cont1·ario . 

E' pos·to a votos, approva<lo em. 3• dis 
cussão e enviado <1 Commíssã.tl de .Rodacção, 
o seguinte · 

PROJECTO 

N. 408-1902 

O Cong1•csso Nacional resolvê : 
Artigo ·unico. Fica. o Podor Exccuth·o 

autorizado a abrir ao MinistArjo d:t In· 
dustria., Viação e Obras Publicas o creliito 
extmo1•dinal'ÍO de 7:263$874, para realizar 
o_ pagamento devido a Ar thur Bello, func-

. ciona.rio d!lo Repar tição Geral dos Telegra
.Plios, do que lhe _é devido tio vencimentos 

- dos exerciciOl!'de 1897 e 1890; fazendo as ·ne· 
cessarias operações e revogadas as dispo· 

. sições em contrario . · . . 
E' posto a YOtos, a.pprovado em 3.. ·d is· 

ctis8ão c envla~o á Comrriissão de Redacção, 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 6 B, de 1901 

O Congres3o Na.ciona.l resolve: · . 
:Art. 1°. Fica·abollda a accumulaçoão ac· 

ti\:ahnen:to c~istênte, dM cadJíras de Jogica. 

do Internato e do E~tcrna!o do Gnnnasio 
Nacional, sob :~ regencia de um s0 c~tthe
dra.tico. 

P<u':\gt•apho nn it:o. Jgua.l Pl'OYhlonr·ia. se 
applical'tl ás cadeira,s de litto l'a.turí\ <los 
allmliuos Intoruatt) o Externato do mc~mo 
G~:mnasio . 

Art . 2.0 l•' ica. o Govcr uo autoriz<l.dt> a trans
ferir, pa1·a as cadeiras crc~das por esta lei, 
os lentes do Gymnnsio Nacional qne raqn e· 
l'Bl'em o que forem julgados competentes por 
maioria de vot<Js dt1 congt·egação. 

§ No caso de requel'erem t~ansfr-renciu, . 
para. a mesma cadeira, dous on mais profes
sores, t01·.t preferenci:~. nquelle que r eger a. 
cadeira de m;tteria analoga.. ou que threl' 
tivc1• sido a pprovatlo em concurso anterior 
para provimento d a. CD.deira. quo pre
tender . 

Art. S. o As cadeiras vaga.s em vil• tudo 
dessns transferencin.s s01·ã.o providtt:; por 
<:oncurso, de accoruo com o <Wt.. 51 do CoLligo 
ele Ensino. 

Art. 4.• Rovoga.m·sG as di sposi.;·tic~ em 
con tr<wio. 

São suoce~~iv:.'.mente posto a YOtos e ap· · 
proyatlos em 2• d.iscu~são os sc;;;-tlintcs ar
tigos <lo 

PROJECTO 

N. 18 A.-1002 

(V!!lc P"'l'• "li-! do presctc Yolumo) 

'0 Sa·: Prealde ote a nnuncia avo .. 
ta.ção do projocto n . 105, de 100.2,' c que,. 
havendo um substitutivo do 81·. Padua. Re
zende, ,·ao submettel·o a votos. de prefercn
oia., caso não haja reclamação. 

O Sr. Padua Rezende (pela 
o1·dem) - Pede preferencia. par a -o projecto 
c1ue apresentou, ·em substituição ao pri .. 
miti\·o . 

()_,Sr. Presidente declar a que é' 
justamente o substitutiYo que ,.ae S<ll' vo· 
ta<lo. 

O Sr. Bricio Filho ( pef.a oi'dem) 
- 'Sr. Presidente, rapidament e encami
nharei a v·otaçã.o deste p rojecto. 

Y. Ex., conforme deliberou, vae submet
ter á votaçãJ, cas'..l ·Dão ha.ja reclamação, o 
substitutivo apresentalio á consideração da. 
Casa péla illnstL·a.do representante dr. Minas, 
o Sr. Padúa. Rezende . 

Embora. infon:;o ·ao substitút ivo t al qual 
se acln ela bo1•a•io, não ter(li duvid:t em 
votar a f,"·or éio mesm o. diante .de decla· 
rações que mo foPam feitás. por val.'ios . col~. 
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lcga.s IJ.UO pretcndom emendai-o conYenien· 
tomen te C lU s~ Lliscus,?ío. 

Não sendo agora o momento p~na di~ctttir 
o ;t·;sumpto, não tenho de reeuit;tr os mo ti r os 
por qtte combati o projccto. 

A p'l'incipín eu dis.se qno cr;\ contrn. o pl'O· 
jecto, tal qual estava; depois, annanciou-sc 
um substitutivo c dccln.t•ei llllO, nii.o tendo 
íntransigencias nesta questão, aguardaria a 
aprosentaç~'i.o -Jo snbstitutiYo. Elle snrgiu, 
jà cscoimado daqnella düpo;;ição, do § 4° do 
n.rt. 1°, disposiçãl.' que coutinlm ttm mono· 
palio odioso. 

O monopolio cst<t morto, be:n llliJr~o e 
faço votos para quo seja. conservado perpe
tuamente mtsopulttn•u.. (Apoiados.) 

!I! a~, Sr. Pl'esitlcntc, assim como cst<t cla.-
1Jorado, o snbstltuti,·o t.em ;rr;wes inconve
nienies. E' pt•cciso esta.IJotecer hem n.s cou
:>as, collocaL' tud:J om sou~ jn$tos tcr·mo.;, 
climinaL' aqnolll' imposto do 5 . ..;, que aiTllh (· 
gl"l\Jl<lo, quu aiotla ó pe~ado, rttlO ainda é uma. 
solJl'ocarga nos hombt•os tto contl'ilmintc. 
( Jlj)Oiad os.) 

Nostn.s condições, Sr. PL·o~idcnte, accedQndo 
:1.~ declar(v;õos de alguu~ collcga~, que en
tendem que pouomos aproveitai' a itl~<l. ca
pital, corno llffirmn, om aparto, o illustl'O 
representante do Rio do Janeil•o, o Sr. 
Dr. Henr.i<IUC Borges, não hesitarei em u.p
provar o suhstittltivo, sem que, com isto. 
1ique com a. minha a.pprovaç~o l!ypotlwcada 
em 3"- di~oussã.o • 

Espéro as modificações, ficando com n. mais 
completa. independencia pa.ra rej~itar o que 
::tgora é yotado, caso as alterações não me 
satisfaçam. 

O que dou, SI'. Presidente, eu. quo com
bati. o pl'Ojecto, votando agora em favor do 
substitutiYo, é ·uma proYa de que niio sou 
intolerante : quero que se estabeleça dis
cussão, qlll3 seji~ trtwado debate conveniente 
o que' os doutus na materia Yenham t1·azor o 
o seu concurso preeioso. 

Já algumas asperezas foram aparadas; o 
monopolio ostá morto; provavelmente ou
tras asperezas serão tambem destruídas e 
póde ser que cheguemos a um accordo e que 
o projecto 1ique em condições de prestar 
serviços rea.es ao paíz. 

E' por isso que, contrario ao project.o, 
Yoto a favor do sub.>titutivo, não porque 
perfill1e os seus dispositivos, mas como um 
meio de favo1•ecer mat•gem a uma solução 
l'azoa-vel. 

Era.m estas as declarações que tinha. a 
fazer, ·no sentido de encaminhai' a Yotação. 
(Muito bom ; muito'bem,) 

B' posto a votos e approntdo em 2" tliS· 
cus~:to o seg-uinte <.tl'ti~-o 1'' do 

Sl"l1Sl'l1T'l'l\'0 

Ao pl'ojecil! il. 1()5, de l !JO:J 

O Congt'e,;so Xaciu11u.l UllCl\ J' • : 
A1·t. 1." A m:.t.t'ca ~ fogo, tJU rJn<1lrtuor 

ontr;t qae fo1' adopta.[a pelu Poder E.xecuti1·o, 
sobro '' b<>se di1 llUJHCraviio, fa;r, pro\-~t da 
propriod<ttlo dos anínn.os m tt<n', ca\·aJlm· e 
Yflccnm om totlo o tol'l'itol'io cht Republ ic~t . 

§ I. o Pm•a quo a. nl:u'c::t possa gozru' das 
gaeauths cht pl'OPt'iedade, é i ndispensavel 
rtne so.h ins·n·ipUt no rcg- is;l'o publico que 
fot• designado p,:lo l'od,•I· J•;xocuti \'O. 

~ 2." O l'Cgis~ru dJ. marca g;u·.tntir<i a o 
propl'ict;:.do, <J.h':n,\ <lil. <1cçiíu cd mitMl cunh·a. 
a u~nrpaçii.1J e a imit:lção !'t':w dnlcnta o di
L'0\1,o ;t intletnnizaçfio pu1· <tCç:'io civil. 

!i 3. '' 1\ tr•:tnsmiss:"io <1:3 propl'icd:t1lo somo· 
1·ente ~~' pro1·;n·<i, ~,)ml.'nto pdos cm·!,illca,,[os 
talon:tt·w~ d:-' num''l'.uilO pt·ogL·es;i l-a . 

§ 4." O Porlet· K"ecuti I'•J, a.hlm do sol!<J 
atUtesivo de lllO rui~ no ccl·~i!leado t;.~lonat•i:» 
ptu•a co.utt <l.nitwtt vendid<), cobrar;t m ttis u. 
t:txil fixa de 5s000, pelo rcgistl'u d:.~ nun·ca. 
rospclta.rlus os dil·eitos dos K,;t:t<Jus rm pal'k 
que lhes for p1·iva.th·n,, 

O S1·. ~Ianoel 1"ulgencio (pela 
ordem)-S1•. Presidente, o a,ssumpto quo se 
ostá vota.nd.o é importantíssimo o p6rle ser 
que a.!gunsdos meusillu~tt·e~ collc;:-as ostojam 
LloscLPBl'ocbidos. Po1• isso, peço a V. E~. que 
faça. vcri!ic:u· ét votação. -

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
tel' sido o ar.t l • do projocto n. 105, do l !J02, 
appt•ovado por 66 votos contra 4i; total, 11::1. 

Em SAguida., são Sttccessivt~mont~ postos tt 
votos e approvados om 2~ discu~são os 
seguintes arts. 2•, 3• c 4• do referido pro
jecto n. 105 : · -

At•t. 2. 0 O Poder Executivo abrít'á con
curso para adopção de um systoma. de mar
nas, contra-marcas o f'ignaes a s·er adopta.do 
para o registro da prop:iedade semovente 
de que trata a prosonto lei. 

Art. 3. • O Poder Executivo consolida.ra n:1, 
regulamentação desta lei tudo quanto lhe for 
applicu.vel da lei de 14 de outubro de 1887 e 
decreto n. 9.128, de 31 de dezembr o do 
me~mo anno. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contL'at'iO. 

E' considerado prejudicado o projecto 
n. 105, de 1902, pela approYação do substi
tutivo que é enviado á respectiva Commissão 
para. ser convenientemente l'Jdig Ho . 
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E' approvado em 2n discussão o seguinte 
at!igo unico do 

PROJECTO 

N. 353- !902 

O Congresso Nacion'.\l resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Execu tivo a.uLo

r izado a. abril• ao ;>iinisterio da. Guert•a o cre
dito ext.raoedinario de 479$624 para a.ttendCl' 
ao pagamento, do corrente a.nno,do orden:v!o 
que compete ao ex-.mestre da g~mnasti~a d a. 
exlincta. Compa.nbm de Apr.mdtzes Arttfice~ 
do At•sona.l de Guerra. do Estado de M<1t.to 
Grosso Antonio J•Jão Nepomnceoo, fazendo 
as necossaria.s opcraçõe~ e revogadas M dis· 
p.>siç&Js em contrario. 

S;lo succo.<si\·amcnl.c .Posto.i a. votos c 
:..]>provados em ta di~cussito, os scg\fin~es 
t\rtlgos do .• 

I'RO.JECTO 

N. 382- 1902 

O Congt•osso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica. o Governo n.utorizado n. pagal' 

a. Augu~to .Joa.quün de Carvalho, ex-chefe de 
secç;ío da Alfa.ndcga, do Parti, a quantia da 
7 :915$892. impot•t,ancia. que deixou de rc
ccúcr duran ta o tempo em que e.~te,·c i!Jo
galment.c aposentado, ll.b!•indo p:~.t•a i ~so o 
n eco:>sario cn:di to. 

Art . 2.• Ficam revogadas ~ a..<; . disposições 
em co !I tr.wío. · 

E' a.nnunciada. a votação do projccto 
n. 269 A, do J9U2, reorganizando o quadro 
dos pha.rmaceuticos da. a.rma•la., com as 
emendas a.pres:mta.das (2• discui:!Sào) . 

O Sr. Pres idente- Vae se pro
ceder á. votação da emenda. do Sr. Thomaz 
Cavalcanti. 

O tiir. Tho1naz Cavalcanti 
(pela ordem)- Sr. Presidente, apre.~ entci om 
prim.eiro logar duas emendas, no intuito de 
corresponder, no me11 entender, ás necessi· 
dades do serviço pharmaceutico da armaria ; 
mas em seguida propuz outra., declarando 
que, si aquallas ca.hissem, deveria. vigorar 
esta, que mandrwn. crear o mesmo posto no 
corpo de pharmaceoticos do exercito. 

Este meu pedido tanto mais justo se torna 
quanto o corpo de pha.rmaceuticos da. arma
da se compõe de um· numero m;)nos d~ I/ 4 
dos pharma.centicos do exercito. · 

Si a este se devia dar um ca.pitã.o de mar e 
guerra, âquelle se devia. dar um coronel; 

sendo este o motivo J>Ol'que apl'esentei a. 3" 
emenda. · .. 

E como a. Commissiio so p t•onunciou contra 
estas emandas, e ou não desejo con~1·ariar a 
lllustra Commissn:o, peQo a retit•:.uL.'t das dua.,.; 
primeil·as, solicitando, no emta.nto, a nttcn· 
çiio da ~amara pa,ra a ::a, quo, além de cor
respondo: a uma. necessidade do serviço no 
exercito, ob:Jdccc a um preceito coostitucio· 
nal, fl na! o do a.rt. 85. 

Desde qu:} S3 crea. no cJrpo do pha.rmacen
ticos da. armada. um loga.r de capit ão de mar 
c guel·ra, t •Jl'U \·se necJssario, em virtude da. 
disposiç.i'i.o do art. ~5 da. Constituição, a crea.
~·ão do um posto equivalente no oxeNi1o, 
maxirne quando e.~te corpo é quatro vezes 
maior do que o da. a l'mada. 
~ para que o projecto nã.o seja embara.

çado, si fôr a.ppromda. a minha. emenda, cu
mo ospor.>, ou pe(,'o tt V. Ex. quo a faç:~~o sc
pa.rar tlo mesmo para constituh• projecto em 
l!Cpara.do. (Muito úcm ; muito bem). 

Consultada a Camara, é concedida. a reti
rada das duas emendas pedida polo Sr . Tho· 
maz C<W<\lcanti. 

Sfi,o succossivameote postos a votos e ap· 
provados em 2~ di~cussrw os seguintes ar
tigos do pt•ojcct.o n. 269 A, de 1gu2: 

O Congl'esso Nacional decreta : · 
Art . l. • o· quadrv dos pha.rmaceutlcos 

da a1•madtt ':et'á constítuido pelo. seguinte 
fórma.: 

1 pharma.ceutico·chefc, capitão de mal' o 
guetra ; · 

1 pltarma.cll:Jtico de primeira. classe, ca-
pitão de f:a.g11.ta ; · 

2 pharmaceuticos de segunda. cla.sse, ca
pitã.os-teneutes ; 

5 pharmaceuticos de tcrceit·a classe, pri
meiros tenentes; 

5 ph:wmaccuticos do quarta. classe, se
gundos t :!ncntes ; 

6 plla~macauticos de quinta clasJe,.guat~
das-mariuhas . 

Al':. 2.• O posto lle capitão da ma.t• e 
guofl'a., .Pharmaceutico-chere, será. sempre 
p1•eenchido por accesso nol'espectivo quad1•o, 
de (>.f:COt•Jo com os principios d 1 legislaç..'\o 
em vig ll'. 

Art .- 3,• A idade limite para a. .rof-.~r.ha 
cvmpulso\'il.t dos offiéiues deste quad1•o serll 
a. mesma que vigot'a para os machinistas 
na,vae~ (de::reto u. 810, de 18 dezembro 
de 19J l ). 

Art. 4. o Fica. llerogado, nesta par te, o 
u~creto n. 785, de 1 L de setembro de 1901. 
. E' a.nnunciada a votação· dá. sPguint e 

emenda do Sr. Thomaz Cavalcanti : · 
« Fiel creado, no corpo de pha.rmaconticos 

do exercito, o posto . de coronel pharmac('U
t ico, em obsot'va.ncia ao disposto no a.rt. 85 . 
da Const ituição da. Republica. » 
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O Sr. Carlos Cavalcanti C) 
( pcltt ordem ) - Agora., Sr. Presidente, é 
occa~i ão oppot•tuoa para o relator da c,>m
missão de l\larioha e Guerra, neste fe i to, vlt' 
dar ;l Casa os motivos qae levaram tt mesma 
Commissão a. apresentai' este projeoto, o 
oppôr ;tlgumas ol:!jccçõDS ... 

0 SR. PRES! DENTI·: - V . • E~. não llóde 
oppôr objecçõcs ; a m u.tvrht esüi oocermd<t, 
não tem discussão. 

0 SR. C11nLO~ C AVALCAXT l - I<;' pal'a onc..'l· 
míohur a vo'.ação que pt·etendo f<~zer :~lgu
mas pondel'tl.ÇÕ«.>S. 

O SR. PRES!DE:STl·: -O projccto ji f0i 
votado ; va.e-se vota.L' a c mentia . 

O Sn. CAnt.os C AL\I,C.\XTr-0 nohl'c Depu· 
h do pe lo Ce wll M:ab;t dl} l'm:m• t•cl'et•on•: las 
ao projcoto aa Commissão [lü ?>larinln~ e 
Gutll'J' tl ; antecip HL purhutr>, o montenw 
em qtro dcvb f•dhu· solwe .~ua~ tlin'll'.~a~ 
ementfas . 

Espere i qt~e V . Ex. 1\l1mlnt:\ia,:;:-~!l a. t111ie>\ 
omrnda, com :\ qual :1 Cornmls~úo est<l rio 
n.ccOt·do , pa.ra cntii.o, faz.Jndo !tlll t·e~nmo <h~ 
considerações de S. Ex., úizCL' o 'luo pcnstt :t 
Commi:>~à.u du Mul'inlHI c Guel'l'a ::t. t'espeito 
dc.st~ omondn. . 

O nobt•c Dcpuf.ado foz :llguma~ consídcJ·a.· 
ç-õos, as quac~ cu nfí.u podia 1loixa t· tlil viL• 
objectar , purquo S. Ex. oucarmt o pro.jocto 
unicamente como attellllemlo ao pc:;;;;oal cx
i.sten te nas uuas classes, exerci to c <u·mada.. 

Não foi este a.bsolui,amente o cri tcrio IJUC 
seguiu a Commb.~ão do :Marinha e Guel'!'a 
quando elaborou o projecto, n lio . · 

A Commissão de Marinha e Guerra, uma 
Yez que S. EK. retirou as duas emendas, 
cont ra a::. quac.S· clla ~o de\·ia tn(l.ni fc.:tar, 
dect<l.rt~. por tnau intermcdio,quc não pOdo se 
oppor á. pil.ssagem desta. ultima , pot' fJUe esta 
llltima a.ttende a um principio es~abclecido 
na Constl r.uição Fedet'i.l.l. 

Ma·s, <:orno jú. ti:vc occa.~ião 1.l~ . dizel' 1.\JU 
lluas discussões nesta uasa, o dispositivo que 
S. Ex. que1• intercalar no projeoto não cabe 
absqltltamente noHe; basta. di:r.er-~o que, elll 
um caso, S"e tratada corporação de Mal'inha 
e em outro da. corporaç-ão do Exercít'J, c m11 
Pai'ece m a.is curíal que esta omcmdt\, n.cceita 
pela Camara. dos DeiJUtttdos, constitua pro· 
Jecto em scpa.mdo. . 

0 Slt . BRICIO FILUO-Jêl o autor ]JUi!iu. 

0 'SR. CARLOS CAVALCANTI - Perfeita,. 
mente l e eu venho, em nome da. com missão 
de Ma.rioha. e Gu.erro., dar 9 . meu a.p Jio a.o 
pedido do nobre Deputado;· além de. que acho 

· (·)Este discurso não foi revisto llelo orador. 

qnc c:.tb()l'iw melhor este projccto n J proj~ct.o 
~oral l'Uot·g~ni;.and•J o corpo d•J c~erc1to. 
(Jl11i lo l1em . ) 

Em ~egu idt1 é po3t:t t\ votos u upprovad~~ a 
rofel'ida em c nda el o Sr. Tlwmaz C<L ~· <tlcan tr • 

O s ..... p .. eside).\.te- Em virtude 
do art. U2 do Regimento, es\.a e mcnúa. ser<t 
destacada para cón.~t i tu i>' projcoto em sopa.· 
rad•J. 

E' pa.~to a. Yotus c appl'OY:t.~o 0111 tliscnss1io 
unica. o enviado ;~ ComiUiss;.to do Rodacção 
O segLlÍ!I I C 

PROJECTO 

N. tO•l - 1':!02 

O <..:ong1·cs;o N<\CiiJII<\1 L'C$olrc: 
.\rtigll Hnic•J . Ptu•a os c!I'l!it·;s 11<\ a.poson· 

t:~t lut• iu.. s ~ 1·: i coll h< lo a.o J.IJ', I 'l)tlt••• Uia> Ca.t·
IICÍJ'<l , 1101 qua lidade t!c dirt)Cfu l' d 1 li •.JSpido 
Nit l.!illllal. tll! Allon;t, lu~. o tempo t•nt 1[\l!l se!'· 
l'iu no m:~~mo cst:thclecimonto, rJU~tn .io ora 
:1tlruin!;tt·atlo r rola. S:Lntit C:t~il rlc \lisoric~n·· 
tli'.L ; t·eYo:;adtt~ as di~po.>i•:õe; ern conk:Ll'l'.l. 

1·:· pos tb a l'o !.<J~ o appl'oVa<lu em di>cm:sii.o 
nnica.. o env:<t<lo à Cvnuni~são Llc Roüilcção. 
o seguint~ 

P l<OH:C1'0 

N. 17 - 10:1:: 

O Congresso N<lcional l'C> :J ln~: 
Arti!t.'.l unico. E' o Governo a utorizn.Jo a 

conccdCl' au 2° e.;c t•iptut·a.l'io da lJ ~legaci<\ 
Fi:;c<ü do 1'uusoul'o ~'elet•:ü no E:>pil'ito ::ia.nto 
Ubaldo lta.m:tlhuLu 1\Iai<l seis mezos tlc 'li· 
ceuça., CJ lD Oi'danatlo, p:wa tt•atar de sna 
sande onde !lu 1:anvim·; l'Orogatl:15 as tlL~po· 
slções em contl'J.I'io. · 

O §l' . ..JoaquiJll Pires (p~lct Ol'
clem) r CtlUet' e ob t~ru dispcMa do impz•ossi o 
para seL' votada a rethtcçii.o tlna.L do projec to 
n. e B, de 1901, que se ach(l. sobre u. Meso.. 

Em seguirlo. é sem debate approvada a. se
óUínto 

REDACÇ':;: O 

N. 61- 1903 

Retlacçao {Zna~ do p1·ojecto n. 6 8, de 1901> 
guo decla1·a. aiJot.ida. a a.ccumt~lu.ç,zo das co: 
cteirCtS de logica e ele littcl'atum do Inte1·· 
nato e do Exttn'ltato do Gymm!sio Nacional• 
so/J a reg8ncia de um só cathetlr·atico, e dú 
oull·a.s p1·ovid~t.cias 

O Congresso Nacional resolve : 
Art . I . o Fica abolida a accumulaçã.o, 

actua.ltn('ute exis~nte, das cadei'ras de logica 
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do Internato e do Externato do Gymnasio 
NacionrLl, sob a regencia. de um só cathedra· 
tico. 

Par<tgt•apho unico. Igual providencia se 
appllca.rá As cadeiras de littm•atu t•a elos 
alludiclos 1nternato c Extol'nato do moomo 
Gymnasio. 

Art. 2.• Fi e~. o Govemo au torizado a 
transferir para as cadcir<\S crea.das por esta 
lei os l1mtes do. Gyrona.sio Nacional quo ore
.quererem e que forem julgailos competentes 
por maioria de votos d~1 congt·egacã.o . 
. § No caso de roquerer·em transf(lrencia 
para a mcsmn. cadeira dous ou mai~ pl•orcs
soros, terú preftwencia aquollo qae reger a 
cadeira de materia analogn, ou que tiver 
sido a pprovado em cuncurso :~nt<nior .p~wa 
provimento (l ;t cl\deira q1) 0 pl'oteniler. :' 

Art. 3 .0 As cadeims vagas t•m v.jl•tnde 
dessas tra.nsferencia.<J seriio provida.~ lJOl' 
concurso, tlc a.ccorJ.o com o a.rt. 51 dú Codigo 
de ~:osino. 

Art . . 4. • Rovogam·sc <ts di~posil,'líCs em 
contrariO. 

Snlll. >las Commis3ões, 8 de julho de 190:~.
lJom{nfJO$ GuimaJ·ües. -,l[<moct Ful;;·moio.
H el'lll eneoilrlo de l{o;·acs. 

E' o projedo enviado ao Sona.do. 

O Sr. P••esideute- Estão finJas 
as ~otaçül':s; passa·~·e <i. materla. em dis
cussão. 

E' annunchtda :i 3a clí.>cil~sU.o do projJcto 
n. 44, de 1903, abl'in:lo á verba Ci" « Sccre
tó.l'ia do Senado Federa l 1> do Orçam:Jnt o do 
·Ministerio da. Ju:;tiça. e Nego:~ios Iuteriol'CS, 
pa.x\ o cxorcicio de 190·2, o credit~ :mp].JlB
mentm· de 491$088, para. pagamento a um 
-p orteiro, dispensado com todos o~ vonr.imen
·1os, e a. um continuo, !o:rar creado. tudo em 
virtude da deliberação llo Senado·dc 6 de de· 
zembro de 11102; com sttbstitut.ivo da Com
m issão .. de Orçamento. 

· Ninguom pedindo a palav1•a,, é · oncel·ru.d<L 
a discu~slio c a.diadu a votação. · 

. E' amúmclada a, 3a discuSsão do projecto 
. n. 45, da 1903, autorizaodo o Poder Ex
. ~cutivo a abrir n.o Ministerio da Justiça e 
: Negoclos Interiores o credito e~traordina.l'iO 
-de 4: 200$, em ouro, para atten~er (L despeza. 
· oom a manutenção;. no estrangeiro, com o 
alumno da; Escola Polytechoica Asdruba l 
.Teixeira de SoU:~,.qne, em 1901, obteve o 
premio de que trata. o Codigo do Ensino. 

· · Ninguem pedindo a. palavra, ê eucet•rada 
a discussão c adiada a votação. 

E' a.nnunciada a 3"' discussão do :projecto 
n. 413, do 1903, autorizândo o Poder Ex
ecu.tivo a,. abrir ao MinMerio da Justiça. e 

Negocias Intoriore;> o ct•oclito oxtt"Uordínariu 
tle 17:250$, sendo 13: 250::; para indomniza.
ção ao Dr. João Vieira. de Araujo, professor 
da Fr~culdade de Direito do Recife, da des
peza. de impressão de duas .. obra~. o 4:000$ 
para })ag<~r :.1.0 masmo professo1• o p1·emio 
a quo tem dil•oito . · 

O Sr . llal"bosa. J,bnA. ( ·)- Sr. 
Presidente, tambem n().S escolas militares 
publicam-se ol)l'aS de valia não inferior 
áqrwll1t que mereceu o pl\Hriio para. o qual 
se solicita do Congresso ~aciona! o credito 
in dispenso. vel. 

Ni'io sei P,1 l' que motivo o Gqverno não tem 
ainda pellldO o credito indispensa.veJ [~o pa
gamento <ll~sses premias, no que uiz respeito 
aus memoros de cshbeleclmcntos de ensino 
milit..1.r . 

J!:;;tou, ]JOrl;m, inlbrmaüo que, em rolacão 
a estes, ha. dua.~ ob1•as <lo gra.nde morec.i
meni.o, publica•la.s por um eminente profes
sot• d:l E~cola Milita r desta. Capital. 

A coogt'ogaçã:o respectiva já se llronun· 
ci<>Lt JJO.~ tc1·mus exigidos p 3Lu codigo da.s 
disposiçõc~ qu-1 regem o ensino supo1•ior, opi
n~~ ~~do que taes ob1•a s merecia.m o pr•e1nio. 

Refi rJ·rne ao exccllente tratado elo meca
llica. ab'ltracta., devido-á geanda competencia. 
do St·. Dr. José Eula.lio da. ~il.ia Oliveira ... 

O Sn. CARLOS CAYALCA~TI-Apoia.do. 

o Sr. BAR"BosA LmA-.. . a ao tratado não 
menos valioso de hydraulica publicado pelo 
mosrno eminente 1)rofessor. 
· Trata-se de um dos membros do magisterio 
dos mai3 operosos, tlos nmis modestos e.. dos 
mais distinctos de ostabeleoimento do ensino 
milital'. · 

0 SR. CARLOS CA.VALCAi'iT! - Apoiad.is
simo. 

O SR. BARnosA · L tMA.- Por motivos que 
deíxo.de exam inar, de esmerilha.r,oão solici
taram o~ poderes competentes d;.~ votação 
desta C:1sa a da outra do Congresso o era
dito iodispen sa.vel a este pagam~nto . En. me 
permitto mandar uma emenda ao proJecto 
em discussão, estendendo o :pagamento do 
premio de que cogita es tP. pl'OJecto áqnollns 
obras. 

Esta emenda servira como provocação ao 
poder competente par~ que, inform_a.ndo-se 
junto delle, a. respeetn·a comm1ssa.o nos 
informe JlOl' suá. vez l1a.bilita.odo-oos ·a vo• 
t a.t• a ve.rha indispen~aver a att.ende1· a este.· 
digno professor, da. mesma fórma. por que. 

(') Este drscu•so n·ão fo i revis.\o ·pelo orl.llot. ·,. 
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'/!l.lllOS a tiender au digno len to d<t E;;coht <lo 
Recife, Sl'. Dl'. Joikl Vicim de Ar anjo. 
( .li~eito bem}. 

}In.ndo á Mesa a. minha emenda. 

Yem á ilfesa, é lida, o.poiada. c cnvbda 1i. 
··commissiio de Orç<'\.ruento a seguinte 

titll) du .lhe SCl' l.l:\gct" qtm!Hh <le WO: 17-189130· 
a quo foi .~ondem nll.ua-dizi;t dle-n. F;~.M.:ndn. 
:\faciona.t, em acç:Lo q_uü ll!C moveu o ])Cticio· 
!l11l'iO, pa.t'11 sor indemniz<tdo dos IH'<ljnizos 
que 'oíl'reu com o atrcbauhJ.Jnimto, no E~ · 
tauo <lo P:n:ln:i, de ga.ilo mua.r, c:w<1 lhtl' e 
va.ccnm, por •Jccasiio do S:!t' csso l?.$tlldo iu.
ntdiúo pelos rovol.to~os. 

A Commis5li.DLIO Ot•ç•amcnto, tondo tlnvidaa 
a.oo .'c<L da impJl' b.nciu. a. ]lag;u, conaultort .o 

(;lo~o,·ojecto n . 4ô, de 1003) GoYerno, c es:e cmre~posta. rlect:wnn qne 
Acc1·escente-sc: -e ruttí.> lO: oo··1!) <lc pr<Ímio o crc IH·J <leYin moot:1e <Lpcna~ i\, q'1anth do 

.a srr pago ao Dt'. Jo.~ô Eulatio da SilvJ. Oli- 84. 755:;> 170, jJOl'<[U\J, <<:tchanJo. ,;c j :i :.~ sen
veiNt, lente da. Escola. Militar, pe!a.s sua,; tença J?<l.SSatla. em julgado, com 1·elaçã.o á 
duas obras didactic..~..s _ Tt•atato de mocn,- cit.ad:J, m>pML<\llCii1, o proctll'J.llOl' g ot·;Ll da 
nica 0 compendio de llyur<\Ulica. H.opu blic<~ não poutle mais oppôl' cmb:u•gos, 

S I 
- 8 1 .., por haver oxpir::ttlo o pra:w para. isto.» 

'a o; d:4s ses~oes, l c julho do 190.:>. - (Jua.nto, llOl'úm, <ws t·e.~hntes 15: '1~J:;;_··780, 
.B <trbos a Li Jillt , onton•lcn o i 'odct• Excl!tttiro que não tlovia 

Ninguetu mai s pedindo a pa.!avt•a , ·j <mcnr- :J ti' oll'oc~u:~do o pa.gamcnto.porquc •~ F:·.:.cnda 
l'D.da 3: Lliscus~ã.o e adiada a votação, aLL': que Nacional n'ío tioha. si.!o cit.;~cl: L p :u·:\ a c:x
a rospect.iva Commíss~.o d,, :rm.t·oret· soht'e a. ocnçiin, como dotol' lliÍIJa o 1Lrt, •H!9 ,[o l'Ogll· 
omenda. olft~recitltl , !:\monto n. i :s7, •LU !850. 

E' a.nnunciada a. 3·' discnss..'ío do pt•ojccto Ot•a., St•. Prcs'donto, o. commissii.o, em ~eu 
11 , 47, do 1903, n.ntorizando 0 Pollot· E:t- par.•ccr, !'i.lznnilu sm~s as inl'ormaçü •s ~orer-

uamonti.lllS, teve que conc<lllct' 1.1 el•cLiil.v, por 
octtt ivo :1 abl'ir uo Mini8tet•io ihl Justiça C· SOL' nm C~l~u de ,;onten<;<~ pa~sa<la em julga.<.lo, 
Negocios Interiores o credito cxtt•aordlot~l·io visto qt~a 0 pt•ocumdor gorat d:1 n.e1mbllco. 
de 4.:900$, sendo: senllo ~:540S rxu·u. attonrlor doixal'<t puss:u· 0 Pl'D.Z•J ptwa a opposir:ii.o de 
á despeza. com a pilblicaç:~o tia «:vremoria emba.l'gos. 
Historica» da F<tctddadc do l\1cdicina da 
Bahia, relativa aos annos tle H:IOO o WOl, c POl'qua o> cml:urgos não l'omm opllostos 
9 d . 0 d em tempo ? 
~ : 360$ com a a Revisla tlos urso.ç a. mesma Estava. tão dara a. situaç;ão qno convinha 
Faculdade, concerneute ao <tono de 190.2. não OIU Pl'l\gar todos os r .JCursos y 

Ninguem pedindo a. pa.lavra, õ encerrnila. a E' de ha.b.':.to, emiJur<t não ~mjt. d(; ohríg-o.~c:W, 
· dis~ussão e [~dia.da. a. vo ta ção. lauçar mã.o · de todos os recm'iios que a lei 

E' a.onunciada a 3• discu;;são do projecto faculta. no.~ jllcito;S contl'a a Fa7;enda Na.~ 
11 . 113, de !902, a.utori7.<t.ndo o Podct· E:<\- ciouttl. 
-ecutivo t\ a.bi•ir no Ministel'io da .Justie::L 0 Deaote da .sentença,, só nos resta. ordenar o 
Negocias Into1·iores 0 credito e~tl'ftOrdiuario pagnmento. No momento d:: fazol-o, porém, 
de 4:200$, ao camhio par, para pl'Cmio de den3mos la mentar <1ue fvssem abandona.d.QS 
viagem ao a lnmno da Faculdaue de Medicina. r~ut•sos 1'acu!ta.dos.pel:1 lei. 
da Bttb1a.'Autonio du Pl'itdo v().U<u.la.t·cs. Podem ter sido re.-;peitaveis os mot~vqs 

que influíram par a o ab()..ndono dos embargos. 
N.ing~ern pedindo a pala na, é enc.erradJ, a; Mas o que é cert.o é que elle~ não foram 

discussão e adíadà. a votação . · pa.stos cru pl'iltiCit e agora só nos resta. pagar. 
E' annuncia.da. a 3'' disctlssã.o do prQjec.to· O Senado descobl'ill urna nova. llermene.tV · 

n . 372, autorizando o Potler ExecntiYo a. tica. pat'•'· embaraçar a p<•·~31tgem dos projecto~ 
<\bl'ir uo Ministel'io tla Fazenda o credito. de creclit '· mesmo em casos de sentencas · 
.extra.ordinario de 84:755$.170 parll. paga- ])assadas em julgado. Isso ú lâ com ellc •. 
monto do ca.pittio José Eeereira dos Santos Votemos e aguat•demos a sorte·Jo pro3ecto 
em .:Virtude de sentença pa.ssada em jul- no outro ramo do. Podei' Legislativo. (Mttito 
.g<>.do. · . bem.) 

O Sr . .Bri.cio Filbo- Sr. Pl'esi
dente, este projecto foi ela.boi·a.do pela Com
. missão de .Orçamento em '22 do novembro 
d e 1002, em virtude· de mensagem endere· 
çada aa Cong;·esso Nacional pelo Governo 
pa.ssado: · 

O capitãQ José Ferreira dos. Sa.ntos.dirigiu 
.uma petição ao Congresso Nacional, no sen· 

O Sr;. Ca!iiSiano do l'Wallieli!' 
m,el)~o-A circumstancia. de sor um dos . 
sigoa..tarios do projecto,.que ora so disc.u,tEJ, . 
obriga.-me a d~r, na. ausencia do. seu rela.tpx:; 
o Sr . Francisco de Paula Ma.yrink, quo não 
foi eleito pa.ra. esta. legislatura., e como mem• 
bro da Commissão de OrçanientQ doa.nno Pí\11>•· 
sado e seu presidente na adual ~;essão, a.lgll08 
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esclarecimentos e informações ao nobre Depu
tado que aca.l}a do fallar. 

Vê-se bem que o nobre Depmado por Per
nambuco como que procurou mettm• a mão 
em saa.ra alheia; e como se trata. de assumpto 
mais du jurisprudencia, si assim me posso 
cxpr:imir, do que propriamente da smt me
dicina, na qual é tão clistincto, explica-se o 
equivoco em q_ne labo1•a. 
. 0 SR. BR!CIO rrLno-Em primcil:o log.a.r, 

devo dizer a V. Ex. que não i'ui elGito para 
tratar exclusivamente de questões de me
dicina; tenho eijtrado em todas as CJ.uestões, 
·ainda que nia.l, como 'í', Ex. tttmbem entra. 
nas questões do llygiene o outr'as. 

em julgado, tendo ido ao Gove1•no as preca
tori~s pedindo })agamento. Ora, o Governo 
não pôde paga1· sem a abertura do credi to ;: 
o então rodin·o ao Congresso em m ensa,gem. 

Nii.o sei r1ue hermeneutica ú esttt a que so 
referiu o meu honra.rlç. amigo e do que C< 
Seoado podm•á usar .. , 

O 8a. Bmcro Fnno.- De que tom usado. 

0 SR . CASSIA NO DO NA SC!MENTO- .• , para 
obstar uo pagamento que tem de ser feito 
em virtude dtl sentenca. passada em julgado 
(Apoiados). Niío sei; senten<ea. pa~sarl<1 em 
julgado, como já. !Us,;e, filZ a.té do brancQ 
preto. (J\J;oirlllos; trocam-se apm·t,s.) 

Sr. P1·esidento. quanto á. :;cgunda parte do 
.· O SR. CASSIA:\'O r·~ NASCIMENTo-O nobro credito, a respeito dv qual a Fazenda. aind:t 

Deputado como que ~o chocou com :vininha. póllc usa.r de recurso~ logaes, a. Commissilo 
obsol'vação: peço a \', l!:x. que não cr~"':eJ·~uc lle Orçamento, n.icrupulo.,·amento, polo or,r;i.n 
nella nem laiYos de co1Jsura. ao seu procedi· de sou I'elu.k•l', o Sr. 1\fa.yl'iak, oplneu po: 
monto; ao contra1·io. ou ia lom·al·o pol(t me· qtu:l fos~e et'~a.parte dcstncadtt. 
tlculosidade com'que estud;; a ordem do dia, Não voj•J, portanto, om '!UO so p OSS:l. 
de modo :L não deixar p1ssm• qualqno1· co11sa fun•f.,'l.l' n irnpugnuç:'1o llo mmt l1onra.do 
que possa ferir do leye os interesses do The· amigo. 
souro; mas ha de l'C•lc\'al'·lUe S, Ex. quo diga .., 0 sa. nmcro F ILHo-V, Ell. me tlc8cnlpc. 
que neste assumpto tl'Ucuu de falou. mas não ouviu com attenção o meu discul'so, 

O projecto em discus8ão refere-se a uma - fi · - d t 
reclamação do capitão Ferl'eÍl'<t dos Santo.l, Nao z lmpngoa.çao; . aclarei que inlw.mo.l 

·quo <~lias nã:} conheço. rodamação pt•ove· do pa.gar, que não havia. romedio, o que eu 
niente do a.rrobanbamento de animaes no apenas pedi li. licença. para lamentar quo não 

se tivesac lançado mão de todos os l'fcm•sos. 
l~stado do Paraná em epocas t•e,·olucional•ias 
que já 11i. yão e, queira Deus, não mais vol· O que ·fiz, foi 11ma simples ltLmcBtação. 

'tem, Vê -se, do proprio projeeto e da exposi- 0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - A h I 
Ção <1Ue o prec3de, que o rectamante pt•opoz Do.rei então outra feiç'io á corrente de 
á União diversas acções, em alguma:; deltas minhus id~'.ls. 
obtendo sentença f<tYOl'l~,-el, sendo a Fctzenda Julgava quo o nobee Dc}mtaJo impugnttY:J. 
Nacion!<! condemnada c usando clla.do recÜl'So lo prujecto ; vejo t1gora que S. Ex. Hllll 
legal de appellaçi\o. carpir os nossos mnlos por nã<> se terem 

No caso de que tratamos, o pJdido ora, applicado no caso, segundo s ua opinião, todos 
quanto â sna primeira. parta, de 8,1:755$, e, os recursos de (1ue se podia l::l.n<,•ar mão para 
qila.nto â segund<\1 de 15:429$; a Commissão eYitar que a Fazencla fosse condemnah a 
$ó acceitou a primeira parte, <1 pa1•te contra e3se _pagamento ; e como a manifestação do. 
~ _quàl já não havia. recurso,. a respeito da meu honra.do amigo não pus3a. de uma ma· 
_qüal hJ.via sentença pttssad<~. em julgado. E nifestação de magoa, muito natural, muito 
't odo o mundo sabo que a solltcnça. passada ,lo·lvavel, que não pôde c olher .o effeito de 
ein. julgado faz do branco preto. (Apoiados.) embaraça.r o encaminhamento ou ,os tra: 

. · Houve um período ero que o Poder Le· mitos legislativos dB um projeeto da Com-
> gislátivo autorizou o Executivo a, dando missão !le Orçamento, que me pareceu á. 
'execução a sentenças féderaes, enirar em primeira vista que S. Ex. queria impugnar , 

· àccordo com aque!les que houvessem liti· mas que vejo agora. que não foi essa a sua 
gado :contra o Thesomo e t1vessom vencido, intenção, nada tenho a dizer, SL'. Presidonte, 

· tendo o n.ooordo por fi in paga.t•-so sem mais sinão que, na ansencia do t•eb.tot> me ~ com
. ' ·(iélongas; mas essa autorização, que figuro]l :petia dizer alguma cousa a respeito e pedir 
--lliP• dous ou tres orçamentos,. está hoje sup· á Camara que houvesse de approvar o pro" 
<pr imida, de maneira. q-Ue nem deSJe t·ecurso jecto. . 

póde lançar. mão o Governo. . Si algum recurso existe contra esta se-
, Como . se de.prehende da pl'OIH'ia exposição g·unda parte, é _bem de vêr q,ue, te.O:d? · o

Que antecede· o pedido de credito , mai~ de Cong.rosso recusado, os procuradores ·_.seç~ 
uma a.cção intentou o capitlio Joaé Ferreira. cionn.es, os reprcsenta.nics d~ fazenda. hão-
dos Santos contra· a Fazenda· Federal; e a de usar. délle. . . 

. respeito dé alg~mas,· na importancia. de Nada mais me cumpre dizer, sinão que. 
c are& · de 84: 000$, · existe- sentença- passada lamento como o nobre Deputado, •• 
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0 SR. BRICIO FILUO - Entii.o aaa.b:~onws to 8. pl•imeira parte, a do 84·:000$, que trans-
chorando em C(!mmmn. (Risadas.) itou em juizo socciunaf do Paraná., U.o QW\l 

0 S!' .. CASSIANO pu NASCl~IENTO - •• , quo houve ~tppoJlaçã.o para . o Supremo TI'ib~n~l 
haJa funccíonarios que n?iu cumpram tão do .Ju;•ttça, qt~c, •Hn gt'itU 1lo ~e9_nr~~~ d~cldtu . 
fielmente, como era pa.t·;t desejar 0 ~eu .confh mando •L sent.cnça 1!~ .llllW ~I.CClOnal, 
dever. ' scn~ença <1uc p<tssou om Julgado, nada h<t 

tnat.; que fazer. Ha, pot'•'m, os oHtL•os 
15 contos e tanto, mas estes a Commissão fie 
Orçamento não ma,nda. pagar .Sinão VV .!!:Ex. 
prestem attençi'io: 

0 SR. ALVARO DE CARVALHo-As palavras 
tlo nobre Deputado não se podem referir n.os 
Srs. Drs. Bo1'ges Montoiro e Angra. de Oli-
veira., funccionar los distinetisúmos. . 

Como se e.:;tá. a. dizer que os funccional'ÍOS 
não cumpl'iram o seu devm·, ou declaro que 
não era o brigatorio, era. facultativo ; e ellos 
podiam não ter usado do l'Ccur~o justa monte 
por entendm·em IJUO as~im convinlta. aos 
inte1•esses da fazenda .. 

0 CA8SIA.:'<O DO NASCl.\!l::sTo - Eu nem sei, 
S1•. Presidente, quom fnncciGnou llOstos 
feitos. 

O Sn. B&rcto FlLllo - Nem eu. 

0 SR. ALVARO DI, CARY.\LllO UÚ um aparte. 

0 SR. CASSIANO DO X.\"CJ:\rENTO- Sr. Pre· 
~hlente, os apartes i'2ítenHlos sobre este 
ponto, tlo hónrado D!lputado por S. P<1ulo, 
meu illu.~tre amigo, mo forçam n. demorar 
ainda n<L tri bana.; 

Eu nã~ sei quem funccionou uesse pr·o
cesso, e ú natural que, sendo o deprecado do 
juizo de secção do Paraná, o procurador 
seccionD.I de lrt não p...Ue se1' nenhum dos 
dous a. que se refCl'C o nolJrc Deputado p:Jr 
S. Paulo. · 

Port;\nlo, om la insto.ncitt nã:J tinham 
esses dJU~ cidadãos que in ter vi r. 

«Quanto, porém, a.IJS restan tes 15:429;)780, 
não deve ser elfectna.do o pagZ~mentu,porque 
a Fazenda Nacional nã.o foi ainda citada pat'a. 
a execução, como m<tnd3 o ar L 480 do regu
lamento n. 737, dl3 1850.» 

O SR. TEJXl,IRA DE SA-EmlJargos á sen
tnnça, po1•que ~mbal'gos li execução contra U;· 

t'azemla nã.o h a . 
0 S~t. CASSIA:-\0 m NASCI~!E :>To-Natu

rahnente t1·ata-~e de ombargus . 
Esta. par te est;i !üt'a tle 11 nc~\.ão c, !p ia n to . 

ú. prímcil·a., diz a Commi,;siio: 
«Ouvido a 1\Jspeito,o Governo infor mou <JUC 

s<'> deve ser por eruquanto attcmlida t~ sonuna 
de 84:7.2ií8170,pot'I[UO, ncha.ndo-se j(l. com sen
tenc•• passada em jl\l~a.do, accre.,co ctne o 
pl'o~urado~· ger;ü da RllllubUca não pódC> 
m:üs oppor cmhargo po!' luw er já cxpü•ado 
o prazo legal para isso.» . 

Jil. Yê o nobre DolJUtil.do qn ' estão pcriei
tamonte discriminadus no parecer• da Com
missão de ·Orçamento as dt1as p:n•tes. Um1~. 
deve-se a ttend e!' o a outra. póde o.;pel'al' até 
que s ~ ns~ tlo recurso legal a róspci to. 

Não sei ai ha quem acredite que possa 
haver procuradores scccionaos que nã.o cui
dem de ~eus deveres . 

[M SR. DEPUTADO-Ha !ÜUitOs. Vejo a.deante, no proprio del}recarlo, que 
houve um11. carta ele ~ontcuç:t. (•.om appcl
la.çiio civel, do juizo ·scceional do Pa.raná ou 
<le appellação pará o Supre1n:J Tribunal 
Federal. 

0 SR, CASSIA;>;O DO NASCIMEl';TO-P óJe. 
ser que os haja. Est;L. visto que não me 
refiro deste modo ao Sr. Dr. · Ca rlos Borges 

o sn. ALVARO D~; CARVALHO _Então ~lonteiro , qtlc ê muito digno c de quem mo 
ainda melhor ., perante 0 Snpremo Tribunal prézo de ser amigo pessoal e com o qual t ive 

a honra de conviver mais de um anno, poc 
os interesses da faienda. foram perfeitamente dendo dar 0 tos~omunho, . portanto, de que 
zelados. · elle é um homem de elevados dotos de espi~ 

O SR. BARBOSA I.mA- Não ha sentença. ·rito e cuja honestidade pessoal est;í. aeiina,. 
Passada em julgad.o. pe~·aote a 1• instancia ? de qualquer duvida. 

0 SJt, CASSIANO DJ NASCIMENTÕ _Está Era O que tinha a dizer,pedindoá. Cama.rct 
· · a approvaçã.o do projecto. 

aqu1 a sentença do Supremo T1•ibunal. (H a Não a~.:redlto na. hermeneutica do Sen iJ,dO 
9utrOjS apartes· ) que far á deste branco, preto. 
· Sr , Presidente, V .Ex. vê o inconveniente Emfim, veremos. Este a.ssumpto vae ser 
de se di seu t ir qualquer assumpto por meio de coromettilo á sabedoria do senado, que ter~~ 
dialogo ; si me t ivessem da.do tempo, eu já. de coflaborar comnosco, e 0, c amara verá t1. 
tinha chegado a meu fim. . maneil'a pela. qual 0 Senado arl'a nj ct o meio 
· lia uina p':\rte do cred~to, jil o disse, de 
~4: .000$, que correu os .tramitos legaas; de fa.zel' passai' .. 
tem sentenca passada. em juigad(l, não ha Ninguem, mais do que eu, é infenso a. que 
II\ais que fazer. Por isso, a Cqmmissão .de se pa.O'ue indemnização a .quem não tenll~.· 
Orçamento dividiu em do11s o pedido: quan- obtid~ sentença do judiciario. 

Vol, III 20 
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A minha. linha. de conducta tem sido 
. soinpre esta: quando qualquer reclamante 

vem pedir, por vi:L administrativa, que se 
lhe pague uma. iudeumizaç.ão.- qualquer, cu 
respondo immeJ.iata.montu: vá no Pode1• .lu
diciario; liquide h1 o ~eu tliroJto c volte . 
Estu. tem sido t\ jurisprutlencia. omitt.ida. na. 
camara dos Deputados. 
. E' exa.ct:uuente o (hso vert·"nte. Esta se

nhol' não veiu por via administra. ti v a.; foi 

E' ttnnunciada a. di;cu.•são unic11 do parecel' 
sobro "as emendas olfe recidn.s em 2' d.t~cussão 
do projccto n. 80 A, de 1903, autot•izando o 
Podo1• Execut ivo a n.brir ao Ministorio da. 
.Justiça. e Negocio8 In t.criorcs o cr•edito ex.
traot•dinario de 1: 180$6i6, para pagamento 
do g ratificações a,os lcntOiJ da Faculdade do 
Medicina. do ltío do Janeiro Drs. Angusto 
de Souza. Brandão e Pedi·o 1io Almeida Ma_ 
galhães . 

:.ao judicia.rlo c liquidou o seu direito. Ninguem pedindo a pa.Ia.v1'a, é encm·rada. 
· Bem ou rual, cst::tmos dcn.ntc de uma seu- -a discussão c ~tdia.da a. votação . 
t{JDÇ!l. do SÍll>I'O!UO Tribunal que pa.ssou em São succcssivamonte sem debate encer.ra· 
julgado, não ba. nada. a. fuzer sinão pagar, dos em 2• discussão os art.'!. 1• e 2• do p ro
chore embora o nobre Doputa.do, la.me.nto j ecto n. 273 A, do 1902, r estabelecendo no 
emquanto pJssa lamentar, / Mu~cn ~acional o lagar de naturalista. a.ju-

.0 SR. BRicio F!Luo-Lamentamos jUIÚos danto da secção do zoologia, e(1nipa.ra.ndo-o, 
e11 e V _ E'<. . . .. para todos os e ffoitos, aos dos assistoa tes da 

referida. repartição e dando outras providen-
0 SR. CASSI.t\1'!0 DO NASCIMBNTQ - 01101'0 ciaS ; ficando adiada a votação. 

embora o nob<·o Deputa do, lamente ou o E' annunciada a discussão unica·do pro
quan~ possa lam entar que .se .oscoem e.ites jecto Jl ; 318, :le 1902, IH'orogando por um 
84:755$170 dJ? Thesoyr;J Federal, mas força. anno a licença. em cujo gozo se a.cba o 4• os
é que elles satam do Thesouro. cripturario da 5" divisã o. da Estrada. de Ferro 

Ningnem ma i;: pedindo a. palavra, é encer· Central do Bt•azil Jo1ío Augus~o An\ unes de 
.16\da. a discussão e a.diad1\ a votação. Freitas . 
. '- E' annunciada. a 3• discus:;ão uo projecto Ninguem pedindo .a palavra, é encerrada 
n ; 23, de 1903, autorizando o Governo a a discussão o a.diada a votação. 

;crear á contra.ctar o serviço stonogro.pbico E' annunciada a. discussão unica do prQ-. 
:para o. Supremo Tr ibuna lFede•·aL jacto 0 , 380, de 1902, autorizando o Poder. 

·· Vem . á. Mes_a.; é 'lido, apoia.d~ e posto oon- Execut ivo a pro rogar p Jr mais seis meze$ 
jul,)ctame nte em discussão, o seguin te a liconça em cujo gozo se acha. o enc;Lr1•egado 

do deposit o da. quarta divb:.ão da Estrada de 
SUBSTITUTIVO 

,'lo projecto n. 2.1, de 1.908 

Fcrt'o C€ntral (lo. Brazil, Manoel Candido 
Cordeiro mas. 

1\"ingne•n pedindo a p::tlavr a , é encer1•ada 
· · :a discussão e adiada a. votaçã.o •. . 

:,--_O Coi;lgress~ N acionai decr.e ta: 
E' annuncio.d.a ,;, 2• cliscussão dl) projecto 

: :; . .J\,rt; · 1 .-• Fica creado no Supremo Tribunal n. 170, de 1902, abrindo o credito necessa.rio 
:Federal o serviço stenographico . · · para plgamento ·a. D. Balhina :Ma1·ia. Netto 
,. :-Ar.t. 2. o Os debatGs , actas e. decisões irão da Costa do meio--soldo a quo . tem direito 
~eJ)do pub~Icados ·no Dim·ia OfficiaZ. à próp,or· como. mãe do alferes do exercito José Netto 
ção que forem tendo logar as sessões e depois. ~imões'd:a costa . - · 
l'cunidas- em'Voll!mes, constituindo os a.unaes . 
. !l ~ .colleccão · das .decisões ·do Supremo TJ'i- o Sr. · oassian.o do Nasei
b.tlllll.I Feder ai. · · · · . ·. · -.nento ~ Sr. Presideilt~? , v:im â t r.ibuna 
,. Art;· 3 ;• Fica. o Governo autOl'izado a des- para i'eftUerer que o P.roject.o n. 170 volte á. 
.'ósMe1' com esses se1•vi~,os · até a quantia de Cómmissão d3" 01\ ;amant.o . . 
~50:,000$ annua~mente •. pod·éndo p lr a ·i§so Let•ei, para. justificar o q uo p~o, tão só, 
'abrlr o necessar10· cred1to ·~ ·. menta a exposição que . precede o.pedido de 
t ·Art. ~·· Revogam-se as disposiçõe.~ em credito : ' · · · 
ooniraxto · ·· · . · «.A Comrnissão de-Or.ça.mento, examinando · 

S. alá .• da~ ~ssõG~, 8 de j.ulho de 1903 . . ~ José det idamente os documentos que instruiril.m 
Eil o projecto .do Senado n. -276, de 190!, q.ue 
· , .,·.~ebio. '· _ · abre ·o credito necossario pa.ra o pag~~oment() 
·.~' .Nlnguen:i pedindo a .pa.la.vra., é encerrada. a. a o: Balbióílo Maria.· Nett o da. Costa dp.meio.. 
.discussão e· adiada a. voiaQão, a té qu.e are- sold.o a que tem direito como mã e do a.l.fflr~ . 
specitíva Commissã.o dê pare.cer sobr a. o sub· do exercito José Net.toSimões. da..·Cost~, é da. 
!!titutivo oft'orécido~ parecer que, só depois de veriftç~da a. qu~n: 
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-oHL neces~aria para. ;~ttendm• oss:t dosp13za., 
·<eja o mesmo upprovoclo, solici~ando-~c do 
uovorno as iniQl'lllaçõcs procis<ls ·" 

P01•tanto, a, Cummís.,ã:o llu Orçamento, 
como ouviu a camam, não diz quo ~o llov<J. 
pagar ou não o (\redito, e .>im quo, só llepob 
de verificada a quantia nccc.>8::.t•ht p:l.l'a. 
attender a eosa de:;peza, seja o mesmo crr.
dito approvado. J:~ se verificou, pei·gunto, a 
quantia necessarla para attender a essa des· 
peza. ~(Pausa.) 

Não compre!1endo e lamento, tendo de re· 
rerir-mo á Commissão de que Ü1ÇO parte 
pela immerocid~t gcnerosida.de de meus col
iegas da, Camara. ... (1Wío apoiados.) 

O Sa. Bmcio FILHo-Pelos merecimentos 
lle V. E.~. 

0 SR. 0ASSIANO DO NASCBIEXTO- .•• q_ue 
se concluisse deste modo o parecer. 
. De duas uma: ou D. Balbina. Maria Notto 
rla. Cosm tem direito a ·que se lhe p:tguo o 
meio-soldo emno mãe do s.lfet'e> do exerci to 
.José Netto s:mões da Costa, c então n Com
mis.>ã.o de Ol·çarnento dévia concluir man· 
da.nrlo pagar, acceitando o :projGcto do Se
nado ; ou essa. senhora. nã.o tem direito a 
esse pagamento e a Comm.issão devia. vori
fica..l-o. 

l\Ia,s, não ê a Commis3ão de· Ol·çamento 
que diz sobre o direito da ps.rte a. receber o 
montepio o meio solllo ; a Commissão só 
deYia dizer i\ quanto monta es~a despeza. 
para. o Til~som·o. ~oi> .este pon~o de vista 
do drspendw dos dmhe1ros publwos é que 
nós, membros da. Commissão de Orçamento, 
exercemo's as nosstts funcÇÕ03 ; não somos 
chamado~ a llizer do direito de A ou 13. 

Par·ece, portanto, que solJr•e este projecto 
deve ser ouvida a Commissão, a. quem com
pete indicar' a c1uantia a que D. Balbina 

. tem dil·eito, o que ella fez, pedindo infor
mações ão Governo, ·que s~ deve pronunciar 
sobre o quantttm. Mas, todo esse processo 
seria demoral' o direito dess:J. pobre senhortl, 
o que eu não desejo defõrma alguma. 

Quero apenas que ae modifique o :pa• 
recer · dtt Commis~ão de Orçamento, o 
qual não me pt\rece <tpto p:1ra transitai· 
por esta. Cas<~,. sem a Jllenor observaç,Ji.o. 

Portanto, l'equeiro que o projecto Yolte (t 
Col;Dmis~lio, porque é preferível que a Coln
missão diga-que o Governo fica . autorizado 

. a pagar aquillo a ·que tem direito a suppli
cante. por m01'te de seu filllo, alferes' Costa. . 

Si o Gov_ernci pa-ga de mais ou de monos, 
isso é questão que diz re~peito á Conhbili· 
dade !lo Thesouro, a repttrtição encarregad" 
elo pl'Ocesso de montepio e. meio-soldo, o não 
me consta que, nessa particular, os filllccio
·na.rios.tenbam jámais·dei-?:ado de· cumprir os 
seusdevereB. 

Pol't:tnto, p:Lt'eee-me rtuc a Commi>são 
dc1·e concluir nit.idamcnte dando o credito 
s olicH:\•lo pelo c ;uv:n·no o ,ifl <Lpprovad" pslo 
Scn:vlu. 

Envio o m•.·u I'CqnoJ•imcnto ;~ ) [es:.t. 

. Vem :i. ).[e~a. 9 iiJo: :Lpoiauo e po~to eon
Jlln1õ:~nwnte e1q, dtscussa•) o sc.csuinte 

l~EQU ~IUMENTO 

RequciL'O que o projecto n. 170. dG 1D02, 
yolte á. Com nlis;.;ã.o de Orça.mcn to, p:H'a mo· 
dificat• SCll pal'CCJl'. 

SuJa rhtJ Sessües, R de j tllllo d e !90:3.-
0assi.ad o r!o ~Ya;,·cínwn~o, 

O @.r. Elpidlo de Figueit~edo 
- Sr. Pr<sidente, o illu~tre DerJUtauo peta 
Rio Grande elo :;;ur, q11e ha poucos momento.~ 
occupou a tl'ibuna, dirigiu uma censura {L 
Commtssão de Ot•çamento, pelo facto dcll:l 
tet' rormula~o o parecer a que S. Ex. se 
t•eferiu c1a. !ll<lndrtt por que o fJz . 

S. Ex. n~o tem <tbsolutamcnto razão . 
A Commis~ão de Orçamento acceHou u 

projecto ora em discussão, tal 'qual voi 1r do 
Senado o :tprc:;entou um reqnerimento pe
dindo que se SI)Jicitassem do Governv infor
mações a respeito do meio soldo de que se 
trata, afim do que ella pudesso olferecer 
uma emenda, dei.ermina.ndo o qttantum. 

O parecer contem, pois, um ('oqueriment o 
o1fcPocido pela. Commissãu. 

O Sn. CM;.suxo 110 NAsciMENTO- Então 
são fnndada~ as minhasobserv:u;ões . 

Ü SR. ELPIDIO DE FIGUEIREDO-SI'. P re
sidente, quando V . Ex. tivet· de slllimettol' 
a votos o projecto terá prefcrencia o t•eq_ua
rimento o!Ierecido peh Commís,ão. 

UMA voz-O requerimento acha· se sobre a. 
mesa ? 

0 SR. ELPIDIO DE FlGUEIREDo-Consw. do. 
varccet•. 

Obtidas as informll.ções, continuará a dis·
cussão do projecto c então a. Commi.~são de 
Orç•mento 1'ormula.1·á. a emeuda., determi· 
na.ndo a quantia devida.. 

Já vê V. Ex. que o.b3olntam ente não tenr 
razão o illustre Deput:tdo, nas observações 
que adduziu, concluindo pela apresentação 
do requerime nto, que acaba de ser lido. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Tuta.-se 
de um }lrojecto de lei e não de r equeriment o. 

0 SR. ELPIDIO DE FIGUEIREDo- O projecto 
veiu do Senado ; a Commissão acceitou-o, Pllc 
dindo; entretanto, ao Go"Vemo -informações 'll' 
respeito dD quantum a pagar -se. 
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O SR. CAS~IA!':O Do NASCJMENTO- V. Ex. Isto não 6 um projec to de lei, c, como me 
está. e11ganaúo. Isto não é dos e:;tylos; a Ca· parece ir1·egnla1' este pa1•ecer, unicamente~ 
mar.~ não vota requerimentos das Con1mis- para salvar, si assim me posso Cl!:primü·, 
sõt>s. . uma certa respeitabilidade desta Casa, paea. 

Na Commis~ão de Orçamento, por ex- que não se diga qu~ votamos pa.recercs me
ernplo, si o rel:1tor pr•ecisar· de int'ormaçües no.s pensadamente,penso que custaria pouco 
do Govm·no, sob<·e assum-pto sujeito ao seu approv1•r o meu requerimento, pa.1·a os
estudo, faz, po1• escrípto, um requerimento p·Jpcis volti\rem á Commissã.o, <J.ftm de se1• 
ao presidente da Commissão e este, depois sanada esta falta. 
de o deferir, remette-o á Secretari<l. de~ Ca- Longe de mim o intuito de contrariar o 
ma.ra, para o clevido e'tpedient~. direito desta senhora,. sl elia o tem, que é 

o S.R. ELpmro nm FIGUEIREDO_ E' justa.- s:~grarlo p:tra. mim, como é o do &oda.s as 
mente isto. viuYas ou mães tlc milit<l.l'08. Queria apenas 

salv:tr este inconvenient3. 
O SR. CASSIANO no NAScDIE1'iTo- Mas, no Nõ.o quero nem me~mo protctar; quel'O· 

ca.so vE:t•tente, tr<\ta-se 1le um parecei'- simpi()Smcnto que se modi!lquo o pa.l·ocm·, n•J 
0 SR. ELP!IJ!O DE FIGUEIREDo-Pois, O pa- senti<.lo de O tor!Htl' llll'CCCl'.quc não é. (Apoia-

t · dos e C!Jlarles ). 
rccer Cl'mlnn. por um l'equllorimento. :' . 0 prujccto é do s~natlo, .e 0 nolJ!'O Depll· 

0 SR. C.J,.SSL\NO lJO NASCDIENTO-Pcl'lão r !ado concordou CJlllllÜg'O, t<tn~O r111e, p::tl'<L 
mti,s niio dare ~er assim; o cstylo não é o;t~. ,lefl.3ndm· o cll.so, tGYO n Jcessidatlo de Llízer· 

o s 1~. ELPJJJ!G DE Fwu&mEno-Assim, 81 •• que nãu se tmt~w<t ele um p:tr~cer, mas de 
Presidente, ju.lgamlo não tct• razão nenhuma um requerimento. 
O illu;t·l'e Deputauo, dec!UJ'J que não julgJ 0 SR. ELPIDIO D" FJGTJI':IREDO- E' llill pa-
mereccdor de a.pprovi1~1i.v, o requerimentu recer que terminuu ].JOl' um r equel'imcn tv . 

~ pOl' S. Ex. apresentado. 0 Sito CASSIANO DO NASCniE:\TO-COIUO,pJ· 
O Sr. ·carou!!iauo do Nasci· rE!m, o pm·cceL' está. ct·ndo, ~:1lvo o l'C.)pui to. 

·mento - Perdoe-me o nobre Deputa.do, que devo á Commissão do anuo P'ls; ll.:lu, úu 
mas 'V. Ex. não leu o qull e3t,[L no :impro.~so quJ fiz parte e que V. Ex. (d irigindo-se ao S r . 
sob o n. 170, de 1902. . i->resideate) tã.J dignu.men to presidiu , peço 

· Tn<lo conspira contra V. Ex.: 11 ordem do que volte á Commi>.são dJ Ort;,'tmonto, para 
dia que. diz « diseussão do prõjecto n. 110. dJ da1· outro, ceilcluindo pela. a rceHação do 
·1902, etc.» como o ünpredso . : · projecto, porque nínguem trata de impugnar . 

o ~ SJt. -Er,J>miO DR FroUElREoo - E' a.ssirn o llit·oito de D. l3albtna Maria. Netto da Costa. 
· ' Tenlw coné!ut:o. (Jlui t o /Jem ; m uito bem) • . quo se niz nr, ordem·do dia. 

· Ninguem mn.is perlindo a p:tlan a !i enc~r-
. . 0 SR. CASSIANO DO :l'ASCl:.\IENTO- Requet'l· rn.do Clll 2"" diSCOSiÜO U arL t• e Sell1 debate 
!1lilnto não é projecto. A Garoara. n ~ o~e pro- 0 ar.t. 2• doiJroJ'ccto n. 1 T I, de 1 aoe, . ficando
'nuucía sobre requerimentos do Commissõcs. 

0 SR. ELPIDlO DE FIGUEIREDO dâ um adiada lt votw;ão. . 
:.aparte. · E' a.nnunciada a Ia úiscuasão ~ cto p .•oj~cto · 
· o s c n. ::!29, do 1901, à.ecllu·a tilo de carnpetenciit .. 
' .·· R. ASSIAt'iO no NAscnn:,!'TJ- V· EJ~:. pr1vatlva. da UtJH\o úecretar imposto~ ~olm~ · 'está trocando. 

genel'JS de origmu es>ra.ng eira e ~<~uJ.o ou
. 0 SR. ELPIDlO DE FIGUEIRO:l.JO- MO.s póde·se tl•as ~prosjdencias . .. ~ -~~ , ... ~ .. .. -.....-- -- ~-. 

. fa.zt;~r assim. \. 
O·SR; CASSIANo· DO NASCIMENTO- Não se· 

.pôde. . . 
';. Faço pa.rt~ da. Commissão de Orcamento e 
' .YI:Jli mostrar 'ao nobre Deputado como se pro
"eédo. 
t' Çónspit'a.Til contr~ V. Ex., tanto a ordem 
·:do ·dia, -como o impl'essp, que dizem que isto 
. é JÍI'ojecto. Sabe V. Ex: qual o ' estylo nás 
·Coinmissões :1 · · .· · · · 
.. Quando qualquel' rqembt•o precisa de uma 
>Jníbrmaçã.o do Governo, requer; o p1•estde a te 
.·p:õe a. ~assignatura. no r~querímento e tanto 
:}las.ta. para a secre~aria o encaminhar ao Go
verno e virem as i11formacões ás mãos do 
r~uerento. 

O Sr. Barbosa Lima.- diz que· 
si üvesse ~~ certeza. de que a Camara con
sentiria. em que o pl'<)jecto em deb:tte pas
sasoe a. 2a d1$cussão; a bstar~se-h ia. de t o
mar a pi1lavra no adea.nta.do da hora, res~r
vando-se para.(\ 2a discusBão ~ 

Sab~, !)elo occor1·ido na ultima sessã o da 
passadaleg islatnra., q ue ll a nesta Cama:ra 
uma podeeosa. cor•reme que l'eputando la·· 
ooosti&ucional esse pt•oj ec to, . pretende p o1' 
isso rejeH!ll·o na sua pl'lmeii'a leitura.· 
· Vem fazer um appello á mesma Camara. 

pll.ra: que, approvando condtcion<tlrnont·e (} 
pi•ojecto em debate, permitta., .e só por isso 
() approvar•á., emendar e corrigir o que ella 
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poS~~I\ tct• 110 IMon~t :tuclonal. de ínconveni
onte 11 tio omi~•o: n_m~looo a obser vação 
IJUO raz o Sr. !JrH~Idcoto lmnbl'allUO quop!}lo 
Rogímontu, nllo ta tli~•·u.~!!-ÍIO, n:1o so t1·a.ta 
pt'Opria.mento tio con~tltuclon:~ll•la•le, m<L~ 
sim de uUlhh~do c coa,·cnícncla. 1lo 1'1'0· 
jecto. 

Si a Camara r~jeitar desdo logo cs>o pro
jacto impedh'á. qu:> ainda neste anno so possa 
cleliber<u· sol!ro a grave questilo flUO cllc 
envol ' e qual é a da. chama.dl guerra do h
rifas entre os Estados Fedm·aes. 

Pola. Co11Siituiçã.o, m a!eria rogei! ~d <t 
numa sea~ão nã.o pólo S3t' l' ~novada. no me>
moan no. 

O ot•a.dor acha que o proj;Jcto do Sr. Ser
zcllel!o Corrêa não roi feliz, pois visando dar 
remedio a .. Js males resultante.~ dessa. guerra, 
incide em incoost ituciona.lida.de niLo m~no1• do 
que a abusiva t r·ibuta.ção intcr-estadoal. 
Pensa, porém, que esse é suscoptivol do 1'0-
modio legislativo a. ser U.ecretado polo Con
gresso Federal ; mas quo, j<t, só se o poder<L 
fazer com emendas e substitutivos que <\ pri
meira discuss..'io não a.dmi\te. PJdc, por isso, 
que se pei'mitta a.bril' a ~· di.<cussà.o, tanto 
mais que nada impede á. Ca.mara , si qui
ze~~e rccusal-o na. pl'imei ra, elo rcjeitu.l-u 
nessa segundt\ discussão. 

• Cita o orador o a.t't. 34 § 5° da Constituição 
pelo c1ua.l incumbe a.o Cong1•esso Fed01•al re
gular o commercio inte1•nacional lmn como 
o dos Estados entre si e con~ o Districlo Fe
deral, e o' art. 6°, l;j 4°, segundo o qual o Go
verno Federal po.lerá intw 11i1" nos Estndos 
para f(!Ze,- cumpri!- as leis e .-entonças !ede
raes. 

Entende que a Un ião assim autorizada p l)lo 
estatuto fedet•a l não pôde ct·uzar os b1•a.ços 
(l;n Cace do desastroso bloqueio em que a le
~islação r ogional tem posto o commercto in
tee-e.sta.dua.L Os impo~tos de impot•tação ín
ter-eshdual d ccreta.dos _por varios Estados e 
até municípios toem sido uniformemente 
repu tados inconsiitucionaos por sentenças 
numerosas h j ustiça federal . · 

A um apll'te que objocta não legislarem 
os trilmnaes, responde q ne não disse tal, mas 
accentíta que, apesar da conformidade da 
nossa organização política com _ a dos Estados 
Unidos da America do Norte, recusam-se os 
orgã.ós dos podel'es locao3 a t ira!' dessas 
sentenças · as consel).uencias na.turaes, con
st:mtemrmte acceita.s e hoo.esta.mente prati
cadas pelos orgão3 corre3poo~entes na União 
America.na. · 

Si, a proposito d e uma __ q~està9 movida 
por A contr,~ o Estado B, a Justtça federal dá. 
ganho de causa. a A, reputandonull!lo e insub
sistente, por inconstit nciodal, a leJ con~ra a 
qual litiga A, aind!l. que a sentença. só JUlga 
o ca..~o. é proferida em especie, si bem que o 

t:i hun?-l que a•;sim decide não legislo. poi:f 
su doc1de provocado e em cspecie- toda.via 
ne m _o Po_dcr Executivo· eontimia ;1 ap plicar 
a. lm as~1m f ttlminada. do inconsti t nciona.
lid~de, nem o Pojer Legislativo teima em 
logtslar no mesmo sentido, reputado c~ot·bi
tante tia sua. competcncla. . 

R eco rcb. q no os;a. é a liCI;":\o de tudos O>S 
commeota.dores da. Constituiçilo Nor to Ame
ricana c só p~lo ttcleantado da hot•a deixa d o 
~~~· o que fM'lL na segumla. discu•sã.o, as opi
Dtoos convm·gentes do CooLEY, (Gen. Princ. 
Of. Coost . Law.) B L.\ CK "(1-IandlJook oi' Amor. 
Const. Law _) Po~IEROY (Au lntrod. to tlto 
Const . Law .) DIOEY, BRYCE, Kont , etc . 

Espera que o Congresso não se forrar :t ao 
deve r inl\tfiavel de tleliberar sob1·o o a~sum
pto_ e aguarda a segunda discu:;s:'io para. mais 
dot~damcnto dhcutir a questão. (.1/uilo b,';;t ; 
mm_to bem.) , 

Fica a discuss,'\o adiada pela hor a. 

Vão a. imp1•imit' as seguin tes 

ItEDACÇÕES 

N. '~'A - 1903 

Reda cç<To fina l tio pmj1w1n H. :~; de.<le mmo, _ 
gue aulori.::a ·o l';·es-:dente da R OJi!lblica 
il C!bri1·, ao MitlÜiel'il> d<t Indaslria, , Viaçtl'o 
e O.irao~ J>uulims, o credito e:ctrrwnlinm'in 

. de 22:9S3.o/J10, para pagamento de venci
mentos de t1pOsefltwloda de11idos ao. enge· 
nhei1·o Emílio Odeb,·ccl<t, como d <e(e de 
dist;·it:lo da Uep"'·liç•To Gentl dos Tde :_ 
r;;·aphos . 

O Congres;o N .tclonal NSO !1•e : 

Art. I. • Fie'\ o PPesidcnta d'.l. Repjt btica 
a utorizado a. a brir um credito extraot'(tinario · 
da quan•.it\ -de 22:983$840, pal'a. pa.g<n· ao en · 
genhniro Emili tJ Oda iJreckt os vencimentos de 
su<\ a.posen ta.dvrio., como chefe dA districto 
da. Repartição Geral dos Tolcgra.phos, a eon
taL' de 29 'de março de 1897 a Z7 de ,j~nciro 
de 1901, ol!rigo.~ndo-se olle a. renunciar a. todu 
diL•eito sobre q:mesquet• vencimentos do sua. 
e!fcc tividade dutante esse tempo. 

A1•t. 2.• R evog;\m-se a.~ dispo-;içõM e m 
contrario. 

Sala. das Commi;sões, 8 de julho elo 1903 -
Domingos Guím~1·aes _ - .ltanoet Fu&gen cia _
Hernienegildo de Maraes . 
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N. 32 A - 1903 

'Redncçiío final d/) projecto " · 32, deste anno, 
·que autoriza o P rcsideate da Republic~ _a 
conceder a Ernesto ele la Ridére, p;·ofcs· 
sor do ColleiJio Militw·, um wwo de li· 
ccnça, com todo o ordenmlo, pa;'t! t>·atar 
ele StW Sattde 

O Congresso Naciona.l rosoh·e: 
Artigo unico. g• o P1·osidcnte da Hcpu

blic<~. autorizado a · coacedct· um anno de 
líc!'lllQa, com toclo o orden:tdo. a Et•ne~to de 
In. Riviêrc, p :mt. trritar de su :i. s:tnrll) onde 
julga.!' conveniente; revogadas a' di ~posições 
em contrario. 

Sa.t(k_das Commissõe3, 8 tlc julho do I 003. 
- Domingos (fl;~mar,res.-Jk. .roel FHI[tendo. 
-Hormenegildo de Morcws. · 

'• 
N. 55 - !003 

R edaCÇ1TO final do wojeclo H. 28/), clrl :1902' 
que autm·iza o Presideílle da Rep!!blica a 
conceder licença, cont todo o ·c>·deaado, attl 
um annc, ao con(e1·en te ele. Al{<rndega de 
Sa11tos José Joaquim de Mirm;da.,pan • l1·t1ta1· 
de .sua saude onde llle cdn·11ier 

na.l Foderal, '1 ue an n ullou o tlocroto de :lt~ 
de maio de 1894, rcforma.odo o alfero~ da 
br igada polieial desta CapHal Xapoloão Gon
çalves Guttouborg ; fazendo as nacessa.rias 
opera.{íõcs e revoga.cl:ts as disposi ções em con
trario. 

Saiu. das Com!nissões, 8 de julho rlo 1003. 
-Domingos Guim~.mtes.-Manoc~ Fulg~acio •. 
-Hermeneg•ldo de Mo1·aes . 

N. 57-1903 

R edacçtío final do p l'flject() . a . 296, de 1901, 
emendado pelo S e;w<lo , qHe auto;·iza o P1·e· 
sidente da Uept~blica a concede?' a .Jesv.inc 
da Silva Mello, ou li compr.mhia 011 cmpre.o-o: 
que orgccnizu.1·, a const:1·ucç<w de tc!ll'l pontu 
metaetica c ele madeira sobre o Rio G·rande, 
no Lngm· denominado O<!choeira do l1lttf"i· 
bondo, entre os Estctdos de S. P aulo e !lfinas 
Gel'aes, e a permWi1· '' cons/?'ucção, na 1'efe- · 
rida cachoeira, de ~;arias u1n-as, sou as con-
dições que eslaúelece 

"(Vide projeclos ns. 123 o. 1.23 n, do i902) 

O Cong1•esso Nacional resolve: 
Art . 1. • Fica o Presidente da. Republica, 

autorizado a. conceder ao cidadão Jesuíno da 
O Congresso Nacional l'~.>ot~·c: Silva Mello, ou â companhia ou empteza que 

orgn.ni? .. a;:•, t\ construcçã.o de uma ponte . 
. Artigounioo. Fica. o Pre~idente da Repu· meta.llica e de madeira. sobre 0 Rio Grande, 
blica. a.utot·iza.do a concctier licença, com no Jogar donomina.do cachoeira de Mar ibondo . 

• todo o ordenado, até um anoo, ao confe entre os Estados de s . Paulo e Minas Geraes, 
rente da Alf<1.ndega de Sa.oto.>, José Joaquim sob n.s condições seguintes: · 
de Miranda, afim do tr~ta.l' (le sm~ saude § l .•. 0 concessionar io submetter á á a.ppro . 
onde lhe convier; revogada~ as (l\sposições vaçã.o do Governo 0 projaoto da ponte, dentro 
em contrario. ·do prazo de um anuo, contado da data do -

SD.l~ das Commissõcs, 8 de julho de 1903. contracto, e enceta.1'á. as respectivas obras 
-Damir.gus Gu,·maraes.-Mmwel Ji'ulgenciQ , dentro do prazo de dous anno3, .contadas da 
~Hermcnegildo de 11fo1•acs . da data de sua approva.ção, devendo oon- 

cluil-as no pi•azo de cinco a.nnos, da data. do·· 
contra.cto, sob pena de caducidade da. con-
cessão. 

N. 56-1903 

~ -Redacçao final do projecto n. 364, de 1902, 
gue autorüa o P1·~~i<l~rtt~: d e< Repi).Uica a 
abPi;· ao 11Iiaister.io da J11stiça ·e N cf!ocios 
I nterio1·es .o c1·edíto ea;trao,·clinetl'to de 

. 30:230$670,"para a ea;ecução da sentençá 
· : confirmada_ por accordtl() do Supremo Tt~bu

nal F'edel'f;.!, q~te armullow a decreto de 26 
· de maio de 1894, reformando o ·al{e1·es da 
brigada; policiaL ,desta Capilai N f'.poletro Gon· 
çal-bes Guttertberg 

· . O Congresso Nacional resolve: . 
·Artigo unico.· Fica. o P1'esidente da Repu

-'blica a..utorizádo a ãbrir ao· Ministerio da 
Justiça. e Negocios Interiores o credito ex:
traordin:J.rio de 30:230$670, para execução 
d,a sen ten9a confi1•mada por accordão n, ·i68, 
da 23·de JUlho de 190.2, do Supremo Ti•ibu· 

§ 2. o O coneessionario pode Pá. perceber · 
pedagio sobre n.s pessoas, animaes ou quaes- · 
quer. vehiculos que transitarem pela. ponte, 
de accordo com uma tabella de taxas que· 
será. fixada no contracto e terá. por base as 
ta.~as que actualmente são cobradas, ou a. 
despeza. feita com a ·pa.ssa.gem do gado. 

§ 3. • O p l'azo da. concessão será. de 50 
anoos, findos os quaes a ponte será entregue · 
gratuitamente á União em perfeito estado 
de conser vação. 

. § 4. o O cooce.ssionario terá. privilegio para 
a. referida obra em um trecho de r io de 20· 
k.ilometros, acima e abaixo do ponto em que· 
ella ·for collocada, não podendo ser con
·struida no dito treclto, ·durante o prazo de 
sua concesS.'io, outra ·ponte destinada ao uso· 
publico. · 
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E~ta pl'ohibh5to n'to abt·ttngc, porém, • 1~ 
J.lOlli.tJ~ que venham a ser coiH.l'llitlas pot• 
nmpr·cza~ do via~ ibrrrms, quando dc)t,iJH\ditS 
cxcJu;:inmenta ~Lo rc5pectivo l.r;LI'IJgo. 

§ 5.0 O ctmccs~ionario ttml o ttSo ;.!l'atuito 
tlos tencnos pct•tcncentcs tto dominio· publico 
na.cionai, quo fore1n ncct~~sa. ::ios i con:SI~t1 llC
çii:o d;t ponto e âs c;tsas dos respecti ~·os 
gu;u•,las, rcverten\lo us ditos i.St'l'enus p:1r;1 
a Uuiilo, com todets <ts bcml'eít·. r:as, no fim 
do prazo da co nces~i"l.o. 

Art. 2. 0 E' o PPesiJontc da Rcpnblica. 
igualmcnl,o autorizado 11 conccdot• au cillad.to 
Jcsuin<> d<l Si! v a :Mdlo, ou (L cump;.lnhi;t tJU 
ell1prez:J. que org-anizar, permiss~.o l)ltm con· 
struil', na rcf4>rUa Cadtoeil'3 do ~laribou\lo, 
ohras de •l.erivaçilcJ c outl'a<, nrce.'l rias á 
utiHza.çfio lh mesma cror!IJOcir~ como !'o1·ça 
motr.iz para. os eatabelecimonto:; inLiuskiacs 
(cortmnos, fu.bricas do banha. de p.Jl'CJ, cl.1 
censer-vas, de extt•uct.o do carne), que pt·o· 
tendil fundar nüs terrenos de :mr~o proprie
dade, situados de um e outro bllo tl.n. di ta 
cachoeirt\, e bem assim, p :wa o tranT\Y:1Y 
electrico destinado ~ ligar o.> ditos est11bele· 
cimentos â estação da estrad<1. de fer·ro mttis 
proll:ima. 

§ l,o O conccssiona!'io deverCt utilizar a 
dita força hydraulicn Jentt•o tlo prazo do 25 
annos, couta.dos dtt <111ta em. que cntr<J.r ern 
vigol' est:t conce:ósilo, perdendo o direito á. 
qut! nã o estiver aproveítll.da no fim daquellc 
prazo. 

§ 2. • O conces3ionario suhmettet'<i á ap
]lrovação do Govern.> os projectos das obra.s 
{lc derlV:.t\•ão e outra~. qun tivct•em de ser 
eltecutadas no leito do rio e smts margens, á 
medid a. que ella> se torua.rem necessarias. 

§ 3. 0 As obNs serão projecto.das c oxe
cnta.das de modo a não prejudicnrem a mwi
gabilidado do rio. a montante o a juzant~ da 
referida cachoeiea. 

Art. ~>."O lioi'LWUo, n,; contl'a.c to , esr.t Lb:~· 
loc3L'iL as lllltH·~:~ p:u·;1, o c:t>•.J Llu innxeeu qfio 
tio IIH'dlllo 011 tle al;.jllllliL tlas sua., c!au~r . las. 

At•i;. 1; , .. R:·vug:llll· 1'C :1~ tli~po;;íc:•}cs em 
contrario. 

Sal[L da~ Commi,;sões, 8 t!c ,julho de lOrn.
Dorn inttos RoriJ·ir;LH) . .:; t;Hima;·a:·.~. - Jfw,-toel 
Fufye1icío .-Ilen)wJcgilri~ de 1lio;·acs. 

~. 5;';- 1003 

Rcdacçr7o (io~a! à•, p ;·;:j,;c/i a. 21H. de 1900 . 
emcHdwlo J) r.:lo .:S:.:,uulo, !f t!C ' C0iH~<~dc a So"' 
CÍCr{tHie JJu; t{t:Jlin {;~,.·t·rd r/t; /Crunom z'tt dO$ 

Scn;ido,·,;s d:J 1~\ radil o p >·a:.o u t.) irJ f.fHH-os 
]ico·a iaden11 ti;o..;· :, 'Piu: :;our·o .i.\7aeif•í·lol do 
dcúilo relal.iuo ,,., l!i!oiO de 18:!0 e '' tcc~ l>·i · 
rncsf", ·,}.~· rlc '' '·' }fJO ), ;•n ÜHJY~~·/aar.il~ rl!! 
1.)1i: itiD$770 

(Vide projocto> ns. ('l ,, C'·l .t, <.!c 1\)02) 

O Congresso Nacional tlocrGt:l : 
Art. 1. o Fic;1 c.jnccJitl<J J. Soeioúade .Mon

te;li o Ge~lll Llc !'conoml:1 d.os Scrvido1·cs rlo 
E}>tado·'Ü }lt'azo a"tti 10 annos, contado <lu. data 
d<l pre~mlte ]()i, vaz~ inúelllnit.at· o Thesouro 
Nacional d'l. q Ul"ID :,itt de 406: 1w,.;ii6, son11n (l. 
das pal'colhls: ~5!Jcl:.l3.?'11S, debito no anno 
de 189[), e .205:8G5$8~N, d ebito de tt'•'S t t•i
mc3tros no ox•:r cicio de 1 ~00 . 

Parag1•apho uniou-. A indt> mnizaçiio citada. 
será. foit:.o. em presta~õ~s <J.nn ua.es, dentro t.J.o . 
referido prazo. Dado o caso 1.te nio s'~tis · 
fa.zer o l\lontopio an'n :mlmento ~~ respectiva. 
prestação, consit.lct•a.t•- se ·hão I'Cncidas t oüa.s · 
as outt•as, c o GoYerno pt•omovcr {L a cobr<tnça. 
immcdiC~t•t do debito. 

Art. 2.0 Rovog,~m-s :) as disposiçõeo om con· 
trario. 

Sah das Cornmissões, 8 de j ulho de 1903. 
-Domingos Guima1·,7es.-J1an oel Fulgencia •. 
-Hermenegiltlo de Jlo;·aes. 

N. 59-1903 

§ 4. o O cJncessionario t erti o uso dos ter · 
l'cnos do clominio publico m.cional nccessa.
rios às obras de utilização da força bydrau
lica da. cachoeira c á instaUaçi.o {l) uztna•:, Redacção 'lnal dop;·oiecto n, 252; de 1002; . 
medlarite ;Lfôramento, ntl- fórrna do art. 39 1' J ua lei n. 1. 507, de 26 do se tembro de 1867• que 1·eleva cw ex-Dep~lado João de S!queit·a 

Om:Jalco.nti a prescl·ipç<TrJ pa1·a recebimento. 
·§ 5. o A presente concessão fica. dependente de su!Jsi!lios co>Tespoaderlles ao tempo de· 

dn. construcção da. ponte de que tt-a.t(l. u corrido de t8 de dezcmb1·o do 1891 a 20 de · 
<J.rt. 1°, entrando em vigor l0go ella se a.ch e janeiro de 1892 
concluilia. 

Art. 3. o O Governo Federal . poderá. rcs· O Congresso Nacional resolve : 
gatar a ponta mediante accordo. e em falta Artigo un~co. Fica. releva.Jt\ ao ex·Depu--
destc, por meio de arbitramento. tado João de Siqueir[l. Caval canti a pre-

Art. 4. 0 O concessiana·rio •não poderá. em- ·sc<•ipção para recebimento dos subsídios cor· 
barai)at• de qualquer modo a a.cç,D.o dos g.). respondentes ao tempo decot't'ido de !8 de 
"Vernos est<;~dua.es na ar1'eoa.ll~çii.o dos seus dezembro de 1891 a .~O de janeil'o de 1892, . 
h rrpostos. a.os qu1es toro direito com·J m~mb:•o tlo · 
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Congresso Nacional naquella êpoc~. abrin
tlO·S~ para i~to os .noosssarios creditas c re· 
vogadasas disposições em contrario. 

Sala das Commi,sões, 8 de julho de 1903, 
-Domingos Guimw·l7e$ .-- 1lfanoel Fulgencio. 
--He1·mer~egildo de Moraes. 

N. 60- 1903 

Redacç<io final do projcclo n , 99, rl~ 1900, que 
rem·gani:;a a Ju~liça do D·;:sh·icto Fedc1·at 

O Congresso Nacion:J.I dam•ot~: 
Art. l,• A,instiça civil c criminal do n:s. 

tt•icto Fedcl'al (! exercida pelas scgnintes 
autoridades : 

12 pretores. 
15 juizos do direito. 
2 Tribunaes de Jury, 
1 Tt•ilmnal do Justiça. 

§ 1. 0 O Distrioto Federal é dividido em 
12 p1oetorias, cujas circumsoripções o Poder 
Executivo fixará, e em cada uma das quacs 
funccionar{t um pl'etol', que terá. tres Sllp· 
plentes. 

§ 2, 0 Os juizes de direito exercem seu 
cargo com jurisdicção privativa e singular, 
sendo: tres do c i vel, tms do commei•eio, dous 
·de orphãos e ausentes, um da. provedoria c 
resíduos e seis do crime. 

I. Os juiz3s de direito do civel, os d:J com· 
mercio c o da, provedoria. e resíduos teem ju· 
risdicção em todo o Districto, funccionando 
os do civol o os do commercio por distribui
ção; os de orphãos e aus3ntes o os do crime 
toem jurisdicção em determinadas zonas, 
comprehen.lendo estas duas ou mais preto. 
rias, ou a extensão territorial que, de ao· 
·cardo com as necessidades da administração 
lla j u5tiça, o regulamento desta lei fixar. 
. li. Nl\s jurisdioçõcs que campt•chendem 
duas ou m:1ís vara.s,cada uma destas é do;i
gnada por um numet•o de odem. 

§ 3.• O Tt•ilmnal de Justiça é composto de 
1'5 juizes (de~ombargadores), um dos quaes, 
eleito por seus pare:;, exeroe por um anno o 
cargo de presidente, não podendo set• ro-

' eletto sinão depois de decorridos tres a.n
. ··nos. 

Tem jurisdicção em todo o Distrioto e di
. vide-se em duas camaras, uma civil e outra 
criminal, presidida cada um~ por um de 
seus membros, eleito pela mesma fórma e 
pelo mesmo tempo que o prasilentc do Tri· 
bunal e forman Jo os tres presidentes um 
Conselho Supremo. 

I . A Ca.maea Civil subdivHe-se em duas 
secções com a designação de 1• e 2•, que jul· 
gam alternadamenle as app3llações, os ag· 
gravos e as cartas testemunhaYeis. 

Il. A Camara Criminal subdivide-se em 
duas secçõe~. com a designn,çãú de 1 a e 23, 
n,s qua.c:l julgarão alternadamente as appcl-' 
!ações e os recursos cl'iminaes de qualquer 
especie. 

m Cada secção compõe-se de tres juizes o 
tlo pre~idente da respec~iva. Camara. 

§ 4. 0 O Tl'ibuna,l llo .Justiça. terá uma se
cre~aria, que exercerá as funcções da actual 
secreLaria. da Côrte tle Appellação, e cujo 
pessoal :;ará, o segttintQ 

l secretario. 
2 ama.nueB83S. 
I pot·teiro. 
1 ajudante do p.>rte iro. 
2 contínuos e .~ offlciaes do justiça. 
Ficam 1mmlidos os dOu~ escrivães com a.s 

actuaes funcções. 
§ 5. 0 Ha em cada Tribunal do Jury dous 

escrivães o um em c:lda juizo singull'I' , ex
cepto nas varas orpltanolo~icas o dC! ausentQs 
e na da pro vedoria e l'es iunos, cada um~ d(l.~ 
q ua~s poderá ter dous, u.lêm dos .csct•eventos 
juramentado~ e officia.es de justiça que forem 
oe~ossn.rios, servindo um dc.~tes do porteiro 
dos audi to rios. 

§ 6. o O :Ministerio Publico compõe-so de: 
1 procurador geral. 
4 promotoras publicas. 
6 u.tljuntos de promotot'. 
6 curadores, sendo: 
2 de orph3.os. 
2 de massa,s fall idas. 
1 de a mentes. 
l de rosiduos. 
Hrtvc1•â um ~ma.nucnsc o mu continuo, que 

servirão ,junto ao pNcueadOl' ge1•al. 
Art. 2.0 Os desembargadores, juizes de di

reito, pretores, procurador geral do Dis
tricto, promotores publicas, curadores o o 
secretario do Tribunal de Justiça. são no
meados pelo Presidente U<l. Republica, obser· 
vadas as seguintes disposições: 

L Os desembargadores, de enb•e os juizes 
de direito, na proporção de dous terços por 
antiguidade e um terço por merecimento,. 
de modo que a nomeação de um desembar
~ador por merecimento seja. sQmpre prece· 
aida da. nomeação de dous por antiguidade. 

A antiguidade conta-se da posse, prevale-
cendo e;'!! igualdade de condiçõ3s: · 

a) a antiguidade no Tribunal Civil e Cri· 
minal, que s~ extingue e1u virtude desta. 
lei; 

b) a data da nomeação ; 
c) a. idade. 
li. Os juizes de direito, até sete, de entre 

os pretores; ate tres, de entre os membros 
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do min istorio publico; atei d:.~us, do · onko os 
:v:lvogaJos de notorio sn.bm·, sendo c~tos 
~>achareis ou doutores om scicnci:~s jlll'idicas 
o sociaes, pot• fõtculllitdc da ltopnb!ica; o atú 
tro~. uo entro os juiz)~ fodot•aos c os d<t an tiga 
magistratm•a, oru disponibilid::r..to, com tanto 
quo tenham uns c outros, pelo menos, sois 
tLnnos do exercício em cargos judicial'ios, uo 
miubtrJl'ÍO publico ou na a.dvocn-eía. 

HI. Os pretores, do entre os baclla.rcis ou 
doutores om scioncia.s jllridicas o socilt03, 
com trcs annns, pelo monos, do pratica t:;. 
l'enso. 

Scrvom por quatro n.nnos,dul'an1o os qnae.-; 
são inamovivois, puden1o sor reconduzidos, o 

- ~ó $Crã.o domiUidos por fo!'ça do scntençu. ou 
a pe.lido. 

Quando nomeados tlo entro os magistNrlos 
postos om disponibilidado pelo Governo Fo· 
dcral, siio vit:11icios. 

Ao J'Cqnorimonta !lo rccooducç;1o acom· 
pa.niH~l'á inrur111aç..'\o dos j:1izos do dit•eito, 
tlos prodidcnto~ do Tl'ibtmul do Justiça o de 
su:J.e camnt'as. 

.Tunta.r1io mais. um mappa do esG<\Lis~ica 
judicl<lria, do 11 na! conste lt indicnçii.o, por 
ordem cht•onologica, do~ feitos tra.taL\uS po[o 
protendente, o sen anciamflnto, estaclo actual 
ou solução, as fiança":> o cot•pos der delicto. 

Este mappa será. fornecido por de~pacho 
do pt•esideote dJ Tribunal do ,Justiça., au
thont!cado pelos escl'lvães respectivos e pu· 
blica.do no Dia rio Officiat. 

IV. O procurador geral, denLre os bacha.· 
rei<~ ou doutores em sciencias juridic l.S e S;.>• 
cia.os, com sois annos de pratica, pelo mo
nos, na magi$tratura, no ministerio publico 
ou na. ad \'OC!L<lia., _ 

V, Os prumotores pu blicos, os curadoras c 
o secretario do Tribunal de J usti~. deutre 
os ba.charois ou doutorm om scicncia.s juri
dica.s o soclaes, ·com t1•es a.unos, pelo menos, 
t.le pratica forens:l, como magis,ra.úo, mom
bro do ministerio publico ou advogado. 

§ I.• Os supplontos de prdor, os adjunto~ 
de promotor, os amanuenses do Tri})unal de 
Just iça e da P L'ocurarloria. Geral, os cscri

. vãos ilo Jury, dos juizes de direito e dos pre. 
tore.i são nomeado~ pelo Minidterio da Jus
tiça e Negocias In•eriorc~ : 

I. 03 supplentes de pretor ·C os adjuntos 
de p!.•omotor, dentre os bacha'rcls oü doutu· 
res em scicnoia.s juridic[l.S e sociacs, c,om 
dous annos de pntica forense. 

11. O.s t>Serivãeg do Tribunal de Justiça, 
do Ju ry, dos juizes de direito e dos pl'etores, 
dentre os cidadãos b1•azileiros que se hou
verem habilíhdo ua fórma da. legislu.çâv 
om vigor. . _ . 

l!i. Os a.ma:nuonses, de enuo os c1da.da.oe 
brazileiros de reconhecidã idoneidade, 

Vvl, UI 

i fi L 

§:?.• Os tlemais omprcg<tdos do Tribunal 
de .Jtl-~tiça são nomeados pcto respectivo pre
sidente. 

§ :J. • Pelos juizo;; de direito o pt•otores po
rantc q uom sorvem são nomeados : 

I. os omciaos ele justiça.. 
ll. 0;; escrovontcs .juramentados, prece

dendo propos ~a 1io rospeativo escrivão, 
§ 4. • São vitaUcios o inamovivcis os juizes 

de direito c os dcsemb;trgadores. 
§ 5.• Os magi3lrados vit:l.ticios >ô perderão 

11eU'l logaros: 
L Por exonez·a.ção a pedido ou em virtudo 

do sentença conuomnatoria, 
li. Em virLudc de a.posent.adoria, conce

dida a requerimento, nos termos do :n·t. 3tl, 
n.;, l e 2, do decreto n. 2.464, de l? de fove
l·etro do 1897. 

111. Em virtutle d<3 aposunt·lt.IO!'la. decretada 
pelo Presidente da Ropublica, nos seguintes 
casos: 

a) si, oro exame do sanidu.dJ, roqucriLh) 
pelo repre$enía.nto do ministerio pubhco, fo1• 
pelo Tribunal tle Justiça. roconhocida a ínha
bilitac;.ãQ do ID<\gistra.do para o sorvioo ; 

b) si o magistrado tiver completado 70 
anuo~ do idade . 

Nestes dou~ caso>, o magi~t1•ado será apo
sontado com os respectivos vencimentos, na. 
proporção seguinte: 

Os vencimentos de um anno se dividirão 
em 2() partes iguacs, cabendo. a.onualmente 
ao a posentado tn.nbs des.:!as partes quantos 
forem os arJDos de serviço na magístratul'a., 
até ao maximo de 20 annos. 

§6.• O magistl'ado que nã.o acceita.r a nova. 
nomoação quo lhe competil' p or accesso 
dcal'á avulso, sem diroito a voocimontos. 

§ ? • • Os juizes c mais funccionarios da. 
justiça. local do Districto Federal serão sub• 
sti,uidos : · 

[. O prosidcnw llo Tribunal do Ju~tiça 
pelos presidentes d(LS ca.ma.ras, na ordem da 
aotiguidat.l.e. 

U. Os presidentes das ca.maras pelos juizes 
mais antigos das respectivas ca.ma.ras. . 

m. o~ desembargadores de uma. ca.ma.ra. 
pelos da outra., e na falta destes pelos juize8, 
J.e dil'eito, observ:a.d:~. a. ordem de anLigui, 
dado om um o outro ca.~o . 

IV. Os jnizes do dh·oito pelos pretores qnn 
o presidente do Tribunal d.e Justiça. designar. 

V, Os pretores pelos respec t.ivos sup-
plenícs, na. ol'dem numerica. · · 

VI. O procurador .geral: 
a) nos impedimentos occasioU:J.cs, pelos 

p1•omotores, na ordem numel'ic::t ; 
b) nos outros casos, po1· cidadiio nomeado 

interinn.monto pelo MJ~istro da Jusüça. e Ne· 
gocios Interior·es e que reuna as condições dQ 
n. IV de.ste ar,igo. 
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VII. Os curJ.rlores, os promotoms o o> a) procdosar e julgar: 
adjuntos, de entre os da.s eespeclivas classes, !", a~ · oa.usas contenciosas ele ·valor 511 • 
"poe designacão do procurador geral. p:~riot· a 2:00D$000, as de I:J.llencia 0 as 

Vlll. O secretario do Tl'ibunal dil Justi,:a t'Clativn.s á constituição. fuM.cíon;1m~nto o li
e os demais funccionll.rio~ por desig tla<,:ão quidaçã.o thts sociedades comroerciaes e aoo-
do presidente do mesmo tribunal. 1 · 1 1 

IX. o s escrivães do juizo de dirlli.to 0 <las nymas, <iua quJr que SCJ<t o va or tas mos-
t . 1 t . t d rnas caJJStts; 

pra or"Ja.8 pe os egcrcven os Jut•amen ·a os e, :.:.o , tudruJ as ca.nsas em qno a Fazenda 
na falta, pot• qu,1m os respectivos j uizes Mnnicipll f•H' intercssn.da como anf.or~~. ré, 
nomearem. · t t t 

· § 8. • QnantJ á. po l~e. ox:orciclo. i noom- aasts cn °· oppoon e; 
PaLibHida.llc, licenç;Ls, apo~entações, ven- _3", a~ í nes~ima.vcis o as .de _qu~l<Luor valor 

nao eommeLttnas a outt·asJurtstltcçocs; 
cimcotos e vestna.r ios, so ob~crv:Lrú. o dí~posl;o 4., i.L'I arlmin<strativas não conferidas áll 
no dnct•nto n. 2.464, de 18!)7, coJm as modi · VUl'as lJL'Í\'ativas do orpltão.; 0 a.uscn\ClS o <la. 
ficat;:<'íns estabelecidas nesta lei. provctlol'Ía 0 r .,siduo3 ; 

Ar\. 3. • Compete: b) julgar as caus~s de divol'eio po•· mutuo 
§ 1. • Aos pt'Otol'OS: eonsentim•mto proceil98.das pelos pretor es o 
1 . No ci vel c commot·cial: as do nullidu.de do ca.sarnonto, bem como dc-
·a) julgM' por sontonça. as comp~ições 00. ciúir as qnP..Stlies do impedimentos matri-

iro partes capazes do transigit• o &•ecutar a moníacs. 
mesma. sentença ; li. Em 2• instancia, julgar os rocuraus c 

b) homologa!' c executar as sonbnc;:.as dos a..9 appella.çõe; dos despachos c sentenças dos 
juizes arbitros nos limitos de sua compe- pt•etores no cível e no commerclo, tondo para. 
tencia; esse fim cada juiz uma circumscr!pçã.o os-. 

c) processar e julgar em 1 ~ instancia: pecia.l : 
1•, as causas contenciosas do valor não ex- § 4. • Ao juiz de d lreito da. 1• vara. ci vel , 

cedente a 2:000$000; especialmente : 
2•, as causas de despejos de prolios ur- a) eie·rcer as attribuições a que se refere 

·banos, não existindo cont mcto; 0 art . 19, §§ 1• e 3•. do decreto n. 2.579, de 
3•, as juatitl.cações, vistorias e outros oxa- !897, quanto aos tabclllãos do notll.s, ufflciaes 

mos pa.ra servieem de documontos, sem pro· de r<lgistro da.s hypothoca.s e escrívito~ de 
' juizo de íg11al competencia de outros juizes, pPotcstos : · · 

d) proce~sat• ai causas de divorcio por mu- b) cumprit• todas a.~ precatarias das justiça.:l 
tuo consentimento; do paiz dirigidas á just iça. local do Districto 

e) exercer as atLt•ibuições não contenciosas, Fl:'dera.l ; · 
relativas ao.casa.ment;J e respectiva. celebr<~ · c) conhecer das suspeições oppo~ta.s a.os 
ção, c as que se refor am ao registro civil, na prewrcs ; 

· fórma das leis vigentes. d) habilita r os pretendentes aos officios do 
· Il. No crime: justiçé\, 

a) formar a. culpa. 0 09 crimes communs da § 5 . • Aos j uizes do direito, de orphãos e 
compett>ncia do jury e do;; juizos do direito ausentes : 

.-até li. pronuncia, exclusiva; a) pt'OCCS$at' e julga.t• administrat ivamente, 
b) julgar as cont.ravenções procos.sadas em la. insta.ncia, as causas de inventa rio.<;, 

pelas autoridades policia.es (lei n. 628, de 28 partilhas, t\Jtellas, curadorias, contas de tu-
.d~: outubt·o de !899, a rt. 6•); · tores e cu1•adores · 

c) 'procttssar e julgar os demais crime3 a · ·. b) exercer as 'attribuições contidas no 
. contr:wençõas ora sujeitos-á conipetencb das art. 5•, ns. J a X, do decreto n. 143, do 15 
juntas correccionaes (dec1•eto n. 1.030, de de março de 184~, pertenctmdo-lhes tambem 
14 do novembro de 1890, art. 58) . o pt·oeesso e ,julgamento da~ causas de inter-

III. E MJ'COl' as funcçõcS que lhes sã.o con- dicção e t olos os actos de jurisdicção volun-
feridas,. quanto ás oleiÇLíes de intenllentes taria em ma teria orphanologica. ; . 

. municip:\CS o ao a.lidta.mento dos juizes do c) proceder á. arrecadação dos bens de de-
. tG.cto 0 dos gua.rJas nacionaes. . funtos e ausentes e do& bens vagos, provendo 

§·2.• Aos supplente3 de Pl'Otor: coa.dju· a respeito da. sua a.dministeação e apuração . 
val·o no preparo dos proce.ssos de sua· com· § 6,• Ao juiz de direito da. provedorlu. e 
petenc.a e na celebração do casamento. · t•esiU.uos : · 

"§ 3.• Aos juizes fie direito do cível e aos do a ) abriL' e cumprit· t estamentos o codi-
comrnercio respectivamente: cillos; 

b) redhzir o testamento nuncupativo a 
I. Em 1• instancia: · publica fór•ma. ; 
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c) p!'IJcnss:tr e julgat· crn 1' instancia ·rtS 
causns d~ nullidadc tl.e testamento e as pro
postas contra. o tesk\monteirv p<~,ra a entrega 
do legado ; 

d) processar• e julgar inventarias e pat'õi· 
lhas de defuntos que dcixu.rem tcotamcnto, 
sem herdeiros orphãos ou interdicto> (de
cretou . 4.824, de 22de novembro do lSil), 

§ 7.• Aos juizes de direito do crime: 
I. Em 1• in stancia : 
a). processar e julg;u• : 

1•, os crimes de responsabilidade dos func
ciooarios sem toro privativo e os conncxos. 
com os de responsabilidade ; 

2>, os cri me~ do falleneias : 
. b) proco;sar rlesde a pronuncia , inclusivo, 
e julgar os e rimos designados nos arts. !OI 
do decreto n. 1.0:30, de 14 de novambt•o t.lc 
1800, c 5• da.loi n . G'ZS, de 28 de outubro de 
18\J9; 

c) procnssa.t• desde a pt·onuncia, lnclusl ve, 
e .. ubmctter a j ulgamento os crimes da com· 
petoncia. do Jury ; 

d) exarcel' as fu ncçõcs depresitlento dos 
Tribuna.es do Jury ; 

e) conceder llabeas corpus ; n p ·oce.ssar e j ulga.r as inft•n.cções da.~ 
posturas muoicipuos, ca.b<Jndo aus respectivos 
procuradores dos feitol! e seus auxiliares 
promover e seguir o competente processo. 

Il. Em 2• iosta.ncia.,julgar os recursos e a.p
pellações da-; decisõe3 proferidas pelos prc· 
tores no crime. 

§ 8.• Ao julz de dirJito da 1• vara criminal, 
especialmente : 

tl) proceder, com a.ssistencia do l• pro· 
motor pulJiico, á. revisão dos juízes de 
facto; 

b) fazer parte dajuntu. revisora do alish· 
menta do guardas nacional'.s . 

§. 9.• Aos Tríbunaes do Jury: 
a) julgar os crimes não submettidos expres

samente a outrasjurisdicçõos ; 
b) julgar os cl'imes que, sendo de sua. com· 

peteocja pelos qne.Ritos propostos aos jura
dos, se tor·mircm da compe1encia do pre tor 
ou do juiz de direito do crime pelas respostas 
dada> aos mesmos quesitos. 

§ lO. Ao Tribunal de JusLiça. : 
·a) eleger seu presidente e os das cama.

ras-
b) 'toma.r deliberações sobre ma teria. de 

ordem o serviço interno ; 
c) julgar os crimes communs e de respon

sabilidade de seus membros, dos juizes de 
direito, do chefe de policia do Districto Fe
deral , do prefeito municipal e do procurador 
geral. · 

Ncsi<'s processos servirá. como juiz rlP. in
strucção e relat:.~r o clesembargador que for 
designado pela sorte .• 

~ 11. Ao Conselho Supremo : 
1. Proc!'SS<lr c julgae em unica. inst<1ncb : 
a) a suspciç,fi.u opposia a qualquer dos 

juizes tio ti'ihun11l, aos juizes de direito o ao 
pz·ocuz·a.dor "Oral · 

!J) rcsulVc
0

r os ~onflictos de jurisdicç.'i.o c 
Mtríbuiçii.o lia.; alll.oriua!l.es juJiciarias do 
cli~tricto, ou destas <~um as administra.tiva.s 
qun não forem fodcraes. 

Il. Exercer as attl'ibuiçõcs constantes do 
decreto n. I .030, art. l3B, ns. 1, H, lettra b, 
e n. IV. 

§ !2. A· Camat•a. Ch·il julgar, na. fôema do 
ar t. !•, S :l", os nggi·avo~. as cartas tosto
muoha.vcis B as appellações íntorpostas dos 
rlesp<lchos c sentenças pruferidas pe!os juizes 
elo direito do cível o do commereio, do 
IJrphiios o ausentes o da provedoria, e os 
agl{ravos das decisões lla Junta. cornmorcial, 
oega.ndo ou admitt inclo registros do marcaa 
de industria ou do commorcio o c~ssa.ndo a 
matt•icula. dB ncgoci:wto. 

No caso de a.ppella.ç:1o, o relator do feito 
S3rá ~urteado no neto do julgamento. 

§ 13. A' Camara. Criminal : 
I. Proocss:\r e julgar os pedidos de habeas· 

corpus, 
11 • .Julga.t· os recursos c a.ppcllações das 

decisões e sentencas : dos juizes de direito 
do c1·ime, do jury e sou presidente e da. 
inclusão e exclu~ã.o da. lista dos juizos de 
fa.eto. 

§ 14. Ao presidente de Tribunal da Jus· 
tiçe. : 

I. Presidir ás seSSÕes : 
a) do Tribunal ; 
v) do Conselho Supremo. 

Il. Dar po!l3e a.os desembargadores, juizes 
do direito, pretores e seus supplentes e func· 
cíonarios do Tribunal. 

IH. Nomear e domittir os empregados a 
que se refere o art. 2•, § 2", e os do ma terial 
do For·um, e designa.r·lhes os substitutos noa 
impelimontos. 

IV. Remettcr ao Tha:>ouro Federal as fo· 
lbas pau pagamento dos desemba.rgadoros, 
juizes, pretores e mais funcciooarios da jus· 
tiça. local do DiiJiricro Federal, e:xeepto os 
membros do Ministorio Publico. 

V. Exercer as n.ttribuições contidas ·no de· 
ereto n. 2.579, de 1897, <~ort. 33, ns. lll, Vll, · 
lX, X, Xll, Xlll, XI'!, XV o XVI. 

§ 15. Aos presidente;; das Gamaras Civil o 
Crzmina.l: 

I. Presidir as sessões das respectivas ca.~ 
roa.ras. 

H. ExerC!er as funcções a que so refero o 
citado decreto n, 2.579, art. 38, 1 a. v. 

§ 16. Ao pl·octu•ador gNal : 
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1•, funccionar jurito no Tribunnl do Jus tiça. 
com a~ attribuiçõcs quo lho ~ã.' conferidas 
p&la. legislação a.ct ual ; · 

2• , cxei'<:Cr autoridade disciplinar sobro os 
·membros elo Miuístm·io Pttl!Iico o impor-lhes 
as penas de adver~cncia. em rosot•va., cem· 

· sura. publictt, suspensão do exercício com 
perda del'encimen~os ató um mnz, C·)m rc· 
curso volllntario p~ra o Ministro <lo In· 
tcrior. 

A imposição do qualqum• dessas ponas, 
por~m, só podorâ. sor inlligidn com os mo· 
tivos expi"CSSos quo a dotormina1·am. 

3°, aprerentar ao Oovomo, até o diilo 15 de 
janeiro de cada anoo, um minucioso rclat"· 
rio dos ttabalhos do Ministci'io Publico, no 
perlodo ll.ndo om 30 do junho do anM a.nto· 
l'ior, anne:r.ando·lhe: · 

a) o quadro dos representantes do mesmo 
ministerio, data. de sua nomca';ã.o, licencas 
e antiguid.a.do, designação <los quo S J d istin· 
guiram por seu zelo e intolligcncia, numero 
e natureza das acçõe.'il e proco,;:sos qne pro 
moveram ou em quo in~rferira.m, c~m in
dioação da da.ia do sou começ.>, da solução 
ou da suspensão, roto.rJamontos o suas 
causas; 

b) os recursos quo intorpuzora.m, exposição 
succlnta do seu~ .fundamentos, ca.metm• do 
provimento; 

c) infor'IDação sobro o bom ou irregular 
desempenbo dos ta.belliães, e~erivã.es, offi· 
ciaes de jusitç.:1, agentes do. forca publica 
e, em geral, dos orgãos do Poder JuJi
ciario; 

d) . as duvidas o difticulda.des occorrida.s na 
·execução das leis e as providencias ade· 
quada.s a. melhorar a. administração da 
justiça. 

O rolatorio será dirigido ao Presidente da 
Republica., impresso no lJiat·io Officiat o diS· 
tribuiuo, ólnnexu au do Ministerlo do Iate· 
riOl', aos j 11izes do Distrlcto Federal, preto
res, prep&l'a.d.ores e agentes do Ministorio 
Publico. . 

§ . 17. Aos promotores publicos e seus 
.. adjuntos: 
· Exercer as funcções que lhes são comin~t· 
tidas actua.lmente, servindo perante os juizes 
Cl'imina.eiJ, na ordem e stabelecida pelo pl'o· 

_curador geral. 
§ 18. Aos curadores d.a a.usente3 o t•c.siduos, 

fnnecíona:r exclusivamente perante as respe
ctivas varas priva~_iva.s, curo a.s mesmas 
·attribilições dos actuaes, e aos da orphàos o 
massas fallida.s, por distr1buiçii.o igual dos 
respedivos juizes. _ 

§ ·19. A.os dem:1.is funcciona.t•ios: 

Sel-"Yil· junf.o aos tl'ibu na.ea o juizos ro~ula· 
r os, na. fórma da.s leis c regulamento.; . 

Art. 4~ o Os escrivães da.> protori:1s sub!lr
bn.nas cJn tinu:~.m com <~S at r.l'ilmiçõo~ do:!: 
antigos escrivães do;~ juizes do po.z, podendo 
cxorce1' as funcçõe.~ dr, tu.bcllião, da a.ccm•ilo 
com a Qr,l. loi P, Tit. 78 c lei de 30 do ou· 
tubro do 1830. 

AÍ't. 5. o A jm•isdicção consiclora.·sc p roro• 
gada. para. tudos LS C'lfeit.,s, si as p 1rtc~ não 
a.Uega.rcm <\ lncompotcnciil do ju_i7, dentro 
do primeiro prazo marcado para. rana~·cm 
no feft~. 

Art. 6. o O juiz ela. acção é o da exccuç:"io 
o du todos od seu• ineiden ~os, inclusi v c, no 
juizo Cl'imioal, a inf'ormu.ção ·nos casos do 
perdão a NVi~iio. 

Art. 7. • Tuu<IS a..;~ suo tenças dtJilnitiva.s 
serâ:1> rogistratlas pelos cscrivãos om livro 
exprossa.monte para isso destinado o rubl'i· 
cado pclosjuizes. 

·Art. S.• No acto do julga mento dos re
cursos criminacs, dos aggravos o t\ppellaçõcg 
interpo;tos das dccisõns e sente nç;ts dos 
juizea do direito, do jury o seu pt•osideote. é 
pormittído o debate oral ás pa.rtos, em prazo 
quo em l'cgulamerlto será limitado, 

Art. 9 . o No processo e julga.mentt> dos cri· 
mes da cornpeçcneia. dos juizos de direito 
será. observado o disposto no regnl:l.mento 
n. 707, de Y de outubro de 1850, guarda.das 
a.l ·modificilções dn legislaçi~o :posterior. 

Art. 10. No processo e julgamento dos cri· 
mes o contravenções, da competencit~ dos 
pro toros, scr'ào observadas as disposições do 
decroto n. 1. 030, 1!e 1891), relat i v;~s ao pro· 
cClsW o julgam(}uto pct•.:mte M juntas cor· 
l'eccioaaos, no que fot• applicavet, devendo 
os autos, depois U.e findas as inquirições 
c prccnchiJ.a~ as demais formalidades, sor 
·lmmedtatameote conclusos a.o pt'OCOl', que 
proferirá a sentonç<~. definiti:vu., conderuoa.ndo 
ou absolvendo o réo. E.;ta sentença sorá pu· 
blicada na. primeil>a. a ud.iencia quo se seguir, 
ou em mão do escrivão, no mesmo prazo. 

Art. 11. Os juizos do direioo sã.o obrigados 
a comparecer diariamente ao Forum, salvo 
quando occupa.dos em diligcncla. judicial. 

A1' t. 12. Sempre qu{', por ausencia,, suf!· 
poiçiio on ouko qualquer impcJimon'!o per
rna.nentc, fa.ltal' ao tribunal ou a alguma das 
cama.ras ma i~ de um t erço do seus mcmb1•os, 
o respectivo .pre;siueote convocará, para sub· 
stimil-os, juizes de direito om numero equi· 
valente. 

Art. 13. Continuam om vigor as dispo
sições do citado decreto n. 1.0~0. do 1890, e 
das demll.is leis o regulu.men tos rcferentos 



Clinara dOS DeptJados - lm!)'OSSO em 221051201 5 11"07- Página 29 de 32 

SE~::.Io E::ll 8 DE JHllO DE 1Q03 Hl5 

:1 organlzaçio j udkia,t•ia, quo não tonh;mJ 
~ ido explícita . ou irnplicit<.~.mente rovoga•la.s 
pela pro~en te lei. 

Art. 14. As q ueixas e donuncias não dc
penrlom de licençe~, do j uiz nnm du jm•a.
mento o. salvo as do ministct·io pulJlieo, 
podem set• dadas por procu t·aclor . 

Ad. 15. Nvs a.rbitt•amen tvs o vistoria~ <J 
torceit•o lúUva.,lo será tia. o~clusiva escolha 
do juiz, inuopentlooto de proposta. da.s 
par tes . 

Al't. 16. Nos aggea.vos, o o.ggrava.do tet·á 
v ista dos autol por 24 horas par a con tl'a
mioutk'lr . 

Os desembargadores tm·ão o prazo de duas 
conforouchs pat•a cxaminat• os autos, sendo 
uo a.clo <lo j ti lga mento do ag~ravo sortoa.do 
o rcla.~or. 

Art. 17. Nas acçõos sumrua1•ias a.~signar
se-hão os pra.zos do cinco dias pa;•a. a. con
tcsta.ção ,rl.e dez p i!.l '(l, a P I'OV\\ c ue cinco pa.ra. 
a.s a.lloga.çõcs ti naes. 

Nas executivas a pl'imcím. citação ao rêo 
sorá pa.ra. dent.ro de 24 horas pa.gar o u da.r 
b;.:ns á penhora. 

Nas d!l deposito<J o réo pódc sor ouvido in· 
dependente de deposi~o do eq uiva lonto, 
si a dofoza consistir nlL falsidadtl do oscript o 
de deposi&o . 

Art. Hl. Os prazos determinados om lei 
para ns di versas pbasos do processo não po
derão por mo tivo a.lg um ser excodidos . 

§ 1. • O presidente do Tr ibunal de .Justiça 
vela t•á. no fiel curnpriruonto des ta. disposição, 
envi ílondo mensa lmente ao The~ouro a. lista 
dos juizes c dcmo.is funccionarios quo t 3nhain 
excedido aque lles prazos, pa.r'tl. o fim do se 
tornar effectiva a mult[l, do tantos dias áe 
gr•atllicação qua.ntus os excelidos . 

çu serão manti;Jos os aet.u:w s j niles ;la 
CJrte Je Appelhv;li.o, xen;lu }ll'Cr,nPhirlog o;; 
novos lo~ttrcs por jui1.es dl) Tt·iunn:tl Civil t' 
Criminal , e.><:olhitlos livrcmoutc pelo Govct·
oo ; l ><Ll'<L os cargus de j 11izcs dn dü··~Ho 
.:>e1·ãLJ apt'oYülLa.dos os juiz(;;,: tlo Tri \.iuu<d 
Civil c Cl'iminal , U03 Fei tos tht Fazenda 1\ln
nici}lal, o suh·pi'OCut'ad•>t' tio Distl'icio 1-'fl
tlcr<d, o, em ulti mo lagar, o~ pl'.:tm·o~. 

Os pretores , m~mbt·o~ do ministm·io pu
bllco c mais f!lnccionar ios <itte fot•om vita
licios S(n•ão man tidos em seus cargos, ro
speita.da s as condições do seu m:ercicio 
a.ctua.l . 

P aragraplw un ico. Aos funcciona.rlos p ro
vidos nos cargos creados pot· esta Lei con
t:l.r-so-ha , p:~.ra t odos os olfcitos, o tempo 
de serviço quo tlvet':lm nos ea.t•gLJs cx
tinctos. 

Art • .21. Eleito o presidente do Supremo 
Tribuna l de Just iça . o Governo desi~:nará. os 
dcsemha rgadores que teem do constituir 
cllodu. uma das Ca.marn.s c cada uma das 
SJ CÇÕOS . 

Ad. 22. Os vencimentos dos jn iz"JS e func
cion~rios comprelteudidos ocst1 lei consta m 
<la; tabeUa. a.nnexa. . 

Ar t . 21. Fica. a.pprovM.o o r egulamento 
o . 2 . 457, de 8 de fevereiro de 1897, que or
ganizotl ilo Msis tencia .Judiciat•ia. do Dístl'icto 
Federal, adaptando-se o mesmo ás disposi-
ções da prosonte l ei. · 

Art. 24. O Governo fica autol'izado: 
I. A consolidar a.s disposições do processo 

civil, do commercia.l e do cr iminal e as 
de o1·ganização judici<~.ria., abolida., porém, 
desdo já, a a.lçada. em todos os juizos e po
denJo a.s part es nas causas a té l :UOO$ pt•o
movor e defender u seu direito indepen
dente d a. in ter venção de advogados o so· 
licHadores. 

§ 2. o As pttrtos po:lor ií.o rec!amm• contra a. 
demora no a ndamen to dos processos. e e~'Sas 
reclamações u.preseritadas ao peesidonte do 
Tribunal de J ustiça, dev idamen te documen
tadas, farão p i'OV:J. para 0 fim do tor loga.r a li. A rever o.regimento de custas judi-
mnlta. do pa.ra.gt•apho :m tecedente . ciarías. 

Art . 19.0 pre;h{en te do Tribuna.t de J nstiya lli. A estabelecar o Forum, podendo des
descontarú. n a. an tiguidade dos juizes tantos pender até 30:000$ c1>m a. t ra.nsfel'encia. e 
dias · quantos forem mn cada. anuo 0~ ex:cedi- i nstallação dos t r ibunaes, ju izes e servElD· 
dos nos p razos, den tt•o dos guaes deveriam t uar ios da. justiça loca.!. 
ter sido ~os_pachados os au tos distribuUos ~os IV . A p1•over sobre a. r emessa dos auios 
mesmos JUizes,devendo estes tornar effeett va. findos ao.s juizes competentes. 
a. responsabilidade dos seus subalternos que · · .· . . 
para taJ h·regulal'ida.du houverem con t.ri· V. ~ abnr os precl.soa cred1tos pa.ra. a. 
buido. execuçao d <Jo presente ler. 

Pat•a.gra.ph o unico. A's pa.d es ca.be o di
reito diJ rocl:~mu.r do mesmo pr esidente o 
fiel cumpl'i monto de;,1,t\ disposi ~;ão. -

.A.t•L 20. Nas p r irucir u.;; nomeações par& 
os ea1•gos de jtlizes do Tribunal Q.o Justi-

Art. 25. Rcvogam-lltl a.11 d isposições em 
contrario. · · 

Sal:l. d:tS Coromissõe3, 13 de j ulho de 1903 • 
- Domi11gos Roclr;gue.~ Guima1·aes .- Manoe~ 
Fu!gcl'!c' o Alves Pcrcir(!, 
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TADELLA DE VENCIMENTOS 

1'rilnmat de Jus~iça 

1 presidtmte (12:000$ de ordona(\o ();000.~ de gra· 
titlClação) o o. o o o o. o o. o o •••••••••••••••••• o. o •• 

Pelo oxercício de pr~sidente, gratifico.ç·ão ...• 
2 presidentes de camams (!2:000$ do ordemtdo 

e 6:000$ de gratitío:1ção} ........... · ......... . 
Pelo exercicio de presidentes, gra:tifica.ção 

600$000 .•...•...•...•..•• o o ••••• o o .... o ••••• 

12 desembargadores (12;000$ d3 ordenado e 6:000$ 
de gr,~tificação) o,.,,, ••• o o ••• o ••• o •••• • ••••• 

1 secretario (5; 200$ de ordenado. e 2; 600.~ de gra.· 
tificação) ... , .... , o ... , .... :' ..... ... , ..... , .. 

2 escrivães (2 :400$ de ordenado (;.1:200$ de gro.tí-
tificação) ......................... . , ....... . . 

2 amanuenses (2;080$ de ordenado e 1:040$ de gra-
tificação} o ........ . ............. o ••• o ....... . 

2 continuas (1:040$ de ordenado e 520$ de gratifi· 
cação) ..... o ..... o ........... o ............. .. 

2 ofliciaes de justiça (666$667 de ordenado Cl. 333$333 
de gratificação) .•• , ..... .. .... , . . .. o ....... . 

Juizes de dil·eito 

fi juizes do crime (10:000$ de orderratlo e 5:00J$ de 
gratificação) ...... o o o ...................... .. 

3 juizes do civel (9: 100$ de or<lena.o1o o 3:900$ de 
. gratifica.çã.o) ....... o •••• o o ••• o ••••••••• o o •••• 

3 juizes'do commercio (9: 100$ de ordenado e 3:900$ 
de gt·a.tiflcação) ..... o .......... . ......... , •• 

2 juizes de orphãos (9; 100$ de ordenado e 3: 900$ de 
gratificação). o. o. o ••••• o •••••••• • •••• • •••••• 

1 juiz da provedoria. (9: 100$ de ordenado e 3 ;900$ de 
gratificação) .....•.... o , ••••••••••••• , •••• o • 

6 escrivães do c1·ime (2:000$ de ordenado e 1:000$ 
da gra.ti fi cação) ... o •• o •••••• o . ••••••••••••••• 

f.! officiaes de justiça para o crime (SCJO$ de ordenil.dO 
400$ de grotifl.ca.ção) .. o ••• o •••••• • •••• o. o .•••• 

Ministerio publico 

l procurador geral (1 2:000$ de orJena.do 6:000$ 
de gratificação) ... o •••••• ; ••• o ••••••• •• ••••• 

4 promotores (6:000$ de ordenado 2:000$ de grati-
ficação} .••.•..• o; •••••••••••••••••• o •••••••• 

6adjuntós (2: 240$ de ordenado e 1:120$ de gratifi-
cação) ...... · o ....... o ... o ................. .. 

1 curadot• de .residuos (4;480$ do ordenado e 2;240$ 
de gratificação). o ••• • •• o • •••• s ., ... , o o ••••••• 

1 ama.nuense (1 :560$ de ordenado c 780$ de grati- . 
ficação) .... ; ............ o.· ......... o . ...... . 

1 continuo (1 :040$ de ordenado e 520$ de. gratifi-
cação . ...... ,. , ... _ , .-.. . .. , . _ . ~ , . , . , ..... , .. . 

• 18;000;000 
!:200$000 

36:000$000 

1:200$000 

216;000$000 

7:800$000 

7:200$000 

6:240$000 

3:120$000 

2;000$000 

90: ooo.sooo 

39:000,i;OOO 

39;000$000 

26: OOO,:j;OOO 

13: 000.$000 

!8:000$000 

7: 200$000 

18:000$000 

32:000$000 

20:160$000 

6:720$000 

2:340$000 

1:560$000 

272:400$000 

.26:360$000 

298 :760$080 

232:200$000 

80:7 80$'000 
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4 escrivães (3: 120$ do ordenatlo e I: 51i0$ do gt·ati· 
fi~a,,ã ,,) . ................. , .. , .... ..... . ... . . 

12 prct!>res (4 :800$ de ordenado o 2:480$ de gr•ati· 
llca.çii.o) . ..... . ••.•.......•.•.•........ ...•.•. 

Jinrum e .n«ts depenclenc~as 

J porteiro (I :600$ de or·dcnado c 8008 do grr~titi-
cnção) ...... . .. .. . . . .. .. . .... . .... . . . . . . ... . 

1 <J.jnda.nte (I :33i$ d~ ordenado c 6'36~ de gratifi· 
ca~·lio) . ...• . •.. •• . . ..•. . . ...... . . ... . . • . ..•• 

18:720$000 

8G:400$000 

2: 400.1;000 

2:000$000 

I. C.7 

18:720$000 

81): 101)$000 

4:-l00$ú00 

721 : 260$000 

Sala das Commissões, ~ do jttlho rlc 190:1 . - Dnmi»!JOS R oclrigt!Cs G~timal'<<es .- .lvmoet 
Futvcncio Al·ves Perei·ra. 

Vac a imprimir o seguinte O Si- . Pre@identc-Tendo dat!o :1. 
hora., designo p:1ra.amn.n ltã n. soguintn orJem 
do dia: 

N. 79 - 1903 Votacli.o <lo projccto n. 4-l, do 1903, aln•indo I á vc1·ll:\ 6•-Sccrotaria. do Senado Ferlornl-
Mand<t m·chivar a mcns!lgcm m~ gue (I do o;•çamnnto do Ministcrio da Ju.;Uç;t o Ne

Hr. ]l, ·csirlcnt~ da Repu!J!icrt, ··~nOV(t " soli- gucios In teriOI'O:l, rnra u ()X(Jt'Cicio do 1902, o 
cit«ç,io feita t<O Congresso Nf<ciom<l pm·a credito ~upplemcnLtU' de 4lH$1J8ll, p1u•a pa
gue se lo>·ne etfcctiun a c1·eaçi1'o de mais gam•"nto a. um portoit•J, dispenn(lu com 
dou.~ /.ogto·es de fieis do thesourei>·o da Re- tortos os vonctmento:;, c a um contlnuo, Ioga.r 
cebedo,·ia do Rio de Jane~1:o, pm· j cller .~ido creadu, tudo em vir tudo da. dolibemça.o ([O 
env;allo ao 8 1.'nado o ln'OJectn n. 266 A, de Senado de 6 de dezembro de 1902; com sub-
1902, desta Cama>·a, r elali'llo ao ltSSt<mplo s~itu\ivo da CQrnmissã.o de Orçamento (3• dts-

d 6 d . h 1 t cussão); 
Em meosa.gnm_ e o ;uo o <.o oor·reo e votação do projedo n. 45, \le 190:!, ~~.u~o-

aooo, o Sr. Presidente da. Rcpubhca. r~uova t•izando 0 Podm· t<:xecut.ivo a. al>~•ir ao M 101S· 
a. !liJiicitUJ:ã.o, já retta ao Congt~esso Nactona l, teriu da. .Justiça e Negocias Interiot•cs o cru
no seottdo r! e se t'lr,nat' elf._,cttva. a, _cr~ç~o dito ex .. r aordina.l'io do 4:2(!0$, em ou t·o!. Pil.L'll. 
do ma.!s d•ms _lugarc~. de t1e1s ~o lõho>outelro attendcr á dcspeza com a ma.nutonçao, no 
da ~ecebedorta d_o RIO de Jane1ro •. con:'o 1m· 03trangcii'O, com 0 almnno da Kscola. Poly· 
p~rt~sament~ exigem as co!lv~nl()ncta.s do ·technica Asdrubal Teixeira de Souza., que, 
servtço pubhco •. c a. Corom1s.;ao do Orça- ern LIJO! , obteve 0 p :·emio de que trata. o 
mento, a que fol pre~t>n.~c a. mesma. meos~- Codigo do gusino (3• discussão); 
gero, considerando que .Ja. foi attend1do pela Votação do pt•ojecto n. 47, de .19<1.1, a.ut_o· 
Camara. dos Deputatl?s o que_ pode o Poder rizando 0 P oder Executivo a abr1r ao 1\'hms
ExecutJvo, como se vo do proJecto n. 260 A, t<ll'io da Ju:;tiça. c Negocios lnteriorcs o cre.
deftul tiva.mento app1·ovadG pela. Cama.ra. o dito oxlraordinurio t.lc 4:000s sendo: 2:5·l0$ 
t•cmotLido ao Senado em ~e~embr?, elo. pt•o- pam attondcr_ú. ue~poza com' ~ publicu,çfio da. 
xlmo pa.ssado anno de 1002, e de p .• t ecox que « MeJUot•iu. Hlstorrca ~ da Faculdade do Me· 
se.)tL u. men~ionada m~osa.~e?1 a_rchl,Vada, dicina dtL Bahi:t, relativa. aos armo~ tle l,ü(){~ e 
dando c~nhcct.mrnto do que tica e~pus.o ao J90L , 0 2::~60$ coro a. da ue,.st" dns ( w·so.t 
Poder Execut1vr. tia me~roa. f<Lcu!d;ulo cnncern(\nto a.o aono de 

S. R .-Sala du.s Commissõe.>, i de jnlho de 100.2 (3• discussão) ; · . 
1903.- 0assiano do Nascimento, presidente.- .vo tação fio pt•ojccto n. 11:1, dc_ IDO~. '.11~0· 
Fmacisco Veigt!, rcia.tor.-(;aleüo C'w·vallwl . rizando o Podnr .Ext'CU&lvo <L a.lorll' a.u \1mts
- Franci3co &!. - David Campista.-LJUI';:tldo tcrio da. Jus&iça o Nugucios lntoriorcs o m·~
l'i ltll tlHo ex~ra.ordina.rio rlc 4:2orJ$, a.o camb1o 
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par, para rrmnio de viagem ao alumuo ([a 
Faculdade do Mouicina. da Bahia Antonio do. 
Prado Valladar•as (:{• discu são) ; 

Votação do projccto n. 37~, de 1902, auto. 
rizando o PodBr Executivo a abrir· ao Minis· 
tet•io da Fazcmrla. n crBdit.o extraol'Jinario 1lo 
84:7~5$170 par1l. pagamento do capitão .Tose 
Ferreira dos Santos em virt.udo de sentença 
passa.da em julga.do (3a di8~ussito) ; 

Voixl.ção do project l n. 80 . A, de 1902, 
autoriza.ndo o Poder Executivo a abrir ao 
Minlstc~'i(} da Justiça o Negocias In teriore1 
o cr~'liito e:ttt•aot•dinaio de ! : 180$1375, p~n·a. 

· pagamento de gratificações aos len ~os d<J. 
Faculdade de Medicina do Rio do Janeiro 
Drs. Augusto (!e So11za Brandão e Pedro de 
Almeida Maga.lhlies (2a discnssão); . 

Vota.cão do projecto n. 273 A, de/HJO·~. 
restabelecendo no Museu Nacional q lagar 
de naturalista ajudante da secção de zoolo
gia, eq~iparando-o. p:~.ra iodos os elfeitos, 

. aos dos assistentes da referida repa rtiç \o e 
· dando outras· providencias (2a discussão); 

Votação do projecto n. 318, de 1902, pro
rogando por um anno a licença tlm cujo goso 
se acha o 4• escriptumrio da 5• di visão da 
Estra.da de F15~ro Central do Brazil João Atl· 
gusto Antunes de Freit:ls (discussão uniea) ; 

Votaçlto do projeeto n. 380, de 190.2, au
tm•izando o Pode1• Executivo a prorogar pJr 
mais seis mezes a licença. em cujo goso se 
acha o euca.l'regado do deposito da 4~ divisão 
da Estrada de ·Ferro Central Manoel Candido 
Cordeiro Dias (discussão unica.) ; 

Vota.çã.o du projécto n. 170, de 1902, abrin· 
do o credito necessario para paga.ment<) a 
D. Balbina Maria, Netto ela Costa. do meio· 
.soldo a que tem direito como mãe do alfet•es 
do exercito José Netto Simõa.~ da Custa 
(2" discussão) ; · 
· Discussão unica do parecer n. 7?, de 190~. 

conceil.endo licença por t em. po mdetermi
nado, para. ~ratar de su1 s:tude, <~o Sr. 
Víctor iuo Ribeiro Cn.rneiro Monteiro, Depu· 

' tado pelo E3ta.do do Rio Gra.nda do Sul ; . 
Discussão uniM. do parecer n. 78, de 1903, 

concedendo ao Deputado pelo Estado do 11-la· 
ranhão Manoel Ignaeio Dias Vieira, trcs 
mezes de licença par& tra.t'l.r de sua. saudo 
onde lha convier ; . . . 
. 2• discussão do projeJto n. 5!, de 19J3, 
autorizando o Presidente da Repuhlica a 
abrir ao Ministerio da Guarra o credito 
extraot'liinario de 54; 546$784, para occol'rer 
ás despezas com 11. recon~trucção do pavi-

lhão Deodol·o, do Ho.>pita.l Central do Exer
cito; 

2• discus3ão dJ pro,j~cto n. 52, de 1903, a.~l 
torizanllo o Prc~iient!l da R!.3publícll n. abrn· 
o ct•cdito de l.r;H;037$572, supp!cment:w :1 
ycrb:J. t!o n. 32 do ar~;. ~!5 rln. lei n. !J57, de 
3'J do uoz'3m b~·o do lOíJ2, par<\ <t t'.ender ao 
pagan~euto uo d~spJzas elf~ctuaU:a~ pelo Mí
nistorw da l\fu.r1nh:t, polas rubt'!cas- Mu· 
niçõos Nn.VMlS-Il-Mo.tería.l do Conoh'ucção 
Navnl; 

2• discus>fío do Jll'Jjccto n. 5J, de 1903, 
n.utoJ.'[l:lndo o Prc.>iolonte da Repnblica. a 
abril· ao liiinistodJ Lla. Mal'inha. o ct·edíto ex· 
traorJinario do 1.8J9:80G$571 para acttdir ao 
pag~mento do co~Cilt'tos t•eu.~izados e PJr s~ 
t'oa.ltza.t·om em dtvcrsos navws da A1•mah. 
Nacion:1l; 

2• diseussã.o do projecto n. 43, de l9D2. 
auLorizanrlo o Poler Executivo a a1J1·ir a.o 
Ministcrio d(l. GuJrra o et·odito ex:tr:lort.lina
de I :89J$l21J par<\ pa,ga.~ ao lia.chal'el .José 
Fi'<J.ncisco Ribeiro M:aclla Jo, e:~:-secreta.rw do 
exUncto Ar.senal de Guerl'a. do E~tado de 
Pero·u.rnbtloo, o o1•denado q tle deixou de ro
ce bel' de 1:3 de j:J.neiro do l8:,JO a 2ô de outu
bt•o d') 1 9JO; . 

2• discussão do projeoto n . 228 A, de l 902, 
mandando abonll.l' aos officlaes do Corpo de 
BomlJ!'liros, que se roformarom, altlm do soldo 
devido uma. g1·a~iOcação a.nnu11.l, correspom 
dente ~ cada t~nno de serviço (!UO oxcodel' dos 
25 pl'imeirus, o dando outras providano1as; 

2a discusgão do p;•ojaeto n. 355, do !902, 
a.utorizando o Polel' Ex.e~ utivo a abrir ao 
Ministerfo dn. Juitiça o Negocias In ter iore~ 
o credito cx~ra.ordioat•io de 10:300$ para 
indemnização ,o lontc do Gymuasio NJ.cio
nal bacllarel .João lUbeiro , da. daapeza fctt'1 com a publíca.çãu d'l.S obr~~os Histor ia do Orien· 
te e Grecia e llisbt•ia do Bra:ril; 

3' discus3iio do projocto n. !95, do HJ:l2, 
concodendo ao Dr. Ctn·los Cesa.r de Olíveír a 
Samp::üo e• Antonio Julio de OUvelra Sam· 
p:J.io, ou á compan_hin. q ue organ izarem, o 
direito á construcçao, u~o e goso de u ma. 
estrada. de fei'r.J subter r aaea, por ira.c~ão 
electrioa li"a.ado a Capital Federal á cidade 
de Nitb. 3;03~ 1ns condições que est abelece; 

Continuaçã.o d!!> ta discu,;são do projec;.o 
n. 329, de l\lOL, declarando d.e ooropJt()U()Ja 
privativa da. Uniã.o dect•etar impo.sto3 sobre 
genJros do origem cstrangeil•a , e 1anio 
outras providunctal. 
Levauta~sa a. sesslo <tS 4 horas e 5 minutos 

da tarJo. 
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h:teilard .To;,.: FJ';Lncisco Ri h •it'a Machado , 
c:,- s•Jcret:trio do nxt ítl')to arscn;d do gnct·ra. 
do Ii:>taclo de Pt)l'llambuco, o or•lonal!o q11o 
•icixou de recolKn' dcsdr, 1:·: d" .Í<UlP.i t•o ll" lH90 
a. 2G 1h o u t.llht•o) ti" J!}IJO. 

0;)pois de ter ~ilo d :1boJ·;vlo o lHrocm· t.liL 
CvJnmH.,iío •' e Or•;:arncnto, veiu 11m:t nova 
~run>:L:;om ;u:gmonLamlu a rpt<tn\ia }lnd ida. 
p;tJ\t 'Í: 2·33$, e, o rn visto\ dbto, o pl'Oj~c to 
t:•m 1lo Yo!t:H· ;i Commis;:;ii.D, piLI'<t que nsta. 
c labor.~ li OVO p~trOCCl'. 

Devo tlcchr.u.· t.:Ll n\Jcm q ;o figu t•a. no 
av ul;o, em :t" cl iscu~sfto, o pr.JjCd•> n. :lQ3, 
rio l9:Jt,rlltUJilo devo snt· 2", cumo honto.n 
declarei no íim da sc:;&l•J. 

Ao mnio-db lll'OCPtlc-sc á chanudu. n. qnc 
r.;s;wnrhm os St·~. P:1.ni:L Gu imarães, :\luucilr 
Guimat•ii. ·~. Thomaz Accioly, Jo:.utuim l'i:-es, 
Eugenio T•lll l'inh•J, En•!as MaetiP.s, Rt~,YIBlllltlo 
Ncr y, Aurcliu i\ll tOt'ill l, Ho;annah d() Oli· 
vcir:t, .1" ~'; l·:ur.o!Jiu, Rorl rkocs !i'ornantlo~, 
Anizio d• ~ Abl'. nl, llot.Jt't'il l"ontcne: ln. Ft•r.· 
del'ico 110I'g>í~~. Etlnnt'clo Sttdm·t, Serg io Sa· 
hoya, Gonc::aln S•Jilto, T•w:u'<)S de Lyl'il, g].'') 
de Souz<L, 'J'J'lilllnil<~, Alfonso Cost:t, Teixe ira 
de Si!., Cttl'u •lo• Souza.. B;•icio Filho, .Jnão 
Yioii':t, g[pl•li" llig-nc!it·o,LtJ, 1-:p;.tminon<lél.' Or-a· 
cimlo, Ro,[t•l;tLI ~ l.loi'Í:L, Olivoit':J. Val!:tdã(), 
Domingos flnl111:LI'à11~. Tost~. !3uicã.o Vi:.~n n a, 
Pa.ranhos ~!uu lt !Oillfl'• •· l{ odl'igucs Saldanha, 
Mat•colino Mo111'a, Hnt·etli<~ de S·i, Cor•·!l 1 

Dutra, Mot'Olr:~ llulllO', Amel'ico ti.) .\llllt· 1 - t' 0 §r . Alen~tu• Gninla.t•tH~R (1° 
~~~~;~~;;~,~~~~-~~~~.~~~~,r.~:~ ::'~~ 1ri'~11,~r~J~.7,~~.~~Ll; 1 .1<~:t~~ Seud:<rio) p:•vc;;tlo ü. lui r.u t·~ do sc:(u in~o 
Figueirccl,, l~: ·arwisro Veig-a, Estcvii.o Lo· ·; 
b~ . .lostl 1\onii:L<' ln, Joio Luiz, G:t~tão ela • EX['EDII•::·r m 

Cunha., !Uhc·il'u .Jun•}ltOir,t, AstolJ11lO D:t·i QfnciJs · 
t:·n, IJ:tvi,f r.a:llpi.it. L, :\ntil ~ro Hotolho, Cal'· ~ · . • . ~ 
ncl·1•0 1[ 1 l' ' '' llll, "ltn cl• 1'·· 1· 1,., D.•, t'. Oeprtt:ldu Arl.lllll' d~ Souzu. I •. , ru.JS, 

• \ l~ t• • I 11, 1) uno c u.. ~ ... , . d' I t n ' I I' • ' f ···t.·L 
Adalhorto l•'MI'i~1., t\nttJnio Z.tc:J.rils, La utoll· p-;,.t iH LI '':'s.l .ez~s ' o t~cn ~~ p:~1 ~ " •• ·; ~. 
niOl' ti tJI!ol'l·o·l•>, Carlos Ott'Jni , Carv:d llo mt:;rt.o ele' ~ua. s~uuc . - A C<J,onn~s,~o de I o 
BJ•itto, i\lauuul l•'u l:;oucio, Noguci t'a. , U n- tu,:o<Ja e l oJcrc.,. 
dolpho C:~~rllllhJ, n :~l uii.o C:wva.!lutl. Mot•(Jit'<L D.> Mín istet•io th Ju~I Í<;'.t c Ncgodos Into
tla. Sil.I':L .• lu .. mill•l C:w.lo.:;o, Ilet•n;u•cl!J de c ~~m- dores, tlP. i do r.oe ··~nt!l, cuvia.n,l o o reque· 
pos, Uominl{u• ·~ •lu Ca~tro, FPancisco Ronwl· l'im!:ntu tl'lCII llHJn L:t•l u ül n que o 2" sa•·gento 
l'J, ~·:ttoil; tln C=~~ r. t•o, !~ebouça.s de Carvalho, I gt·:lctn ,LdrJ rla. Bl'i;;: ~da f'u!ici<ll ilest:.\ CcLpita i 
Cosb Jttnilll', At•cwlpho Azcvcl o, l'cn•oira. Cl:wtllno Andl'ti <los AHj<Js pede quo Ilu 
Beaga, Mll'<llltl:L Chave;;, Lcltc do Suuz,~. m:tndc c c) ll&!H', para tudtJS o:> e!fei tns, os 
Paulino cu r los, Alvat•v de Carv<Llho, Cantlitl.J suniç,)s que pl'estou em comp·LU!lln.s cio 
Rodriguc ;, ltuc.lolplHI MiL·and...1.. llm•:uencgíluo l;omlmit·u:> e col'pos do policia dus EstHlos . 
de Mol'ttr-a l•'lllw, ,!OIV[tzim Toixeit•;J. Bt'1Lnilã.o , -A' GtJmmisl'ão Jc Fa.7.ClOda . 
Bet•mu-.l o Ant·)lliu, Ljll(lal[llw Serr;l, Ca.l'hB D , 1- · .· .· d · I d ' ,· v·· - Obr · 
Cav·1lc:~.nti I ~mo 1ha I ins Fm.ncisco Tolon- 0 ." um LOL 10 u. n us.lla , 

1a.ça.o c Ll.:J 
.' ' • • • ·:1 •1 ' • • ., . • Pnbhcas, de 7 do cuuento, dovol vendo, do· 

hno, p,~~~~·~. ''1L?l"~· ,~l.Jd~n l3,tptt.L.~_, .Tt tV<:n.~l vida.montc sa.nC )ÍO!Ii\llos. <lllus !\os a.nt.ugt·a.
:\In!lcr, 11:11 hu~ .• L Ltii~· L · u_ern~:tno [J,~ss loc l~l' I pllJ$ (b Rmolução do Gon:;re;so Naeion~l. 
An,olo Ptnholt. <~ • . Jame~ D~rc~, Dómtr._.,os I a.ntJriz ·~ndo o Putler EKCCJ1tiv.J a. abJ•iL• a.o 
Ma~?a.run ~~~~~. 'I.,~S I <lllU ~o Na!cun•: n:o. I· c.;- c\Jit:i;;r.crío ,la lntltt>tria., Viação 0 Q!n•a.s 
p~~HJ.llt.l 1[,, A!~t ~ · (~ IClr<[Uv, 010 0 0 Portuno. O [' ublka.s 0 Cl'Cdito tlO 43;0[J(J.$'l01 p:~ra. OC· 
llotnnJU d., C.LL v.ühv . eot·rcr (L$ cle.;pu~<.L·; com <L ruccpçao de 

Abt•e-so u HOSiii.o. 1Hv~rsl\S ostra.lla.s ilc rm·t•v eesgatadas Clll 
, 'd vit·tnde de au tol'iz:v,:iiu lcgiola(i va.. - lotei-

E _li .a o somtlobato appt•ovad<O a a.ch da 1•a.da, cnviando-srJ um dos au togra.pltos ao 
scssao oLlltocodon ~o. Scn:.~d.o. . . 

O 8r. Pre~;~ident.e- Dt)vo decla.t•a.t• Ov Ministorio da GuGt't'a., dB8 do col'l'Cln te, 
á. Cama.t·a. quo dgut'[l. iltdovida.m ontu Oi\ or dem enviando o roqtJ o;•lmnn to em quo o 1° sa.r~ 
do di:t, em ~· discussã.o, o projact o n. 4:3, gorrto l•' innino Alnu·cs U.o Souza, inclui<lo oo 
de .1902, autoriza.ndo o Poder Executivo a I A. syl.o do l.n va.lid~s d<~ Pa.tl'ia,pedo a. ~ua refor: 
abru• a.o Mlnlstorio da. Guerra o creth to ex· m•t no po.sto do a.lfc re.s do excrct~o . - A 
tra.ordina.rio dn 1:890$320 pa.ra pa.ga!' ao C<numis,;ão de Mari nha. o Guerr<t . 

Vol. li[ 2"3 
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Do presi,[entn ela Camara Mnnicip•ü de 
Nioac , Esta.w tle Matto Grosso, remettendv 
duas actas das reuniões olfectuadas naquella 
vil! a em }Jról dos intcre.~sos do mesmo mu
nicípio. - Intoimda. 

Requerimentos: 

Do general de clidsã.o C1u•Jos 1le Oliveira 
Soare.~. pedindo permis.~ão pu,ra. so utilizar 
das cachoeiras d u Sc~n (lucdas o Pa.ulo Alfou
so, nos rio~ Paraná c s. Francisco, com o fim 
exclusivamente industrial c t1'ansn.n·nu1ção 
da.:~ to l'ça>~ hydz'<\Uiious tl!!.S mesmas em cncz•. 
gia olcott·ica.. - A' Commissão de Obras Pu
blicas. 

Do Dr. Samuel da Gama C{)sta Mac Do\\'cll. 
lente substituto tla. Fucuhh~tlo do Direito do 
Recife, pedindo prorogação ola. Íiceno;a. óm 
cujo gozo :;o acha. -A' Commissão do f·:J · 
tições o Podct•es. 

terio, nKo tlcixará de appla. ttdir esse pro
jacto, que vem pt•ocneltet· vat•ia;; li.1cunas 
na or-g<Uiiz;v;:,o actu<J.I d :tquctte corpo. 

Soo to-mo, St·. Pl'osiclootc, couvonc!do de 
IJ.UC n. hont·ada Commissiio att.onclerá ao 1non 
a.ppcllo, não demorando, por mais tempo. o 
parece~ a um projecto quo já dorme, !la 
longos mczcs, em sna. pn.sl;a.. (J!uiro bem ; 
muito l11:m .• ·~ 

Fica sobro a mesn., aié ulterior clclilleração, 
o seguin te 

Pll.OJECTO 

O Congro.-:so Ntdoualrosolv•': 

Art. 1.• Os officiac~ do corpo do inferio:·o,; 
da. a l 'llliiÚ&, em !!61'Vi ço na1 dívewm~ secções 
do Quar~l Gcncral ·da. Mv.1·inh:t., mesmo dos· 
ta.ca.dos, percobcr-.lo, além do~ sons venci 
mentos, umtL gra.tiftca<~ão elo 6;1$ p1·o laúore. 

Paragrn:pho unico. Em taos ca.sos n·ão so 
0 Sr. Afl"onso Co,.ta - Sr. Presi· auona.r<l :to~ llltlillllOS oJIIciac~ inforioros a 

den te, qua.tro pulavms apenas, atlm tlc justi- L-ação em gcn3rus, a quo toem dit•oito, 
fica.r o projccto que vou t er a. hom·a do quando ombe~rcados. 
apresentar :L consitlera.çã.o da Cama.ra !los Art. ~- · Revoga.m-s~ as disposições em 
Deputados, pa~sando-o ás mãos do V. Ex: . cootJ•ario, 
. Trata-se de fazet· um favo1• a servontua. Sala das se.~sõe~. 9 de julho de 1903.-

rios rlo corpo de inferiores da ~wroada. na- •m c la 
~lonal, favor que nssMta. em matoriu. justa, nuonso -os · 
co ';lo Jo~ica.mente passo~ ~xpor . . I 0 8 r. Bueno de Palva-Sr . Pre-

_Em d~il'erentes .repa!•ttço,<:• da T?armh~, sidentc, tive a honra. de, nu <tono pa~!ado, 
~~ . Prostdente,,sOI_vmn ~nfeno~~s ~a. ar~a.~a, subscrever um projocto apl'e~ent.ado u. con
SOJl! quo so lhe, du, po1 ess~ ~or.vtçu, grattli- ~ sideraçã.o da Cu..-;tJ. pelo meu Ulus&ro collega 
caç.~ú alguma, ~ando-so-ltte.~,entreta.nto, uma. do roprnseutação, 0 Sr. La.muuniur Godo
ra~o em genmos. . . fredo, providenciando sobt•e os vencimentos 

_Em get-a.l, O!llle.~ ~unccLu,!la.rtos, dosda. que dos agentes do correio. · 
na.o servo~n a botdo, nao se -aprov_e~tam Não sei si este projccto já. teve pa.recer da. 
dessa:' ~a.çoes.' que pro~endo_ pelo pl o.J~to Commissã.o respectiva; ontJ•etaoto, pedire! <J. 
~ubstt,u1r pol uwn. gra.ttficaçao um dinlle1ro, v. Ex. que interponha os seu~ bons offloJOS 
Isto ú, 60~ _men~es. . - para que a Commí~são dê o seu parec.Jr ou, 

. _A medula. que proponho, Sr. Pr~sJdente, ~i J>Or a.ca~o este ja tenha s ido dttdo, que clle 
n~o v.ugment&_ de~peza. nem tra.z Jncoo.ve- SeJa incluido ott ordem do tlia. · 
n1ento algum ,\o orçamento da Repub.lloa, Tra~u. -se de um prujccto que intcrcSila a. 
.(l~sde quu, uma vez que .• . ~11odo-se ao!;! ~n fo· uma numerosa classe de fuocc1onarios pu
riOros, ~estaca~os.., e m, dtft~rentes ;·eparttçõ~s bllcos, quo necessitllm de remunemção para. 
da. ~a~m~a, es~a e.!:attftcaça.o, alias não terao 0 seu t raballJO que não é pequeno. 
ma1s dJro1to ás raçocs om generos que aotual· ' 
mente Se lhes dá. 0 SR. PRESIDENTE-A MOSlL attenderá. op-
. Aproveito a oppodunidade do achar-me portunt1monto o peUido do nobl'e Deputado. 
na tribuna., Sr. Presidente, para fazor um 
a.ppello :l honrada Commiss~io de Marinh~ e 
Guerra e é quo-não demore, J:lOP mai.> t em
po, o seu parooer ao projecto apresen tado 
em o anno p~ado pelo o honrado Deputado 
d il então, o Dl'. Henrique La.gden, refor
mando o cui'lW d() iufer ioros da Armada 

·· Nacional, pt•oje<:to quo 6, incontestavul
m eoto, do gr an·te utilidade. 

Penso quo o Sr. Ministt•o da Ma.t•ioha., que 
tão empenha-do se vae mostt•a.ndo nu. reol·ga
mzação das difterentes secções do Sal! Minis-

O St•. Louren~o Dn.pti&tu, 
Sr. Pres!donto, pedi a. p·.~lavra pat•a sub· 
metter á cocsidt:h·u.ção da. Camara dos Depu· 
tndos um projecto que motliflca um rttmo do 
serviço ptzbHco na parte quo intOt'('Ssa.ao 
E:;tado do lUa do J~tz!oiro, quo tenho u. honra. 
de ropl'eson tat•. 

No meu pro,jecto venho pt•opot• a. desl1nno· 
xação ou sepat•ação dos ÜOl'l'Gios tio Estado 
do JUo .ranéiro dos do Districto Federal, cre· 
ando-se na.quelle Es\ado uma tulmioistraçã.o 
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postal somolltante ás flliC ji bclll out.eos 
Estados dll. Republic:L 

Sr. PJ•csidentc, em ttm dos rcl:ttorios 1lo 
Dr. L ui;~, Bctím P;t?S Leme, 1ligno illl'Cct.rn• 
dos CorrcioHla Ropttblicu, S. Es. fu.z refo
rencia..~ á. a.ccurnulaç'io de serviço qnc s ;hre
veiu áQLtclln. rcpt~rtiçiio ptn·a se l l<.~r' cumpri
monto aos ulti mos accordos cclcbra.dos com 
Ya.t•io., paizcs. eclati ~·:unontc '~ v;dcs posbtc~ 
c á. ]lormuta tlc oncom1n •1Hlas; diz clle lJ.UO 
as condições uu posso:1l. que ,i:i er<l insufll
cicnf.o, poiol'!ll'~lm mull;u com c>:le :1ccmnul•,, 
e que o serviço sú era feito mais ou m(;nos 
l'l~!!nla.r~ttcntc :i custa llo s:ICL·ificio dcs;o 
pe.ssual pul<> sua oxiguíd:ttl.o c t:tmbem pelo 
ac<>nharlo e~p:t~o de qu(l Llispürlpat·a t.ra.b:dha.t·. 

Bssas <~oncüdm·:~çõos, O)(i.LI'ar[a.,; nv rot\tJL·iu 
do digno Dü•octor, mo suggm·it•;tm a. idú '· 
de formular osto projcct,J e rne PM'rH:u quo 
com a. sua. a.dopção rnuil.r} lucra.~:l o ~crviço, 
não só do Estado do Rio de .Janeiro, como do 
Districtu FcdcruJ, e haYet•(l., altlm rlisso, me· 
llwt• flsc:.tli~ação das rendas pusLaes. 

Quo o caso intet·{'ssa t<~lllbem ao DisLricfoo 
Federal resalta rlo relatorio do illusCril Di
rector dos Corrllio~. Director que, aliás, 
grandes ffi[)lhoramentos tem já intro.luzido 
naquella rep<~rtição ; e por esso rolatJl'io 
hmbem se vel'ificfl a impot·ta.ncía do sorviç:o 
do E.~ta.do do Rio de Janc!l·o, quo, aliás, está 
ligado ao tl.o Districto Fcdora.l, com pr~juiw 
de um e de outro. 

Vê-se naqurüle documr.nto o/Ilcial q11c as 
ren,!as poshed llo Est:~do do Rio de hneiro 
representa.m uma somma muito important1l, 
igual ou superior á. qiHl produzem outros Es· 
ta.clos rtue toem administrações post;•e> du !• 
classe ; o movimento dG malas no Estado rlo 
ltio de Janeil'O é superior ao tfUG se dá em 
qualquer do ~ outro~ Estadns do pa.iz ; a im
portu.ncia. dos v ates postaes, bem como o nu
moru das ca,rtas registra.•las com valor só ~ãu 
exoctlidos em dous ou t.J•e; Estados, como Mi· 
nas Gerao;; e S. Paulo ; o numero de agen
cia.s postaes (369) é bast.t~ntc elevado e só 
oxcerlido tambom por Minas Gera.es e Siíu 
Paulo. 

Parece, pois, razoava! seja creada uma 
a dministração especial part~ o Estado rio Rio 
do .Janeiro, de modo que melhor se possam 
flsoaliza.r allt a~ rond•ts postaes c para Ifi[)
lhor func[)ionamento do serviço post:J.l. 

Nessas condições, venho suj'•itar á consi
dm•ação da Camara o esporo delltt a appro· 
vacã.o do mou pt•ojocto. 

Cumpre-mo adrl11zir ainda. um argumento: 
a populacão 1lo Dis tricto Federal cr·esco con
stantement e , e, La.mhcm por isso, CiJtno qu~ 
so imr,õe a necessidade ua soparaçãv quo 
proponho, o1n honefieio do ser viço post1~l , 
mesmó 1lo Districto FodP.ral. 

1-:- r. 

l·~t·:J..m e :,L :~-.: ligt"l.it•a:--; eon.;idcraçiles CJUt! m 1 

tinha de litzor ~u!;ro o lttcrt p1·ujee:,o, f[\lB 
cn \"(o (L ~le~a.. pedi nilo a V. Ex., S1·. Pl·o~i
rlcn 1 c, 11 n .; upportun:~me n 1 o u ~n lnnet ta, ü 
11.]H'(]CÍi\Ç[O d a C"~a.. (MHilo bem ; ii!!ÚIO 
óem.) 

l•'iea sJbre a mosn., :tlé ultct•ior Lloli\Jct':L
ç,ãol I() :--:egainte 

J'RO.Il~CTO 

O Cnn~res~o Nacional rii•LTBta : 
:\rt. \." l'i~<Llll ,(O:<[!.nncx:lllo:< do-: Curmin,; 

rlo l"lbLricl.o Federal o:< Co.'l'i\Íc•-: do I•;,.; I,:LilO 
rlo Ri1J rio .lltncir·o, crortnllo-~o r1<:,:te E>tario 
lllll<l ;\'JIIIiOi~tt•aç·IO ])O~t:t! !tlOil\,ÍI':~ a-: (!\!C 
toem outo~·o~ t::,:taJos Ll.:1 Ropttb(ica . 

An. 2." Fic<~lll L'cvogad:Ls a s dí spo~it;õcs 
om conlrat·io·. 

Sctla d '·' ~c:.;,:i)c,;, ~ ilojulh•J de ! ! 11 !3.-·L<~H· 
1·en 1,o llitpi.üla,-l.r!W'intfo {'i/lo .-Sii~rt ·.:,s. 
li·o.-Gal-v,'o llaplisla.-flvnriqrw JJorges.
Uliveira Figu eirell-1. 

'ORDI!::-.I DO DlA 

O Sr. P•·e~ldente- Não havendo 
numero legal para. se procorlor ;~s yotaçõcs 
da9 muterh> con~t'Lntes Ll.a ordem do di.1, 
pagsa-~o ;1 m"teria em discussão. 

l~' annunci:tr!a :1 discu,s\o unic(l, do paJ•cccr 
n. i7, du wo:j, cuncm.londo licença, [JOr t empo 
inJeter miu:vlo, para walat' du :iua ~audo, ao 
Sr. Victorino Rib:Jil'o Carnniro Mo u\ciro, 
Deputtlllo pelo E$tado do Rio Gr:111dll tlo Sul ; 

Ningucm petlindo a p:tlavra., t1 cnt:o:·ra.da a. 
discussi'w e adi!lda. a. votar;ão. 

E' annuuciada. a disOtr~~ão uníc:L do parecer 
n. 7M, de 190:1, c.mcedonllu o.o Deputado polo 
Estailo d•) Mttra.nh[i,J, MiiOOI)L lg-na cio Uius 
Vieira, tres mozes Je licença pa.ra. tt>atar de 
sua saude ondB llw convier 

Ninguom p11dinrlo a pabvra., é encerrada a 
discussã.o e adiada a votação. 

São sueccssív;~mcntB, som tlebate encBrra
d os om 2• Lliscusgão, o; at•í.!!. L• e 2" tlo 
projecto n. 51, 1le 1903, nn1.~rizan l l? ~ Pr~
siden ~e da Repub!iclt a abt'H' ao Mr01ster10 
d a Guer1·a. o cretli!.u oxtraord inario ue 
54:54G~i8<1 para. occorrer :is tio 'pczas com 
a recunstrucçã.o t!J pa.vilhã.o Deodoro: do 
HospitalCentra l do Exel'cit·J, fic;wt!o a.duula 
a vota.r;lw . 

Sã.u 8UCc~ssiv~<m~nte ~em tlebtLtc oncc!'l'a· 
dos Clll 2" discussão, os a l' ts. L o o :!'' do 
pt•njecto n. 52, de l !JQ:l , au~ol'izandn _o Prc· 
sidento da. l~opublica. a abrtr o cre.uto de 
1. 641 :037~572, supplcmr.lll;a.r á. y m•ba (\1.1 
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n. 32 tlo art. 25, ú~t lei n. 057, rlo 3 1J rb 
dezembro uo 1D02, pa ·a uttendct· ao p;cg,•
mento <.lo dcsiwz;s erroctuauas pelo Mini;tc
rioda Marinhn,pelas rubl'icas-Muniçõ·l s Na
vaes-o-Mato{lrial de Construcção Na.va.l-fi
ca.n do adhda a votação. 

São succ~.*livt~mente som debate wce,•r(l
ra•los em 2• (Hscussão os arts . lo e 2> do 
pr.ojecto n. 53, de 1903, autorizanrlo o,,PL'C
sidentc U.a Rcpublica <t abrir ao MiuistrJL'io 
da. Ma.l'inha o ct•edito exlraot'Llinélriu t!e 
1.849:800~571, 1Jill'lt ;tctHlír ao pagam mto uc 
couce~·w~ l'e:lliz·Jdos c por so realizarem 
etn divtlr8us n;wíoH da Al'matl:.l Nacional, 
ficando adiatl<1 a votaqão. 

São snccedsi vamnn l,c ~om do bato nncet'l'a
do.~ em 2·' dis.,us~ao os :lrts 1". ~··, :l•, ·I·• o 
5" rio pt•o,iccto n. 228 A. do liiO~. ml\rHliln>lo 
a.lJon:u• a.os offlcia.cs do Corpo lle nullll.H)Í!'OS, 
quo se rcl'urllla.t·em, a.l: ':m do suldo dovü.!o, 
uma. t;ratifica.ção annual, corro~pond·mtn a 
cada. armo dfJ ~erviqo que oxr~cdot· do~ .'?) 
pt'i!lloit•os, o tlarJtlo outras p:ovl<loncias,. fi
canuo a•liaua a votação. 

E:' soro debati} encerrado om 2' di3cu:;.~ão 
o aet.igo unico do pt'u,j~cto n. 3ô5, de t·.un, 
autorizando o Pudm· IGxf!Cutl v o a alJt•ir ao 
Mlnistel'iu d<t Justlç:a o Negocio~ Intel'iurcs 
o credito extram·dimrio do !0:300$, para. in
dernnizar;ã.o ao tente do Gymna.sio N:wional, 
bil,eh:trul Jo;to Ribeiro, da de.>pcza l'dta. r:om 
a puhlicação flas obt•as Hi.<lm·ia do Ori..:ai•J e 
G1·ecia e llisloria do Bra.:it, ficanuo atliadtt a 
votação. . 

g• annuncin.da a 3a díscus.~ão do projee~o 
n. 195, do 1902, concedendo ao De. Carlos 
Ces<w de Olimír1\ Samp ;io o Antonio Julio 
de Oliveil•a Sampaio, ou {~ companhia. que 
organiza.l'em, o d íreHo á eonstrucçil o, u,;o e 
go.10 de uma estt•a·la de fert'o mbt0''l'il.ílC<t, 
,por tl•d.açã.o eleet1•ica, ligando u Capital Fe
dera l á cidade de Nitheroy, nas cundlçõe;; 
que esh belece . 

Nlnguem pedindo a palavra., é enccrradft 
a. discus;ão e adiada a votação. 

E' annuncil~da a conttnnacã.o da 1~ dis
cussão úo projecto n. 329, de 1901 , decb
l'ando de cumpel.eneia privativa da Uniãu 
deMet.a.l' impo~tus sob1•e goueros do origem 
·estrangeira, e <.laudo outra.s providencias. 

O Sr. Presidente-Tem a pala
vu o Sr. Canditlo Rodrig ues . 

O Sr. Caudido Rorlri,gues (') 
- Sr . PresiJonte, quando hontctn percord 
O aVUlSO do. ordem do dia llUO Ill ' l Olltl'egtt;·am 
ao .entrai' nosta C<Ls 1, t'oi (1uc t i v e cJnlllld· 

monto de que V. R-; . de a <i. cliscmsão o pro
iecto rõiativo [I•}S imllJ8tos in &er-ostaduaes. 
:Jâ pOL'•lU<J con.-.:it! Jro este pro.jecto de sumroll. 
reteva.ncill. c de gl'ande aetualidadc, j á porque 
:.~ ortlem do dia, embora crrada.mentc, o que 
cu r•fío ~ll.lJia., considoravi.\ o projooto em 2" 
di:>eussilo, mCJ p:trecou de bom aviso pug11ar 
p:l.l'n. que esse pl'Ojecto nã.o fosse votado n;~ 
sessão de hontmu, por is~o quo só entib etl 
tivera conlwcitnento do lttminu~o )llll' OCi'l' w 
bl'O cllo e~i1ra•lo p elo digno lJc:putado Pfll!J 
Piauhy, [)t•, c\ni:z: io de : \.11 !'()11 , \llll I [U ~ nm is 
bl'ilhantcs ut•namou LOS t!c.sta C.to<4.(Apoi't'los.) 

S. l~x. clucidon o ns~umptu de t-tl mod•), 
llüill t:tnt:t pt''lfttn,tez<t de vist:t, com tantu. 
e6pil\ tlfl m•udi~iío, que ~li :ís lho ê pneulíar, 
fli!C parPci:t IJilO, ú. \'isL:1 dos sc·n~ g., J pe~ , a 
:;ot•to do lH'Ojuel'J oS~l~Y;~ in va.t•iavc!monto 
jttlg:td:i, cllo serl1t h·t·cmntl íttvelmo~ to s:tel·i
fic:do. I~ t'JIUO nã.o IUP p;LI'OCiiL llllO 1!S~ Ih-:1p to 
(lll ta.nia import,.~nci:L do vosso sot• j tclga.rl<> I H~ 
Se$s[o do lwntem, prindpttlmeuto pot· uma 
Oomnti~são nova, entro cujos mom bioS, e<Jffi J 

o· humilJ•.J OL'<t.tor que occupa a at tonç1íú (b 
Ctunara, mnilo~ ha q110 pela pl'Ímcil'<J. voz 
tiveru.m conheciment.u da. matoria, !'ui onton
del'·me com' o il lu,;tl'o liJader Llosh Ca~a. o 
nolJro Dr.\ptttado Dl' . Cu.s$iano do Na.scimcnto , 
concmltando a S. ].>;:.: si eu não liuia. mal 
l'O(!Lterentl.o o atHa.me.nto da tliseu;são, afim 
de quo a Co.rna.ra p ut.lossc tom ;tr con heci
mento completo, como exig i<t o. m<>gnitmlo 
uo nssumpto, do 1mpori:w to trabrtlho rlo 
SL', D1• . Aaizio de Au1•eu. 

S. Ex., não achando inconveniente n:t 
minha i.lé::t, accre~~entou, en t,retanto , que 
julga v a que lla viu. algtwm iuscr i pto para. 
f:Libr sobro o a.ssnmptJ, veado eu assim des. 
nccessa.t·ia a minha intervenção no sentido 
de :edir o udiu.mentll. 

Entendia, St'. P1·esidon te. qué Ol'a neccs
>D.rio ess~ adiamento, porque V. Ex . sabe, 
bisonho nesta. Ca.s:t, sen tindo-m(1 pequenir10. 
nullo mesmo (não apoiado$) ante a:; mani
fe.;taçõns grandiosas de talen tos que tenllo 
ouvido aqui, quol'ia ap1•oprittr·me do as· 
sumpto, estudal·o convenientemente, corno 
exige a su:t impo~· tancia, pal'J. vir, não tru.zet' 
luzes a e3ta Casa, purôm, just ificar o mou 
voto em materia. de tanta magnitude. 

Ftllízm!mt~ ocwpou :1 tribuna um dos lu
zeiros desta. Cu.ma.ra, que sempre di:;cute os 
a~sumptos com g t•anrle elevação de vist a.s e 
com o maior patt•iotismo, tendo S. Ex., com 
o seu discura.J, prendido u. minha attenção. 
Eu, que pretendia· ret i rar-m e p Jr neeessi
~idatl~s P'•rticulo.m<:, a.qui tlqttet cntiT.o ajtt • 
da.od1l com og meus :tp:trtes as idda.~ que me 
for<~.m dadas. 

0 Sn, BAnooSA LIMA-E en confesso-me 
o h r iga.do a. V . F:x , 
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O _SR. C1\I'\l>I r.1·J ltobr: !!• I'E-""-E Ji.d pr.!r .-s.t-· l n;-J ., i! J.-.•o ,H, Pt1!•• Jl_l ~ no;:-: t•rn p;u·tfl o projo· 
not.t'fo •iUO n1o p:t~'(K~ou ~~~~aL· na nht'l_'.{~l.<.;a-.> e~ .. );. :.t.~~-nr:~ eu1H.r':1 dl~p,; . ..:J,:tiu con;;.·t}:lidii C i ·J D~tl. 

..i<) ac~edcr :to <':on~·rl;etle \:.1\x.,n.ceoit:urdo :t l·:ntl'ela!lr,u, t•omn '"'· [H'Íincit·:>, di~~·us~:io .to 
pu.hvra (1\ternc ~) o!lo ·t:crda p:u•:t Yir hu.ic · pl'oj ·et11, lul-('iiHlo V. Jo:x. hontcm d ed:u•uu, 
occnpw a attc~?-? <~n.Ca·;a .. _ . ., . i :t v i;,:t d<? l<e~IIIHl!lCu, n~o ~e eug( t (\ dctsrw, 
. Q~<c -~ ·JUC no, .. a:·,_P·<I,_t ~r.ts o w.nlo a ben:•· i con>Lt~uet,malt<.i<Ltle on_ .Hle:mst.HIICWnaiH!:L· 

'olenct.t que osp~lO o Jblploru 1!o:, mi'lt,; col- 1 !le, c, Slllt, de su:1 ll&tild:.llle c v:w ta!-(0111, 
l~1gas parêt Ud lige11·a:; ob;o:v:oções <lllC venho ct·cíu qnc não lt11vcr•c o rllÍnilno inconvcníen
f:tzuT ~obro o a;;sumpr.o. Ül, ao "uJHrario, consultad. a.s .. nc::e,s ida•ks 
. N<Co G, Sr. Presidente, nmu pó<lo sGr um do ~crviço publico e :t eonvenienei~l tl:t N:t

iltscur:;o2 11o~·q uanto, ·~onf'es>o a V. E~. c á çiio ~~ :~ppruYa<,:ào .to mos mo p1•ujcdu om 
C:t:::L, 11110 ttvc tempo de ultinHU' n. leitura 1" liScll:iSão, pat'(L uppol'tuua.ment<! e m :!.' 
do p:wecor do Sr. Dl'. Aniz.o, diôcussiLu ser· deYilhlllOllh• crncnc1:u to, poe-

~;· HITl t1·ah:dl!o relrln!nto, é nm trahalhn que não l>ouem.Js abrir• mão d:\ i<lú:t cons:t
:~wot'tln•lwlo qno, cornu todos qnc S. Ex. tt·az gt'a•.la no pr·"jccto tlo cx-fkpntatlo S t'. S.Jr
;1,_ C·l,nJê>\':1, do; Dr~putado.~. ü pt'lJCÍso n~.o súr zud.dlo ú11r·rúL (AJ•oiarlo~·.) 
huo con1:> um :o,.,ancc, ê pr·cci:;o sor t:~- E-;sa. iütitt ~o impõu lt[!jc :to~ S1•s. Dcpn· 
tnrlado o mcd!C•:Io; cnnso:..mintemPrltc, d" t:vl .. s, a Naçfto mr:ige pelo> .<ülts or:.r:I<~s acti· 
hunt.otn tnt'êt ht.lj<) mn Cl\t Ímpussivcl pl'o- vo~. pelas su:1.~ das.~os pro•lndor:t,;- e intln.>· 
c·Jili~L' ;t csso cSLiltlu, tt·i:te!l q_no regulemos cst1: a.sst.un pl.o de modo 

N:10 vcnltn, como •li~so, !'azet· nm rliscul'>o :t tit'at· 11m gt'iLIH.i8 ct•tl'aro aú do.;en 1·ul l'i· 
sobre c.;te lmpor•tantu u:;snmpr.o; vPnlto pro- ml..lnto cconomíco do lJ<Lil. 
vocat• sobi'G-eJlo n. at·~en~:iio t!or.q11ollo; q<w, l'ol'tanto, Sl)rn <tCOillll:tnil:Lr n nolm-J Dcp u
eomu eu, novatos nc:;l:\ Uas:~. n('e;;ssitcllll ns- t:do, <llltor elo pat·oem·, ua lunga <l bl'i llianto 
tudal-o. ~ct·i·;) de considcrw;ões q11o ttt!,!nzílt p:H'D, 

Venho ill'OVMar :1 p:tbvra u.u\oJ•iz:tl!.:.~ n !hlr.Lin<tl' o projectu em tloh:d,e, ~~ " ' q Uei'll l' 
somp ·o agtri ou~·ida cum pr<~Zol' e !'nspcito me ... mu cunr,r·,u·ial-o, porque n:'ro tcl'Í.l.!.....íJie 
<lo nu&ot• do paroc::l', p<tl'a elttcitla.r du- pt•ompto ulcmon1,r:~ rmru. i:-:so il<IS a!lirrn'!!;.lus 
v ir!:\; qw1 as;ultaram o mou cs[)iJ•ito, mesmo (]Ltc Jitz so!Jro :1 incon~J;i&ucior~<l.lirhdn ele tud o~ 
:~nt•Js üc complot:tr <t lJitUI'Lt do lmpot•tante o~ at'ti:~os do prujecto, lirnitü.r-mo-hui a ~uli· 
P<Ll'O~m· Lle S. l~x. ciLa t' a :tl;tonçi\o ((a t'<111Hll'<•. s"lm.: o ;t,;,umpto 

DL>so, Sr. Prosidente, quo o p1·uj0cto ol.'a c a p~dir au illustL'i' :unor •lo pt•ojPc .o quo 
em díscus~ão r:í tl:t maior• rclevancin., tuntl) o.~cl:r.rcç:L n minh:~ rnentc ~ubt'e <tlguns ponGus 
{llla!lto dn maior actualidado. que a leitura rapidl\ tlo suu pat•c:·c r• mo sug--

g• da. maiot• t'olevaaci~L. pot'(lUC eontentlc geriu relativanwnto :i <Ll'gumen ta~:\o d o 
com os diroitos, pl·cr·ugativas e autonomiets S. l~x. 
do; l!:stutlos, :los quaes devemo~ ser gnar·ütts Disse qno o il!u.;trc autol' uo p<weccr es· 
zeloso; e ciosos; é tle ;,unun:.t aetualidade, po1· gotou o <L.>sumpr.o com :.::-r<wde cópi<L de ot·u
bso <tuc a cri>e econouüca que atr:J.Vossa- uiçi'to, uoru gt·ando somm:< ilo ~u·gumentos 
mos, :.s difficnhbdtLJ com que lutam 1p1asi qu0 par·ece m púr fora de ilnvitl:1 que o pro· 
todog o~ Estados tia Uniãv, impocm ao; po- j;JcLO a&tcnta., si não in fotum, pelo meno~ 
•l<:ro~ d irigenW> d11. N'açii.o o rlcvllr de pro- pol' alg-uns dos seu~ arl,igo.o; contra, si não 
••ut'tll' ttlarga,r o consumo dos seus P''ü{lac!.os, disposi<(ãO expros~ .t llct Coasttl;ui~áo , pelo .. 
tlc procurat• met·c<tdo~ p::r.ra e!lcs, c nfw ser;i menos o pens:~mcnto tio legi:;l<Ltlor const1-
rcconllr.cendr> n.os l~stallos o direito illimi- tul:lte. 
I,<J,tlo de tributação q11c se .pode!':\. conseguir Mas, en&l'e cst.~~ Cúnvicção, r1uo se me ge
u desenvolvimento oconomico e indus~rial rvu thL loiLura do p(LrEccr, e o pronnncia.
dos~c p::t.iz. mento 1le uma op.nião firm:~d<t a respeito, 

Yi.IC ninda grande diifercnça. Não me sinto 
O Srt. TOSTA-AllOiatlo. As cla~scs p1·odu- me~mo Jubilitado a ju!gar, porque , simples· 

c toras c.:amuru coHSiantcmentc contm. isto. mcnto poto cstmlo ue s.. Ex., vc,jo, por 
exemplo, na exp!;,naçao ue ~uas il1eas, em 
um p:t.ragrn.p!w, o ~eg11iutc : 

0 SR. CANDlDO RODIWll.H:B-Fa~ porqHe. 
Sr . l'rosid.ontc, ou d.i~JBe rptc o assumpto •' 
<lc grande import:wcia, c (lo ~uruma accualí
du do, 

Nã.o posso pl'Onuncial'-mc sobt'e 11. ma.tm·i:t 
d1:ba titla. nu pn.recGr do illustre Deputado polo 
P1aulty, principalmente quanto â su" con-
stitucionalldadc ou inconstituciunalida.üe, su 
hom quo me pareça quo sob esse ponto de 
vistil. S. Ex . esgotou completamente o as: 
~umpto, p:t<'ecündo mesmo p1·o;ado qtto, SL 

« l'odcriamos fic:n• aqui, m:ts o pr ujecto 
não consagl'a doutl'ina. proprla, origiu<tl, o 
tem a pre>enção do ser i simples reprodu
cçàü dtt doutt•ínn. ja firmada p(;la. jt.td spru· 
c h~ do nossos tribnnaes e que se l he afi gura. 
de ir1•et'ragavel evidencia, jurispl'Udencí : ~ 
que, em outros di~posir.ivos da Const ituição, 
pl'e~endo apoia.r-so nome(Ld::t.monte no art . 7°, 
§ 1 o da Constituiç-~o, qu(! dispõ!3 ser da com· 
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Ipct(lncia. exclnsiva. da Uniii·) ___:__ dccl'ctar ~I O Sr~. C.\;'; DID O Ronawu r~s - Citai a. 
mpo,;tos sobro unporl;aç-;w de )Jl 'occ[Lenc-;a es- pa.!a.v~·as de v. Ex. 

tnm,r;eira.» V. Ex, lli<~; «C.:om polo cxclusiv·amentc ;~ 
Accres~enta S. E:{._: «OPa, é justamente União dccreLar impus to sobt·o a import açiil) 

deste art1go q_ue <leduzunos o direi to cla:·o e de proct!doncia ostranl)'eir·a. » 
insuphisnmvel qull toem os Esté~dos p ;tt:'a ro- ll.Cci'OScenta V. EL

0

; «Ot•a, é ju'lla mente 
ciprooa.mcnte tl'l butae,Jm a, importu.llcia, que ile;>tc artigo qua deduzimo~ 11 compctencü~ 
nao fo)' de procedencia. O.>trangeira, isto é , a dos Estu.do~ po.t•a tributM·em a mercadoru~ 
importação do pr.;cellrmci<L nacional, a im- nacional.» 
1urtação inter-cstaduu.l, curo tiS limitações 
e resal v as que j;í. temos as$igna.lad.o, etc.)) 

Ora. Sr. Presillcnte, assatr.a-me immodia
tamente uma duvida, o que a Cilmu.r·a ma 
l'clomJ'<Í, não só purqtw sig-o um;\ pl'ofissã.o 
cumplota.montc alheia aquella. quo se !'Cla
cion<L com us estudO$ de di roi to, sendo mes
mo pus~ivel, U<.tliil. esta. circum;ta[Jcia., que 
·as minhas pala.vt•as ~c-jam um:1 horesi:1 na 
materia., sinã.o tamb3m pot•qfle não tenho 
outro intuito quo nü.o se.ia o do élucida.r o 
meu espiri to o cha.mat' sobro o ussumpto a. 
a ttunçã.o da Cu.m <~ra. ·• 

ParQce-me que, l!Ultlluo se ~l\tt;t de 111<\
teriu. do impostus, do asoumpto tributaria , 
pat•a. que avance uma proposição no sentido 
de ajmittir este ou aq_uello irnpo~tu, ser·â 
.Preciso que este ou 1;1-quelle impoõto esteja 
e~pressamentG, taxa ti v a mente dctcrrn i nado 
em lfli. (Apoiados.) 

Pot•ece-me que é um -pl'incipio de harme
neutica, em assumpto desta na~ureza, não 
se permittir a int!wpret,~ção mnpliativa. 

As3im, creio que não se podia logícamente, 
do facto de perLencer exclu!livarneuLe <i 
União o direito . de taxa.r os productos de 
importação estrangei.Pa, cão se poJla, repito, 
a. conti"ario sensu, da.t• ao Esta.do o direito 

.. de tributar a mercildoria nu.cional. 
A interpretação não póde ser• amplia.tiva., 

nest e assumpto ; ao contrario, deve ser re
strictiva.; pol·que, em materia U.e imposto, 
não devemos alargar e SJmpre pl'ocurar 

·quanto possívelrestl'iogir. 
Tudo~ uõs sa.l.umos que o imposto rupre

senta. sacrificio da Nação para satü;faZCll' ne
cessidades ína.diaveis do set•viço puulico e, 
portanto, só quando for necessarlo, devo ser 
v otado. Qua.ndo elle não esteja. determina
do ex:pressamente em lei, parece-me que não 
ca,be a o legisbdor dar uma. interpr etação 
ampliativa_. . 

0 SR . AN17.IO DE ABREU- Quem rlá in
terpretação arnpliativa.~ O -parecer ou o l.)l'O
jecto ~ 

0 SR. éJAr\DIDO RüDRIGt;ES- 0 parecer de 
V. Ex. 

O SR. ANIZIO DE ABREU~ A Constituição 
diz mercadol'io. de p rocedencia est1 ·angeira, 
Vem o projecto c diz -neTo ~o a cstrangdra 
como a n acion(;l , 

O Srt. ANr;.;ro DE AnREU-Perfeitamente. 

0 SR. C.A.NDIDO RODRIGUK>-Esta lll'i.t. a llu
vitltt que eu tinha. 

Acredito c1ue V. Ex. estará com a r azão, 
com o (ltrei to, com a interpl'otaçã.o jurídica. 
do a.~sumpto. 

Mas pel'gunto: é log ico, é tWi vel, con
sult<L mc~mo o~ intme~sos dtt Na.çiw ... 

UMA vo;.;-E' dout rina. constitnciuna.l. 

0 SR. CANDWG R ODRlGlJES - ... qne, ÜO uma, 
propo~ição desta, se duduzil o direito do 
Estado de tribut >1' a. m~~rcatloria na.ci,m:~l 'I 
Rio parece quo isb tla.via esta.!' chtro, tax11· 
tivo na disposição da lei 1 Por analogia de
vemos C\lncluil· pllla tribu·.aç'io? De accordo 
com os princípios gcraes do economia politi
ca, eu di1•ia o contt·a.rlo do que tl i ~ o nohr o 
Deputa.do. · 

Desile que não está claramente determi
nado em lei, o imposto sobro generos de pro
ducção nacional não é cabivel. 

Eis a primeira. duvida que 'lU desejava ver 
explan:1d:l. pelo nobr e DeputMI.o, e sei que o 
se1·á com gra nde :vantagem. 

O SR. ANrzro DE Ammu-Peço ao nobre 
Deputa.do que leia u artigo 12 lia. Gonsti· 
tuiçã.o. 

0 Sa. CANDIDO ltO!JRIGUES-Sim, senhor ; 
é cumulativo. 

0 SR. PAULA RAM OS dá um apa.r te . 
O Sn. CANDIDo Ronn.wur.;s~Apoia.•Jo; e 

ahi está discriminado . (Trocam-se apw·tes 
en.tt·e os Srs. Anizio d e Abr eH e Paula Ra..., os. ) 

A questão é esta , ê que me parece que o 
facto de decltn·ar a Const ituição d a. Repu
blica que oompeto priya t ivamente á União 
decrntar impostos de importaç--ão sobl'O ge
neros do procedcncia c3trangcira não auto
l'ÍZ:J, a intorpretu.ção de que compete aos Es· 
tados deereta.r impost os sobre generos de 
prodLlcção nacional . 

0 St!. TEIXEIRA DE SÁ-Então ae.aba com 
os podores implicitos . · 

O SR. TosTA dà um a.pa rt e . 
0 SR.. CANDIDO R ODRIGUES- Não me pa

rece, Sr. Presiden~e, que em rn11teria. desta 
naturem seja col'l'cutc <t t heorio. uo nobre 
Deputado. 
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o S Jt. '1'1-: JX I·: JJt.\ Jll·: S.i.-1·;· jJJ ;' Ít(Ítl:L. 

o Sn. . C .\ N II IJHJ RJ ilRH; u t·:$ - IIa nll'l l<;t ir:~-
111cntr; tli •·,:it"s itu p!ici to~~!i , eonhi\I;O o a~,:u lll 
pto, n,lnth ll ll O pcl:t !':u na, rnas lllu lJ:L
r e t:O 1[1 10, de <~CCU l'IIU •.:u:n US pdlleip icJ~ tltJ 
l l iUCI'<1ticO:~ C lilJ~ t·allS, Clll nuü r;t'Íit ,(n 1ii' Í
b tt ' OS, n:io S J prj,lt! esbtlnlo~e t• e <SO dil·cl&o 
impl.cito . 

:Nio couheço o assumpto, suu ~>str:lnlw :i 
m:tteria. tlu di r·elto e :~p :1nas v'"nho suggnl' i t' 
,,,::; duvid<LS qne ·1,enlto I) qatJ me vict•a.rn ao 
cspil'i &o pela lcitm·a, qu :~ :l.i11da ná.o conelui, 
du sub:;ta.ncioso h\ LiJa.l lw do nohrô D c p 1t t:Ltlo. 

1!:1 a iiHh o facto dl\ pcrmit. t ir a consti t11i· 
çfio aoa l~'tados <L cohmnç;1, cumui M.i v:~ do 
i 111posto~ ~oht'l' gJneros que não inci,fi t'.Lm n() 
a.I' 'C, 7•, ~ 1" C \J". 

O a.rt. 12 diz : « AJ,!m da• lhnt!~ ti;, J'C· 
eeih tliscrimina•bs nus ; ~rt~. i• o !1", d Jicitu 
á. Uuiiio, como ao; 1-:sbtilos, t:u muht.i l'a.m;m,.e 
ull IHlO, CI'C<ll' OUti'U.i (jUMl '· tll •J', llÍÍ<J Cu ll t!'a.· 
,. i ndv o dispo.ito nus ;u• l,s _ 7". ti" o li, n. 1. » 

O a.rt. 7•, dir. : « I~' da cumpt,tun ~Jia oxclu
siva da. União dccrt.~tar : I", impus to~ St~ · 
I.JJ 'I\ a, impur&:·,ção du l>l'VUJdou :•ia. u.st.t'i\11-
gci.ra, >> 

Sobr;) est.c a.s;;umpto, j :t diS3:l que não mo 
parocu quo por ~~~to ar&igo os Kstauos pos• 
sa.rn tl'ihuw.r ~cnrJt•us •lo proclucção nu.ciom~l. 

Di.z ~~inda o af'L i• : « i!•, dit·oitos tlc orl· 
tt·adu,, sahida. o e;tada. de n:wios, >endo lln·c 
o commercíu de c :\IJot;\gc m tíd mercadorias 
Had onacs, hem como as cstl'angeirM q 11e j ti 
tenha?a 1)ag,; imposto de Íli~JIOI'tação. » 

AtlUÍ, ainda. S. E;o;. d•í. uma. interpl'eta.•;·ão 
rc8ll'ictiva. a o n.t•tigo, o ó contr:1 essa. inter
prota.ç-.ão que Cll chn.nlll,J'Ül. a. a.ttençã,o tln 
S. Ex . 

Não me parece ainda que, em matcria. 
dest a. n(l.turez ·o~ , se possa, pelo amor de 
<lo fender o~t8~ direitos dos Estados, v i r in
teL'pretar reatl'icti vamontu. Alfit•ma, S . 8~
que est<~. disp.>sição só obriga ou só se rcf •r·e 
aos p..,deres da União e nã o um d.>s Estados, 
qu ;1odo uma in~ot·prota.çào lata., li bera.l, uma. 
iuterpl'eta.ção quo visasse não tributa•• o 
)laiz, acilnsr.lharia que SlJ int~r·pretn!'!Se ost1:1 
disposição, como prohiblndo aos Estado.; a 
tr·ibutação de mercador ias de ca.botlgem. 
('1'1·ocam-se apm·les _) 

Bm t odo o caso, Sr. P r•esidontc, o ::ts
sumpto, como a Ca.s:t compreilondo, 1i de 
alta. magnitntlA . 

Inclino·mo a. n.creditar que o pt•ojo::to 
acha-se c ivn.!.lo 1lo defeitos, a.t~inge me.'lmo a 
Consti t uição Federal, em alguns dos lleus 
artigos ; entretan~o. ent endo quo por o.~•e 
Jacto não devo a. ideia nolle contida ser 
n.handona.da J2.CI'!- C~mar~, prlncipal!?en~o 
q uaudo ::t naçM 1uterra. exrge a a.ttençao dos 

..:t i ll~ lti_,d; [ L')lli'<'' p:tt':\ ( • ~l:t i 11111111' 1 illltú 
<J IIi'St(i.ll. 

S i hoii YI 'I' 11111 lll<'i I cl tl (!llilt:Íii :u · o:; in te
i.'{~ ~~o~ ~!orlao; tb, na.•,·:-lo c HH a:o:: pt•• tJ'Ilg:Ltiras 
e dirtli [, IS elos J~:s tiL • Io> t[IW, r.o rno dis·al, torlus 
n,·,,; U.uvcnw.:; zula i' d o:;:tmenl.o, o n•n cuj11 
p!lahw g-c ton!Jo :J. hont·~~ 1!0 cul!o<'M-me, po•·
IJ. IlO sou mui to c ioso das liha rd:uh:s 1: í'ran
ttu ia -. outorga.d. ~~ p oi<J. u.mstituiçào de 2 l do 
l'cvoJ•oit•o, si iliJUI'et• urn moio •lo conei li:Ll' os 
inl;orns:es gnr·:w~ da rmt~:i.o com as c,m ,·c .i · 
t:nc i:Ls o dit·c! Gos do~ ~~~ta•lo$, w'io ucvcmo~ 
dniX:l.l' de a.ÜOIHICL' a l 'SStJS l'i.!C l<~ IIWS d:l.S fi.H'
~\11.$ p r•utlucti va.s ti :~ naç[w. 

I~ ist1J 5Õ cvns,~g-u i r ·mos lhzcmlo vota.r om 
JH'ÍIJJOi t'<.t ;li:;ciJSSiw es ~o Jll'l)jedo, como um:t 
homon:~gmn it sua couvenicncia o utilidaLlo, 
p:u·a UJipilJ'(unamuntn, nas cli~illl~~õos $Cg-uin
to,: , e"nl'ut•uw tJ H.ogimcnto pct•mittit•, 
emonrlal -o, !lo mudo a. J:~zol' ,-in:,r:w a. hleh\ 
nnll o c"nt.ida, porque, C IJIJl ., muitu bc1 n (li.S.-;o 
,, nu lr l'O Dilpnta,lo ([ tW a.ectliton l!St.lJ tl e b:tl;c, 
Si i:i<tr: I'ÍIÍC;Ll'lll<H 11 lJ l'Oj(lC!i) llC$t· ~ di'~US~J.o, 
Cl11 Vi l'tllclc !10 ui:ltJOl)io,' i\0 l'eg'ÍlllO!ltaJ, nã,o 
pódo a id~a sot· 'rar.id:L uutt•a , ·o/. a. dniJate 
ll (l~ t:t F:o~,;ã.o, o assimtlci mt·omü~ 1le <Lt tcn,for 
a um t!us mai~ instantes reclamo> da nação, 
a UlllJ. das m:li~ p:\ltJit-lutes nc.::o>ilitlatlos do 
sorvic;o puhlico. 

Nestas condiçüps,Sl'. Pt·c.~itlon te, capcra.odo 
;t pala n-a oloquontc o sempre a.utoriza.d:lllo 
nubt'IJ autor do projectlJ, sen~"Hne cl.lD ' 'cncido 
tle que a Cama.1·a c~tá convcnicnt.~mcnto in
tcira.(lu, da magnitude o importancia. do as
smnpto que se deb:.t.te. 

(i'lf~tito bem ; 1li1Lito {lcm. 0 om dOI' C m!ti!O 
CUll~llriHWlltw/o.) 

O S1~. Anhoio de .A .. breu começa. 
fazendo ver quo, o honrado Dopub1lo pulo 
b:s tado do S. Paulo. quo pediu a. pahLvra. a 
propo:>ito do project.o aproscnt<tdo pelu Sr. 
.serzed.ello Cor1•êu,, sobre impo~tos intot·-cs
ta.duacd, lwje, como huntom o digno J•eprG
~enj~tnte do Rio Grande do Sul, o Sr. Barbosa. 
Lima. não di.dcut ira.tn a constituciona.lid~dc 
do projecto. Não o fez o llont•:.tdo I'eprcseu
tante do Rio Grande du Sul, a.llega.ndo que 
era. conveniente que a. Cil.tnara pasaa.sso _á 
2~ dis.:.u . .;são doste projecto, f u,cultando enlao 
uos representantes da .Nw_·ão a opportunidad.o 
do · emendal-o, vi~to como, a.pe;;ar de r eco
nhecer a suu. convenioncia. e utilidade e, om 
alf.(nns pontos, a sua cons tituciona.lillade, em 
todo caso descobr-ia-lhe gravlssimos de-
feitos . . 

Faz vm• quo no parecer que, comi? rel~tor 
da Commissão d<~ Constituição, Legislaçao e 
Justiça, teve de elub n•a.r sobre o pl'ojecto do 
cx-l'ept'tk;eotanta do Estado do Pa.l'á, t<mto 
quanto possivel explanou o assmnpto pot' ti)_ 
das as suas face~ , de modo a se sentit• des. 
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obrig:tclo uo vi:• ;í. tr-ibnn:~ •ht• m:ti,; o;;darn- j11niã.o, '1111'1' a.n.- Esi.n.dos. En·~t·o nós n. cJn· 
cirne ut•>s ;\ Canmra ~·>lwc mai,cr ia. 1.ão me· · cur:·cncia fl!i ·~ L~xccpçfío c a desct•,min:wã.o 
!ind i•us:~, <i iíllcil. •.·umpll!X••· o •JUC ontumli<.L fui a rO" r:~ . ' 
quo clu prerot•enci<t rluvin. SOl' os l.lluad:•. pelo~ o 
Srs. Depu t:J.cto~ 110 Hilnnciu de seus gaiJincl;os Cuncltw !lodaramlo :t Camara. dos 81'S. 
do quo rcsulvida ú luil de um:1 tlisotts.-::ão, Depu ta<l.us c ··~'luc!le.Hopt·esoiLt<w tc:3 da rmçii;o 
qu·Jsi sempre dcsencaminhad(L pot' incidente~ que p:u·ticipam das suo.s i<l~as o que o lom 
parlamentares . :tcompaolw.do nesta c<\mp<.mlta em l)rol dos 

Diz q uc uq ucllcs quo pugnam de profcrcncia. in tcre.ssos trihn t<trios dos l!:$ktd•>s, q uc os to 
pelos di1·eito,; " os t.:st ados, assegurados e ga- prJj c:;to s:~crifica, dr.cla. ·a <t estes h:Jnraul)s 
ra.ntidos na Coostitui<!fí.o; aqucllcs r I)!J n;:sta. 0 ·>1lcgu.s que vottlnrJo para que este p:·ejccw 
Cam::na toem oppustu harreit'<t á pas.s <~:.:·cm &>j,L apprvv<vlo em 1" ,jscn:;sii.o, afim de ser 
trimnpllal <!este projecto, que · no l)['imeiru Ol!ton<laJ.o na 2a, o J;tz de accorJo com :\ 
momento de su<t apt·esnnta<;:lo nwrocen 0~ in Ol'}Wet :Lç:io r egimental hont,;,m dada pelo 
appla.nsos ~craos d<t i mpt•an~1t dcst:L Crtpital, Prcsidclltc ü sou Yot o não síf(niflc<L u reconhc· 
0, ~obretuuu, 0 iucit:trn1mto d ltS pr t~ças com- cimontu th constiGnci,>nalida.<lo do referido 
mm•cia.es !le todo 0 p:tlz, .lá oiJUvort~m um:.~ p1·o,inotu . (.1/aito úem; muito lwm .) 
conquista. O pt•oprio 11utot' dostCJ pt·ojodo, Comp:wucm·am mni.~ os Sr~. JuJi,J tle 
depois <lo apresentado o p:tL'occJL' n após l:lt·g~t Ml'll<J, J>a.~~os Mi t•anda, Cm•los de Novucs, 
rliscussfto JJCstn. Ousa., loi o pt•inmil·o a con- Imllu dn Bra:r.il. Antonio Ba.stos, Cht•i.'!tino 
fCS.'l.'l.l' qnc, do n~ctv, n IIICSlllO pro j<mto c•i"n· Ct·uz:; \'il·gilio Bt•igitlo, Thomaz Cavalcm1ti, 
tinha. artigos offmt:;h·os d:t <JonsLiLÍuç·ií.o o t.l o~ .tofw Lopes, KmlCl'Uid ino B:Lrl!lt>im, Mot•oil•a. 
dil•cíto do.; l~sk~dos. AIYOS, Angolo 1\n~u. Castt•o ll•Jbcllo, Vcl'· 

Nrto scL·á, trorG:Into, o ul'<lll úL' quem Vt~ nhn. grr<: tl c Abt·ou, A ug-udto de I•' rcitas, G;Lldino 
ctcrniz:u' e~t 1 lll'imeirn. di.;mr:;s~w do pt•u- Lo!'c\o, ·H J tl ~ario ·do Souza.. Ct•uvcl C:wnl
jecto: dc~i.lu quu o St'. l'J'Csi llolltic' , i11tel'· cant,i, Sabino lkll'l'Dso, Jtod•Jipllo Paixão, 
Pl'Ct(Ln(\o o Rugirncnt,J, dcc l •~t·ou hont:.·m que P,ltlna ltezcnde, Fer nando Pl'csto~, Jos(~ Lobo, 
na 1• <li~cu~sl'w sn cu;.d t(\. ;·a. : ~11011 <\S da. nti- Aq uiuo ltilJoh•o, Hono:.lic to do Souza. e 
lidadtl do prujecto. I! llfw du. suu co11stBtwio- Soa!'(~'l dos S·~n to~ . 
nalidadc, nu., tom <lu vid<t om scut.:Lr-sc, per· [) . . d · , , .. . .... 
mittmtlo assim o encerr;~montu irnmcdilto .et)(a.m 0 coptpn.Icccl com oau, o, pa.r.l" 
da J.íscussáo, para. que a Camar·:~ úo:s ~rs. P:.LU.~ os. SL'-": \~ ~odcrte;r. de Mead?nç<\, ~r
Deputados, nvs tormos do pndi<!u c do a.}Jpello thut Lemo:), Urbano _ :s.~ n ti.!S, L~ I~ Domi!_l· 
do hunt'a.du roprc;;enta.nte do IUu Granuo «.oi ~~C'~," Gunc~cJh~~ M?urao, O tas ; .tmra, Joao 
Sul, Sr. Barbosa Lima, poss:1, por u!r;cri•.res ~·~~o~o, P?a.ul ~ .~ Si lva.! Soar es N~tv~, Abdon 
modificações dar) a e~tJ pl'Ojocco o mu·actcr ' !lla.n~z~ Er!~uw Goutmho, Malaq~l~S Gon
de c:.rHstituciona.lhladc que lho fa.lt,~. Ml~os , Estaclo ?~1mbra. , Pe~r_o Pernambuco, 
En~endo, todu,via., quo o voto <la. Cama.ra l't~:\ mund.o de .1\f~randa, Jo~mJano tl~ Carva

não póde d•,~ixa.r de see um pt•onuacittmonto ~~L• • . Nehn. •. Fclrx G.a.spa1, . S~tyr o Día1, 
sobre a constitucionalidade do pr.oj .'cto. A n~t~ Dant<.~s, T~,lentJ no.,dos ~i!.llt.o.s, ~er
questão da constituciooa.liuade do qualqum· na.t du Horta, Jo~.o B:lphst~, I ere1:a. Ltm~, 
projocto apresentado ao Oongres~o lH'írna Pa•.Ihoo ~o Sou.~a, Ya.z do ~lcllo, J"~? L~rz 
sobre tod<lS a:s uu!ras .qnostõl•s o soln·e us iu- ~.l ve~, ~-onel ~~11J• Ar~hu~ Torr~s, l~Llmud~ 
torcs~es que llur Yontm·a sn a chem v inctt· l nncnL~: .Ol.eo<H 1~ M<~etel, , Ca.nd1do .~~ 
lados n.o mesmo projccto. E' uma. questão J~brcu.',,xav~c~ 1~ Valle , VJCtOi lno Montoua 
preliminar ; a Constit.ulçã.o é a J.ci das leis . e Alll: euo Vcue.l,~s. 
Argument:~ com a. opm ião do Dt•. Paulino E ~om ca.u:n os SL's.- Sá Poixo·to, Roge1•io 

de Souza. Juniur em 1895 pa.1•a. domonstro..t• a rl e Miran1l::., ll.aymttndo Arthur, Fra.nci$CO 
isempçã.o crnn q:ueprocetl.eu a Commissão ue S:.L, Fonseca. e Silva., Péreira. Rois, '\Valfr-cdo 
Con~tituiçào, Logislaçã.o e Jusüç:t, que llOtlia Leal, Teixe ira do Lyra, José Mnrcellino, 
abroquolal'·senesta opinião ncs oo exemplo, e Coro r-Uo da Fonseca., Arthlll' OL'lando, Eu- . 
decla.ra.r que ·nã.o havia ncceS:Jidado dc<:~~a zeblo de Antlra.dc,. Arroxolln.s Ga.lvão, Fc
l d lntr.rprctat.iva.da. Constlcuição elo que Cl)- lis bcllo F1•circ, Leovigildo 'Fllgnch•as, lto
gita.va. o projeeto do h<)IH'<l.llo ox !luputado, (\ l'ignes T.ima., Eduardo Ramos, José Mon
desde que c lla ontondia. .que a. solução o.;tava jardim, Mello Mattos, Augustv de Va.scoo
na. Consti&uiço.ão. cellos, Sá. Freil'e, El'ico Coelho, Fidelis 

Allude , depois de histúr iur como no~ Esta- Alves, Silva Ct~stro, Bczamu't, Laurinuo 
dos Unidos esta qu r.•stii.o ele impo.~tos fo i on- Pitta, Julio Santos, Carlos Teixeira Bmndão, 
ca.ri\.d(l. pelos uniunistu.s o pol.vs i'et!er,.Jistu.s Vlriat.o Mascarenhas, Bernardo Monteiro, 
o facto !l~ toe cntl·c nó» a. Uun~t.ltnição d.rli· Pcniuo l<'Hho, Fmnt~ isco Bernardino. Ber
mitado, prccJsa.tlo, definido clara e rigoros<t- mordes de Fa.ria., Henrique Saltes, da.millo 
mente os impostos quer pertencentes á Soares Filho, C~logoras1 Wenceslá.o Braz1 
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Am:u•;d Co.-:u·, Vt•andico \laltn, AZO\'C.l•J 
M;~J·qucs, Costa Nol,to, Elis í ~tt Guilhol'lll.•, 
:.l~t·ç:tl Es·.,oh;u• o camp:1; C:n·tíct'. 

O 81•. P1•e!!!!identc-H:~n~udo nrr
mcro leg<tl, v:to se lJl'tlet~tltw <í~ v o I;;Lç<io,; das 
maLerias indicadas na or(lcm do di<> o das 
que se acham sobl'o a mesa , 

Sir.a lidos, julg<tdus objcdo.> tle dolibcl·aç-.Ko 
c cuvio.<los â Commi~são <lc ÜJ'çMncnto os 
soguirrtes 

PROJEC'l'OS 

N. 64- 1903 

lJ ~sa;tncxa dos Cv!'râos do Distticlo Fedt~rl'l 
os rio E~trulo do llio de .!~n,1iro , ITr:anrfo .. ~,, 
ne.<le 11n1a "[,/;Hini.<LJ·aç,;o /'oslal ide,.li •. ·<~ 
tis rJI'<J k•:m or,{l·ns Estados di! R••tJJ<· 
11/ica 

O Oougrcsso·Nu.cional dect•o&u.: 

Art. 1.° Ficam desnnncn:a1lus r.los COl'J'eios 
do Distt•icto Federal os Coneios do Estado 
do Rio de Jancir.•, ct•cantlo-~o ncs&c I·~~tado 
uma. AriministPaçfw Postal idontie'~ <ts quo 
toem out.ros Est,ado!S tl<l Repnblica. 

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

Ca.ma.ra dos Deputados, 3 de julho de 190:3. 
--- Lot~rcmço Baptista. - J.aurindo i'itta.
Silva Castrll.-Gutvao Uapt.ista. - !Ienriqtte 
Borues. -Oli!)CÍra FiyHei?·edo. 

N. 65 - 1903 

Fixa a grat-'ficaçtlo, «pro lalJOJ'e», de 00$ 
aos in{erion~s lla (o·mada, em ser~~ço ncGs 
diversas .souçues do 1-.iu.artel GeMJJ'al, mesmo 
ljttanllo destacados 

ü Congresso Nacionat 1·csol vc: 

.\l't. 1." us olfieiat J ~ tlo ~~OI'lJO de infel'iures 
J.a ;.u•ma.da.,cm servi.çonas divcrs:t.<; secções do 
Quartel General da Mat·inlm, mesmo desta
cados, perceberão, além dos seus vencimen
tos, uma gratificação de 60$ p ro ~abore . 

Paragrapho unico. Em tacs casos não se 
abonará. aos mesmos officiacs inferiore s tt 
~"ação em genet•os,a que teem direito, quando 
emharcaclos. 

Al't , 2.• Revogam-se a~ disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 9 de julho de 1903. -
A/fomo Casta , 

São su[:ccssivam ente sem debate approva
das as 1•edações fioaes dos projectos JJS . 5 A, 
3.2 A, 55,56 e 50, de 1903, paPa 8erem envia· 
dos ao Senado . 

Vol. lU 

s:·LU suc<.!t)Ssivamente sem debate :tpprova
•la:; •~~ r,;,tacçõu:; fin<t••s do> projectos ns. ;,7 o 
;)8, de 190::, Jla.t•n ~ormn nnviados ;L sa.ncção. 

E' annnncit1t.l<t ;~ dbcussão 1la re1lacnão final 
~o ~rojecto 1~. 11_!1, tlo WOO, q_uc rcor•ian iz<t ;~ 
JU;;tr~:a do DtstL'lcto Fcdct•al. 

Os .... Galdino Loreto-St•, Pro~i
dentc, nos termos do ltegimonto,vcnllo a.:pre· 
sentar um:ts emcntl;ts á rcda.cçiio deste pro· 
jccto c q ucr me parecer que a pl'upl'ia Com• 
mi~são de n.n,[ucçõ.o ostar<i. de accorrlo com· 
mig.1 na approvação destas emendas, 

Como V. Ex:.s:thc o muito bem s;tlm a Com
missuo do Rodacção.!'ui n.pprovada. aemendu, 
que ~c acha.v:t sob o n, :.!;), do uobrn Do
pul.ttdo {JOL' Pot'fli\mhuerl, o Sr. Esmct•al· 
uino Bu.ndeira. ; t, qt.ml Sllb~tit.uilt a. or~:~niza.
çã.u ria Suct't!t·wia •Ln Trilmnal dn .l ust.i~u. 
lbil[L no pro.inc&o. pola :Lctwtl rH'ganiw.çã•J 
thL Soct•ett~t·i<t ,Jl~ <X•l'to de ,\ ppcll ttr:ho, 

J•:m v .~ta. di;;l.o, l'ut'ltltt suppt•imldns rs cat·· 
gos rio o/IIcí:w,o; rJilC c,Jnsta.v:tm da org:tn i:.:a· 
ç:i.o l'eit.tt pelo JH''.ir~cw :t.tt~ a. : J"tll~rmss:"lo, ut'· 
~:t.nizat;i'í.'' Segundo:~ qual it Sor~mt.<~ria. tln 
'l'l'ilmu:tl d.u .rnsl.iça. dcvor•ia. tm• utu pl'imolt•u 
c dou~ sugnndos • o mcia.<'s. 

Approvad:t a. primoit•a p:tr te da. cmontltt 
do Sr. Esmcra.ldino Bandoim., fora.m suppri· 
mirlos os utnciao~. 

A Commiss:"itl tlo RiHlacção :tttondeu á 
cmend!t do nobl'O Depnt:ttlo por Porna.m· 
lmco, e n:t onuruoraçiio do pc~so<.tl ·da Sccl'o
taria do Tt•ibuna.ltlo .Justiça., supprimiu es tes 
cargos, mas no n. Vlli uu ~ 7" do art . 2•, 
tom-se as p:.tla.vr<ts- .. , llclo t espcctiuo fo 

officio.l. · 
All1 se !liz : «o 80lll'Oio<tl' ÍO tio Tribunal de 

.Justiça. serú. substituída pelo respectivo 1" 
otlicia.l, e os d~mais funcciona.rio~ por de· 
signaçiio do pt•osidentc do mesmo ~ríbunal. 

Desrle CJ.llCl a secl·ctaria nã:o tenhn. officia.es, 
uem 1°, nem ~"". estas palavras JlC/o n:>· 
pedivo i" official devorã.o scrsuppl'im idas, nào 
podem deixar de sel-o, sob pena de se refo
ru·em aos ofiiciaes do justiça; porque são os 
uoicos que oonst:tm do projocto ora redi
gido. 

Or:ct, certamento a Commissfto de Rod~.cçi:io 
níio podia queret• quo o sect·otar io rio Tt•ibu
na.l de Justiça fosse substituído pelo pri
meiro official de justiça. 

Incontestavelmente ha equivoco, o esporo 
que a Commi~são de Redacr:ão ostar<i. do 
accordo commigo. 

Fazendo estas obsel.'Vaçõo3, pot' maneira. 
alguma quero melindrar os illu :>trr~ mem· 
bros da. Cornmissão tle Retlac~~ão, n(l. flua.! 
encontro amigos smcm•os, de longn. rl a.ta, e 
vejo o nobre Deputad.o pela Bahla, qnc mo 
merece todo o rc~1mitu c considora~·ão . 

23 
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· A sc:UO!l'~ onHmrla. (~a que ffi'.onda. s~1p 1l'Í·1 O;::; 5" rio rHt. 2•, diz: (!.il. ) 
mil', no art. 3", i'i 5", lctt.J·•~ C, aos JMI;tv:·l5~ O:'<t, -nc.,Le 11ltítn•> c.t8J-pólo l 'Cl'Llrir-su 
como bMs rlo ait.>c:JÜ}~. compi'OiwudrJ-~:J t:\rn· :10 n. UI, flllB ~c s li divido em outro.~ dous 
bem o csp:>lio do nacionatH on o~ ,;t•;tngei 1'0", c:lS03. 
respcitiLrlas a.~ cstipil:_a.·:õcs do3 teat:\los e N<b cm:md<t qtu.J eu mauda.eei, si S.Ex. csti· 
cónvenções. · ver ele acJordi), sul:>.Jtituo as pa.la.vra;3...:....neJtc 
. ·A Qst'.l. dispo<içã.o do projecto füi appro- ultimo caso -pehs palav1•as-ncJtc tOl·ccil•o 
ynda Utuit emenda do Sl'. An[ziu d0 Abreu, ca.so. 
l')ubs&i~utiva de toda a. disposi,.:ã.J. A emenda Só manrla.rei :t ~lesa esta emenrla si o nobre 
tinlb. U.il<J.:i· pal'tcs, o eu p3J i, por occ:1siao rL1 fJcpnti.rlu n.ci1;1r que - ncs&e ulti;no caso
yoti1Çã~. ·q11e osb fus~B ft'it'1 por p \rtcs. pôd3 a.!Jl'allg<~t· u.s dua.~ pal' tl}s ; si S. Ex. não 
Pust<:~. a yo';os, Iol a_pprovaU:d. :.1. pl'imeit'a ontende1· assim, niio apl'Oilentarei a emenda.. 
pa.rte. e rejeita.da. a s~~~nd~ e, p:3l' • ~onse~ (Mui!o ·!Jem; mudo be;n .) 
quCllCHJ,, tod·~ l1 rlL~pUSIÇaO ClO a.rt. 3 r § 5 y· • '1 , - l'·' . · d 
!Jttl'a O fui subJtituiJa. p~lo. pdmcil·r1 )Htl•tc _em a L) e::>a, ~ao 1:'-as, <lJlOla a.s o postas 
-d•. emendJ. do nobre Deputado p:Jlo Pil\Uhy, conjunctamente em dtsc:Jssa.o as :~o;;mtt l,es 

Em~NDAS 
e não porlia, por consequencia, fazer par~e 
desta rcdacçil.o a S)g'Und:t parto da lottfa C, 
isto é, aquellas p:t1a Vl'll.S qu~ ac:tiJlli do "ler
corno hrms de a.u~entas, compretwnd.c-se~ etc. A' l'Cdacrão fiJtal da pmjecto fl. 99, de !9fJO 

Mand~ uma, emenda supp1•essiv:\ dcst:.~, 
J>a.I•te, de accOl'ilO com o Yoto da Cam;~ra 
approvando <\ primeira pa.rte da emenda do 
Si'. Anizio de Abreu. 
. Uma outra emon '.a, Sr. Presidente, refora
so á. tabella. do vencimentos. 

Ao a.rt. 2", § 7•, n. VIII.-S uppt·ima:n-se 
as pu.lavra8: pelo rJspectivo I" olltcial. 

Saha. tla1 se;~ões, 9 uc julho do 1003.
Galdirw La1'1.1to. 

Ao <.Ht. 3•, "§5°, Jottra C-Supprimam-m 
as JXtla.vras: como bons do ausentes, c{)m

e pt•eh~mdem-se ta.mbtlm os cspnlios do na· 
cion.:t.es ou eskangeiros, respeit<tda..~ a5 o.sti· 
pubçõlls elos ~ .. atados o cunvcnçõo:s. 

Na. ta.bella lê-:;o «T1•ibunal de Justiça.» 
. Um pt•csidento, 12:000.~ de o~·denado 
6:000$ de gratificação, tor.al !8:000.$000. 

Duus preshlentes de ca.mit.ra.s, 12:000$ de 
-ordeoo.do c 6:00:!$ de gratiticaçã.o, to~a.l 
36:000$008. 

15 desembargadores a l2:000i; de orden1do 
e 6:U:JO$ de gt•a.Wicacão, total 270:000$000. » 
. Ora, o que a Camu,t•a appl'ovou fvi qll(~ o 
Tribunal do Justi~,:a se \l()VCl'ia campo!' do 15 
de~emblrg~Ld.Oril~, c a. tabella o que quer 
dizer, como está, é QU[} ~e vae votJr venci
men ~os para 18 desemba.1•gad.ores, o que e3t.í, 
em desaccodo com o voto da Cam:wa, que 
ftxon o numero de membros du Tribuuall 
·em 15. 

Por cousequencia, n ã o póde dejxar de 
-haver algum et]_uivoco na. hbella, o peco a 
r<lctificaçiÍo mandando um emonda. que a 
·hU.rmoniw. com :1 disposição do projecto. 
• Quando se tra t.n. ri o escrivão do j Ul'Y, h a 

. um erro typ()gc·;~phico que ma.ndo corrigir, 
dizendo-I: 560$ de gt'íl. ti fi cação. 

Por ultimo, St'. Presidente, a tu.bella dil n. 
sorunia. de i75:000$,- quando, feitas as corre
cções que a.c:1bo de indicar, a somma total 
deve ser de 7.:2l:260$,isto é, 50 e tantos contos 
menos. 

TonT!v uma ouf,ra. emenda., S1•. Presidente, 
que submetto ao critr>rio do nobl'J presidente 
da. Commissã.o do Redacção. 

Deixarei mesmo de apresentai-a, si S. Ex. 
me il is~m· 'lllP. nella nã.o Yê conveniencia 
algm~a. 

Sala das ses~ões, ~ de julho do 1903.
Galdino Lot·eto. 

A' tabella de vencimentos, onde se diz: 15 
dcsombargadores - 12 :000$ do o1·deua.do e 
tJ:onO$ de gratificação, 270:000.~-326:400~, 
dtg·a-se : 

12 desemiHtrgadores, 12:000$ de ot'dena.do e 
6:000$ de gratificaçã.o,2l5:000$-27.i?.:400$000, 

O n(le se diz : 
352:700$, dlga.·se : 298:760$000. 
Onde se diz: 
1:567$, diga~se: 1:530$000 . 
Onde se diz: 
?7.6:260$, dJga.·se: 721 :260$0-00. 

Sé\1:1 das sessões-, 9 de j11lho de !903.
Galtlin o Lon:to • 

f} S~. JlODl ingo8 Gu iJ:U.arães 
- Sr.· Presidente, a redaeção deste proje. 
cto f~i feita attonta. e ~scrupulosa.mente, 
em VIsta do J•esultado da discussão o voh ção 
que1ue foi fornecido pela ldesa. 

0 SR. MANOEL FULG'>NCIO- Apoia.do i tive· 
moJ o maior cuidado om J'ed igir o projecto. 

Ô SR. DOMINGOS. GUI::.IIA.RÃES- Uma vez, 
porém, que o nobre Ddputado pelo Estado do 
.J!:;;pirito Santo, Sr. Galdino Loreto, enco'ntra. 
duvidu.s Hü. rcJacção do projcct o c m osmo 
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~ll l. \!l' <tt;:to uo que fni votado em nl ~ima 
discus,ão, r..11 e us mous col11\g:1.s t1c Comml~
sào nãu esta. ruo~ longe de ;.ntcm,lm· ao quo 
foi' mzou.vol, vol t.:.todo á Commis~iio a. rc· 
dacção ... 

0 SR. MANOI·: J, FULGE:-ICJO - Justn.mcnt.e, 
porquo do momento não püdemos ~~ttondm• o 
pcuido du noure Dnpu talio, 

O S1t. Do:IUNc:Os GmM.\RÃES - ••• purque, 
como bem prmd.1lra. o meu hont•a.do coHog-a 
de Commis~ão, Sr. Manoel F1J.Igcncio, no 
momento, sem voritica.r o tl'aba.lho, á. vista 
das nu tas q uc nos fcH\tl11 l'Cmettidas p~la 
Mesa, oa.dn pm!cmus úizet· sob1'u a l't.lCltt.ma
~ão do digno rept•oscnta.nto do Esto.U.o do 
J•:spit•ito :-lanto . 

Peço, Jlort.a.n to, :~ V. Ex. q no con;;u Ho :\ 
C;tmara, si consent<.> que a rcdacç.ão volw á 
Commi:;são. (Mui/o IJatn .) 

O Sr ." G ald lno l .. o.·eto (pe/.(! O!'· 

dmu) - Em vi~tt~ t~o que ac .IJ:L do dizet· o 
nol.Jro Deputado pela ilahla, presidente da 
Cummi~sào de lteda.cção, roqueit•o a. V. Ex., 
Sl'. Presitlcntc, que o projecto volte á. me ;ma. 
Commiss1i.o. 

O Sa. DoMJNGOs GuJMARÃES - E' o que 
acabo do rer1 ueror . 

Vem <). Mesa., é lido, apoiado o sem debate 
approva.do o seguinte 

R.EQUE!\IMENTO 

Roqueiro que volte ti. Comm.issn.o do Rc· 
d;~cçiio a. rcdacção ftll<tl do p:·ojecto 11 . . \)9, 
tle 1900. 

S ;Ja. dM S{)SSÕO~, 9 d~ julho de 1003.
G<:Jldino Lo1·eto . 

O Sr. Presidente- Em vi8ta. .da. 
deliberação li :~. Cama.ra., volta á. Commissã.o 
a. rodacção final do projecto n. 99, de 1900, 
c que tem o n. 60, de 11!02. 

E' posto a votos o apJH'OVl\do em ga díg
cussri.o c envi :Hlo ;\. Comrniss?io llc Redncção 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 44-1003 

O Congresso ·Nacional r esolve: 

pat'.t llt~:wwn to ti e •11\l c•mtinno ri;~ m .!:; m:~ 
~:~cl'e ~ :t~·i:t, :~utbus •• cont:H' Lln ü úc tiozumln·o 
tlu nJO~ .. •lü:t ,[;t L'()~U !Ul;ão daq uo lL.t C:tsa do 
Oun:,:rus~o quo doct·ctou um u ouko acto, ;t 
:3 1 1lo mo~rr11.1 ml\z c a.nno; rcvogu.tla8 a~ tlb:l· 
posi..,õcs em contl'ari.). 

O Sr. Ange lo Neto (pela ordem) 
Sr. Pre~idenr.n, T'. \i na gT•aode -~onfusi'io no 

recinto o parece mesmo que nlío h lt ntt
mero. 

Requeiro, pot•t:tnto, a V. Ex. se digne fa.-
7.Cl' vcr·ific:u a votação . 

l'l'ocodeudo-sc :.1. vcrificaç:ão, reconhece-se 
terem votado a f:Lvor 97 SJ'S. Deputados e 
conira 6-tot:.l lO l. 

O Sr. Presidente - Niio ha. nu• 
mero. 

V;tC ·Sl! pt•oco lm· á ch runa.ú:.1. 
Pl'UCetlen'.lo-sc ti clnma.da. vot•Uica.-,qn tot"em 

se ausonta.do os St':>. Aurelio Amorim, Ani· 
zío de A!Jt'.~u . Fl'odot•ico Bot•gos, .Tuã.o Lopes, 
1';wares do Lyra,, Eloy 1le Sou~a.. Tl'indado, 
João Vieira, Esmo,·n.ltliau ll:.tndoiru, Mot•eü·a 
AI VO$, Roli"t·igucs DJria, CastrJ Rebello, 
Tosta, Yergne de Abrou, lto<.lriguos Salda.· 
nltu., Moreira. Gom.:s, HercU.ia. de Sá, Corrôa. 
Ontra., Estevão Lobo, .Tos6 B .. n,fa.cio, Gastão 
d:~ Cunha. RoilolplhJ Paixão, Pauua. Rezende, 
Mil·:mdil. Ch:wcs, Joaquim Teixeira. Braadiio, 
e Germano H..isslocher. 

O Sa·. Preside nte - Responderam 
á. chamada 95 Srs. Deput·~dos. 

Ni!.u h<J. numet'o pa1•a se proseguir nas 
vota.çõos ; pa~sHie <i. mataria om discussã.o . 

W an11uuci;tda. a continuação da !" discussão 
1lo pl'ojr..cto n. 320, d.e 1901, tlocla.t•J.udo do 
compctoncüt Pl'ivativa ua União dccrotar 
impo ;tos SJbt·e gonero de origem estrangeira·, 
e t-htndo outras providenchs. 

O Sr . P.-eeidente-Tem a. pa.la.v1•a. 
o St•. C<~s.~ia.no do nlscimento. 

O S•·· Cas!!l iano do Na!o;Jci .. 
n:aen.to (·)- SJ'. Prosi•lento, nã.o vonho 
propriamente cliscuLil• a ma.t.!lri~t <lo projedo 
o . 329, de 19:11. Posto que seja.m pu blicas n.s 
minhas opiniões a. respeito dos te a.ssumpto, 
lamento acha.r-me em campo díamett•al
mente opposto á.qne lle em que se encontra. 
o \iom·ado Do,;utado polo Piaulty, rela tQl' 
dusta matel'ia.. 

Artigo unico. Fic<J. aberto ao Ministerio 
(la. JnsLíça e Negocíos Intel'iOl'CS o credito 
oxtro.ordino.rio de 49!$088, sendo 264$430 
_para.)?:tg .• meutu dos vencimentos do por&oiro 
da Sect•ota.ri<t do Senado, dispensa!lo do oor· 
viço com todos os vonciruL'ntos, o 210$058 

Venho tão sómonte rliza.r (t. Camara que, 
con8oante com a intol'prctoçã.o que V . Ex. 
deu ao Regimento, nntanrlr.ndo e mnit(). bem 
quo u. l a discussão do qualquer peojectG de 
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lei deve versar sobre a SUt\ convcniencia. c 
utilidade, penso que a Cama.L'a. deve votar o 
:projecto n. 329, um~ vez eocert·ando a l" 
discussão, que foi a.mpln. o anno passado 
c quo j:t tom dado logat• a mais da um 
discurso nest:J. sessão, 

Pedinilo <~ Camara. o onee:·t•amoll~o desta 
discus.;ão pat•a. dar log 1r aos ultOl·!orcs tra· 
mites do processo legislativo a respeito 
desta ma.te1•ia., ú bem de ver quo, estando a 
Ca.mara dividida oro duas correntes oppostas 
a este rospcit'J, aquolle.{ que votar0m 
para quo o pt•ojecto passo a 2• discussã.o 
fazem naturalmente resalva. tle suas opiniões, 
á. vi~ta das considot•ações explicitas e lilXpres
sall, e nõ.; outrvs, partidarios,uão cto p1·ojecto 
em si, mas da idéu capital que olla oncorra1 
fazemos roulva, digo, para que este pro·
jecto possa. lr â 2" discussão, afim du qu<, 
poas:~,m sot• cmontlados, substHuidos, cot•ri-

. gidos os vlcios quo, noste projocto n. 329, de 
J90l, poS!Ia.m 8Cr encontrados. 
. Assim, rescrvo-rilc o direito do cxtcrn•~r 
minhas opinioos individuacs, quo são ao mos· 
mo tempo as opiniõos do partld:J poJHict> a 
quo pertenço (n<7o apoh!do.~). c p:mt mostrar 
<;.ue, postos do pa.rtc a.lguns errJS, lacunas ou 
1nconvenleocia.s quo S.l encon )rom nu pro· 
jecto n, 329, é indiscutival, inquos•ionu.vol 
que a. Cama.l·a devo regular este :\•sumpt(). 
sob pena. de cahit• o pa.iz em uma. si ttaacão 
irisusteotavol, qual aquella. rasultante de os 
ia.rem os Estudos a. trtbuta.r producto~ do ou· 
tros Estados. (Apoiado. Muito bem.) 

Appello, pois, par.J. o espírito de geral 
eoncordia. da Cama1•a., afiro tto votar.mos o 
projecto em la discussão e creio quo sobre 
este assumpto nã.o pl)de .ha.ver duvida.. 

A decla.ração õo illustre relator da. mate· 
. ria, Sr. Aoizio de Abreu, para que todos nós, 

rle commum de accordo, procuremos emen
dando, substituindo c corrigindo os vicios do 
I>rojecto n. 329, do 19Ql , fazer uma. lei que 
attonda. a estOSI>eelamos ttrgant.e~ d<J opinião, 
ü digmt tla. N<tção c de nôs p!'oprios. 

.. :w o que tinha a. dizer. (.illtlito uem, muito 
beuh O orcidor 6 cumpdtnenta:lo.) 

· Ninguem mais pedindo a palavra, é enceL'
rada a ·discussão e adiada a votação. 

Va.e a imprimir 6 seguinte. 

PARJWER 

N. 80-1003 
·,.. 

Indefere o requer imenlo. em quB ~'IIanoe~ de 
Araujo do Carmo pede lhe seja 1~uwoada 
wnct pensão em recompensa de se1·v:ços que 
p1·~strm tut campo.nha elo Pcwc,gU<t!] 
A Com missão do Pensões o Contas, a qnem 

foi pt•esentc um t'equeriniento de. Manoel de 

Araujo do Co.rmo, pc(lindo lhe s~ja. marcatla. 
uma pensão em recornpoosa a sor1·i<;o.~ fino 
al loga haver prcsLa.do; como vol nntwio ua 
patt•ia, nn, C!tmpanlm contra o Governo do 
P<~raguay, att,on(lonilo :1 r1uo nonhn m llo
cumen &o aprc.mntou o suppl lc<utto om ot•dcrn 
•~ pt•o ,·ar M :m•1s tttlega.çõ.1s, ú de. p:tt' í!CCI' 
que seja incJ.ct'cf'ido o mesmo requeri monto. 

Sot.la da.s Commissõe3, O do julho tln 1903. 
-GonraZ.o Souto, presidente. - J. "lforei1·a 
Mv.~s, r .•l.ator.- C'm·neiro ele Re.:ende . -Eloy 
de Sou~u.-Gulv!ío Baptistu. . 

Vão i1 impl'imir os segui ntes 

PROJECTOS 

N. 5! A - 190:l 

( Do Senado ) 

Cvnc,~:lc ao Dr. Be1·na1·di~o N ; J'?'eÍJ't,t <la Si fv tJ. , 
1iLinistJ'O rlo Sn;n:cm1 'l'l'ilmm!/. Fede?·al, ·um 
•. mno de li~·cnça, <:am turlos os VuHciuwnl os, 
p.:wa tJ•atcCJ' dr: sw1 scwde onde lhe con,ie1· 

A' CoromiB:lão de Petições e Poderes foi 
pr'O~ento o project-J do Sena.rlo concedendo 
um a.nno de Ucenca. com todos os venci· 
mcnto3, ao Dr·. Bernardino Ferreira da. Silva., 
ministro do Supremo Tribuna.! Fetlm>a.l , para 
tt•ata.r de sua. sau i•J on U.e lhe convier. 

Tendo a Commissão eta.minatlo detida.· 
monte o l'O(erülo projecto e documentos que 
o acompa.nhtna.rn, é t.Le pJ.recer que seji1 elle 
a.pp1•ovado . 

Sala das Commissõos, !) do julho de IOQ3.
'l',·indacte, pl'eshionte.- LintloljJho Uaeto.no, 
rel<\tJl', - JosJ Eu:uúio.- 1'ava1·es de Ly1·a. 

N. 5!- l ~IO:J 

(Ov Senado) 

Artigo uoiGo. E' con"odido no Dr . Bernar
t.lino Ferrcit•t\ dLJ. ~Hlva, m inistt·o do Supremo 
Tri!Jnm\l FP;Ier•d , um um1o rlt1 Jiconç<t, com 
todos os voncimr.ntos, pa.Pn.. t.t' (l.tl\l' do sua. 
S..'l.nd e onrlo Jhe conYier ; revogarla.s :\s díspo
slr,:.õm; eru conka.t•io. 

Senado Federal, 6 de julho de HJ03.
Affonso Aw;u.sto :lfm·eira P enna, Presidente.
Joakim d'O . Catunda, l• Secretario.- Albel·to 
Jose Gonçal ~:cs, 2° Secretario.-Nilo Poçanha, 
3> Secretario.- Henrique d tt Silva Coutinho , 
4'' Secrektrio. 
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N. 66 -1!103 

Pat•rJcct· solwe '' ClHentla do Senculo ao pro
jrJCto rL 35:f B, da 1902, que mawla 1'C
'1Jerter em (avo r de D. (Jal.!tl.tl'in.a N orJHeint 
Godoy, flllur do (i,1arlo t:a;- s!Jnmlm• do 
Jmpr!I'ÍO Dr. Joaqui-m F l-oriano de norloy, 
t.:mq1ranlo ,.oltâra, a prn.'lirt 'f H" t.:.,te per
cebi'' 

.\ Commissão tle Pem;iJes c Cuni,:LS (! de 
p<1t'l:lccr que seJo. apprtn·~da. a. nmcnda do 
Scau.tlo ao prO.J(!Cto n . 26·~. uo rtnno pas;ado, 
rm!nzimlo a 30D* mens<tos a pensão quo 
pe!·cebill o ex-son:Ldor do lmporio Dr. Joa· 
<tuim Floriano de Undoy, o qttc o mesmo 
projBCLo manda rovcr tcr um r~vor de sua 
1ilha. solteira. D. Ca tharina Nogunit·u. ( :odoy . 

Sal a uas Commis.;õcs, D do julho de 1903. 
-l:onçalo Souto, presidente.- J. Jlol'aiTa 
Alve.~, relator . - Cw•n-Jiro r/v l h<Jemlc .-Elo!J 
de 8otu;a .-Gd1)!10 Bal'tis!r.t. 

Rmenda do Senado ao projecto n , J;í1 B, ~lc 
1902, da Cmnm·u do~; Deputados 

Accl•osccnto-so à ultima pala Vl'i1 !lo art. L •; 
.:Reduziria a 3GO$ rnensue~.» 
Senado l•'o:loral, em 20 (lo junho tlc 1Dú3. 

-A(fo>uo Augusto Mo1·eit·n l't.mrw, Pros_idon· 
w. - Joahim d'O. Gatumla, 1• Seol·et.a.rlo.
A lb:.l'l'to José Gonçalves, 2• Socl'eta.rio.
Nilo PeÇanhu, 3° Sceret:n·io.-;\n.tonio A:e• 
redo, 4• Sccro~ario intel'ino. 

Pt•ojecto n. 85,1 B, de 1902, da CamaTa dos 
Dep<lc~dos, 911.0 1·eve•·te em. favor de D. Ca
thal·ina Noguci1·a Godoy, fi.lha do finado e:JJ· 
Scru:edor do lmpcrio Dr. Joaquim Floriano 
ele Gocloy , emqmm.to soltei·J·a, a l )['I'!Srio que 
esle percebia . 

O Congt•esso Na.cio11al resolv,) ; 
Art. I.o Fica revel'tida em favor do D. Ca· 

tharina Nog-ueira. Godoy, lll h<t elo finado ex· 
So11ador (lo Impcd.J Dt'. .To11quim Floriano 
do Godoy, emquan1o solteira., a pensão que 
ost'} pcr·cebia . 

Art. 2.o Rovogam-sB as disposições em 
· coo.Lrario. 

Ca.mn·n. dos Deputtl.tlos, ICi do dezembro do 
Hl0.2. - Cal'los Vaz de Mello, PI'eoidonte.
Angelo Jose ela i~it·oa Neto, ~o Socret:u'io.-
Aatonio 1'. de Sou.:; a []as tos. · 

N. 03-1902 
Mcmda Tevel'!el' em (c1·~or de D . 'l'he rcza 

Cesw· Lo'l.weiro, {llha soltei-rc; do (ollecido 
mo:jo1· Bernardo Luiz Fcl'I'CÍ1'C~ <lesar Lou
rei"to, li pen.s<ir) de 84$ m(msaes, que per·. 
ceúia m a ?11ae, uitcva claqucllc niajor . 

A Commissi\o do Pensões c Contas, r~. quem 
foi prosontc n. potição de D. TIHJrezn. CnRat• 

1~l 

LOJJI'diJ'o, JJI!Ia. lt!,!:itima. •In m: ~i•H' Hm·n:ml.l 
Luiz I·'Cl'l'l'it·a. Co>>;;\ 1' Luu t'I'Í rn. Pf•dindo "~' 
l'OYct•f.:\. em seu 1\~\·o t• a pcn~ilo üe S.J~'M..ltl 
mcnsacs,quc pet•r:ehia. .~n;t mii.c, YinYa, Dona. 
Fr<1ncisc<t Jtl<':intha. Cc:;ar •k L tllll' (ÚO, fa l· 
ludd:J. om 2~ tlu aiJt·íl t!u t.:Ol'l'ollt;c at l tlO, 
trntlo Pm vista, as n.llog açõc;; lH'•Jtluzicla" 11 
depoi$ tk oxami na t• os tlot•nmcntos que a~ 
compt•o,·am, ú do pat•ee.m' quo soj<t <uloptatlo 
o sc:.;uinte projodo ele lei : 

. O Congt•csso Nacion:Ll rc.~olvo ; 
Art. 1". Fica rovortid<\ om f:wor do 

O. Tltcect.o't Cosa. r ·I,oureiro, til lia solteil'!J. do 
fàllo.: itlo m<~jo t• 13or·na.rtlo !,uir. Fol'l'oiri~ 
Ccsn.r Lom·oii'O, a pensão elo 84$ monSll.cs, 
que pewcetli:t su<~ mã.n, víuv;1 fla.quollc m:~jtw, 
(). Fr <lncig,·.:t Jaciu th:t CoS<H' J.out'ciro . 

At•t. :2." Rovog<tm-se as d ispo~içõcs em 
contrario. 

S;\l<t th:> Commis.,.õos, 9 tlo julho tlc 1903 . 
- Gontula SoulrJ, pi'I}Sillente.- J. Ji orcirtl 
:1/ve.~, relator. - Cm·,~~ií·n rlt.: Rc;emle.-
1~'/,y ele Suu~a . -Ga/Wio Da]tlisld, 

O l!lir. I•t·•~"' idento- Nllo havcndn 
o;~tl;t mais a. tr<tta.t•, dP.sigoo 'pttra a.ma.nhã a. 
scguiuto or,lcm do din.: 

Continuação da votação do projccto n. 44, 
tle ]!)03, a.b!'indo á vorba. 6' - Socre;a.ria. do 
Sonudo Federal- do ot•ça.mcnto do Ministct•io 
da. .Ttts tif:a c Ncgocios lnteriot•cs, para u exer· 
cicio (le 190.2, o credito supplemc1:1tar ~e 
491$088, para pagamento a um porte1ro, dts· 
pensado com todos os vencimentos~ e a um 
continuo, logat' ct'ilad•), tudo em vtrtude da 
deliberação do Senado (lc 6 de dezembro de 
t 902, com subst.it.uti v o tla Commlssau tle Or· 
çamcnto (:la discus~o} ; 

Vut:tt;[o do pr·o,jccto n. 45, de 190:.3, a.u~o
rizt1.ndo o Poder EiCecutivo a. a.bl'ir :1.0 MtnrS_· 
tot•io da Justiça o Negocios IntllJ'iorAs o cre
dito cx:kd.Ol'llinal'io do 4:200.;;, om our o.!. para 
a.ttonder <t despeza com a manutença.o, ·no 
estraogcit•o. com o aJumno da Escola Poly
technica Asdrubal Teixeira de Souza, que, 
em. l901, obteve o premio de que tra.ta o Co-
digo do Ensino o· tliSCllSSã.o) ; . -

Votação do proj !c to n.47, de . 190:~. ~u~Ol''l· 
zando o Poder Executivo a a.brtr a.u Mtots~e
rio da Justiç.l e Negocios Int.erioros o crodtto 
cxtraorJina.rio de 4:ÇOO$, sondo : 2:540.~ pa.r:.~ 
att(l.Jlder á dAspeza. com a publicaçiio .d~ Me
moria His!wica da. Faculdade de McdlCJUa da 
Ba.hia, relativa aos annos de 1900e 1901, e 
2: ::~t>O$ com a. da. Revista dos (:ttrsos da mesm~; 
faculdado concorncntc rw n.nno do 100:... 
P' discuss?i.o) ; 

Vota.çào do prQjccto n. U:l, d1~ 1902, a_u~o
rizando o Podol' f;11'.ecntiTo a .'tbl'll' ao MHliS· 



Câ'nara dos OepL.tados- lmp-esso em 22/0012015 11:08- Página 14 cte 14 

·ts2 

· torio da .Justiça e Negocio,; ln te~·io i'Os o cre· 
dito OX~l' U.Ol\:J.iha.rio UC 4:200$, ri.O ca.mbiu 

· p;.ll'; p:~.ra p:·:mtio de viagem ao a. ltimn o tln. 
Fal:nildadà dG Medicina da Bahia Antonio llo 
Prado Valladares (3~ discussão) ; 
. Votaçã(l do projocto rt. 37~, de I 002, out.o. 

riz!1ndo o Poonr Ex:~cutivJ a abrir ~o Millis· 
tm'ló da Fazenda o Ci'!'<lito extr·u.ord io<u·io de 
8J:755$ 17ü plil'a pagamento ao c::1.pitii.o José 
Forreh·a dos Sa n to» cin vlrtt.do de serilonç.a 
passada em julg[\úo (3" discus~ã.u) ; 

Votae<'to do projActo n. BOA, de 1902, auto· 
rizando o Poder Execu~h·o a abrir <ÚI Minis· 
teria da. Justiç·• o Negocias Int.c1·ior.:s o ci'e
dito extraordinal'io de 1:180.$676, p:.t.ra. prt.ga· 
mentó do gratificações ao3 lcntt>s da. Facul· 
dado do Medicina do Rio do Ja.uoll'o, D1·s , 
Augusto de SoUZi\ Bt• 1 ndfi. > o Pedl'O de Af. 
meida.· MQ.g~lhães (2• disouss~o) ; ·• 

Votação do pt·ojncLo li . 27:i A, üo 1902, 
restabelecondu no Museu Nacional o logar tlo 
naiuralist:~. o.judanto da soeção do zoologia., 
equiparando-o, pa.r.1 todos os etfoitos, aos dos 
assis'tontG.;; da. referida repa.t•tjção c da.ndo 
outras pt•ovidencias (2~ discus~ã.o); 

Yot:l.ção' do projecto n. 318, ue 1902, pru· 
rogando por· um ani10 a licença om cujo goso 
ss a.cha. o 4• escripturo.rio da. 5• divisã.o dtt 
Estrada de Ferro Central do Bt•azil Joio 
Augusto Antunes do l<'l'Oitas (tliscussão 

· úniciJ.) · 
.. ·, Yi?t~ção qo pro}ecto il. 380, do .1002, a.u
·' t(lriza.nJo o Poder Executivo a prorog:i.r por 

:mais seis mezas .a licença érri cujo . goso se 
" á.cha. o . eilc~m;eg..~do dQ depOsito da 4" di· 

yisã.o d.8. E$tr<ida de Fei'i•o C;lott•al do 13t•ázil 
M!i.nqel. .Ca11dido Cor,h-lit'o Dias (discussão 
unica.); _ · 

, Votaçã.q. do p rojecto n.. 170, de 1902; 
-ábrindo o Cl'edito necesSário para paga.
. menta a D. Ba.lbina. Mà.ria Netto da Costa 
. : ,à.~ meio-soldo a. que tem direito, como· mãe 
· do àlferes do exercito José Netto Simões da 

.,-Costá. (2& discussão); . 
. . vota.çã.o da parecer n. 77, de 1903, c<m.ce· 
dando li!lenca · por 1empo indetet•iuio ado , 
pira, trataJ~ rl.e sua. saude. a.o sr•: VLCtJrinu 
Ribeiro Orrneiro Monteiro, Deputado pelo 
. Estado do Rio G•·a.nde do Stil ( discussão 
Un~ca) ; 

•. ' Votação do parecer n. 78, d.o 1903, conce· 
·--~c;l~-p_i;lo ai:> Deputado pelo E~ta:do do Maranll~o 
'' 1ífitni>el ignacio Dias Vieü'li.; t re:i mezeil de 
·-liceaca Para tra tar de sua. sáude onde lhe 
•. :eriiivier (discuSSão unica) ; . 
.. ·: vo~ií.~o do p~ojecto n. 51, de 1903, iHltori· 
.iz;i:ndo o Presidente da RepilbUca a.· abrir ao 

Ministério dii; Guerra. o credito ex:tra.ordinario 
-· d.e 54:'546$784. para . occorrcr às d!lspczas 
' com .a reçonstrucção do pavilhão Oeodoro; do 
~ospital Ceritra.l do ·Exei'cito ( 2<' discussão).; 

Votação rio p t•ojocto n _ 52, do 19:13, auto
r izl ndo o Presidente d:~o Rcpnblica. a ab1·ir o 
crudi ~o tlc 1. (H I :o:n$572, su pplem;•nt.a .• · <i 
VOi'ba dO O. 32, Jo lLl't. :!5 d·.\ lot D. 957, UO :30 
do dozomb:-1> do L002, para atton . .lor a.o paga.· 
monto de desp2za.s o!foctuudas pelo Mínis
tor•i,> ela. Mar in h a., pelas m bt•ir:a.s - Munições 
mwaes e !lfa,teriul de oonstrucçã.o nttval 
(2" disoussii.o) ; 

Votação do pt•ojec ~.o n . 53, d:: 1903, autori· 
zando o Presidcnto da. Rcpublica. a. n.brit' ao 
Ministel'io dil. Mar inha o credito ex tl'aordi na
rio de 1.!:!4'J:8lJ6$57l para a.curltt• ao l)<tga.
mnmo de conce1'tos re:.L!iza.dos e por se 1'eali
zttram cli1 divci·sos na,vios da Armad.a Na
cional(~'' discus~ão) ; 

Voti~Ção do p1•ojecLo u. 228 A, de 1902, 
mandilntlo ab<-~mn· aos omcia.cs do Corpo do 
!Jombeir.JS, que se rcforma.r·etn, além do 
soU o devido, uma. gt·a.ti ficação annual. cor
r~pontlnnttl a cada. anno de ,;et·viço iJ UO ex
cedor d>s 25 primeiros. o d·.Lndo outt'as p t'O · 
vidonc1a.s (2' discus~o) ; . 
Vota.çã.~ rlo projed,a u. 365, de 19(12, au~o

riz·tnllo o Poder ,b;xecutivo a. a.bt•ii• ao M.inis· 
torio d ~~ Justiça e No.tocios 11Itel'iol'es o cr·e· 
dito ex&raot•dinario do 10:3dO$ para indomni· 
r..o.ção ao lente de Gymnasio Nacional, ba.
llh:.t.l•el 'João Ribeiro, da rlAspeu feita. com a 
publicação das ollras Historia elo O!'iente e 
G1·ecia e Historie! do· B ,·azit (2~ discussãv) ;_ 

Votação do projectó n. 195, de 1902, do 
Senado, coocetle01.lo ao Dr. Carlos Cesa.r de 
Oliveira Sampaio o Antonio Julio de Cili
veir,L Samp~o, ou á compwhia. que org-ani
zaram o direito <L construeção, uso e go3o, 
de uma estrada de fet•ro suMel'ranca, por 
tL•acção. elooh•icâ, ligando a. Capital FeJ.eral 
;i cidarfe de Nitheroy, nas condiçõeS quo os-
ta l)e leoa (3a discussão) ; . . . 

vo·açãodo projecto n. 329, do 1901; decla
rando de computencla privativa. da União 
decretar impostos sobre generos de origem 
mtrangoira., e dando outras prvvideucias 
(la tliscussão) ; . 
· Discus~ã,o unicílo do projecto n. 156, do 

l 9U:.d, a.utoriw.ndu o Pod.JL' I.!:XJCil t i v o a con
ce _,et' ao 4• esct•ipt.urario da. Alfànucgi.l. do 
Pará Luiz Cúelho Filb.o um anno do licença., 
para tl'~tar de sua saude; . 

Discussão un ica do pl'ojecto n. 173 B, .de 
1902, Tela.tlvo <L emenda. do Senado ao pro
jeét.o n. 173 A, de 1982, que autoriza o Go
vtJrno a conceder um anno de licenç:t. com 
todo o ot•den~do. par J. tratar do sua sau•le, 
ao çonfereate da. Alrandega. d~ Santos An
tonio Rufino de And.ra.deLuna. Junior ; 

Discussão imlcll do p:wecer sobre a emenda 
ao projecto n. 256 A, de 1902, que autoriza 
o PocleL' E~ecutivo a conceder um anno de 
licencá., com todo o ordenado, a.. José Diuny
sio Me irá, assistente effecti v(l do Observa.-
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t t.il'lU do ruo rl .l JanPil'O, P<~l'ií t •·atar de S\1(\ Discnssã o unic:~ do Pl'Ojeel;o n. 3.:26, <le 
~n.udc onde jtll;!U.t' cunYcnien to; 1 80~, ro !tJV:1nd" <t pl'l' ~er ipçilo em qno in-

D scu~>:\o unic:t do p••ojcc ttJ n. :111?, tlc C(ll'l"O:I 1>. \l<tr'ia FJ·anci.·ra ~lcllo do C<WV<t· 
1!/112. aut.ol'izandu u Pr>lllw gxec mívu a con· l ltn. YiuYa d1l t!: tJli tão-tenonh: honol'a:t·io Tr<t· 
ccdct• s;d::l mcZC>~ do licGOI,'IJ, cum dr>u~ Üll'• ja11u .-\ ngn~lo th: C:11'Yalllo, p:n·a · rceobel' o· 
r;Od dO$ ~eus venduu~ntos, a O~t!:tJ' Piuntzu- 1 tndtJ suldo t(IIC lhe eoillpeLo; 
nauel'. commissario gu:mh·mu t'Ítllin du cor- Di~C\\S~ão urde:~ c1o )wo,ieci.O 11. :·;:~o •. dó 
po ele fttzond:; da armada.. p:tl'll traLiU' de 190:.!, dotet•minn.uclo quo o Govc•·no mund:trá 
sua samlo onde ju!g;Lr convr.niontn; pal{ar :1 D. l\·!m•ia Jgnaci:L lln :Mcllu Oliveira., 

DiSct.is~ão uni<:a do projccto n. 35!.J A, l!C V<UV<L uo capitão (lo c:wrcil.o .Luiz l\lal'ia de 
1902, autorizando o Prrlr·r Executivo a coo· Mello Olivcil•a, a iiiiJ.lOt'tancht <las pensões 
ccuur ao 3• e.;cri ptural'io du. . TliesouPo F o· C<JI'ro.;pomlcn l.e ao pül'imlo Llccol'J' ido 1lc\ L dt) 
det·u.J, Raymumlo du Cast ro Per·cil'o. ReO'o , novomhro do 181!0 '"\!do 1Iezomb:o del8\:l3 
um anno do licença., com ordenado, pa.m tra.- e ro~cva u. respectiva l)I'OSeriM1iO; 
tamento de saude; Discussão unica do pr ojectu n. 337. de 

Discussão unica do projccto n. 127, de 190.2. autoriZümlo o Govcrnv a. Jitzer reverte!' 
1902, concedendo 'L D. Uertl'udcs dos Santos Pl\1 f'<WOl' d~ D. Fulicidadc Noves de Lossio o 
c Silva. viuva d ;1 guarda da. AlfanJcga do Scibl.itz. viun\ uo cngunhoiro r~ul!en!o L''re· 
Maranhão, Joaquim Silvestre do Souza. e tb1·1co Jo Lo:>Sio o Seil.J!itz, a. p:~rtc do monte· 
Silv:1, a. ponsií.o mcn8al ele :11.J$fKO; pio de seu fiu:~do nHu·idu; tpto ('ompetia. .á 

!Hscus~o unica do }ll'Ojocto n. 222, i!~ 190'2, .>ua. fl.lha soltcit·;~ 1-lat•i•l das Dor·os dn LoSSlO 
concedendo ·ao :dferC's reformado o m:Jjur c Soi i.J!itz , j;i n~l!cclú:t ; 
honol'al '!o. do l~xo1·c~to Maneei. C~r~IJe Mu· Ois(JtlS~ão uni c, du projceto n. 3:i8, de 
cha.du Vtcll'<t •~ pensao mensal de 00~, ~em i 90\l restal.Jclecendo a D. Julio ta tle Lamat•e 
pl'OJ_Uizo I~U !!Olrl? de 5Ua. rel'~rma; 0 di~•cito â percepção d<> ruontopiO O melo 

~~~cus.a.o umc<> du pro.J~~t? . n. ~24, de so! ,lo dctxadvs pur ~eu irmão, o capitã.o de 
1~0~, concedcnd_o _a D. V1~g1ma Lumenha lll::ll' 0 g11e1·ra.-lto.ingo ,\ntonw de L:.tmaro, 
Ltns do Souz:1. i;clueJ!er..! VIU Vil. ~~~.capitão · emt1uanto permtuwccr solteira; 
Len.ent c d~ a.;·~11a.ch~ Joa.o Ma.xlmlll~~no Al· Discussão nnica. do projccto n . . 37Q, d_e 
gol mon S~dne~ Scluollcl, urna pans,lo men- 1902, muudn.ndo revoncr em fu. vo1• de P i'l · 

sal ~e IQ(~Sj;OOO,. . . . mi!ivia. da. Cruz Fcz·ruira c l~raucisca dílo 
D1~cuss::to umca do pro.]cc.to n. 24~ A, de Ci·uz . . Forreir<1, repart idamente, a pcnsãi) 

W02, devo.~v~ndo n. D. M~l'HJ. c.~l'ollnn. ~a- mcnsa.l de 70$ que pcre~bia D. Cccill.~ Cc1.i'· . 
bue.o dr AllLUJO, emquant,o ~?ltena, a pons?io va.lhu· d:i. c1;nz !tcrrcira viuva do maJor. de 
lic 3 :600$ anuuaes, concedtda. po,r decre~o en~rcnhoiros Francisco 'da c1·uz f'crrmt'a .lu-
de 31 de agosto de 1881 á sua finada mae . " ' • 
D. Anna Ben ign::i. Barre to Nabuoo ele Araujo, DJor · 
viuvu. do Senc~dor Josó Thomaz Nabuco de Leva.ota-se a. sessão ils 2 ltor,\s e 45 miÍlil· 
Araujo, com voto om sepa.ru.do; tos da. tardo. 

32a SESSÃ.O EM: lQ DE JULHO DE 1903 

Ao meio-dia procedo·se J. chamada, a que Gi•acindo, At•roxnllas Ualviío, Domingo3 
respo 1dem os S:s. Paula Guimarãe.;, Al~n - Guimarães, Augu~to do Freitas, ltodrigli~s . 
car Guimarães, Thomaz Acc.ioly, .Toa.quim Lima., Roddgues. Saldariha, · Pu<~och<J s Mon· 
Pires. Eugenio Tourinho, Sá. Pd:tot:J, Ray- l.cnc rr:·o ~Jorcira. Gome,, .Jusê Munja:rtli!P: . .
muodo Nc1·y, AnrnliJ Amo••im, Urb.J.nu Sao· Hcret!i;{ do Sá, Corrêa. Dutra., Mello Yl<lttds; . 
tos, Rotl r ignes Fat•na.nde3, · l!:una.rdo Stu.Jart, Bells:tr io de Sour.;1, Lourenço Ba1)t1sta., Lau
Sergio Saboyu.. Gonçalo Souto, Ta.va.res dll rinc.lo P itb, Mauricio de Abreu, Olivei ra Fi· 
Ly:a, Etoy de Souza., Fo:lseca. e Silva, Wal- guuiredo, . Estevão Lollo, Anthero Bott!: . 
ft·edo Leal, Celso de Souza, Ht·icio l<' ilho, El· lho La.mounier Godvff'crlo, Ca.rlo.s Ottou1, 
pld1o Figueiredo, Angelo Neto, ]t;pamiuendas Ca.;valho Drito, Mtwocl Fulgencio, Noguctrâ, 
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Lindolpl!O Caetano, Galeão Cat'va.lhal, 
Mm•eir:t. da. Silva, J"suino Ca.r,lo~o. Boma.r· 
do de CalllPJS, Dominguos de Ca'ltt'O, Fr.m
cisco Rolileiro, Va lois de Cu,stro, Forna.ouo 
Prestes, Ferreil•u. B1•aga, Mir<LnJo. Chave.~. 
Leite ue 8Du7,a, Paullno Carlos, Candido Ro
drigue3, Azevedo Marques, Rodolp~·J Mi
randa. Joa.qu im Teixeira Bt•anclão. Bernardo 
Antonio, Aquino Ribeiro. Cnrlos Cttvalca.nti, 
Lamonhu. Lins; I<'rt~.nci~co Tolentino, Paula 
Ramos, Abdon HtLptista , Eylscu Gui!hermo, 
Soares dos Sa.ntos, Ja.me.; llar·cy , Domingos 
Ma~carenhas, Cn.s3iano do Nascimento, Ves
pasia.no dJ Albt1querque o Homem de Cat'· 
valho. 

Ab1oe -se a sessão. 

E' lida e sem debate approvada a ada d.,, a 
sessão ant(:;cedente. 

Pass}-se a.o expeliênt~. 

O 8r. Alencar Gu~marãeM 
(1°.Secretar~o) pt•oci!de á. leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Raquorimonto do tenente do exercit.o 
Francisco Jou.quim M<~t'quo.; da. Rocha., pc
dinda.licent;.<t pa.t•:t tt~~t.tmonto de s:~U!lc.-A' 
Commisl'ão dtl PoUçáo o Podet·es. 

O Sa". Don1lna·os Gulmorõea 
pede a bondosa. ::t.U.onciio rl tJ St•. Prcsid<mtn 
e das sons illustros colle~-Ça.s para t\ sJluçfio 
de uma. duvi<b quo so lovMta. no ospirii:o 
t.ht Comrois:;ão de Roclacção, de que o o,·adot' 
t om a honra. de ;,;e r pre~idcn t.e , sob1·e o mudo 
do r ol i:.d r o p;•ojectJ, quo roo:..•,o<~J.nizn. a. .Tu .~
t iç.t do Dbtricto Feder:t l, na par te que se 
refere á emenda a:pre3entadu. á 1'.)dacçü.o 
fiqal do :u•t. 3• § . 5• lettra c, pelo seu dis
t.:nc ~o coll 1ga., Deputado pelo Estado doEs
pírito Santo, Sl'. Ga.ldino Loreto. 

A Cn.mar·a appt•ovoa parte da emenda 
apresentada em 3" discussão n.o allndidJ dii;· 
pos;tivo pelo illus Lro r epresentante do 
Pia.uhy, Sr. Anizio de Ab1•ou e rejeitou 
outr1l. p ).J'te da mesma emendo. . A' vista. 
disso, n. Oommissão entond:JU alterar o texto 
do projecto pl'imitivo, na parte correspJn
dente á emeod:~. acceita. conser vando-o, 
porém na. ·outra par~o. aifectada pala emen : 
da 1•ajeitada. ( Apóio.do.) . 

Oftlcios: A~im procedeu por lhe parecer que a ma.· 
Do Sr. Dr. Carlos Va.z de Mello, de 9 do teria. do projccto primitivo ficava intacta, 

corrente, commuoica.ndo a cs~a. Camara que no ponto refer·eote á emenda do St•. Anízio 
nesta data. tornou posse do carJo do Sena· de Abreu que a c~mara nã.o acothr.:~ra, o q_ue 
dor Federal, pelo Estado de Mina~ Gerae.l , estabelecia principio in.teíramente contra-

, renunciand9 assim o logar de Deputado rio. (Mu ito bem). 
pelo 3• dís\ric to úo mesmo Estado. . O oradvL' decla ra. que a Commissã.o, não 

Outrosim, a.gr.1dece á. Mesa. du. Ca.ma- tendo outro intuito, sinão interpretar fie i
ra, a!!i!im como a toda a. Ga.ma.ra, n.s attcn· mente o pens:.~rnento da. Camara, deseja .q\l l'l 

d o Sr. P1·esidcnte, pelos meios regirnentacs, 
· ções qne sempPo se dignal'am i;;pensa.r-lh o. in<liqne 0 caminho a seguir pat•a. evitar du-
.._.:Inteira.da: comrnunica.ndo-sc ao Pre:iident.e vidas áMl'ca do acerto da. 1·edac"ãO final. 
do Estado de Minas Geraes. ~ 

(M~1ito bem; Muito IJem . ) 
· Do Sr. Deputado Manoel Pel'eira. Reis, de 
w· do corrente, communica.ndo que não o Sr . Preside:ú.te-Quao(io a Com

:..póde comparecer aos traball1os dest.a Ca· missão aprcsentat• o seu parecer, a Ca.mat'a 
·mara, por incomroodo de sa.ude.- Inteí- o resol'vcrá.. 
·. rada.. 

O Sr. Manoel Ful~encio-Sr . . 
Do Dr. Agostinho José· de Souza. Lfma, Presidente,- a "'ora., que se a.Çh:\ definitiva · 

. presidente do Quinto · Cong1•esso Bt'l1Zileiro mente resolvida., depois dê qua.~i tres mezes 
de Medlcina. e Cirurgia., solici.ta.urlo do Poder - tl · n -
.Legislativo auxilio pecuníal'io aftm de com-. de delongas, a magna. questao a venlcaçao 
'missiona.r-se 0 Dr. Vital Brazil, a raproduzir de poderes .sobre a. oleição senato1•ia.l de . 

Minas, tendo u. outra. Casa do Congresso re· 
· nos gl'andes centros scieotificos da Europa conhecido hontem 0 senador eleit o, relevem· 
··as suas concludentes cxperiencLas sobre o d 0 t d 
. envanamento ophidíco.-A's Commissões de me, V. Ex. e a. camara . os Gpu a os, quo 

t eu venha hoje levanh r o mais solerone 
Ins rueção e Saudo Public(l. e a de Orça· protesto contra a campanha de ditramaç.ão 

. menta . que no Senado foi promovida em t•ela.çã.o ao 
Representação de uma Commissã.o dos men Estado, a prqposito deste ailsumpto. 

gu~rdas da Alfandega. da Bahia, sobro a Lamento, Sr. Presidente. tet' de oppo1' 
necessidade de S31' convertido em lei o pro· form:1l contr a.dicta. ás inverídicas a.sserçõos, 
jecto ap1•esentado pelo Sr. Sampaio. Ferraz, aos conceitos I njustos ox.t ernados pelo illus · 
dando gar.mtias á classe dos guardas da. Al- tre relator do voto em sepa.t>ado, Sr. Sena
faodega.-A' Commissão de Orçamento. dor Azcredo, c principalmente pelo emr.rHo 
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IJrJ.silciru S<·. cunso!lwiJ•o Ruy fl~1l'hosa, untn. 
llits maiores montn.li.ladc~ tlt!stn p 1i;r,, m:t-s 
que, lnfl;lit.rncnte, poz i\ sn:\ p<\IC~.v ra. t~ tt l;nt'i
za•la. n.o st!t'Viço <lo ti\o m:t causa . ( .. 11•o·:,rlo ·.) 
~irva·mo. poJ'(•IJl . tl<1 at lcrtlla!l t l\ SI'. Prc

sltlontu, o rliruito IJIIO l.rnlt•t, o dQVI '·L' itn[W· 
do.;o quo mo cvJ•t•e,do vi t· :i. t l'ilmn:~ dnl'<m•l<H' 
11 mou 1•:.-;La,\o, l:in :\tr··~,:mun t.l! a.L:11::vhl . mn· 
I.IOL'<t ou c~ln.i•t c•; rtVúncido de rttw os d i.~ti'n· 
ct.os Scnadope:-; as;;im pt'OcJdoe.\m, nfio p•n· 
nui l'ó, mas !o,•ados pot· l n f'u t·m·.Lçõc.·J i nr.x
a.r.ta.s c suspeita.:; . ( .4p oiados . ) 

O SJ!. ANOEW K ETO -- Quizcr am p .-csl,é\.1' 
nm serviço úe :1misa/le. 

O Su.. i.\L\NOt;r, Fur.cmNcro - Tr·cs fot·am 
o~ f,wtos ar~;icula•los no libello di1ntmatol'iu. 

O SR . CAltN!lmo o~; RE%1·::-;JH: - Apoi:do; 
foi um vot'da.tleir.) lilullo t!iil'anntof·h, . 

O SR. MA!'\OI::r, Fm.c.l,NCIO - Es~ tS f'twtos 
foram: pt·imciJ·o, lmvet· fr<J.udc por a.!i:>t;t· 
mentos phl~nta.st ico 3 . snndo pro r a. dis to a 
falta. da rcmes,;a u·.;s cópias ao j u iz socc.i ona 1 ; 
s:Jguntlo, não poder o Est.:1úo de Minr~s com· 
portar o numero de eleittWo.)S llUU ftgm·<~m 
alistados ; torceit·o. tina.lmento, consti tuh· 
esto numeeo de clttitoro3 uma ameaca, um 
pet·igo pal'a as noss:.~.s ins',il.niçõn.>. 

Comprehentto V. Ex. St·. Presidente, a. 
gl-avida !lo dcsh s aecusa.çõPs. 

A minha con tt••u·iellü.dO é , S1•. P1·osidon te, 
por ne,;"ação absolutn, doss~;s fa.c tos, o eu nã.o 
a f<rei com o pt>ot.Psto do convoncot· a fina.!, 
pOL\jUO hei de p :·o;-;u · inc mt incnti CJ tn a rgu
mentos inílludiveis qna os illu::;tre~ Sena
dores 1oram injl~>tos n:1aggeossã.o <i hunot·al.Ji· 
lülade do mou Esti1tlu. 

O Su.. Er,t7.Et: Gurr.m;ttME- :Nio apoia.tlo, 
não houve aggt•os.•,;''o á. llonor;tb i lid<~M do 
}<;staclo d(} Minas. 

O Sa. CARNF:J H.O nr; Ih;zr~NilE -- Ilou;-e 
ao~ srms h omens politk o:l , c não ~:-, compt'C· 
hcntle eS3e dcsdolJJ•a.nr·nto . 

O Sa . MA~Ol~L lhiL Gg N Oto - Sr. Pt·osi
uautc, pl\~CiSo m a 1'0 \' 0.3tit' da 11llC03Sili'ia, 
ealma. poeq_ue, v_intlo :i. tri\.mu~~. ulu t 8nho a. 
intco('ão de f~1·ie aos illustres Sona.dores quJ 
se cnvolve!'arn ncsta.que3tão; e, si por aca.~J 
n. tmportancia. do n~slimpto, u meu s.Jnti· 
mento de min~il·o · mo tL:oram exceder om 
alguns pontos, na.s conside ~·o.ções qua von 
expendm·, peço a V. E:<. e a.os rnous iUu:strcs 
co !legas que m'3 ad virta.m. 
. Sr. Pt~osidente , promufgad!l. a lei alei tora! 

que nos r ogo, prooildeu-se ao ali$tanwnto 
eleitoral em todo o mou Esttdo, ob:JJrvaudo · 
se fielmente ail condições nella. csta tuida.s : 
as juntas se I'eunir•am, . tlza:r.2m o a lisla.· 
monto, as jun ta::; municip;.te$ o confh·m<nam, 
o, depois dcllc í'eit:J o acabado, for(~ lU a~ 
cú1lia.;J rem · tthl~ n.o;; juizes seccion.w.;, se
gundo as pre.scJ•ipçõos di\ lo i. 

..,. , l, !11 

:Nas J•ovi,;<íc.' . poJ·,:-m, dosse al is i;n.mcnto, 
em anll0$ posr.c1'iu :c>~ . coJtvt•.neith~'> as juntas 
mu nicipao:> llc cl'to •~ la Jt,,~ de romo .sa th~ 
cüp,i:ts dc,;s;, 1Ui3tanwnto a. os ,i ni:ws :>I'CCio n :~o:.: 
n·'1o c ~ r a mo I; i v o b·t~t:Ln ~.n p w :1, nn f I i Jic:d-o, 
•lt)ix'u·am, ~ ~·. I'J' .. •., hl<:ntn, elo romett.ut' Ci:;a.s 
f!r'•pi:ts. 

Jo: c::;s:t;; jUiltts :usint pt•vc.Hlc t•:tm, Sr. Pre
sidente, pol'CJUO t i :'ltam n.t•cstos d:.t C<t111a t•:t 
dos llúputa.do.> jnl gant!u qne a. simples l'alr,a 
de;;s 1S cópias niio e t'<i muti 1·n ktst:J.nt.<J par·a 
qu e ~c tulmina.'!:>C do ntill ida.•.le o.~w ::t.! i.' 
l,:tmE> n t.o. 

O Sr.. . • Tolo Lu 1 z - Arestos <lo propl'io Se
nado. 

O Stt. 1\·L\ :-;OE r. l<'ur.oF.xmn - E o PI'Olll'i:} 
Sr.nad•1 assi m JH'occrleu Stllll]ll'O. ( .-lpoioulos .) 

Limi J.:t l':l.m-:.:c , pu\·t:tnto, ·~~ j nnt;~ .: muni
cipaes a mantlal' ill'Citival' em sna ~ sncr•a
l;a l"in.s os ;tlishmnn to:;, t(epois de l'C;;ul:u·· 
1l1Cn te fe itos , c üopui;-J do fl nrlos ue [)J';1ZOS 
lcg110S para i nt01·posição rios l'CCill'"os. 

0l'<t.St• . l' resirlcntc. compro I tende V. Ex. f)n c 
um alist::tmento a:o;sim fcilo e'!i.:l de :tecol'do 
com t~s prC>c l'ipçõ :l~ lc;.{:.tes, e n;lo piltlo, por 
forç:J. d:.t p<·opd;~ lnl, ser u.nnullall•J ])CI:t 
simplt):; irrog-nlar l,hule de nii•J tcrern sitio 
r·emctt.ida.s :L~ cópi a.'> aos juizns scccionuos. 

Purqnn, S1•. Pras:dc!lte, esLa oxigo cia lia. 
lei lo i unica.mcot:J para quo C:!:J:~o-; cópias 
ser vissem lle pt'OI':t subsidiar ia. dos alist:t
rnen to:~. tlosde que uii.o exist i !,ls~m outras de 
que e :lc5 81'<1.:11 vcr·d;deiros . 

Desde, 11or Ln.n t.o, St•. P r·osiclon te, r1uo ao Se
n:tdo não so apr·oseota.J·am cmtitl.õe~ lll'uvan
Llo r1 ue esses documento~ Ot'itll t inexisten tes, 
rfnc não osl.:1vam a.t·clti vatlu.~ n;ts soct·otaeias 
, .. >'> municípios, ,-! fura do duvida, a pt•o.snm· 
pço.ão feg;LI tlc q lld o li cs oxi~tcm c t.lcv.em ::c r 
i. idos corno vot• . .lr~·Jo iros p:n·:.t toclf.s os cll'oitos 
da lc L A certltJã,; de niin C:lÜHem as cópias 
l1l'Citi va.1h\s no .i u izo Hl!ecion<d , nã.a pó :.lo toe 
11\l\im: fol'Çt~ pl'oln nte do quo as authon tic;~S 
con.statrtn!lo o n nntC!'O 1lo nloitorcs })l'e.~cn
t,c.> e ausnn tes, tle :túcoJ' :o com as Jis tu.!,l dMJ 
ch<tmll.da,s cxpctlid·.\~ p(}[ o.> Jll'fl~idonte~ do;; 
gover no>'! municipaos. 

Por t:L!l to, o IHimoi!'o a.r·gumento de que 
SJ ser-vira!TI os illustre.> Senadol'O.:J p;u•a a.t'-' 
fh·m:tl' que houV•l fl'::w Jes n.J~ a tistamcnt:;s, 
llttr. otlns ern.m plmnl.asticos, poequo nã.o 
ror<tm re mettidas a.s copias ao j uiz secional, 
t.lc~app~tl'llCC complc t<w tc nt c tlcnn te da. fl el c 
si rnplcs exposição tlus lii Gto.~ IJUC o.cabo de 
ftlzc,·, com:J olle3 ~e pD.S~u·n.m . 

O soguncl•> U.L'gnmento é n do não p~det· o 
J~:> tada . dJ Mitns compor tal' o numm·o tl·e 
oleHores <JIIC fig ut'<tm t~ l is~ad .J~ . 

.Sr. Pl·csitiente, .j :i. o:n ltl70, f[tt:tnclo e t·a. 
nflc~s.~~.l'lo CJ tU o c ili<Ldib que s J quiz:~s:'Jo 
a lista.r trvOB~c unu t•endi1 do 200$ a.unuacs, 
o oloitomrlo 1l <J T•:sh do 1le Mi.na.> :tt.tl ngin a.o 

2~ 
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n.umero U.o I G3 .1)00, o i aLo p61le f<wilmnn t;11: gt·a.ll•lf' \ of.~u::111. II11J11 !!OI' I' tnl' o t•l•·iturn'l'> 
ser vc:·i ticad:J n••S relatorio.~ úo l\lin i.stt!t·io ôu!l d:~ ll:il · ,~a Lt.lili! i• lo :1 11111:t df'1':l. ~< lt )'lll' i•ll' ~~ 
ItnpOI'JO. ~OJ.Ov.J c (cd.UL'H 1

1 l~, IJVI' f•~u, 11 !fi c'• UIJI( tu 
Ora, St•. P1•osidento, f:i nessa época , isto que Miuas t1nll:.~ lllllll •J~ du duplu, al l,•!rlllcn-

6, ha. 3:~ annos, o g~tado 1lo Minas j<L tiniu~ do-so 1í. vas~itlfw 1l•1 ~l!ll ll!l'l'it••t·iu .. , 
um eleitoru.do em numero <lo 163.000 ol'li· O Sn. . Ar•wr.,;1.o Nt,Tu - A' ~In 1mpular,ofio . 
tOL'03, .11uanrlo crn. exigível a l'l)nda do 200$ . .o Su. MANOET, FuLClENc ro-,.,. ~~:ma. po· 
pa.l'a. que esses e leitores so alistassem, hoje, pula.ção c iL diss~minaçã.o da iustt•ue•;ã.o pu
Sr. PJ'6Siúentc, qua o l!:sta.do do Min :1$ tom lilica. por torl.os os municipios dn Eslt~do. 
uma. população do caret~ de qu<Ül'O milhões Eu, Sr. Príls idonto, l'uzendo e-.~te confl•onto, 
d:e habit<lntes o quo pu.ra. ser eleitor ~ bu,s- ni\o tenho em vista dizer CJU<l no Estado de 
tanto a. simples Olrcumstanoi n. de saher.ler e V. Ex. se pr<üi(lUI:llll · frau:tes. 
e.~l!rover, q uo o li:.;b.dJ 1lc Minas d i~pcndc Não, julgo quJ to•Ju,s a 'l cl oiçõ:'l.l qu·, so til
uma. ver h a. importa.ntis.-;irna. com a. inst rucção zom na 13nl!ía. !;;ÜO elc:ções purb3im<l.S. (R so) . 
publica do Est:\do, com oscolas dissc;mioaua.s MiL:!, o honrado Senador pela. Bahia. · nli.o 
por tot!a vasta área rto sou torritorio, nas póde l'ugir do seguinte dilcmma.: ou a. oh~kão 
sêdos 1ios mun'cipio~. disLrict,os, p1n·oaçõcs, C'm quo S. l!:x. fc~i !mfl'r;tgado nuo foi <~ ox
e ainda. com muttas o;colas pal'6iculu.rc~, pl'Cl:~tião da vurJade ele!tOJ·n,l, o S. gx_ não 
pol'que posso g<tmnr.ir a V. Ex. que ft~~on- so pOdo conshlcmt· lcgitimamC~ni.P. eleito, ou 
doit·os ha. quo coltoe<J.m om suat~ ra.zotídas ossa. clnir,:ão foi pu·:a. e eutã.u S. EK. não 119-
prol'es:oros ).H\1'!\ onsinu.t·cm os ~cus fillo:.?s .u via. faz:n· i• 1justi~!il ao I~~ tado de Mina.~. eon
os de seus viziolws, não 6 muito que o Es- sídor(Lndo como fl'attd() colo~~al :.os el!:Jiç,õos . 
tado do Minas tenha .aüingid tJ ao duplo ou que alli sn fizm• ttm; devendo ter começviio !\ 
pouco mais do d.uplo do eleitorado que já ~m~ propaga.oda contra. a fJ·amio em :-.:eu .H:s-
tiuha. em 1870. tadll, r.con,;elhn.n.io-o a seguir bom CJ.tninbo. 

Eu, Sr. Presidente, poderia fazet• um O SR. ANGÚ,o NF.To-0 diploma do S. Ex. 
cont'rooto· com out1·os Esta.dos, pa:a. provar não foi contestai! o . 

. que o numero de olci'forcs alistado~ em Mi· O SR. MANo~'L FuLGENei0-0 que não que
n:'.S. nã.o é excessivo. Tomarei, por exemplo, ro,o que não desJjo é que so faça o E:>ta.do 
o. Estado de V. Ex., Sr. Presidrmto, que tle Miuas o bode expiatol'lO para. á.ccusa.ções 
elegeu o iLiustrado Sr. coo~elheiro Ruy Ba.rc de ta.l ordem. ( :1fu{to bem.) . 

cbosa. para. o Sena.do em 1896.. NCSSJ. úpoca., Reconheço que alli, cO!l)Ó oin todos os Es-
Si·. Presidente, ~~ Commi:;slLo do PodRres rio tadoll da ltepublica,ha facilidades, ha f'mudc, 
Sehado apurou para o 81·. Senador Ruy Bar- como . ~empr·c , a.~ houve em t,..d ~1.s as ópocns 
bo~a. o riumero de 74.863 votos; parti. di ver- o eni todos os paizes. (1poiados). . 

·sos, 2.367 -.,. tota.l ; 77.230 ; f:JJtando, coiJ;~o A~bo, Sr. Presi:lente, que nenhum Estado 
coqsta. do proprio parecer, que póde Sol' fa· da. Jte.Publica .. póde a tirar a. primeir a. pedra 
cilinen~e examinado, cet•ca. de 100 authonti- oro Min:1s. (Apoiados) , · . . . · 
cas, authontica.s 'lUB podíMn dar lO. UlJO ou P11ra defendei' as eleições. quo se teem feito 
15 .• 000 votos • . De f!Orte,que; si não lllefallw, no E:lttdo de Minas, nós t emos os arestos da 

·a memoria, o S~·. Senador Ruy B~rbosn. fói C amara. dos Deput ;do~>, do proprio Senado, 
efeit(} lJOI' 90.000 Votos. . . que tem approva.J.o , sem lovaqtar ~m~ tiDiCa 

.. . UM Sa . D,l;:PUTADo- 94.000, aliás. accusa.ção de fraude eoiltra este Estado, todas 
;O .SR. ·MANOEL FuLGll:NOW - Noventa e :;s eleições de Deputado~ e Senadores p01; alli 

q úlj.iro mil, diz· me um collcga em aparto. eleitos nas diversas legislaturas, dasde a pro• 
.O S1t- ANGELO N.t:To - Elle mesmo de- clamaç,ão da Republica até esta época. 

clarou no Senado. • . . . . , Só. agora foi que in teresscs . contra,rla<j.os 
- O Sl\. MANoEL FuLGENCro .~ Orl)., addicio- surgiril.m pera pretendcr:se coltocar o Estado 
1la..titlo-se a. esta votaÇão :L dos eleitores fa.L- de Minas em su.>peição'pa.ra. com os outros 
toso~·, e que póde ser ca.lcula.da por metade, E~tados !. . • . · . · 
.calculo <1 ue se a.pplicou á.s eleições de .Minas, E, po.ra. provar que a olQição se na toria.l 
vê·so qüe a Bahia. já tinha nes:>a época cerca reallzada .em Minas..não foi fraudulenta, alli 

·de 180.000 e lei toro:; ! . . . · está o pa.reoor insuspeito da illustra.da. Mesa 
· : O SR. H E:aEDIA DE SA - Mas são justa- do Coogre$So, que sanccionc:I com sau votJ 
mente os dous . b;stiJ.dos accnsados : Ba.lüa. e a elieçãu, que alli se procedeu, pal'a Vica, 

~Minas Ooracs. Presidente da Repuhlica. eleição efl'ectnada 
O Sa. MANOEL FuLGENClO- Hoje o olei- oo m esmü diu. e pera.ntc as roesmus mesas 

tm•:ldo da Bahià. devo ter cr~scido, porque re- elll que se elfoctuou a oleiçii.o pam Depu
co :do-1ne que na ultim~ legislatura compa- tauos federaes e Senadora.~ e com " mesmo 
rcce~~m aqui não menos· de 40 candidll.tos i.i.listu.meuto. (A.paiudo~.) 
pel~ B.uhja, dizenqo-se tod.os elles legitima- A _.dout1•ina sustentaui1 pelo Congresdq Na
mente deitOS, em duplicatas, ::Lt~esta.ndo ciona.l, não SÓ nas legislaturas anteriores 

·• 
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o p . .1r occa~ião do· reconhccimcnGo rlo podere~ 
dos Sr•s. Prr)sidentr: c Vice-i'r:'SUünlo '-" 
Jtqmblic:L ant(<ríormento deito~. CíJll\0 tam
l>r•fn actua 1mente, fui n. S<lgninte: 
~Sempre rtue se purlu vori.licu· a vm·dndc 

da CJlcir:itiJ. n \r) o IJS ~i L !I I. c; Ü'J'!:gu [;n·idarlc3 
quo ~o to:1hum d:tdo, ou scn1prn l[litl :t il'l'c
gularirl:trlc <~lJOUkl.d:t nii::J r'• pot• si :-;ó b:tstante 
Jml'il 1lusLruir· n V!Jl'rlarlo do quo se 0\fnrrmt 
tlil acCa '' n;lo liét CJn ~l'a. est.<~ ont!•os elemen
to~ t[UO poss:.~m ab:l.la•:-lhc a confiatv;a, ui'w 
se clnVL\ :wnull:11::~ daL:[í.o.>> 

E:;s<t r1, Sr. PJ·esirlen t.<;, :t VOl'rladcir·:~ dOll· 
ti• in::., put·q_ue a faciliJat.le n:t rlcercta<,•il o do 
nullidü.des oni elcir;ões pude CJillLuzir-nos tt 
gTandcs périgo~ ... ,» 

Lhnitou-sr,, port:mto, a i\lr.s:t do Smmllo êl. 
excl11ír do seu parr.cer sótnentu :rrlnnll;ts 
eleívÕ::Js em ll uc enco ntr·Clu ln fht.eçã.o ;1u 
ar&. i" da. lc.i u . .{·,(), de 7 dllZcltnbt•u r!o 18Uil, 
apptovanrlo todas a~ ontra·~. o tlmH:IuitHLI, 
vor p:tl'eco·,· unani11:c, c qlli) f1>i unanimJ· 
mente approvadu, reconhecendo ViciJ-Pl·e
sillonte da Republlca o Sr. C.Jndcllteü·o A r. 
fun:;o Peuna. · 

Vrjamos ngo!'[(, o parccúl' da pPopl'ia, Cum
mis,;ão de Verificação do Pi!llcres, p:.tl'<l. o 
qual chamo u. attenç~o dos illustra.,lus col
lcga.l. . 

Diz a maioria tia Cummissãu do Poderes 
do Senado, incumbida. de dét.r parecel' sobl'O 
a eleição do Senador eleito pelo ESLétdo do 
Minas: 

Aliás, a. nossa missão poderia ser f'acil e 
breve por se achar dcmasiada.meote simplí, 

. fi cada. e, por o.ssim . diz<'l', prejutgarla com o 
}Jarccor forrimlildo pela Eg1•egía Mosa. do Con· 
grosso sobre a. eleição do Vice-PL·esidetitc 
da, Rcpublicn,, q11e ó mmetarnontJ a mesma 
que nos cumpro estudar, pa.r.1c01• vot;t•lo 
por unaniinilad·~ nas duas Ca.sas do Con
gro:~so. Respeitando, entretanto, :1 opiniã.' 
dos que possam, pJrvent\lra, ~et• infensos a 
c.;se modo de pensar, si bem que nos pareça 
que~por maior quo soja.- - c é muito gmntlc 
sempr<J a u.utoridado do Senado corno a. 
cJ.a Camara elos Deputados, d tJV1t ser, in
contestu;volrr.lento, ma.ior o mais alta a das 
du:ts Camaras reunilas, quando d<lliberar<Lm. 
sobre o mesmo assnmp•o, e para doixannos 
inteira liberdaue de Ii:wvimcotu e acção 
ao S mu.do, cujo zelo pelas sua.~ attrlbulções 
c preroga.tiva.s seremo$ dos primeiros u. re~ 
conhecer e acn,tar, não nos adstringíremos 
âs conclusões do refel'ldo parecel', tenha_ 
embora em seu favor a auGoridacle tle coisa 
julgada. 

Nào será, pot·om, fól'a. de :propo:,:Ho dei· 
xarmos aqui consignado quo'~ J~gl'egla :Mesa. 
do Cungeesso u.peDét::J excluiu tla apuração, 
nome1~damente, as olciçõt:s da. G" o 7a secções 
do Mm· de Bespanho, e s~ de Campos Gaa~s-

IS7 

p:ll' Y1cio~ fJIW '~s invalid<J.m, D, p or illlltt ,;çiío, 
:t/{110) i;L; ()In f[IH! U.~ ()'Uicli b b,~ I' DIII]ÜiH VUt:t-. 

,:;l\1 Sltpet'Í<ti' :w 11 umct•o tlo o lei l: rJ:•e.~ ri tiO 
eJJn}lai' ')C~m. 

A Co:nmissfi-J <lo Podct•os. St·. Prcs i,Ln nte , 
llecl:tl'1•ll. }Jm·emptol'ia.mtJiltêl. C]ti :J ~li<L mi~~:lo 
es:;a Vi\ símpliikLda, pot· j:t -~! :wll:t t' a f'JU CS· 
Ci"i.u projull,(a•b p~lo Coll,!il'(l.'S r> ~:tcinn:tl. 

E!l'ectivatncnt.c, St•. l'l'n~ül o nt:. llC~tlc rttlC 
o Congrc.,so :'\';wi un:tl apprr.vuu as ()\!li<;u t>~, 
que ~o vm•iilecti';.L!ll no K-b1i•> do ~li nas, p:wa, 
Vic :~-l't•nsicknté•, da linp11 hlir;a. ann t!lln;nlo 
~Lpt~n;,s :1~ (]w• con~br:tm d:Ls G" c/" SL'cçucs 
tlo :-J;q• do lhl'P'llllJ:t o :-i" do Cn.mpus ! ; ut·aes, 
o Sc-nado. ]J(L!'a agir colilJl'Oiltomcn te , núo 
pocli:t atmnUlll' m:tis clr)k;'i.u alguma. j}J'aco
dirla na.cpwlln l·:st:ttln. (.-lplliwf.-1 .,-: m1!i lo !Jcm .) 

l•;ntt•et<Llltr I, ~l'.l'l' ~jd,•!ltO,a illthl:l':I. ILL t'Unl· 
mi~-~~-0 rio l'ucltJI'I:S, rht.'[ltolbt tJIHl':L CclS<l •lo 
l';ll'kt.llli.Hl Lo, apczar• tl:t co11 vicr,<~iu i11 t.i nü, nm 
rplt! ~n aciJ:r.~·a .. tlonlh,·mn cnn!i 1~'a. no.-,un pam· 
cri r, ;tpez;<u· dcsl.<1 con vic~·:io.•liz i·l, n11, J.o qUCJ a 
SU!t llllB->iin c:r.avu. h:1stanLo simplifiecLtl a, YisLo 
o IH'L:,jtLlgamemo d<t. r1uc.~t.ão pcl'' Congresso 
Nadonü. r:•üt aut•>ndarlc é mni'O maior 
1lo quo :1 üo Son:~do. th·ou 1~111 ;>ou parecer · 
conc:u~líe' .que lhe ni\n et'am pct·rnit tldu.s 
:elas prcmfssas quo es~abeli)Ct;ra . 

E' ussim que cllu. conclue : . 
«Attcndemlo, ent'r•ot<.lnto. ti;J a!legaçil'li'l op-_ 

po:>ta~ pelo Cctndida.to conte~t:1nte, que, não 
ubstlt.nt:J acurndo esfol'Çrt c rcconhocidtt com
peteneia, nr1m sempre fui foliz o iLOduu acer· 
t:1do Uil ct•Híc.t fei kt áo pl'vce,su eleitor al
nus divcr.Jos pontos tle YiS~lt sob q no o onca
r~sse, entendemos quo dEwem se1• oxcluidas 
d~ apuração todas as eleições con.itantos das 
auUwnticas em que o comp:~,t·ocim unto dos 
eleito1·es exclldo o llllllloro dos alistados; o 
bom assim as que for·am IH'ucJdldtlS por nioio 
de alistamentos, cujas côpiu.s não se acham 
<trchiva.das na Secrota.ria. do lntcrlot' do ]!;s
tatlo B no cartorio uo Juizo Seccimul. N~ 
exclusão, porr!m, · da primeira. série nã.o 
devorn ser compJ•ehomlitla.s as eloiçi5os do 
munir.i_pio dP. Viçosa., pot•quanto o candidato 
t.l.lpl(1ffiado dernon.>tl'OU, 00111 tc1,tra da.S pro
priaS a.uthonticas, !lue a diJI'crenç <t- entro o 
nmnet·o Je votos e o tlo compa.reclmento dos 
cleitons-expliea.va.- s~ pclct pr·esença., nas 
di vcr.~as scc;;·ões, de In3Sal'ios c iiscaes alis'
hdos em sccçü~s differen Les.» 

Ora, Sl'. Presidente, já provei, segumlo 
me p:trcce, exub"rantemente, po,..antc a Ca
wa.t·a, quo o nnmrwo rlt~ voto,: que não cor
respondem ao dos alistamt~n tos, n[o a.rc.hi· 
vaU.os no juizo .srccion11l, cnctHitl'ttdo pela. 
commís~ã.o de Poderes do Senado, é justa
monte o que cunsr,ct do;l tüi~t:.~.m onto~ arclli
vados nas s~cretaritt~ .. ,a~ camu.t':l.S munici-· 
p:ws, e cuj:>s cupws rr:io Hml.m l'cmc ttiU.as 110 
juü s~cciomtl, pelos mo&ivos já expo~to;;. 
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Assim. não se poduntlo annu!Lw essas cloi· 
ções, dada estn. simples it•rogulat•iu;uie não 
era. licito, segundo pens:J, u." Seua.do fa.zel-o, 
com a atllrmn.ti v a formal de quo houvn cx
ces:;o de numero de votos na eleição fi,:ma· 
torial de Minas. 

Bem Silí, Sr. Pt•e .>idcote, quo o Scnadn, no. 
verifi cação de po:lcros, ~ sobarano, pódc 
(llzer o sim e o nao,o C3Sr~ Gl non c.~se , na mesnm 
questão o que, da ~ u;1 decisão, não lw. appel
la~-..ão, é preciso quo a clbt nos submetta.uios. 

Ma~. o que cu qum•o salien tar, pt•ocut·audo 
levar a convlcção,ttO espírito dos que ma 
ouvem, neste momento, com tanta benevo· 
Jcncü~, é que o Senado procedeu J.acohel'en
tomcote, julgando, em um ca..'>v, a qucstào 
prejulgada polo Cvngrcsso Nn.clon~1. l c, no 
outro, annullando t~s eleições jrtlgarlas :'vali· 
das ·pelo pl'opl'io voto do Senado, pat·~o in· 
tegrante do Congt•oJ:o~o Nacional. E nem se 
·diga quo a decisii.o do Senado traz quebra de 
força morttl pa.r·a. u meu g~tado, porque ahi 
esttt tt autoridade do Congi•csso Na.ci,,nttl , 
mui to maiot', para sanccionar as eleições 
que alli foram feitas sem eocontrn.t· .nellas 
as .fn udes que ta.n to e:>ca.nda.liz'l.ra.m o ill ur,
tre rolator do voto om sopara.tlo, o Sr. Se· 
nadm• Ruy Barbosa.. 

Seja·me licito agot·n., Sr. Presidente, que 
já d<.>Strui dous dos artigo5 do libolio diifa. 
ma.torio .•. 

O SR. PrtESIDlliNTEJ - Peço licença -pa.t•a. 
declaeat' . ao nobr~ Deputa.tlo que não me 
parece parlamentar a phrase. (T,·. cam-se 
varias apcwtcs.) · 

VozEs-E' ·parlamentar. 
. 0 SR. MANOEL FULGENCIO- Ett substi· 
tu irei diffr.!matm·io pol' accustllorio, sa i;isfa
·z.ondo assim aos cscrnpu!os de V. Ex., por
que não tonllO om vista oll'cnder os meliu
dros dos Seuadores que se envolveram ncsia 
qucs~~o. 

o SR. PRr.smr.NTR- Por i~to Jl()CO quo 
r otit·e a. pll rase. . 

o SR. MANOEL FuLGENcto-Já r etirei 1leS1lo 
que a empreguei sómento no sentido d.l pa.. 
recer-me a accusa/:ão desairosa a meu Es
tado. (Apartes.) 

Agora, Sr. p rosillente, seja-me lici to tl'ans· 
· ct~ever om meu discurso a.lguus topicus da 
contestação do illustrc mincit•o que teve de 

. pleioeil.l' tambom a aleição pera.nte a com
misRão do Senado, e fa.zet' sobr e el1es a.Jgurat\; 
-notas á. margem. 

O Srt . PRESIDENTE- Lembro ao nolJrc 
Deputado que a. nora ost.ã. esgotada B peço 
quo rgsuma o mais possível as sua.s consi
deraçoos . 

0 SR. MANOEL FULGENCIO- Neste CJ,SO, 
peç'J a V. E~. a prorogação da. hora por 
alguns minutos. 

AwoNs Stt-~. DJ,t'l:'l'.\DOS - Não pódo Jt n.· 
vur pro1'uga.ção. 

O Sn .. PrrESIOP.l'\Ti·: -~ã.o póde lmvor pro· 
rog-aoã.o lh ltot•a, nus V. l!;x. t.or<l u.lguns 
winuws U3 tolemncia para. tm·nünae. 

O SR. MAXOr:L Fr:wENcro -Bem; abt•ovia 
rei o mais pos3ivcl, perlindu aos meu:; col
lega.:,; um p :.tUCO UC t::~lCl'(l.llCÍi1, pa.m. COll• 
chtir. 

Disso S. E.ç : 
R' p t•ociso dnr comb:tt~ . sem trcguas á. 

fraude, que dcshon ra a Rcpublica.. substi
tuindo nos comicios cleitoro.cs o cidadio pe lo 
bico da penna . 

No mou Est ado, Srs. membros da Com
missão tlc Podcl'os, em relação u. esta ul
tima eleição, In um g!'ttnde mal a. confessar 
~um bem a applaudir. 

De um latlo, as propoz·çõcs a~ombrosfls da. 
fr;mLlo ; do outro l;tdo, a reacção unol'gica.. o 
rena'lcimento do velho civismo mineiro affi r
ma.mlo-se na r•cgião mais populo.~a. e mais 
adcan-t<'.d'\ do Estatio. 

Ainda uom. Sr. P re:siuent-,, que o illustrc 
candidato por Mjnas a1Itrma · que em uma 
pm·ta daq«clfe · lútado se observa aiHrla o n.l
nasdmento rlo civismo minei1·u, ist:) ú, na
quolla. par te em que o nome de S. Ex . foi 
suffragado. (;lpa1·tes .) 

Em todo caso, jil. ú urna gen,ndc conc~ssão 
que S. Ex. faz ao seu Est~\do. 

Vou agora, Sr. P1•esidente, a,o no1·te elo 
meu Est:.~do, por cuja. pol ltlca. eu tenho al
guma. respJnS:\bilidrule , cmbJra mioim:~. 

VozEs-Corno chefe prestigioso. 
o SR. MANoEl, FuLG·ENcro - Diz S. E:<. : 
« Agot·n. a.tten<la. o- Senado pam .o quo so 

vcdfica em muitos ponto.~ c\1} Minas. Por 
exemplo, nomoa.t•ei M regiões do nol'te e. 
s ul du Es ti\do. .Aquelia, manos povoa.da, 
com a popula{';í.o der>t'tmHI.da em vasta.~ cit•
cumscripçõcs admini f\tl•at ivai!, pt•iva.dtt de 
estradas re!!;ulrtros e pontes sobl'C rios cttu· 
daloBos, a mais atr<tzu.da o, pol'canto, a 
menos. _prosper•a., apresenta resultados es
pa,utosos de uma população lettt•ada.. Thco~ . 
philo Ottoni dei. um coeíficicnto do!3 que 
sabem let• e escl•ovet• llJ 1 (JJ • I 0 , .Taauarip. 
de 103 •; ., s. F ra.ucisc:o, l O~ •f• e outros cum 
porcenta.gcns a.usut•cias (Quadro 11. 4~) . No 
sul do E:>tado, C_llnbuhy d<t o re.mlta.tlo de 
213 •; •• Amxá de 109 •/"' Carttngohl., 120 •/o 
c assim outros . 
· Ha coofl'Onto digno de nota. . ta.lla nm ~os 
dous (\istricos do not·te de Minas, l O• c ll0

, 

região do la1·ga. .ex:tcnsêío territorial, onde ha 
municípios de mais de 60 leguils, como Para, 
catú o Arasstmhy, com p opulação espi\r.m, 
l.eeJU c!oitorr.(lo superior ao do EsLado d u 
Ma.l'anhão; os dous reuni .:los dã.o popuhtcã.o 
oleítrwal mais nnmcwosa d.o que a 1! o g~t,ado 
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ol u l'el'llrt.illht tr·o; apat•.,; : ~n l,:u·:Lnt na t\ 'C\'Itle 
dcir·ito ·lO . :~.21 nldtoJ't!:< . 

t•:st.o~ r:~c: t.·. :s rpw :dli flo::tm dc~ nton sti':Hio> 
s:lo a pl' •l \' a. i nr.u u t.r:~ L:\ \'01 rl :t !'r .lluk na ,; 
tiL'ZO il aS t! t ~ 111U IIÍCi pios em t pl()" f)~ l ':l ll fbitl 
dn. vol.~.•:fi•J oxCI!S.>ira p:1z om ov i l.c·neia o 
11 i co üc pc 1l!l: ~. 

' l llll t: o:lÜ·;q·io, f'. ,z•· ndo> in.-;·~ r·il' n" me!l l lhJ · 
r l c•d.~•J \ l i~· · 11 ; ·.~o ( 11_,,,, r;po i .u l•>.< ) ll ll l ti'OCIJI) do 
:nt,. , (_:cn :'I~ Jl :L t'arlo ,]q illu~ f.l 't l .'·km:ul••l' .-\w. 

i. 'td .J 1 ~ ! 1 11 !: ~ (~o :o:< ,~n in tt! : 

S1'. Pt•esidento, n.>l;n mc!>m<t ae.~u8n.ç5.o rJnO 
o H lust re conrltdn.to con wsC<~n t.Q l'l.l7. ao not•te 
clll Minas, que tem a Celieit!mb de sor o berço 
do s. 1•;:{, o que, vortanto, não pódo t;(ll' 

zont\ tão a t.J'<l.7.H.rl a. !lrLn clo fi ll!t) 11lo i llustl't>, 
t l\o tl i:! ~ incto, j J. foi l'r!ita no Son:t tlo por um 
iltustt•c mineiro, o Sr. Amorico Lobo, qnando 
t~Yc ele contestar tt ctolçuo do St•. Semttlol' 
Gooc;alvcs Ch<wos . 

g o maiO!' dofonsol', St• . PL•o,;iclcntc, <pte o 
II•Jdo d~ 11-I ina.s pódc con tai', tltlf'cn~ur tJII t! 
u ;IO poli i : ~ lJI'OUliZl l' tllllilSé\ t ;\'.) lll' ilfHW tn. f w 
c:;rorçadtL, fui o Sl' . Senador Gvu<;t~hus 
Cll:LVQS. 

O not•Ge· tlc Minas qne ag t•arlo,1a. lw.ic •~ 
S. E:c o juizo que J'cl do •~t r·azo tlo;; ~eus 
lilllos ! 

Mas é IJr~clso <LViYtu' a mc rnorin. de S. I~.<. 
O nor~o de Minas nílo o~ttt t ii.o a.trazaclo 
usslm: aquella vasta região toda. povoada., 
co ntendo em sou SO!ío riquissímil.s jaziúas dn 
l)lll'O, cliamant 'B o ontraf! peril'il.S preciosa:>, 
C.Jffi a. wa. agricultul'a e ind.ustt•irL pn.stot•il 
j:l. desenvolvida em não p :qucna o~cala, 
pódo constituir por si sô u m o~t;Ldo com 
element os proprlos do v ida. · Si nã.0 temos 
all i estrada. de f~rro, temos cinco e~:~cubs 
uormaes, e a instrncç."to primar ia dcsc:uvol· 
viu o. de modo :~ justific:w os alis tamentos 
olcitora.es ttll i pt•ocodidos. Não Llesço á a.nrt
lyse minuciosa. da. população daquellcs mu
nicípios, o dcntr·o oHe;,: <• do m ou, que ó um 
dos maiol'es, por que S . Kc j :i. rne advertiu 
do ost.tr termin"-ui\ a hora. 

l~ntretanto, a indopc.mlcuci:t c o eiv~mo 
duquelie ulei torado, j ~t tevo o Sr. Dr. Gon· 
c;-alvcs Clmves ocea,~ii'•J opportuniL tle confw· 
··c1· 1; t1cl'enucr, quantlo, p loito:tndu a olol· 
1;áo d.ü Senador , C()JJtJ'tt a ü:tnclicl:'l.tm•;t ofii· 
ciat do em e r ito m ineiro Dl'. Amsrico Lubo, 
ü·m1'io do ent:io Ministro da Ju::ltiç<l. Dr. Fcr 
üaudo Lobo, -viu o seu nrnne sah it• rl:t lli tl'i· 
umphaute d;~s urntiS , com enorme vul.açílt>, 
mantid.i!, no Sen;tdo como legitima., lle modo 
;~ as~egm•a.1·-th~ o tl' iumpho. 

S:to llOetant.o !njn!:>tos os conceit..•s de 
8. gx , ultimamente c ~: t.wnr.tl o :; om r nlat;i'ilJ 
á<luelle elcitor;ulo, a q uem nio póc.Ll dei'< w 
de s~r g-rato , embora o no mo tle S. Ex:. nã o 
tenha. sido vantajosamente su!l'rugatlo. no 
ultimo ploito, não por Jalta de meNcimon
tos, mas por 1n~orcsses de or,l<Jm p:Jlit.ica. 
(ii[!!Ílo uem da U0.71Ca-/a míneii·a . ) 

Resta.-me n.gor a. :prwa. concluir, Sr. Presi · 
<1ente, refuta!' n tl.irct<it'o ttl' tigo do lii.Jc!tu, 

\d ) : •xe ~,.·~~o d.~ t. \"Ld,,,L.;ln th ~ -:\li na~ ~Pt ';u~~ su .. 
I.H't) o.~ : l.l i ~ta.IJ1"iilúS ,·:' \llll r ; ~s <> tl ig tlt; d;; t:~· 
111do ;10r p·t.rtn ti.<> }(•gi:<l:vl •lr, 11.1/J •·omo 11111 
i';lct > isola~ lo, n.H\.~ C<> mo um:L :LIIlú'LÇ a <üú <L~ 
Jll'I>Jll ias insti tul(·<lc; . 

1\l ina:s ropl'cscn tn. cm·t~\ do nm<L q uinta. 
parto da populaçiio bt•a zilnlra , rlcvondo b•·, 
pot'f.:llltn. cnmn C: nat m·al. ltnt numm•o 1-!l':tn· 
dr. ele eleitores, c conconer, compé1. l'ativt~
nh,n"" com os out ros l•:sLallos , orn ll1l la pt•o
).IOl'Qii. 1 cq11i valente. i\bs, si o olnitr•l'<Ldu de 
~lina" é gmnolt! , maio n• <Lilld;L ú o ;dwmlo t'C· 
iiull.ant.o do su·1.s e lu i •;üe~ . p•>I'fJH:~ul;u u !lll· 
llll'l'•' dn P- ll~ i t lli'C!' , um nada. mnnu,; do ti\ I mtt· 
IIÍ "ipi•IS, I ':OCCJt[fl ao! f111JJ fig iiJ',I,Jil llo:i i~ lis L:L
lHOIJ toJg, <ltll Uflla J.ll'<>{JOI'f,'i.IO t'OJl• Í< IOI'<L I' l!i. 

01·a. n ~1\ltatlo, dnpuis li!J c xarnin;t l' ( S !l•l
cumerJtos otllcian:; quo su •·neonl.mrn 1m ~L~
cr•nt<tl"ia, c rzno JWO\':tm ela t•amuntu o osc:m
th~lo in illuuire l tlc.~to !':teto, tlâ•> poderá cbt• 
t • s~u a .. 'lS<'ntimcnt.o ;1 apprO\':t ~:ftO th.-; ;tc&as 
onde o numclro dr, vot.ns ('. muita.s ypzc~, o 
d.ol.>ro do;;; clcitot•cs 1\l istadüs! 

O lltitlnão estri. ~ómcntc 110 caso presente 
em que tqwovcit;; ~ ttrn úetnt•minc<•lo c<.Hl.tlidato 
ao c:ll'gl) ole Son:1.•lot', m:.s nas l'n t.ur:>s olr.i· 
ções; u, s i hoje acct ~itarmns os \'utos i llega!\~ 
dtl.{!os a e.;to 011 á.'{I IC ilc o:ulll ida.to, nã.o pojo
l'Cmos :1ma nhã., honestamente, I'ecu&lt' os 
votos quo peltL nu:s ma fól'm~L t\.n·om \lado:> 
n fut uros Mmlidatos <Í. p1 ·e~ idon cit~ da. Ropu
blicn, o, si Minas aug ruen ta, o seu olr.íto t•a.clo 
a olho::; nús, triplica.nd<J·o em monos do 10 
unno::;, o o fiLilcndo ;-;em estar de i\CCOI'do com 
a ld, podurt'i., no ftH\ll'u plei to, u~Mihot· qnom 
bem qaize:• pal'a chd0 supl'emo li ;~ Na~ão, 
indepundent 'mcn(tl da co-partiflipaçiio dos 
outros Jl::Statlos da Fedm't1ção. » 

Els, Sl'. Pl'c:;l:lonLc, o 1nul.ívo principal 
tl:.L Cilmpttnh<L r11 10 :>tJ lev<tnti~ coutra. Minas . 
(Apoiados. ) 
T~ :uutai!lizem-so, l)Ol'úlll. os S1·s. Son<t

dores: Minas nunc•L constituiu, não ccm
st.itue e jámais const ituirti. u ma, a.wco.ça e 
um perigo vara, nossas ins~itukões . (Jfui to 
bem.) 

Foi Hnl mineiro, Sr. P1•csidr.nte, em tampos 
i tLo.~. u pri l11(lii' O q 11 0. oft'Prcccu sm~ cabec;:L 
om 1t'I IOI:~a.nst.o á. i nrl r.pondenci~. ela. nni\sa. 
11:~trh~ ; tlo Min ~1s v ior~•m , em plono rcgimcu 
cta monrtr ehi:t, muitoll. republicanos •t rcp!'O· 
sent:.r• nesta. C:.tmara aquclla cir culllscripção 
t ; t'l'ltor.i <:~l. 

Minas. portanto, n1í.o abusa.r<t da tbr ç:n. de 
que üispõe-forç<1 resultante da surt gr(l.lltÍ.O 
IJOpu!açüo, e riquezas natm•<tCS, pa.l'a. consti· 
tuir uma. a.mo:u:a., nm pcr·igo _par(l. n.~ no~>Stl.<; 
iustittdçi'íes . (.ll uito l>am .) 
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Não, S•·s. Dcpui<Ldos, Min;t:> euntlui J<U'Ú a 
n.mp:\J'al' a Rcpnblica, comutem uomon:3~l'iL<J O 
nns occ:J siõa; dilficeis. (Apnia·l"~ ·) 

Na ind,,le pacillc<\ daqucllu desprotcncio~o 
povo, os~<.i a Rep11blica firmad :~ em 1 n.;os 
soliilns, t 3nrlo-se Ol'ganiw.do aquollo E~Lw lo 
no seio ria. paz. 

No selo da.quellas mantanha.s scmpl'ee~• · 
contt•a rão ga1•antias, e serão acülll i do~ can
nho~<unonte os oppl'imitlos políticos. (Mw't'J 
. bem.) · 

'l'l'a.nfJllillizom.sc o nolwo Senador relatm· 
do vo'o oro separado c aquellos que o acom
panham. 

Minas, tendo o incont::~st :wcl direito dJ col · 
loctr na cadeira de primeil·o ma.gistratlo do 
paiz a um tllho sr.u,nunc:t ~e lembrou elo b L 

0 SR. ÜAR;'o; !Ciflf) DI:: R B'lENUC:-Ncm se 
prcoccup:~ com is::;o. 
- O Sa. MANm;r, ~'ur,oENcro--Xt'ío se prooc
cupa com iss 1, c, si teve dous li lhos eleitos 
:Vice·Pt·c~idenLcs da ltcpublica, • ~ u.pres(:m1;:i
çM das sna.s ca.n11idaturas nii;J partiu de ltl, 
m[].S de uu tros Es,ados. (.li uitos ctpoitrdos.) 

Dasca.nse, purtnnto, o paiz· no patr'otismo 
do Minas: em qualquer o~c:tsião Minas hade 
pôr a sua força [lO lu.do das uossas in:;titui· 
ções, po.ra que entre nó.; se man, 3nlu sem· 
p1·c a p az, P<Lra qnl3 a. ooss<L patr ia. conUnne 
sempre unida. o se imponh a tiO r espeito d:J.S 
outras nações I (Muito bern, muito bem . O 
o1·ado1· d viv!!?nente falic::t ado .) · 

Comparecem mais os Sra. En6as Mo.l'tíns, 
Hosa.nna.h do Oliveira, Passos Mira nda., Car
los de Nova.os, Rogerio Mirandt~. lmlio do 
Bt-azil, Luiz Domiogues1 Anizio do Abreu, 13e-

. zerl'il Font.llnêlle, Thumaz C:w=• lcnnti, F .. :w
cisco Sá.. F~·ederico Bor•ges, Joã.o Lope~ . Trin
dade, Teixeira de Sá., Alfonso Costa, João 
Vieit•a , Esmeraldino Bandeira , · Rodrjguos 
Doria, Oliveira Valla.dã.o, Nui va., Ca~tro Ro· 
bello, Tosta., Vorgne de Abreu, Eduardo Ra
mos, G:a.ltiino Loreto, Sâ F1•eire, Amorico de 
.All!uqucrqúe, Ct•uvello Cavalca11ti, Carlos 
Teixcirll Brandão, Francisco Veiga., Josê Bo· 
nifa:cto, João Luiz, Go.stão da. Cun b.a, Ribeiro 
Junqucira, Astolpho Dutra , David Campista, 
Carneiro de Rezende, Adalberto Fe!'l'az, An· 
tonío Zacharia.s , S<l.bino Barroso, Padua Ro
:iende, Rebouças de C<!.l'va.l llo, Co~ta .Junior, 

· 4,rnolpho Azevedo, José Lobo, Hermenegildo 
~e Moraes Filho, Benedicto de Souza., Lin
!lolpho Serra, Juyenc~l Muller, Germano 
Hasslochor; Angelo Pinheiro e Diogo Fol,'
tuna. 

Deixam de comparecer com cau sa. pa.rti-
. cipa.da os Srs. Julio de Melto, Wanderley' de 
Mendonça, ArthUL' Lemos, Jusé Euzebio, Gue· 
. delha. Mourão, Christino Cl'uz, Dias Vieira, 
João Gayoso, Pereira Rei~, Paula e Silva, 
Soa.1·cs Noiva., AbJ.on Milanez, Er•nürio Cou-

tinl10, Mal:J.I]Uia.s Gonço.i vrs, Curnol io 1la I•'on
Ecc · •• EHt aci., C.,im hr'l1, Pcd J•o Pei'Jlaml.luco, 
Raymun1lü do i\Iir·a. nd:1, Juv,niano de Car
valho, L•'e lix Ga~pal', St~ty•·o Di:ts, Pinto Dan
tas, Tvlcntino dos Su.ntos, i\-f<t l'coli no Moura , 
Bel'nardo i-I(n•ta , Joã o Bapt;i~t<t , Pol'ciru. Lima, 
Pu.ulino de Souza, João Luiz A!ves. Leonel 
Filho, Ar~lmr Tort•es, Eduardo Pimentel, 
Olegar io Maciel , Rodolpho Paixão, C:mdido 
rlc Ab1·ou, Bar~o~a. Lima, :X.wior do Valle, 
Vic lo1·ino Monteiro e Alfcedu Vare lla . 

E som cansa. os Sr s . Antonio Bastos, Ray
muudo Arthur, Vii•gilio Brigido, Jvsé Mar
collino, PCI'CÜ'a de Lyr<~. l\foroil•a Alves, Ar
thur O!'lando, Eus~bio de Andra1le, Feii~uello 
Freire, Leovigildo Filgncims, Bulcilo Vill.nna., 
Angu~to de Vasr.oncel los. lMco Coelho, F i· 
d#is 1\lvos, Galvilo Bapt iet<L. Sil va. Ga.stro, 
Bczamat, Jnlio Santos, Honrique Bot•gns, 
',!lt•iato Mascat•enha~. Bm•na1·do Moutoiro, 
Pcnido Filho, l"r·anci ,cu Bernardi no, Bueno 
de Pai r o., llorna•·,tes dll Ft~ t·ia , Henriquo Sa l· . 
!es, Camill rj S.J:tJ•cs Fi lho, Ca loget•:L~, \Ven
ceslau Braz. Amm·ui Ccsn •·· 'fl'raoci:;co Mal ta, 
Al va.L'O do U 7rvalho, Costa. Nctio, Marça,l Es
cub:~r o Cumpos Cat•tiet• . 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Pres idente - Ha•endo nu· 
mero logal, vao se p l'oceder ás votações das 
materias indicadas na ot·dem do dia • . 

E' anouncla.Lla. <1. bontinuaçao da votação 
do projocto n. 44, do 1903, a. brindo á v erba (la 
«Secretaria do Senado Federal» d o orça
mento do Minist2rio da. J usUça e Negocíos 
lnioriorcs, pa.m o Qxerciciô Llo 1902, o cre
dito supplomonlat• dG 191$088, pu.rt~ pagl.l· 
rneoto a um portl:i t•o, 1 li~p :~nsado com todos 
o.:> vencimentos, e n. um CO!)tiouo, l oga.r 
crcado, tudo om virtude da deliberação do 
s~n<ldo de G de dezembro de 1902; com sub· 
stitutivo do. Commissão de Orçamento (3~ 
discussão). · 

O Sr. Presidente- Votaram 105 
Srs ; Deputados . · · · · 

Não ba Jíumero . . 
Vao se procetler á chamad:t . · 
Procedendo-se á. cllamada., verifica-se te-

l'em se ausentado os Srs. Hosannah de Oli· 
veira, Elpidio Figueiredo, Epaminondas Gra
cindo, Rodrigues Lima., Carl os Teixeira. 
Brandão, Gastão d.a Cu nha, Padua Rezende, 
Abdon Baptista, Juvenal Millor• e Domingos 
Masc:nenhas. 

O Sr. Prel8idente-Respondm•am á. 
chamat.la. 117 Srs. Deputados. . 

V ao se prosoguir nas vot.acões. 
8m seg~1íti a. é de novo a ununciada. a v ota· 

ção do projecto .u·. 44, de 1903, a br·indo i!, 
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SESSÃO EM 1 0 DE J U 1.110 ú'ii·-ÜJQ"jf 

,-crba. G• «Soerchd '• do Scmulo Fc·lot•al>> do 1 cio.4 lntm·iot•c.~ o credi to ex tt·t~nr<l i n ~n·io rl il 
or·ç-:.tmcnr.o du Minis~;cdo da .lt1~tiça. n Nn- 4:cHlO.~. Rn!Hlo :!::S"IO$ Ptll'i\ a. •.tende i' ;1lle~pcz t~ 
goci1>S Intcriot·C$, p:~1·;~ o l'X''t'l'Ü!i•J <le (!}iJ:!, o com u. p:tl.>lic:tç'ío 1l:L «:\Icm~.~l'i<t Hi ~tol'ic<ll> 
eL·mlito ;;upploroent;tr do 491 $'18-:, p!\t' ~ p ~ga - d<J. !i'aculdv lo d:1 ~fc,li cin a. da. Ba.bb, rolatin~ 
mento a urn pol'to~ro,rli~pGns <tdo com todos o:> aos annus de L()()IJ e 190 l, c 2:86:1$ com n. da. 
vencit:rwntus, e a um continuo, log:u· cri!arlo, «Rcvi~t<t 1lu~ Cur.ws>>, tl:t mesma l~u.ouldade, 
tudn om vir tude ••.<t tl olib:wa~:5.o do SJnado concernente ~LO anno •.(o !OU:!. 
llc 6 do dczembeq do 1 ~}2; suiJst.itu ·jvo d<\ Ar·t. 2 ." Rcvog:un- s; <tos úispusiçucs em 
Commis&ã.o ilo Orr:<11UBnto ( ::J• uisc:ussão ). contt•ario . 

E' posto a vuto3 a appr'O\'allo em 3" tlis· I!' po~to a voto; 0 appi'OV:tllo em 8" d is
cussü.o e onviaU.o ü Commi:'lsõ.o de Rcua.cção cns~ão c enviado ,~ Commissii.o de Relacçà.o 
o seguinte c> seguinte 

PROJtW'l'O 
N. 44- 1003 

(SI'listit1tlii'D r.la Omnmi.~.wzo de Orçmnen(,, n: t> 
111'ojedo n . 412, de: 190.2, do Stmwlo) 

O Cungl··~sso Nacional rosol n~ : 
Artigo unico . l<'i ct~ aberto ao Min1stol'io tia. 

Justiça c Nogocios lo ter i ores o ct·c:,iito ox
tram·dioario do 401$08-'l, s 111rlo 27-1$l10 pat•a 
pagctmcnto dus. I'CUdtnentos elo PDL'teil'O da 
Secretaria do Senn.do, tlispcns;~do do scrvit~o 
com todos os vcncimen1os, o 216$(15') para. 
pag:;~.mentu de um continuo da mesnut secro· 
tarfa, ambos a contar de O do dezombro de 
190.2, data da resolução d a.q uolla Cas..1. do 
Congre~so qno decrctu11 um c outt'•> acto, a 
31 do masmo mez o anuo ; remga.dn.s as dis· 
posi~:ões em con t>ro.rio. 

E' po3to a votos e a.ppro·,·a.uo em 3" dis
cussã.o o enviado á CommissKo de llodacção 
o seguinte 

I'ROJEGTO 

:N. 45 -- 1003 

Ü Congros:;o Naciona.lrcsolve : 
Art. 1•. Fica o Poder Exocuth·o autori

zado a abril• ao Mini~&erio (lt\ Jn~ti ça o No
gocios Interiores o credito ex·.r,~ordina.rio de 
4:200$000 em ouro pal'a. aitcnder á despeza. 
cnm a ma.nutetwTto, no estrangeiro, do a lu
rono . d;t Escola. Polytechnica Asdrubal Teí· 
xaira. de Souza, que, no :mo o lectivo de 1901, 
obteve o premio ins tituído pelo art. 221 do 
Codigo dos ln~titutos Offioi.aes de Ensino Sn· 
per-ior e Secundario. 

AI·~. 2", Revogaru-~e as dispo3içõcs em 
contrario. · 

E' posto a votos e approvado em Sa 'dis· 
cussão e e .tvia.do á Commi3siio de H.cda.cção 
o"seguintc 

PROJECTO 

N. 47-1903 

O Congrés>o Nactoua.t J•esolve: 
Art. 1.° Fica o Poder .Executivo autori

zado a abrir a.o Ministerio du. Justiç;1 o Nego-

PIW JEC1'0 

N. 11 3-100:3 

O Cvng ,·e.~o Nacionrtl J•e.solvo: 
Arti~o unico , Fio:\ o Po•lor l•:xccnt.ivo au

torizacfo a abl'ir ao Mini:,;lcl'io da .Just iç:t n 
NcgMios Intol'ioro"~ o ererlit J cxtraortlimu·io 
do •l:2l1'1$, a.u c.-.tmbio p:t.r, P<Wa premio elo 
viagem ao alumno d;~. Faculdade elo .\fodi
cina ela Bahia. Antonio tlo Pmdo ValhLdat'l:lS, 
LOl'mado no corrente unno, rlo acco1•do c:)m 
o dispos to uo art. 221 tf.o Codigo dos Institu
tos OfHci:tel do Enoino Sutmrior o Sccun· 
clariu em vig•)l' na Ltopublica; fazundo as oo
c&~saría.s opot•açõcs o reVO,!(tda .. 'l os di,sposi· 
çõcs em contrario. 

E' posto a votos o a.ppt•uvatlo em sa dis
CI.!SSã.o o uilvia.do á. Commís.~ii.o do Roàacçã.o 
o seguinte 

I'ROJ1Wl'O 

N. 37.2 - 190~ 

O Congresso N'-l.ciona. l re~olvc : 
A1•tigo u nico . Fica o Podor Exccuth·o au

toi'izatlo a abrir ao Mlnistel'io da Fazenda. o 
crl.ldito e:x:tmordinar io do 84:755$170 em 
oxecuçã.o de SBntença. passa.da oro ju!gado em 
fa.vor do c~pitão José For·reira. dos Sa.ntos, 
fazJndo as necessarias operações ; revogadas 
as disposições oro con tt'ario . 

E' annunclada.- a vota,ção do pro,jecto .. 
n. ~O A, do 190 ~. autorizando o POder Ex- · 
ccntivo a. a.brh• ao Ministerio da Justiça. e · 
Negocio~ IntcriorilS o Cl'clito extr<:~ori.linario · 
d6 1: 180$076 para. pu.g~meuto do gra.titica.· · 
ções aos lontr,s da Faculdade do ·Medicina do 
Rio de Janeiro Dr~. Augusto tle Souza. Bra.u· 
dão e Pedro . de Almeida Ma.gttlhães (2a dis· 
cussão). . 

S"i10 succossivamente postas a. votos e re
jeltadus ·as seguintes emendas, olferecida.s 
pelos Srs . Augusto de Vasconcellos e outros 
ao referido p1'vjccto n. 80; de l9J2 : 

« Ao artigo unico : Em logo.r de -- credito 
extraor<lin:.trio, diga-se:- crc;Litos e.xtra.ordi· 
na1•ios. 
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Depois da. pa.lavr~~- conlemna,tl u., a.ccros
ccnte-:so: -e o de 2: 0~, paro. ::1 Cltecuç:fw 
do que dispi'íe o a l't . 2:J::, rl!J llecl·cto n. -1.212, 
do ll de dczemhro do HJOl.» 

Em scguhl:t é p <.;St<.l a vott!S o IIJ1}1rovn.rlu 
em 2• dl~cus:sãu, o :seguinte artigo unico do 

l'ROJE4TO 

N. 80 A- l!JJ2 

O Congt•es,;o Nacion::tll'esolve: 
Al'tigo unieo. Fica o Poder ~~~ 'JCiltl vo a.u· 

torizatló a abt•il• ao Ministut•iu tla .Jus ~íç;L c 
Nllgocios lntm•ioros o crcdi.to c:<tt·am·tlin;u·io 
d<L I: I80$6iG JI:J.l'iL ll<L~a.nwutn du :.:•·;üilica.· 
çÕ>n~ nus 11~11 'cs d ;~ F;: • ~" !thL(lo tlu 1\letl icitn c! v 
Rio do .Janoü·o D1• . .; . A11 ~11 ~to LI o SUIP.;L llt·;~ll
uã•J o PClll'o ti. O ,\ llllCJitb, ilhg•llh tics u du 
cust.tli:l tlu pt•or.m~su dt~vid<~>s u.o pl'iiiloir•u , n•~ 
acçà.e~ <iliO intentvu cuntm a. UIJi:'io, qu.: fui 
condemmtd<~ ; f:~wnd.J us ~·eces.sarias upeea
çõcs c r cvoguda.s as diSllosiç.-õcs mn con
t ;·ario. 

SJ.u S\tcccssiv:.mcn ~c pos \os a. votos e a.p
provado~ om .2" di~l}ussão os seguintes tu·ti
gos do 

l'lWJEC'fO 

N . 273 A-!9J.2 

O Congro3so Nacional r esolve: 
Art. 1.° Fi~a rcsto.belecido, no Museu 

Nacional, o logar de naturalista-ajudante 
da. seccã.o de zoologia, que set·â equip<l.r<~.do, 
pa.ra. todos os effeitus, aos a~sistentcs da. re
ferida repartição, sendo nel!e p t·ovido o 
funcciomu·io quu occuvt~ va. p~t· CJIICtll'.lCJ, ao 

· ser pJ'omulga.do o l'Ogulamcnto que l.nixuu 
como decrl3to n. 3. 211, de ll .:.e fevereit•o 
d e 1899, ficando o Governo autot·izttdo a. 
fttzer <~.s ueccssu.ril\S opel'llçõ,;s do cl·cd i to. 

Art. 2 ." Ficam l'•JV•Jgat.las a:; di<;pl!skões 
. CJII <.'OlltL'itl'ÍU. 

E' posto a. votos e a.ppt•ovado em discussão 
uni c a. e enviado ti. Corn: nissã.o de Rcdncçito o 
seg1ünte 

l'H0.71lCl'O 

N .- ê.l 18-HI(J2 

O Cnngrcs~o Na.ciona.l rnsol V C!: 

Artigo unico. Fico. o Governo autorizado 
a proroga.r, -pot• um anno, com todo o oL'de
mtdo, a. Licença. em cujo goso so acha o 4° es
cripturar i o da. 5a. di visão dilo Est rada. de 
!<'erro Cen tral do Br~~zi l João Augusto An
tune3 de l<'reitas, a tirn de compler.a.r o sóu 
tra.t:t.mento onde lha cunvior; rovoga.das tt.s 
disposições c:m conhm•io. 

lr }X):lto n voto::l c approva.rl o em discuss:ío 
nn ica c enviado <~ eom,,ünito üc Rodacçã.o 
o ~egui nte · 

l ' RO.JIWTO 

N . 380-l002 

O Congl'osso Naciona.l re.solvo: 
AL'Ligv unico . E' o Poder E~ecutivo autori

zado a concmlêr Sols rnozes do licenç<~. com 
ordcn<td,J, ao Sr. Manoel Canrlitlu Cor deit•o 
Dias, oncal'l'cgaüo do deposito da ,Ju di vi~1io 
d::t l ·~~tl':t!l:\ üc Forru Central do Bt\tZil, em 
Pl'OI'ogaç.iio ri de igw~l tempo quo outcve do 
l)on.~·r·o>so Nadunal. p:u•a t ratm· do sua 
:>a.wlr. undC! jn lg:tr con venicmte ; revogadas 
<L:> cl)sp~lSi~:õus om (:un Lt•a.l'iu. 

H' <~lliiU!lchula ·~ votao;iío tio p t·ujncto n. 1 i O, 
t!n ·~IJ02, abt•indo o t.: t•utl ito lwcoss<u•io pal\~ 
p:tg<~mcn ~o <t D. Hal uiJH~ Maria Netto dt~ 
Cost<t do inoio soldo a que tom direito como 
mãn rht a.lrm·cs do 1\X(It•cit.o José Netto Simões 
da Costa. (2a dhmtssã.o). 

O St~. Presi tlente-A r.ste projocto 
of!'ercccu o Sr. Deputado Cassiano do Na.sci
uicnto nm requerimento que dovo proceder 
á vota.cfio do pt·oj3cto. O requerimento é o 
l'egn,ote; 

«Roqueiro quo o projccto o . 170, do 1902, 
volte ti. Commis:>ã.:> do Ül'Ça.mento, p 1.ra. mo
dificar sou parecer. » 

Posto n. votos, é approva.do o rofot•ido re
quo/ imen' o c enviado á Gommissão de Orça
mento o projec ~o n. 170, de HJ02. · 

E' posto o. votos ca.pprovudo em discussão 
unic.a o parecer n . 77, de l 903, eoocedendo 
licenç;~ por Lempo indeLel'ruina!lu, pu•·a. LJ·a
tal' de tJUO. sa .. dc, l\o S1·. Vic\orino Ribeil•o 
Carneiro J\luntciro, Deputado pelo E"Otado do 
Rio Grande tlo Sul. 

E' postu a voto:> c ap pruva.do em discussão 
unic<~ o parecm• n. 78, do wo::!, conccdondo ao 
Dcpuh ilo JlClo K>ta.tlo do lllart~nllão, Manoel 
Iguacio llitts Yici ra, tro:l mezos de liccuçt~ 
para. ol'a.t~tr do sua saude onde lho cum·iel' . 

São snccessivamento postos a votos e ap
p••ovados em 2• discus:Sa.o os seguintes a.rti~ 
gos tio 

I'ItOJECTO 

N. 51 - Hl03 

O Congresso Na cionttl resolve : 
Art. J .• Fica. o Pre~identc da Republica. 

autorizado ao abrir ao Ministario da Guerra 
o cradtto extraoJ•dinar lo de 54:546$7!14, para 
occon·er ás daspeza.s com a. reconst:-ucçã.o do · 
pa.villl;ío Doodo1•o, do Hospi r.al Central do· 
l·~xerr.Ho. · 
. Art . 2. o Rovogam·sr: as· <lisposiçúcs em 

contrario. 
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~t·:~S.\u E~l ·jl) lill .II'UICÍ DE ·l00~ H) ;) 

O SI". Ct•ssiu.no do Nn,..ci· 
lllCOlO (pela otdtlil) - St·. Pt•c,ittenr.o. 
IJCJço a\·. Ex .. ~u rlignCJ de con):ult.:tr ;\. Ca~a 
~i cJnccdo di~pCJns:·~ 1io int)r~ticio p'l.r.~ qu[) o 
projcct.o n. 5J, de HJ03, antot•iz<~ll~lo o Pl'CJ· 
side11 te dr~ Republíca a. ab:'it· ao Illini~tet·io 
1ltt Guerm o Cl'cdito cxkilordinat•io de 
51:516$781, snja. contomplado na ol\lcm do 
dia d:\ proxima. sesâio. 

Cons11lt.ada fi. Camnra, é conccllida a dis· 
pensa pedida. 

São succossivamo;tto postos t~ YotJ~ o 
appl'ovalo:J em ~· d.;eu~são os soguintoll at·· 
tigos do 

l 'HQ,I 1-:0'1'0 

f:!iL•J :>HCC\)S,ivamoni.r. p:JsLo! ;t vot:Js t> :l p
]H'OV<t't',s om ~" tliscw~:.\o o~ segnintcs ;u'· 
tÍ!,!llS i!tJ 

PI:O.li~GTO 

N. :Z28 A-1902 

O Congl'\V~o Nadonr~.l tlcct•ct;t : 

At't. ].o Além <lo soldo dc\·ido nus oltie i :t~s 
do corpL> 1le homb:liros que se l.'clormarem, 
~ct··lhcs-lla ahona(ht \lllHt grati ficação annual, 
c1rresponden•,e n cada anno de ser viço que 
cxcc(I:Jr dos 25 primeiro.;, medo essa. gratl~ 
ficação de 120$ para. os officia.es supel'iores 
~ do 80$ pél!'a os capitães e otnciaes subal
tol.'nos. 

N. 52~- 1 uo:; :\rt. 2.• Os ul!iciaes gr:Jduc~dos dc~~o corpo 
rlll·ã.o oquipM~t1los aos ull'ootivos, p~~l'a. o.~ o-r-

O (Joll,!,"L'C::!SO Na1:ional l'C~ olve: JiJitos o v.tut:t~;pn.> d:t. rel'orma. 
Art. 1.,° Fi111 o. Pr ~sidt~nt" •la lh~plll.di,~a. Art. :1." Na. contagem do tempo pam a 

autol•iz·•-IIO a :.dJl'Ü' o c!'etlito !1.1! l.fi4l :037~)72, rel'ut'm;t, dos oJiieia.cs o praç;ts, as fl'acçõc,; 
Hitpplomcntal' <L YCl'b:o 1lo n, 3~ do twt. ~5 (i~~ cxcn1lcntc~ 1to sei; mct.cs SCL'ÚO con&ttdm~ 
loi n. U57, do 30 do dczombro do l!JU~. pa1·u. como um anno completo. 
atLundur au p:t-g<Hlllllltu du tle~peza~ uJl'o· Ad. 4.• O~ o!licittmt tlu oxu1·cito, que oc· 
ct;ua.ua.~ pelo Minis todo da M;.winha e para. I cttpal'cm do eo1·p~ de bombeiros postos su
as qua.es não foram sutlicientcs as verlJas v o·· poriorcs aos seus c neste ult imo se inutiH-· 
tadas nu n, .22-MuniçõJs na.V<ICs-e n. 23- z;:trom para. u sol'vi::o militar, serão consille
Materinl de const1·ucçno nava.l-do nrt.. 9• rados, pa~a os offeitos da reforma., como si 
da lei n. 834, de 30 de uczombL·o do 1 <"JOl. fossem unica.mento oflicütc.J dJ me3mo corpo. 

Ad. 5.• Revogam-se as disposições um 
Ar~. 2." Revoga m·sc as disfn~içõs c em con-trario. 

contl'~~rio, 
E' posto a. votos c appPova.do mn 

O Sr. Cnssiauo «lo No!!ici- cussão o seg-uinte artigo unico do 
mento (pela ord.m) rcqllOt' o obtem dkl 
pensa. de inters&icio para. que o projccto n. 52, l'lWJECTJ 
de 1903, entre na. orJcm tios tro.~.ba.lhus dt\ 
sessão segui nto, I 

Sio succnssiva.ment!~ postos n. vot•JS e I 
app1•ovado5 em 2~ discLtssão, os seguinte,; ar
tigos (lo 

P RO.J EC1'0 

O CongrJs;o Nacional l'esol v c: 

Ar L 1. o Fica o Prc.iidcntc (Lt RepHblica 
autoriza do a. abril• ao Minis torio da Ma.rinha 
o credito extrJMdinario de I . 849:806$571, 
para acmlir n.o ])ag11m3nto de eoncct'tos roa· 
lizados o por se realizarem em diversos na
vios do, At>mttda, Na.cional. 

N. 365-1902 

O CongJ'esso Naciona.l resolvo : 

Artigo unico. Fica o Poder Executivo au
torízado a abrir ao Ministeri o da Justiça. c 
N'egocios Intor;ores o croJito cxt raordinario 
de 10:300$, para indemniza1;ão ao lente do 
Gymnasio Nacional, b:wharel João Ribeiro , 
da despJz:.t feH<t com a publicação das suas 
obras » Hi.-Jto,·ia. do Oriente c Grecta e « His
tor-ia do Brazil », de accordo c om o art. 35 
do Codigo dos In~titutos Ofllciaeg do Ensino 
SLtpcrior e Secunhr,o approvado pelo de
ereto n. 4. 890, de l de janeiro do 190 l ; fa
zendo as nece ~sarias opel'ações e I'evoga.das 
as di~p:~sições em contrario. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em E' annunciada. a votaçã.o do pl'ojocto 
contrario. n. 195, tle 1902, do Senado, conce,len<to ao 

Dr. Carlos CtJsar de O li ,·ei ra. Sampaio c An~ 
O Sr. Cassiano do Nnsci· tonio Julio do Oliveira. Sampaio, ou â. com

meu l-o (pela ordem) J'cquer e obtem dis- panhia flUe 01'ganizarem, o lli.l'Cito <t cons~ru~ 
p l!nsa Jr, intcrsticio, para que o projccto \ cçãn, lllO c goso de uma. ostra.rla de t'crro 
n. 5:3, do UJO ;, quo acab:t do ser votado, suhter1•anca., po1' t1•acç1io oloetric:t, lig:~n1lu a. 
entm na, ordem do ol'àeru dos t rahalhus d;t Ca._piLal Federal. â. cüla,)e do Nith~roy, nn.s 
sessão seguinte , I condições qug estab Jlece (3a d iscu~~<v:l). 

V~. UI ~ 
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Em seguida, é posto a votos e approvad,t 'depois rle p;.•omulg<1U.o o presente rhcro~o. 
em 3a. discussão o seguinte mi.o furem iniciada~> as respectivas obra.s. 

PROJECTO 

N. 195 - 1902 

(Do Senado) 

Ar~. :-Lo Rcv.;gam-sc as disposições em 
cont1·ar~o. 

E' o projecto n. 195, de 1902, do Senado, 
cnvi'.tdo á sancção, officiando-se ao Sena,do do 
occorrido. 

O Congresso Nacional decreb: E' a·nnunciad·l. a votação do projecto n. 329, 
Art. 1.° Flca cnnceclirlo ao Dr. Cm·los do 1901, doclitrando do competencia pl·iva,

Cesar de Olivoira S:trnp~tio, cngrmheiro civil, tivtt dtt União decrcütt• impostus SJbro os 
o Antonio .Julio de Olivdil'a Sampaio, indus- goneros do. o1·í~cm e:-;;t.mnge}ra, c dando 
tri:1l, ou ;L companhh quo organizarem, o oatms provtdcnctas (t 1~ d1scussrw). 
direito â construcção, 11so c goso do. uma 1 Em st>guida. é posto a votos e t~ppt·ovado 
estradtt de ferro subtel'l'anea p..Jr tra.cção em In discussão, o seguinte 

PROJECTO 

N. 329-1901 

·electrica, syst~rna tnhular, bitola de um me· 
tro. ligando a Capital Federal á. cUade de 

.Nitheroy, devendo os concessionarios, além 
do cttmprimento das clausulas commnns a o c t 
todas as concessões do est.·adas de fel'ro, os• ongresso Nacional decre a: 
tabelecor a iltuminaçfio electrica. em todo Art. I.o Compete privativamente á União 
0 seu trajecto e empr~gar 0 systema mu.i1:3 decrvtar impostos sobre os generos de origem 
aperfeiçoado de con:Strucçã.o pelos meios me- estrangeira. (Arts. 7o, ns. 1 e 2; 9o, §§ ;:>o e 
canicos actualmonte em uso em trabalhos So; 34, n. 5, Constituição Federal.)· 
congenereH. Art. 2.o Compete priva,tíva.mente aos Es-

- tados dac:;:•etar impostos de exportação scbre 
Como compensação lhes concede 0 Estado as mercadorias 1,e sua propria producção. 

os seguintes favore::l. (Art. 9~, § 1°, Constituição Federal.) 
a) o direito de cobrar taus, quer pelos Art. 3. 0 Só é licito a um Estado tributar 

passageiros, que:· pelas mercadorias a tra.ns- i\ importação de met•cadorias estrangeiras, 
portar, estabelecendo pa.ra i:so uma tabolla quando destinadas a consumo em seu terri
de ta.rifas variaveis, a qual deverá. prévia- torio, revertendo, porém, o producto do im
monto ser submettida á approvação do Go- posto para o Thesouro Federal. (Art. go, § 3o, 
verno, senuo que <t ta.xa a. cobl'ar pelas las- Constituição Federal.) 
sagens simples niLo excederá em caso algum Art. 4.o E' vedado aos Estados o estabele~ 
a 2'JO réis, cambio de 27 ; cimento de taxa~ -ou tributos que sob qual-

v) prazo de GO annos, no fim do qual re· quer denominação incidam sobre os generos 
vertetão a estrada e todos os seus pertences estranguirns, uma voz despachados para con
pa.ra o Estado, sem indomnização alguma, sumo, salvo o caso previst9 na Constituição 
sendo que tal prazo poderá ser elevado a Federal,art. go, § 3o, que manda reverter 
90 annos, si ao nndar os 60 annos tiver sido em fa.vor da União a renda cobrada. 
_construída a linha dupla; , - Paragrapho unico. E' i ,ualmente vedado 

c) isenção de direitos U.e importação para aos Estados o e3tabelecimento de ta.xa.s ou 
.o material n:1cessario á construoção da. dita tributos que· sob qualquer denominação inci

. estl'ada c ao seu trafego dm•ante os pri- dam sobre gencros de producção de outros 
meiros tres a.nnos ; Estado.3, quando destinados a consumo ou a 

d) direitu de desapropriação, por utilidade serem reexportados para outros Estados. 
publica, nos termos du. legislação em vigor; (Art. 7°, § 2o, Constitui_cão Federal.) 

e) direito de prolongar as Lnhas nas ci- Art. 5. 0 No territorio de cada Estado, só-
dad~s de Nitheroy e do Rio de Janeiro, salvo mente á União competem privativamente as 
direitos de terceiros, estabelecendo e.3tações taxas que sob qualquer denominação inci
nos p~mtos que forem julgados mais conve- direm sobro o3 generos nacionaes, de pro
nientea pelo Governo ; ducção do outros Estados, destinados a con-n privilegio de zona em uma extensão li- sumo no sou territorlo, e bem assim sobre 
mi~ada por duas linhas geomotricas distantes os goneros estrangeiros despachados para 
do eixo da linha fei'rea de cinco kilometros consumo (art.· 34, n. 5, Constituição Fe
_para cada lado ; dei•a.l), ·salvo a restricção neste ultimo caso, 

g) direito de e3tabelecel' uma linha tele· estabelecida no art. 9o, § 3° da Constituição 
phunica e telegraphica, sal v o direitos de ter· Federal. · 
cairos, construida internamente no mesmo Art. 6. 0 No terrjtorio da qualquer mu-
tubo. nicipio de um Estado, competo privativa. 

Art. 2. o Será. cJnsiderada de nenhum mente aos poderes do Estado o estabo1eci~ 
effoito a concessão, si durante tres annos · meu to de ta.xa.s sob os generos de producção 
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de outros municípios, entrados para. con- Thesouro FodernJ Rcl,ynmndo de Castro Pe
sumo em seu territoriu ou para serem rcex· reira, Heg.;, um anoo de licenç:t com ordo-
portadod. nado, pal'a tratamento' de sua sa,ude. 

Art. 7. o Silo livros o transito pelo ter ri- Ninguom pedindo a puJa,vra, é oncerl'ada a 
to1·io de um Estado e n, passagem de um pal'<L discussi.to c it<.lhtda, a vutação. 
outro de productos de outros Estados dtL E' a.nnunciada, a <.liscussãu unica. do pro
Republica, ou e.3trangeiros, e bem a.sslm <.lo; jecto n. 127, de 1902, concedendo a D. Ger
vehiculosque o transportarem. trudcs tlosSantose Silva, vinva do guarda 

Art. 8. 0 Além das fontes de receitas dis- da Alf ~ndega elo Maranhão Joaquim Silvestr'e 
criminadas nos arl,s. 7" o go da Con:-;titui.;ão de Souza. e Silv<.t a pemã.o mensal de 30$000. 
Federal, é licito á União, COliJO aos Es~ados, Nioguem polindo a palavra, ü encerrada 
cumulativamente ou não, crear outra::; quacs· a discu;-;sã.o o adia.da a votação. 
quer, não contravindo o disposto na pro- E' annunciada a tliscussão unica do pro-
sente l<'i. jecto n. 2~2, do I 902, concedendo ao alferes 

Art. u.o Compete á União taxar a oxpor-~reformauo c major honorario do exercito 
tac;.ão de generos da producção do Districto Manoel Carlos Machado Vieira a ponsão 
Federal. mensa.l de 60$, sem prejnizo do soldo de sua 

Art. 10. Revogam-se as di~posições em reforma. 
contrario. Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a . 

discussão e adiada a votaç-ão. 
o St·. Presidente-Estão fintlas as 

votações, pa.::iS<l.·se á materia. em discus~ão. 
E' annunciada a discussão unic11 do pro

jecto n. 156, de 1902, autorizando o Poder 
Executivo a conceder ao 4° cscripturario da 
Aifandega do Pará Luiz Coelho Filho, um 
anno de licença para tratar do sua saude. 

Ninguem pedindo a palavra, G encerrada a 
discussão e adiada a -votação. 

E' annunciada a discussão unica. do pro
jecto n. 173 B, de 1902 relativo â emenda do 
Senado ao projecto n. 173 A, de 1902 que au
toriza o Governo a conceder um anno de 
iicença, coin todo o ordenado para tratar de 
sua saüde, ao conferente da Alfandega. de 
Santos Antonio Rufino de Andrade Lima 
Juniul' ; . 

Ningriem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do pa
recer sobre r~ emenda ao projecto n. 256 A, 
de 1902, que autoriza o Poder E:xecuti v o a 
conceder. um <tnno de licença, com todo o 
ordenado, a José Dionysio Meii·a, assistente 
cffecti vo do Observa.torio do Rio de Janeiro 
para · tratar de sua saude onde julgar con
veniente. 

Ningúem pedindo a palà vra, é encer·rada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a, discussão qnica da . pt•o
jecto n. 302, d<.3 1902, autorizando o Podor 
Executivo a concedor seis mezcs de licença, 
com .. dous terços dos seus .. vencimentos, <t 
Oscar Pientzenauer, commissario guarda
marinha. do corpo de fazenda da armada, 
para tratar do sna saude onde julgar con
veniente. 

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

E' . annunciada a discussão unica do pro
jacto n. 359 A, de 1902, autorizando o Poder 
Executivoa conceder ao 3° escripturario do 

. E' <:tnnunciada a discussã.o unica do pro
Jecto n. 224, do 1902, concedendo a. D. Vir
gínia Lamenha Lins do Souza Schietler, 
viuva do capitão-tenente da armada João 
Maximiliano Algermon Sidney Schietler, 
uma pon:ião men8al de 100$000. 

Ninguem pedindo a. palavra,é encerrada a 
discussã.o e adiada a votação. • 

E' annunciada a discussão unica do pro
jecto n. 249 A, de 1902, devolvendo a 
D. Maria Carolina Nabuco de Araujo, em
quanto solteira, a pensão de 3:600$ annuaes, 
concedida por decreto do 31 de agosto 
de 1881 á sua finada mãe D. Anna. Benigna 
Barreto Nabuco de Araujo, vi uva do Senador 
Jo~:~é Thomaz Nabur · · de Araujo, com voto 
em separado. 

Ninguem pedin :o a palavra, é encerrada a 
discu::isão o ad.iada a votação. 

E' annunciada a discus .. ;;ão unica do pro
jecto n. 32G, de 1902, 1•elevando a pi·e
sci·ipção em que incorreu D. Maria Francisca 
Mello <la Carvalho, viuva do capitão-tenente 
honorario Tr,.jano Augusto de Carvalho, 
para receber o meio-soldo que lhe com
petJ. 

Ninguem pedipdo a palavra, é encerrada a 
discu·ssã~ e adiada a vota~ão. 

E' annunciada a discussão urtica do pro ... 
jecto n. 336, de 1902, determinando que 
o Govern~ maiidar<.i, pagar a D. Maria 
Ignacia de Mello Oliveira, viuva do capitão 
do exercito Luiz Maria de Mello Oliveira, 
a importancia das pensões cox·respondente 
ao periodo decorx·ido de Ide novembro . de 
1890 a 9 de dezembro de 1893 e releva a 
respectiva presc:-ipção. · 

Ninguem pedintio a palavra, é encerrada a 
discussão e adrada a votação. 

E' annunciada a, discussão unica do pro· 
jecto n. 357, de 1902, autorizando o Goo 
ve1·no a fa.Zel' reverter em favor de D. Fe· 
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licidu.de Neves de Lossio c Seib!il.z, viuva 
do engenheiro Eugenio Frederico de Lo::>slo 
e Scibiitz, a parte do montepio de seu finado 
marido, que com}Jctia. á sua filln. :3o!teira. 
Maria <las Dores de Lossio e Sniblitz, j;i 
fallecida. 

Ninguem pedindo ·n. palavl'a, ~~ cnccl'rada a 
discussão c adiada a votação. 
· E' annundada a discussão uoica do pro
jecto n. 35S, do 1902, restabelecendo a 
Do Jnlieta. do Lamaro o dii·cito á p Jrcepçã.o 
do montepio c meio-soldo deixados por 
sou irmão, o capitão de mar e guerra Ro
drigo Antonio de La.ma.re, emquanto per
manecer solf;oira. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a. votaç~ã.o. 

E' annunciada a discm;::ií.J unica do pro· 
jccto n. 376, de I 902, mandando reverter 
em fu,vor de Primilivia. da Cruz Fert·eira. 
e Francisca da. Cruz Ferreira, í'epartida
mentc, a pensão men:nl de 70$ que percebia 
D. Cecilia Carvalho da Cruz Ferreira, viuva 
do major de engenheh•os Francisco da Cruz 
Ferreira Junior. 

Ninguem pedindo a palavrn, ê enc:Jl'I'ada a 
discussão e adiada a votaç·áu o 

Vão a imprimil' as seguintes 

REDAC~;ÕES 

No 17 A- 1903 

l~edacçflo fhwl do p1·ojecto n. 17, deste mmo, 
que autod.za o Pres~rlente da Rvpu11licu a 
conceder ao 2° escí·iptzwo.l"io da DJlegacic! 
Fiscol do Thesotwo Fede1·al no g:;pirito 
Santo Ubalclo Ramalhete iliaia seis me.~es 
de Ucença com o1·denado, .11m'a tntlar de 
sua saude 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o P1·esidente da Rcpu

blica autorizado a. concedee ao 2° oscriptu
rario da Deleg11eia Fiscal do ThcwuL·o Fe· 
deral no Espírito Santo Ubaldo Ramalhete 
Maic.t seis mezes de·Hcança. cJm ordon:1do, 
para. tratar de sua sm.ida onde lhe convier ; 
revogadas as disposições em contrario o 

Sala das Com missões, 10 de julho de l 903. 
-·Domin[Jos Guimm·ães .-.1.lianoet Fv.l[Jencio~ 

No 24 A- 1903 

Redacçcio final do proJecto no 24, ·deste anno, 
que c!utori:;a o P1·esiclente da Republico, a 
ab1"i1· ao llHnistel"io da Ind~tstria, Viação e 
Obms P.ublicCis ·o c1·edito exlraoNlin.m·io de 
8:719$139 pal"a pa.r;m· ao 2° o(ficial dos 
Cor1·eios rle .A.layoas Francisco .tho·cliww 
Barauna, ordenados que dei:.cou de 1·eceber 

O Congresso Nn.cioual resolve : 
Art. 1. 0 I<'íca. o Presidente da. Republic<L 

~utorizado a. abrir ao Ministcrio da Intlustria, 

Viaçiio c Obra . .; Publicn.s Hl11 credito extra· 
ol'Jinario lia. qua.ntiu. de 8:71D$130 pa.t·a pu.gu.e 
ao ";!.•• official <los Col·rcios de Ala.O'oas Fran
cisco Aurclianu B .tramu. o seu OJ~cn:;,do, a. 
contar <lo O de a.gvsto de 1894 tt 8 úo dezem
bro de 1901. 

A1·to 2o 0 Revoga.m-so as disposições em 
co n tral'il) o 

Sah llas Commissões, lO de julho do 1.903. 
-JJomÍH!JOS ( ;uimw·avs o-Jlmwcl Fulucndo. 

N. 67- 1903 

Redacçtio fitwl do projedo n. 408, de 1D02, 
qtte autoJ·{.:; a o ]>;-eside;lle da Repuúticr.t a 
abd1· ao Jlfinisterio da Jnrlttstl"ia, Viaçlio e 
,Obras Puúticas o credito ext1·aordinm·io de 

:7:26.'38874, pw·a realizm· o pagamento a 
·-A1·t1t.w· Bullo, f'unccionario da Repartição 
Gaal dos 1'ele[Jraphos, de venci-mentos q1w 
1/le s<"l:J devidos 

O Congrcss0 Nttciunal resolve : 

Artigo unico. Fica o Presidente da. Ropu
blica autorizado a. abriL• a.o Ministerí.J da 
In,lustrilt, Viação c Obras Publica~ o credi~o 
cxtraordinario de 7:208$874, para rea.liztw o 
pagamento devido a Arthul' Bello, funccio
n:,,rio da Repa1: ti\'ão Gc1•al dos Tolegraphos, 
do qu:} lhe é drJvitlo de vencimentos llos OX .)r· 
cicios do 1897 e 1899; fazendo as necessarias 
opet•ações c revogadas as disposições em 
contl'a1·lo. 

Sala das Commis3õcs, lO ue julho de 19030 
-Domingos. Guimarães. - .. Manoel Ful[Jencio. 

N. GS- 1903 

Rcdacçr.7o fi.nal do p1·ojecto n. 200, de ·1[)0:2, 
que marula conta1·, JWra os (jff'eitos da 
ap.?sentarlm·ia, ao Dr. 1 >edro Dias Canwi1·o, 
na qualidade ele dit·eeto1· do Hospício Na
cional de Alienados, o tempo rpw se1·
viu no mesmo estubelecimento, qui!nrlo e1·a 
ar.lministnulo pela 8anta Cl!sa de Jllisel"i
cm·dia 

O Congresso Nacional resolve : 

Artigo uoico o Para os elfeitos da aposen
tadoria se:câ contado ao Dr o Pedro Dias 
Carneiro, na qualidade de director do Hos
pício Nacional do Alienados, o tempo em 
quo serviu no mesmo estabelecimento, 
qmtndo el'a administrado pela Santa. Casa do 
Miscricordia; revoga.das as disposiçõas em 
contrario. 

Sala das Commlssõcs, 10 de julho de 1903. 
-DomiJI!)OS Caimm·11es,-Mnliocl Ful[JNH'iu, 
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N. G0-1903 

Rcr7ru·,.·tTo (ln(/7 tfo Jn·.Jerlo ·íl . 3SI(i, r1c /()02. 
rpre auto1·i:.a o l'rc:sülcn/.c da RcjndJ/ica tt 

t(brú· ao J1Hnisterio cl(! Fa:.cnda n c1·edito 
t::l.'t1·aordinario de 2: 888.~:!00 pam dor e:·,;. 
ecaç~.i·o â senlcnçc~ que condc"mrut a Fa ~r.:nd(J, 
Nacional a pnga1· a D. lútgrmitt 1'on·c,7o 
Co1Têa de A1·a1.~jo os vcnc.iiL"?1los que o seu 
finado marido, juiz de clinJilo em r.lisprmiiJi·· 
/.idade, bacharel Lindol]Jho 1/-:.sbdlo Co1·rêa 
âe il'·aujo cleixo~t de receber 

O Congresso N<1cional resolve: 
Artigo unico. Fic<1 o Presidente da Repu

blic<1 autorizado a abril' ao Ministcrlo da Fa
zenda o credito extraurd i n:u·io de 2:88>l$~00 
pun dar execução ;t son tcnç~a do juizo fe
dJH'al desta. Capital.cunfirmad<t pelo accDrdão 
do Supremo Tribrmttl ~,odoral, que con
demnou a Fazen~a Nacional a, pagar a l>.Eu
genia Tol'reãu Cot>rt\a de Ar<mjo os venci
mentos de 25 de julho de 1895 a 24 de a.gosco 
de 1896, que deixou de receber seu fina<lo 
marido, bacharel Lindolpho Uisbcllo Corrê~t 
de Araujo, juiz de direito em disponibili
dade, e as custas dv processo; fazendo as 
nccessarias operações o revogadas as dispo
siç0es em contt•ar.io. 

Sala da.s Commis~ões, 10 de julho de 1903. 
-Domingos Gtt·::rnarc7es.-1Jfanoel FulgenciJ . 

Vão a imprimir os seguintes 

PH.O.JI':CTOS 

N. 23 A - 1903 

Pa1·ecer s:;ln·e o substitutivo ojJ'erccirlo na 
3;' diseusst.To do m·ojecto n. 23, deste anno, 
que cwto1·:za o Uovenw r!. c;·ect;· e contJ·w;tar 
o se1·oiço stenOfJI'aphico prwa o Supremo 
T1·ibwwl Fede1·al 

Ao projccto n. 23, do corrente anno, for
mulado peb Commissã.o de Constituição, 
Legislação e .Justiça c entregue êV) conheci
mento e considerar,:ão da Carnara do~ Depu
tados, foi, por occasiãu da :3'' diilcus;ão, 
oJl'erecido um substitutivo, que é o quo a 
Commis ão tem de estudar para. interpor o 
seu parecer. 

A Commissão~ considm'ando que esse substi
tutivo não contem disposições que facilitem 
:.t prompta passag·cm dé~ ldêa. nellc consi
gna.da c que, a.liii.s, é a mesma do projecto 
pl'imitivo, por h·so que apenas ceea. o serviço 
stenographico pat'a o Supremo Tl'ibunal Fe
deral, quando o projccto da Commissão auto
riza o Poder E:tecutivo não sô a contractae 
o serviço, que bojo constitue uma nocos:3idade 
nrgente e inttdiavel, como a. abrir o ct•odito 
nccessario para essa do:;pcz<t: 

E' de parecer que, rejeiktdo o substituti
vo, voHe do novo ;1. Camal'a. o projccto pri-

miti\·o, de modo :.t poder ser submt~ttido aos 
tr:tmit.es reginwntao.;. 

Sal:l. tla.s Cnmmi~iliíf':'. 10 clr\ julho tlr IDO:~. 
-Pm·(J!lhns Jlw1enegro, prosi!lcntc.-Frc,(,;-

1'Íco fl oi·r;es.-!Jos,wr,ah c[, : Oli·veil·r(.-ÂHf7HSio 
!.lu Freit.ns.---'J.'ci:J.·ei ;·,~ de Sri.-.Azcl1erlo JJiar
IJUCs.-1". 'l'vlentin o, rola.tor.-Xstevmn Lobo. 

~CHSTITCTIYO A c;•rE SE REFEJU; O PARECER 
Sl Ji'RA 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.° Fie<~ crca.do no Supremo Tribunal 

Fedet·al o :;cniço stenugr<.tphico. 
A1·t . . ~.o Os debates, ~tçtas e d.ecisõo::; il'ão 

sendo p!rblica<los no Diario Of(icial <l propor
ç:ã.o que forem tendo logn.r il.s se.osões e depois 
t·onnül sem volumes, constituindo os ammcs 
e a collecçã.o das decisõ .ls do Supremo Tri
lmnal Felleral. 

Art. 3. o Fica. o Governo autorizado a tlos
pUildcr com essc>s serviços até a. quantia do 
150:000$ n.nnualmcnte, podendo ptn·a i."so 
abrir o nocessal'iocreditu. 

Art. 4. o Revogain-so as disposições om 
contrario. 

Sala das sessões, 8 de julho do 1903.- Tose 
Euzeúio. 

N. 41 A- 1903 
(Do Senado) 

A.t-~t01·i:m o Gove1·no (t, abri1·, pelo lrfinlsteJ·io 
da Fazenda, o cred·::to ea;traOJ·dinario, que 
p;·eciso foi', pa1·a pagamento a D. Amanda 
Dolores Pitlwm, -viuva do capitl1Q Gui
lhcnne Josd Pitlwm, do m.eio-solr.lo que lhe 
J devido 

Em data. de 31 de maio de 1901, D.Ama.nda 
D -loros Pitham, viuva do capitão Guilherme 
José Pithn.m, requereu ao Senado Federal o 
pagamcnGo da quantia de 5:350$ importan
cia, do meio-soldo a que tem direito, durante 
o pel'iodo decorrido cnt1'c a morte do seu 
marido, 25 de novembro de 1893 e 6 de 
novcmbrc de 1899, cinco annos, 11 mezes e 
lO dias. 

O capitão Guilherme .José Pitham morreu 
em com bate no Estado do Rio Gr:1nde do 
Sul, no post') do capitão do corpo de caval
laria da guarda nacional da. comarca de 
S. Lu:z, no mesmo Estado. 

Tendo a supplicanto procedido á compe· 
tento justificaç·ão perante a Auditoria. de 
Guerra de Porto Alegre, só a 17 de outubro 
de 1899, requereu ao Ministro da. Fazenda a 
sua habilitação para a percepção do meio
soldo e a e1fectívídn.de do seu pagamento. 
Assim foi abonado á. viuva supplicante o 
meiu-::;oldo a. contar da data do julgamento 
üa habilitação c não a pal'tir do dia. do fal-
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lecimonto J.c seu mat·ido, allogctndo-so a pre
scripção,de conformiladn com a lei n. 2.6lf~, 
de 8 de setmniJro do l8i5. 

As Commi.-ssõca de Ma· .. inh:1 o Guot'l'<'l. o Fi
nanças do Sena.uo deram pa,rocéros favoea
vcis ao pedido da supptica.ntc, opina.n<lo que 

· devia ser ella ,tttcndid<t poe equitl:.td.e, tanto 
mais quando idontico fhvol' tem siuo feito a 
outra viuvas do miUta.res em condições 
iguaes. Com estes fund;~mentos, foi apresen
tado á considm·aç~ão Ü1J Senado o appeovado 
o projecto tlo lei tliiC releva <L supplica.nte 
da prescripção c que mltoriz;t a Govo1'no a 
abrir, pelo Ministerio dtt F'a.zonda, o credito 
extraordinario que for pt•ccisu para o paga
monto a D. Amanda Dolorcs PHham do 
mei-soldo que)he é devido desde 25 de no· 
-vembro de 1893, em que succumbiu o seu 
marido até 6 de novembro de 1899; fazendo 
as necessarias operações. 

A Commissfio de Orçamento, revendo os do· 
cumentos que acompanham o pt•Jjocto do 
lei e concordando po1· seus fundamentos com 
os . p:treceres das 0Jmmissões do Marinlm e 
Guerra e Finanças do Senado Fodet'<Ll, é 
tambem de parecer que o projecto de 1oi 
enviado pelo Senado seja. appt•ovado pela. 
Camara dos Depu&ados. 

Sala das Commisstíes, 10 do julho do 1903. 
-Oassiano do Nascimento, pi•o.sitlonte.-Ga
leao Oarvalhal, l'elu.tot·~-Dauid Campista.
F1'ancisco Veiga.-Ani:io de Ab1·eu.-Lattrindo 
Pitta.-Urb(lno Santos, 

N. 41- HJ03 

(Do Senado) 

O Congras~o Nacional re.~ol ve : 

Artigo uni~o. E' o Governo autol'izauo a 
abriL·, pelo Ministerlo da Fazenda, o crelito 
ext1•aordinario, que preciso for, para paga
mento a D. Amanda Dolores Pitham, viuva. 
do capitão Guilherme José Pitham, -habili-

. tada po1• titu1o de 6 do novembro de 1899, 
do meio-soldo que lhe é devido de3de 25 de 
novembro de 1893, om que succumbiu o seu 
marido, até 6 de novembro do 1899; fazendo 
as necessarias oporaçõed o revogadas as dis· 
posições~ em contrario. 

Senado ·Federal, 26 de junho do 1003.
Aftbnso Augusto Mm·eira Penna, Presidonto. 
.-Joakim d'O Cahmda, 1° Socl•otario.-Al· 
berto José Gonçalves, 2° Secretario.-Nilo 
Peçanha.-3° Secretario.-Antonio Azeredo, 
4o Secretario. 

N. 60 A-1003 

1~arecer sobre emendas o(ferucidm· ao Jll't~jt·clo 
n. GO, deste anno, que deu redacçtln (int!l 
a o rle n . 90, de 19UO, ?'dalil'O ci ·J'iJOI'f}'lnÍ· 

zaçcco (l :! }asliça da Dl~lril:lo Ferlemf. 

A Cmmmssão de Redacçl o examinou as 
emendas offereci:Ias pelo digno Dopl!,tadoJ 
Sr Galdino Loreto á ultima rodacçao do 
pr;tjecto do reo,rganização (la Justiça do Dis
tl'icto Federal e verlfieou que :Je rcforen: as 
de .ns. 1 c 8 a aiguus p ·mtus quo ca.recu.~o~n 
realmente de moll.ificacão, em consequoncta 
de . emend.as approvarlas na, 3n discussão do 
do alluJido IH'Ojccto. 

Quanto á. observação foita pelo mcs1:10 
digno Deputad?, por occ~siã~ do ser dts· 
cutida a oefertda rcdacçao julga a Com·· 
mJssão conveniente propor a seg-~inte modi· 
ficação ao art. 2°, § 5°, para matoL• clareza 
da dispo3ição referente ao mesmo para.· 
grapho: . . 

Onde diz:- neste ultimo caso-, d1ga-so: 
-nestes dous casos-; o mais cumo esttt. 

Do accordo com cssa.s emendas, ~~ Com· 
missão apr·esenta a e~n·respond.entc modifi
cação, na nova redacçao do pro.Jecto. 

Quanto pol'ém, á. emenda propus ta. ;i. lett·a c 
do § 5o d~ art. 5° do J2l'Oj~?to, ento~de a. Com
missão que a redacçao J:l. o!ferocul.a. corre
sponde fielmente á. ~e~ilJ.eraçao to~ada pela 
Ca.ma1•a; visto que, drndtda como fot ib emen
da em questão em duas pa.l't:e~, a. Camara. 
accei tou a primeira parte l'OJOLtando a se
,.unda e assim ficou int<\cto o tJxto da 80- . 
~und11' pal'te do dispJsitivo do pt•ojecto qne a 
~rnenda, no to pico rej .:Ji ta .lo, ral.licalmen te 
contrariava. 

A Com missão, pois, mantem ct>m relação á 
emenda do Sr. Galdino Lorotu o texto da 
redacção já. submettida â apreciação da. Ca
mara. 

Sala d ... s Commissõas, lO de julho de 1903. 
- Domingos Guimarc'tes.-~lfanoel Ji'ulgencio, 

EMENDAS A QUE SE REFERE O PARECER 
SUPRA 

Ao art. 2(), § 7°, n. VIII : 
Supprimam-se as palavras-« pelo 1·e3pe· 

ctivo 1° official.>> 

2a. 

Ao al't . 3°, §5°, lettra c: 

Suppr.imam-se as palavras : c Gomo bens de 
ausentes, CO?n)Ji·e!Lendem-se tmnbem os espolias 
de nacionaes ou estrcmgei1·os, 1·espeitadas as 
estipulc!ções elos tratados e convençüeg. » 
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A' ~ab~lla. cln vencimentos 
Onde S() uiz: « 15 tlcsemuar_ljWlures (12:000.) 

de ordenado e 0:000$ d e rt rali(icaçrla ) 
270:000;$- 32Ü: ·100$ .»- dig..t-SC: 12 !lO::.>
emb<n·gadores (l2:fl0J:i; de ordena,do c 6:00fl$ 
de gru.tific:tç<'LJ)- .2lO:OOO$- 272:400$000. 

Onde se diz : - <{ :J52:760$ - diga-s ) : 
298:760$000.» . 

Onde se diz: - «l :567~-rliga-ss : l :560.S;.» 
Onde se Jiz : - « i'75:2(i0,~ - diga-so : 

721::260$00 1, )) 

Sala da.s sessões, 9 do julho do 1903.-(:i!l
dino Loreto. 

NOYA REDACÇ.:\.0 FINAL DO PRO.JECTO N, 99' 
DE 1900, QU8 REORGANISA A ,JUS'l'IÇA DO 
DISTRICTO FEDERAL. 

(Vide pt·<ljecto n, .GO, n:t p:~.ginn i ::iQ do p t't'scnte 
volume) 

N. GG- JD03 

100 

tl.:v.lu tle Direito do Recife, pal'a tl'atar Jo 
stn s·wrle 011de lhn cunvim•; revogadas as 
Jisposi~t'io.-; om contPario. 

Si1h~ da s Commi:;sõcs, lO de julho <lo 190:1. 
-'1'riw.ll1dr.:, prosi:l r•ntc o rel.<ttor.- 'i'L!Vures 
de Lyru.- Jos(: E1r~eúio.- Líwlolplw Cae
tww. 

N. 70 - 1903 

.lutol'i.:;a o l)ode1· l~~r-et~utivo a dJJ'i1· ao llfi· 
nislel'io tla 1-'a:;enrla u credito c.·dl'ctoJ·dinH
?'io de 68: 76/f!:,O.Ji )!ara r1tlcndt.T d l't•sti
tuir,·r!o de i1n1,ostos sol;re 1:enciilt '.'ntos, rle·vitla 
t! ncrios ministros nposcnlwlos do Supremo 
'1.'1·il;ttntt.l Fedcva{ 

Os Drs. Jn;'lo Antonio do Al'alljo Froita.s 
Houriqucs, Luiz Col'rêa. do Que i L'OZ Ba.rros, 
Antonio de Souz<t Mondo;,;, Tl'btã.n dcl Aloncttr 
Al'n.ripc, Espei·jdi;\o Eloy do Ba.rrl)s Pimon
t<>l, Francisco do F'ari;1 Lemos, BentiJ .Lttiz 
de Oliveira. Li.:> boa.. Jou.r1uim ch Costa Ba.t'l'a
das c Jo;o;l! IIygino DUitl•t.c Pcl'dra, ministros 
apos,'Jnt'ttlos do Snfn·nrno Tl'ibnnal F1!dcral, 
obtivnram snni.onç~<l. tio mn:.>mo 1.rihunaL con· 

ProrQga po1· ·um anno a l-'cença concedida, demnando a Fazcnd<t a. lllc:-J re :~ t.it.uir as im
sem vencimen tos, ao D1·. Samuel da · Gama perta,ncia.s doscontada.s dos sous vencimentos 
Costa Jllac-Dowelt, tentt! sub.~tüuto da Fa- a titulo do pagamonto tio imposto ceoa.do pela. 
culdúde de Direito do Recife lei n. 439, cio 15 do dezembro de 1807. 

Depois disto pt\)CC<hwam ;í computcnto li-
A Commissão de Petições e Poderes exa- quidação, rcquorcn .o u.final a intimaçãv do 

minou o requerimento quo lhe foi presente, procurador seccional para dizer si tinha em
do D,·. Samuel da ·Gama CJsta Mac-Dowell, lnrgos a oppo1• á cxocuçfi.o <h sentença, con
lentc substituto da Fa~::uldade de Direito do fornw prescreve 0 art. 41 da. pal'te V do de
Recife, solicitando üo Congresso Na.cioml ereto n. 3.084, de 5 do novembro de 1808. 
mai::; um anno de Hcença, sem ordenado, em Dada a respo.-:~ta negativa des&c funccion<Lrio, 

· pro1•ogação da que por igual tempo lho fôt·a. foi expedida p1·ecatu1·ia ao Tho::;unro rcquisi
conccdida e em cujo goso so acha, afim de tando 0 p<tgu.mcnto do principal e custas, em 
tratar de sua saude o do seus interesses onde cujo decumen to se funda o Sr. Presidente da 
lhe convier. Republica. para., em mensagem de 9 de maio, · 

Instruo o seu ro.iucrimento com attestatl.o poJir o credito de 68:í61$05l para u.ttendcr 
de tre::~ clínicos da. cicla.tc de Belém, gstado ao mesmo pag; .~mento. 
do Pará, onde acha.·se o peticionario, os verificando.se,nosto caso,o facf;o patente do 
quaes affirmam que este soífre de cystite exposto, que á Fazenda Nacional não rc ::~ ta. 
catu.rrhal chronic..t., que o inhiho actual- mais rec:.;.rso algum que oppo1' á conde
mente do exercício do seu magisterio e cujo m:w.ç5.o, quer na acção, quel' na execução, a 
tratamento poderá fazer no praz) do dous commissão de Orcc~mento vem offerecer á. 
[\nnos. consideração da Camai'a o seguinte pro· 

Pensa a Commissão que semelhante pre jecto: 
tonção u.poia-se em m·Jtivo relevante justi-
ficado suf.ficientemente com aquclte attestatlo O Congresso NaciontLl resolvo: 
medico,. pelo que é de parecer sej:.t defe- Art. 1. Fica o Poder Executivo ttutorizulo 
rido. a abrir ao Minbterio da. F'azen(h o credito 

Para este fim offerece á cansidcraçã.o da extru.ordina1•io do 68: 7G l $05 t paru. a.Gtonder 
Camara dos Dcputa(lo::l o seguiute projccto: á restituiçito do imp.J' tos :.;obro vencimentos, 

Artigo unico. E' o Gove t•no autorizado a deviilt1 aos ministro.~ apusr-nta.dos do Supremo 
prorogl.l.r por um anno a licença concetlirh. Tl•lbtm<.ü Fed.Bl'cÜ .Joio An touir <le A1•auj0 
sem vencimentos, ao Dr. Samuel da Gama Freita.:; Henriqnes, Lttiil Corrêa do Queiroz 
Costa Ma.c-Dowell, lente substituto da. Fítcul- . Barros, Antonio de Souza Mendes, Tristã0 
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de Alcnoar Araripe, EspcrirWto Eloy de 
Ba1•ros Pimentel, Franciseo de Faria Lemos, 
Bento Luiz <te Oliveira LisbJa, .Joaquim da 
Costa Barradas e José Hygino Duarte Pe
reira., em virtude do accordão do Supremo 
Tribunal Federal n. 769, de 15 de outubro 
'do Hl02. 

Art.2. 0 Revo~.c:tm·sr. as disposições em con-
trario. · • 

St\la das Cummis::>ões, lO de ju!lw Je 1903. 
- Cassiano do .Nascinwnto, presidente. -
J.aw·indo i'illr!.-f';alci70 ('m·valllfll. --])avir/ 
('mnpistll. - FJ'mlt''ÍSt'O Vri!ta. -·- Am·.~io rir 
Jllm•u.---·lfl'f,fiH./1 ,\'nn/u,ç, l'OI:ttOJ', 

1\mNRM:t~l\l A Q\!1·: SJ·: J:F.FI·!I:Jo: (t P:\l~ECEn. 

SIII'I:A 

Srs. J\fomht>os do Congt't!SSo Nadoua.l -
Pm• accordão do Snprcmo Tt•ibunal Federal, 
n. 711!), de J5 de ontulwo dn J90t, pt·oi'OL'i lu 
nos autos da u.cçfi.o intentada. contra a. União 
pelos ministro:~ aposentados do mosmo tl'i· 
bunal Dr.4 .. Toão Antonio de A1•:wjo Freitas 
·Hem•iquos, Luiz Corrêa do QnciL•oz Bttrros, 
Antonio do Souza. Mendes, Tristão de Alen
car A1•aripe, Esporidião Eloy do Barros Pi
mentel, Francisco de Faria Lemos, Bento 
Luiz de Oliveira Lisboa, Joaquim da Co:;ta. 
Barradas c .Tos:í Hygino Duarte Pereil•a, fui 
a Fazenda Nacionu.l condemnada, a restituir 
as imporbncias indevidamente desconlada,s 
dos vencimentos dos mesmos juizes, a ütulo 
de pagamento do imposto creado pela lei 
n. 48~, de 15 de dezembro de 1897, e bem 
assim a pagar as custas do processo. 

E para que possa ser cumprida a ca.rta 
precatorla expedida pelo Juizo Federal nesta 
secção, na parte relativa ao pagamento das 
quantias devidas pelo The:;;ouro Federal em 
virtude do a.Iludido accordão, cabe-mn f!olí
cital··vos a necossaria autoriznçã.o para ahl'ir 
ao Ministerio da. Faz,mda o credito de 
68:7GI$051, importancia total das mesmas 
quantias. 

Rio de Janeit•o, 9 de maio de 1003, 15° da 
Republica. 

FRANCISCO DE PAULA RoDTI.IGUJ~S ALVES. 

N. 71-1903 

Autol'i.za o Porle1· Rxccuti1io a abi'ÍJ' ao J1fi
, J1isleJ·io da Inrlu.~t!'ia, ViaçrTo e Ol))·as l'u

bticas o credito de 25:000$, supplem.enttw d 
sub-consi,qJwçt.7o d'mominada-Consi[Jilaçiies 
do avt. 36 do re.qutamenlo-pe~·tencente ao 
materú1l da8 esta~·!]es da ta divisao da veJ·ba 
41~ do cwt. 21 dtt lei n. 957, de 80 de de
zembJ·o de 1902 

O Regulamento dos Telegraphos, appro
vado pelo decreto n. 4.053, de 24 de ju11ho 
de 1901, no art 36 estatue qua <tS despeza.s 

de expediente d<.t3 ost.;u;ões sc!'ão fdtas de 
a.ccurdo com uma cJnsignaçio íixa. dotcrmi~ 
n:Lua de accol'do com <.t importancüt d.a.s 
mesmas cstii.çõos, o para este lim a lei 
vokt no orçamento uma sub-eonsigna~ão <.t 
eonsignaç5.o «:\latmül» dn Rep:n·tição Gcl'al 
dos Tdegrapllos, sob ••· denominaç-ão de «Con
slgnaçôcs do urt. 3ü do regulamento». A 
quantb votada. nu ' .. m;amcnf.o vig.mb (!de 
1~5:000$, quo c:Jl'l'C.:>pondc mais ou menos ú. 
quo tem sido vot;td:J, nm o1·çamcntos an tc
l'ioro;, 

At.tr.ntli~ntlo-Sf', ]nrt mto, a que est:1. verba 
Ol't~il.mentnt·i:t n;·,o t:\111 suffl'idu a.li;cl'açã.o scn
sivd c do tJIÜl'o hdu a. qno o munfl!'o da.:-: 
ostac,~õrs t.em ti lo Ilotn.vr.l augmonto. nfio !'ti 
pot'rtun o Pod( .. L' L' gisl:l.f.ivo tom tna.nclado con
:-:tl'uit• nuvas l.inllas,como purqnn a.Igunsli~stn.~ 
tlqJ r.11em t.ram:fm•Llo ü União a:; qr1n possuíam, 
•i imrfoitamcnte justific:Ldo ., ct>odito que, om 
m-:msagem de 2:{ do moz pnssado', o St'. Pre~ 
sit.ltmtu d:L l{cpublica. pede ao Poder Legis
lativo. E assim oplnantlo, a Commissão de 
Orç:•.mcnto tem a homa. do sujeitar á. apre
ciação da Cam.ara o se,:!u:nto projecto: 

O Congress~ Nacional resolve: 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autori~ 
zado a. abril• ao Ministerio da Industria, 
Viação c Obras Publicas o credito de 25:000.*, 
supplemontat• á snb-con:;;lgnação denominada. 
-Con::;ignações do art. 36 do regulame .. to
pertencente ao material das estt\çÕa3 da 
la divisão da veebJ. 4a. do a1•t. 21 da lei n. 957, 
de 30 de dezembro de H102. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
c.:>ntt'al'io. 

Sala das Commissõcs, lO de julho de 1903. 
-Cassiano rlo Nascimento, pl'c . .;idonte.- f;~!
lcao Cc!r1iatlud.-Davi~t Campista.-l+and.'WO 
Ve,ir;a. -./\ír·.~io d1l AúJ·eu.-l.aw-i-ndo Pitla. 
-Ul'úmw ,\'anlos, rela.tol'. 

EXPOSIÇ!ÃO A QUJ~ sg REFERE O PARECER SUPRA 

Sr. Presidente da. R:Jpublica-0 CI'edlto do 
120:000$votado para a sub-consigmtçã.o «Con
signações do art. 36 do r<'gula.mento dos To 
legl'aphos», titulo «Estaçõcs-Matn'ín.l», da 
1" divisão da verba IV, a.rt. 21 d ~lei n.\157, 
de 30 de dezembro de 1902, ó insutficiente o 
nã.o comporial'{t a dcspozn. que lho(~ propria., 
segundo .i<l foi veriflc:tdo peJa. RQpartiçi"'.o Go
l'<Ll do.~ Tulegt·~pl10s. 

O numero de cstsçõJs tG!egi•aph.ic~s au
gmcnta de anno para. anno, sendo qu3 em 
l 002 fo1•am ::therLas [ta tPafeg0 28 ostações e 
no cort'<'nte anno j;í. o fo1•am 12, aclu~ndo-se 
multas outr.ts pl'estes a. ser ina.ugut>ada.s. 

Cabendo a. c.~~as est~tções a consignttção de 
que trata, o art. 36, acima .indicado, as dos. 
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peZ~ t~ Clllll dl 1!' l'tdUI' ~IJIIt't •C:lJ ' l'•'::· :t . lt\ fl l't ~ 
Sf'!'CLÍ\'U t'I'Cdit,q do l.:tl 111!1111\Íl'ôL f!lll~ :L dr :t ' lt,' :t :J 
J>:Ll'.'t, lDOl foi ~·xceditla. um H:ll:l!.-·-l!lO ~ ~ :l. do 
100:!., emhor·a. elov:ul:t a. I·~:í:IIIHl:~. <~ tll't> Ltll'

n:u•-s :.•-IJ:t. i11sn JlieicJJ iill. A 1 l.on ,ltmtlo :1, ta. I 
fa,cto, fpi jii, pedido p:Lt·a. o cxm·cieio do 1904 
o_n.ugmonto de 25:UilU$ p:na, a snb-cousigrn
çao do qtic se tl• .. tta. 

O gr<.wde numero de linhas cuja constl' ti· 
cção é ct1:;teada pJl' creditos oxtr:wrdina.1·il).:l, 
são, depois de concluiu ;s, inc:)l'pJra.das :t 
rGde g:wa.l rh rop:utiçiio e, hem. :t:;s im. a.s 
f~staç~õc.:; cs t~ t.l.Jelecda ,; ao longo .la.:;: mnsmas 
liJ1lt n.3, o flUO eon~titno ::wgmcnt') •la, de . .;pez:t 
<j IH~ CO l'l'O ]HH' t~ Ofl ::t. U:t. aJlwl ida. ~lllJ · CCill:-li· 
gnaç:ío. 

Podnr:i. h:wm :linrla no col'l't~l1t" OXt'.l'i'! icio 
outro nugmen to de dcspoza. 11:1. l'nlhr·i,Ja. :·:11 b
consignac;ã.o si o Uovm·no se 11tiliZal' da a1.1tu· 
rização do Cungt•esso N.t.cil)n:t.l, eon~t;ant;e dos 
ns. I o li do a.rt. 22 dn. lei n. !157, tlo ::o de 
tlozemln·o !lu 1902, p·1.ra a <'LVSãu :t Uni~tu <ltts 
linhas tolngt•apllic~<t" de ltap l&ining.: ta Ibrarú, 
no Estado do S. Pa.ulo, e d:ts do quo ú pro
pt•ieta.rio o l~st:tdo do Rio ÜJ'andc Jo ~ui, 
pois, o cnsbio da.s est::ções rospect: vas pa;
Sil.l'á, neste c.:tso, a. sm· foitc poh Rcp~~l'tição 
Geral dos Teleg ·a.p!Jos. 

Do c1ue fien. exposto dc1nz-se, porttwto, 
que, descuvol vonLlo-so a rede telrgt•ttphicil.. 
tende a cl'eS(;Ct' a despez:t por cont<t tle.;stt 
sub-consil{naçã.o, fic.~ndo, conseguinternente, 
just,iticada a neces:;idade do cred.to d.c 
25:00U$;,supplernent~tr á mesm~t su b-cvnsigna.
~~ão, o que tenho a. ·hom•a. de pedil•-vos seja, 
solicitado do Congresso Nacion;d. 

C:tpital Foder<t.l, 23 de junlto de lDOJ.
Lam·o Se~Jerianu Mlille1'. 

20 l 

Vob.•;;"Lo llnie<t do pl'Ojl'eto n. Bll?, lln 
1!10?, aut l'i:t.:tn·lo o Jl11,lo ;· ExPcJifJn.) a con
ecdet• so is mezn.~ dt~ lic•~w·<t, COIII dou~ Ü•l'ç·os 
1111 ;~ seus v e n cimento~. it 0.; :;u• ['irntzo
JJatlcr, rommissario .~.nmeJa-m:u•inlt<.L do 
cnl'po Jc razcnd.a da. at·m:ttla. pat·a trat<tr 1l' 
su:t sa11do onde ,j11lg-a.i' convcnicn to (üiscns~ão 
anie~t) ; 

Votaçúo do lL'ojncto n. :35\J A, de 19n~. an
toi•izn.ndo o Podet' Executivo a c•lncouer u.o 
:~o osc1•iptmn.rio do Thcsouro Fcdot·al Ra.y
mnndo do< 'a:-;teo Percil':t Rcgu um anno de 
I ir.cnça. ~ ~om Oi'denatlo, pa.t•n. te:d.:tmcnto tle 
sua. S<twle (discu~~ãtl uni-:it) : 

\"oi. ·J,(:?í..o cln Jll'ojodo 11. 127, 1l.l J0:J:!, con
cedendo :~ D. (hwteml0.~ do;; S:\n tos c Silva, 
vinva. UJ 'l'li<Ll'ti:L <itt AU'a.tdcga do Ma.t•a.nhão 
JoiHJuim Silvt~ SI.t'tl tle Rom:a, · e Rilva., a pon
~ão mcn:-::t,l 1lo ::o~ (discussão nnica) ; 

\'ot.:lt./w do pt•njocl.o n. 222. elo 1_!10:!., con
ceLlendo a.o a.H'm•cs reformado t: ma.Jot• hono· 
l'ru·io uo exeJ'<~i to Manoel Carla~ Ma.cha.do 
Vieira a p~nsão monsal do fiO$, sem prejuízo 
uo soldo de su3. rcfu;·ma (tlb;cussã.o unica.) ; 

Votação uo prrjectu n. 2~4. de 190~. 
conccdentlo :L D. Vi:·ginha. La.menha, Lins de 
Souza ~chicllnr, viuV<t do capitão-tenente 
da <Wlll<Hla João I\{aximiliano Algormon Si
dnny Scllicfler , uma. pünsão men~al de 
100$ (discus:-Jão unica); 

Votaçào do p:·uj Jcto n. 249 A, de 1902, 
devo1 ven :o a D. Ma1•ia Carolina Nalmco de 
Ara.njo,omqnanto ~;oll.eira, a pensão d.; 3:600$ 
aunuacs,cuncJdidn.por'\lecrcto de 31 deag:osto 
.:e 1881 ;."L sua finada mãe D. Anm~ Bomgna 
Bn.ereto Na.lmco de Ar-aujo, viuva do Sena.dor 
.lo:;é Thomaz Na.buco de Araujn, com voto 
em separado (tliscusslo nnica) ; 

\"otaçã.o do peoj Jcto n. 326, d_e 1902, 
o Sr·. Presidente_ Esgoh<la.s as ·~·..tnvanclo a p :cs:-~l'ipçã.o em .quo mco·~·reu 

~ O. Mar i 1 Feancisca Mello de Ca.rvn.lho, \ iu v a. 
matol'iu,s ua or.lcm do dia., •tnsi ~~no p:.t.l'a d ·t- tcn nt 1,011 1 .... 1•1·) Tr"J. •no Au · 1 d l o capt ,ao- c e 1 u cu 1 ,., • · . • 
nma,nhã :t. SC . .!.Umtc ot•c em o< itt: gusto de Carvalho, para. recober o melO·Solclo 

Votação do pt•ojecto n. UY3, de 101)2, . n!l· quo lhe compte (discn;si'io 1mica); . 
torizanJo o Podnr Executivo a conc·xlor ao Yotac;_~üo uo projecto n. 33ti, do 1902, detce-
40 escripturario ua Allandcga. do Pará Luiz min:tndo que o Govol'no mandará pagar a 
Coelho Filho um anno üe licl3nça. p<tl'<t trahr O. l\Ia.1·ia I•,·nach do Mello Oliveira., viuva do 
de sua. saude (discussiio unica); capitão do 'cx:ercito Luiz Maria do Mello Oli-

Votaçã.o do pt•ojecto n. 173 B, de 190.2, re- vcira, a import.C~.nci<t das pen~ões conespon
lativo á emenda do Senado ao projccto Llente;;aor'3eiodJd JC01'l'ido de 1 de novembro 
n. 173 A, de l9J2, quo autol'iza. o Govol'Jlo a do 1890 a 9 de dezembro de 1893, e releva a 
conceder um anno do licenQa, corn todo o or- respectiva prcscripçã.o (di8cnssão unica) ; 
denado, pn.ra tratar de sua, sauJ.e, ao conte· Votaç~ão d.J projocto n. 357, du 1902, auto
rente da Alfandega. de Santo~ An t·)nio Rutino r·izado o Governo a fa?.:cr rcvnrtor em f<lvor 
de Andrade Lun :.t .Junior (Lliscu:~sã.o unic:t) ; de D. Fclicida.tlo Noves de Los~io c Seiblitz, 

Vota.çã.o do pr·ojccto n.' 256 A. de l\J02, que viuva. do cnge~h :Jiro Eugenio Fre~er;co do 
a.utot•iz<t o Podor Executivo a conce.tcr um Los.-;io o Seiblitz. a parte dt> montepiO do seu 
anno de licença, com to lo o ordenado, a Josô finado marid0 , que competia á sua. ~th:l. so~-: 
Diony~:io l\1otr <t, a~sistontn eifediv:J do Obscl'- toi;:a i\ü~rüt das Dores dtJ Los.:;io e Scibhtz, J<t 
vatorio do Rio ile J;t noil'o, para tratar de stn 1 fctllecida. (di::~cussã.o unica) ; 
sa.ude onde julgar, conveniente (di ~ cu.'3sã.o 

1 
Vota.çã.o do pro_j Jctu n. 358, do 1902, ~es~:t-

unica.); lJclecend.o a. D •. Ji!liotr;, de Lamare o dtrClto 
Vol. Jli ;~G 
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a percepção do montepio c meio-~otdo dei
xados por seu irmã(, o capitão d.e mar guerra, 
·~.oJ.rigo Antonio de Larnare, emqna.nto per
ma.nocer solteira. (discussão unica.) ; 

nado a que tem direito o esceovenb apo
sentado do Arsenal do Guerra. da B<bhia. José 
Luiz Mendes Diniz; 

3" díscus:;ão <b prujeqto n. 353, de I 90Z, 
Votação do projccto u. 376, de 1902, ma.n- autorizand.J o Poder Executivo <~abrir ao 

dando reverter on1 favot' de Prlmilivb da Minbtcrb da Guerra o crelito ox.traordi
Cruz Ferreii':1 e Fr<tncisca d:.t Ci'UZ Fer- nal'io de 470$624, p.wa attcmdot' ao paga
reira, r13partid:amento, a pensã.o mensal de mento, no corrente n,nno, do orJ.onado que 
70$, que percebia D. Ccciliu. Carvalho da Cruz compete ao ex-mestre de gymnastica da 
Ferreira, viuva do majol' de cngenheit•os oxtincta Companhia de Artífices do Arsenal 
Francisco d 't Cruz Ferreira .1unío1· (di.':lcussão de Guerra de Matto Grosso Antonio Joã.o 
unicJ.) ; Nepomuceno ; 

3a discussiio do projccto n. 51, de I00:1, J)iscussão unica do projecto n. 5-1 A, lle 
autorizando o Presidente da. Ropuh!tca a 190:~. (do Senado) concedendo no Ul'. Bern:w
abril• a,o Ministorio da Guerra. o c ·eJito ex- dino Fe1•r•cit•a d;~ Silva, mini.~tro do Snp1•emo 
traordinario de 54:5411$7~4 p •rrt occorl'Ol' ús Tribunal Fcdln•al, um anno de licon<::L, com 
despezas com a reconstrucção do pavílh:l.o tudos o:i vencimentos, pal'<t tt·atat• do sua. 
Deouol'o, do Hospitu.l Centt•aL du Ex:orcito; 'saudo ondo lho convier ; 

3a discussão do projecto n. 52, de i 90::.!, au.'· 2e. di.-Jcu~são do pt•ojecto n. 125, do 1902, 
torizando o Presidente da Republiea a abr·ir antorizn.ndo o Porler Executivo <~ abl'ir ao 
o credito do 1. ü4l :0:37$57,2, supplementar á Min.isterio <.la Marinha o credito oxtraordi
verba do n. 32 do ar&. 25 da lei n. 937, do nar•10 J.o 28:000.$ pa.ra pagamento da pnbli
BO do dezembt'O de 1902, p<U'a attendcr ao ca.çilo, na Impr~nsa Nn.:iona.l, de 2.000. excm
pag,,mento do despczas oifectuarlas pelo i\Ii· piares do Corhgo InternaciOnal do S1gnael':l, 
nisterio da Marinha pGlas rubricas - Mu- appr•ovado e mamh~rlo executai' pelo decr•uto 
nições Navaos- c- .Matorütl de Construcc·ão n. 4.397, de 30 de abrll ultimo ; 
Nava1; ' 

3a. discussão do projecto n. 53, .de 1903, 
autorizando o Presidente da Republic<1 a 
abrir ao Ministerio dr" Mm'inha o cecdito ex
traordinario de 1.849:80ô$57l para acudir 
ao pagamento de concertos realizados e por 
se realizarem em diversos navios da arm~~da 
naêional; 

3a. discussão do projec to n. 114 B, de 1902, 
redaccão para 3a d,iscussão da emenda des
taGada. na. 2a discussão do projecto n. 114., 
de<ste anno, autorizando o Poder Executivo 
a abrir ao Ministerio da Guerra o credltu 
extra.ordinario de 9:921$ para pagamento 
do ordepado que compete ao peda.gogo u._P.o
sentado da companhia de apeendizes arti· 
tlccs do extincto Arsenal de Guerra do Es
tado de Pernambuco tenente hon0rario 
Joaquim Antonio de Oliveira Baduen; 

3a discuAsão do projecto n. 114 C, dol902 
redacçã.o para 3a discussã.o da emenda desta: 
c~da. na 2a ~iscussão do projecto n. 114, d~ste 
(l.nno, autorizando o Poder Executivo a abrir 
aq Minhlterío da Guerra o creJito extraor
d~nario de 1:363$ para.. pagamento dos ven
mmentos do guarda do extincto Arsenal de 
Guerra do Estado de Pernambuco Ma.ximo 
Fra.ncisc,:~ da Sil V<t ; 

8a. ~iscussão do projecto n. 116, de 1902 
a~t~t·rza~do o Podet' Executivo tt abrir a~ 
Mm_1sterw da Guerra o ·credito e:xtraordi
n~rlO de . 948$380, _pa.ra pagamento do orde-

2·' discussão du projecto n. 211, de 1902, 
autor;zantlo o Poder Executivo a abrit' ao 
Ministel'io da Guerra. o ct•edito extraordi
nario de 5:053$i63 para pagamento do orde
nado ao mesl,rc de officiu::t apos mtt~do elo 
extincto Ar3enat de Guerra do Estado ue 
Pernambuco Thomaz Antonio Francisco Bar
i•eto; 

2a discussão do projecto n. 2L2, de 190."2, 
autorizando o Poder Executiyo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o m'edito de IG: 758$, 
supplementar á vm·b<t 9a do art. 23 da lei 
n. 8:.l4, de 30 de dczembeo de 1001 ; 

2a discussão do projecto n. 231, de 1902, 
autorizando o PoJ.ee Ex:ecutivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha o ct·edito extraordi
nario de 166$, de differença do vencimentos 
a _que t.Gm direito o ex-operaria das offi
cinas de torpedos. e electricidade José Pinto 
de Cast1·o ; 

2a- ~iscussão do projecto n. 145, de 1902, 
autorizanJ.o o Governo a isentar dos di
reitos de importação o materia.L importado 
p3ia IntenJ.encia Municipal de Porto Alegre 
para abastecimento de agua, bem como ~ 
material rnotallico destinado á · rêde de ~sao. 
tos e illurninação elect1•ica da mesma. cidade; 

211 dii:icussão do projocto n. 146, de 1902, 
pecla.rando que o te1·reno sito á praç~t Quinze 
do Novemb1•o, ~o Fl.;rianopolis, 110 Es~ado 
de Santa Ca.tlla.rma, onde exlsti u o hospicio 
dos pll.dl·es da. Companhia de Jesus, peetence 
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tt i~roja ma.tt•iz da parochia de Floriano
polis; 

Vom (L mesa a seguinte. 

;2a discussão do projocto n. 115, de 1002, DJ·: cr.AJtA(~Ãn 
equip:trando em vencimentos o pagado!' e 
:fieis da pagador·i<1 do Thmouro Fetleral aos D.Jclaro ltwcr vohdo a favor do projocto 
thesourairos e fieis da Caixa de Amortiza· n. 4-l, do 1903. 
ção ; Sala ·das ses.;ões, lO de julho do 1003.-

3:t discussão do proj ccto n. 289, de 1902, .Anveto Neto. 
reorganizando o quadro dos pharmaceuticos Levanta-se a sc:'lsão ás 2 horas c 35 minn-
da armada. tos da tal'de. 

33a SESSÃO EM 11 DE JtTLHO DE 1903 

PJ·esidencia do Sr. Paula GHi1Juo·{ícs 

Ao meio-dia. procede-se (L cl1i1marht, a qno 
respondem os Srs. Paula. Guimat·ã.os, Alon· 
car Guima.rãcs, Thomaz Accioly, Joaquim 
Pires, Eugenio Tourinho, Sá Peixoto, José 
Euzebio, Rodrigues Fe·mandes, Anizio do 
Abrou, Thomaz Cavalctmti, Frederico Bor
ges, EduarJ.o St.uda.rt, Gonçato Souto, Pc· 
reira Reis, Walfrodo Leal, Trindarle, José 
Mareellino, Bricio Filho, Moreira Al ve;j, 
Elpidio Figueiredo, Angelo Neto, Arroxclla::: 
Galvão, Rodrigues Dorb, Domingos Gui
marães, Tosta, Vergne de Abreu, Pal'<tnhos 
Montenegro, Rodt•igues Saldanha, Marcolino 
Moura., Moreira Gomes, Galdino Loreto., He
redia de Sá, Mello Mattos, Laur:ndo Pitta, 
Henrique Borges, Mauricio de Abreu, Car
los Teix:eira Brandão, Francisco Veiga, Es
tavam Lobo; José Bonifacio, João Luiz, Gas
tão da Cunha, David Campista, Bueno de 
Paiva, Antonio Zacharias, Lamounier Godo
fredo, Calogeras, Carlos Ottoní. Nogueira, 

O 1St·. Al.encar Guhnnri"le~ 
(to &crdul'io) ptocodo â leitura do seguinte 

EXPEDmNTE 

Officio: 
Do Sr. lo Se'!rebrio <l'J Senado, de lO do 

corrente, devolvendo a. pr·opo:,ição desta Ca
mara, mandando contar como tempo de sol'· 
viço e.ffectivo, pal'a todos os e1fl3itos lcgaos, 
o passado fóea dos respectivos empregos pe· 
los funccionarios civis da. União, demittiuos 
poe motivo d.Js movimentos revolucionados 
occorridos no tcr :·itorio da Republica até 2:3 
de agosto de 1895 e que foram readmit.tidos, 
a que o Senado não pôde dai' o seu assenti· 
mento. -Inteirada. 

Requerimento: 

De Leonilla Octavi:tna de Menezes Sou.z a, 
pedindo a rovel'são <la pensão percebida 
pelo sou finado marido.-A' Commis.são de 
PensÕL.3 e Contas. 

O Sr. <Jassiano do Nasci
mento(')- Sr. P1·esi<lent'J, por ter che
gado l~ontem, quando um dos nossos collegas 
já occupava a hora do expediente, não pude 
fazer a declaraçio que hoje faço á. Camara 
e ao paiz. 

. Lindolpho Crietan•J, Rodolpho Paixão, Mo
reira da Silva, .Jesuíno Cardoso, Bernardo de 
Campos, Fral).císco Romeiro, Valois de Cas .. 
tro , Costa Junior, Fernando Prestes, Fer
reira Braga, Miranda Chaves, Leite de 
Souza, Paulino Carlos, Alvaro de Carvalho, 
Azevedo Marques. Joaquim Teixeira Brandão, 
Costa Netto, Aquino Ribeil'o, Francisco To
l~mtino, Paula Ramos, Juvenal Muller, Ger
mano Hasslocher, Cassiano do Nascimento e 
Vespasiano de Albuque1•que. Dous orgãos de publicidade desta Capital 

publicaram hJntem um talcgramma. de Mon
a acta da tevidt~o, concebido nestes teemo:-3 : 

Abre-se a. sessão. 
E' lida e sem debrde approvada 

sossão an tecec.len te. 
Passa-se ao expediente. . ·(·)Esta discuJ•so não foi l'evis to pelo ot•ador •. 
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(( MoNTEVIDJ:~o, a- Ao que ouvimos lliZOl', 
o coronel .Toão Francisco e;t;L Imprns~io
nado c.Jm a m•dcm recebida. do Dr. Julio do 
Castilhos para estar em Porto Alegre até o 
dia 15 U.o coPrcnte. 

Sabe se igualmente aqui qu3 o De. Julio 
de CasWhos ordenou ao Deputado Ca~>i:Lno 
do Nascimento para pro:mrar o Dr. Sus,·iel:L 
Gua.rch, ministro do Esl.ado Oriental no Rio 
de Jancit'a, afim de que este intervieiBe junto 
ao preside'lte Battle y 01·donez, p:.tra mocli
fic~u· a rccla.ma<;:ilo rola ti v a :to:~ succes~os dn. 
fronteir<t. 

Accresc mta-so que o Dr. Susvicla Guarch 
aequiescon <t solicitação, não accedondo, po· 
rém, o presidonto do !Jrnguay, que ao con
trario, insiste pola demissfí.o do c.n•onel .Jo:Io 
F'rands1'.o. >> 

Dos termos em qno osr.:tconcniJído est.c te
logt•amma vê-so bom quo mo immiscui om 
cousas do c:Lra.ctot' intorn:teional,qne m:ca.pam 
li osphcra de minhas attdbuiç~ões o c•Jmpo
teocia.. 

Venho declarar, som querer cn·trotor po
lemica. com pessoas qu3 fazem da imprenst~o 
sua. pt•ofissão, venho declarar solemncmeni.e 
á Ca,mara dos Deputa.ios, que tudo quanclo 
se encerra nesse telegramma é fctlso, no seu 
conjunto e nos seus detalhes igualmente 
ra;sos. 

Assim, é uma inverdado que o meu 
eminente chofe e amigo Dr. Julio de Ca.s
tilhos me houvesse ordenado pt'OC'Jrar o 
SI'. ministro do Uruguay, acreclitallo junto a 
nós; é falso que eu houvessG solicitado deste 
illustre diplomatu. qualquer conferenci 1; é 
ainda falso quo eu, em uma confabulação 
que entretive com S. Ex., mo houvesse oc
cupado de notas diplomaticas de qualquer 
espocie ou o r lgem. 

Sei, Sr. P1•esidente, de onde partem estes 
tolegrammas ... 

L3.m mto qno jornaos que se prosam di\rn 
guarida ás manifestações de odio e de má 
vontaJe dos nossos ad versar los, n::> Rio 
Grande do Sul, contra a noss~t politica. 

Pescadores de aguas turvas, procur<.tm fa
zer a politica por meio de telegrammas 
falsos, de modo a desviar a opiniã.o publica 
desta Capital. (Apoiadas.) 

Como se I'eforom a mim, nn.o posso deixar 
passar mais tempo sem declarar que o tole
gramma que li é impudentemonte e tres 
vezes falso e-permittam-mo a expressJ:o-ê 
mentiroso. (Muito bem.) 

na V0t'~ç:ii.o do projoeto n. 3:!), <lo l~JOl, 
qnn so J•c((~r·e n impos'd),.; intcro:•t:llirWJH. 

As~im sendo, H·.nlw lto.it~ llt'cl:wal' a. Y. Ex:. 
o :i. Casa. qno, si csU vosso pt·oscnto, o meu 
voto seria fa vor:.wel tL me(ilda, que nülle ::;c 
contem. 

Esta declaraçã-J torna-se tttnto mttis nc
cessaritt qnan'.o é certo que nrn do3 orgãos 
dtL imprensa, desta Cttpit.nl, em sua edição 
<i:J hontem, n.s:Jeguron que a bancada de 
Pernambuco era con tl'aritt â. passn.gcm do 
referido projecto. 

O aiJOO passado :~lguns membros d.esla 
hn.ncada., a que tenho <~ h.Jlll'<t de pot'tencer, 
vim'<tm ti tl'ibnna discutir o objocto do quo 
Rc occupn. estn. pl'opo.3iQã> o todos <lnclara,
t•a.m qne voGlt•iarn n. l[tvor, em Ia dil{cussão, 
afim dtl que piJ(les~nm oJl'oJ•ecet' omrnd:L:-; mn 
Hú-r!.·uula. 

VOZES NA BANCA DA PlmNAl\IIJUCAl'\A -
Apoiado. 

0 SR. Er.f·IDIO DE FIGUEIREDJ-,Jú. vê, 
pois, V. Ex., SI'. PrJsidento, que nonhunú, 
razilo teve o orgão do publici•iaüo a, quo ha. 
pouco mo r.Jfori. 

Com os meu; Ulustres companheiros do 
bn.ncad!l. espero (1ue o prvjecto r:~cja, em 2• 
discussão, submettido ao nosso ostud.o, afim 
de offeeecel'mos as omondtts necessarhs pa1•a 
que elle, convertUo em lei, pJSS:1 ter a de, 
vida execução·, produzindo o l effettos quo 
todos dcsJjn.mos. (Apoiudos; 'ilwito bem). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. P1•esidente- Não hn.vondo 
numerJ legal para se p1•ocodor :ts votações 
das m::~terias constantes da o1·dem do dia, 
p::tssa-se <'L ma teria em dis:::udsão. 

E' annunciada a 3a discussão do projecto 
n. 5!, do I 903, autorizando o Presidente da 
Republica a n.b1•ir ao Ministorio dt\ Guena, o 
credito extraordinario de 54:546!ii;784 para 
occorrer ú.s despezas com a reconstrucçã .. J do 
pavilhão Deodoro, do Hospital Central do 
b:xercito. 

O §r. Tho1naz (1av:.llcant.i -
Peço a palavra. 

O S1•. Presidente - Tom a p:tla
vrn. o nobre Deputado. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti (•) 
O Sr. Elpidio de Figueiredo - St·:. P1•esidente, antes de f<~zer as con~i

-(") Sr. Presidente, hontern tive necessidade dera.so3s que pretondJ ao propcto om dis
de l'ot'rar-me deste recinto ante3 de tm·mi- cus·JêlO. devo declarar que dou o meu voto 
nada a sessão e, por isso, ~ão tomei parte I ao credito no mesmo pedido, não ~ó porque 

(') E~te <lircurw 1:iiu fui l'eyi~to l'elo orado~~ ( ·) Este discu1·~o lltio f" i revi~to pelo orador. 
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i~ \'OI'IJa. Ol'c;<tiiiOII .il.t'h 110 c'OI't'f'll i,c illlllcl u;'í,o 
cumpudit ~~s . ..;a. du . ..;p;:;t, ; t l(lltl l'c1i :1.c·er•n:-;eici:L. 
comJ por·quen <:;JIJil.t'llCc::i.u 1lo p;tvillrãu tio 
Ho.-:;pil.al Cont1·al e d:.• ncc·essidadt·. 

EnLrcta.nto, nãu oh3t wto o ,·ot.cJ qlltl tlcJtl 
ao projedo, cumpt\) um ucvnt• dü lealdade, 
Jltzcndo u.Ig11mas COIISidet'.u;~iíe.-; flUO aclro in
dispon::;a,·eis. 

O pedido do Ciovcenu é simple~ : diz que é 
p.·ceisa <.L qu;wtii:. do 5~ coi1&os o tantos P<tJ•a 
a.rocJnstrueçào do pavilhã> Deodoro, dcs
tl'uido poe um ínc:endio ; poeérn, si sn r·o
rnonta.r ;L d<lta do inecnd o c invostiga.r-se a 
origem do mesmo, vorificar-sc-ha. 1p1e e 'lo 
tovo rrm<.t causa, flllm do gt'ct~~tle lt·rcgu:lt
ridauo. 

O inconclio cleu-su <L ü de janoit•o do cut·
rentn anno o foi mot:v:d·J pult.L concos:)i'i,u 
itleOll.~titncion:\1, naq uoll.o e:-:taholecimon r.o, 
ue uma. c ~pclla. do culto catltolico. 

0 ~lt. GEIDIA~O lt .\~ST.OciiBI~-Como exí~to 
no l11.stituto Benjamin c,JnstaHI; o em o11trus. 

0 Sn. TIIO~U :\Z CAVALCANTI - Si esta Ci~· 
pella a.lli nã.o existisse, ·~ontl'a os preceitos 
cvnstitucionaes, o incundio não so d:r.rlt.L •.. 

O S~t. Gr·:RMANu liAs;;r,ocuER -Apoiado. 

0 Sn. 'flfOJ\[A?. CAVALCANTI- •.. C nós 
nã.0 toriamos hoje necessidade do votltr o 
crcdi to de 50 e tantos contos para a recon
strucção tle um pltvilhão destruiuo por um 
incend!o d'tdo em semclhan tos condições. 

O facto occorrGLl do seguint.n modo. No 
dia dos Reis, as ü·mãs de caridade, não 
obstante a nossa Constituição c leis organict.L:'l 
não consi.lorarem osso dia. como feriado, 
feria1•am-no, e, infelizmente, devo dec larar, 
a administracão do estabelecimento acompa
nhou-as e consentiu que houvesse uma missa. 
dentro dGS3e estabelecimento, dahrlo, em 
conseq uencia. fic ,u· uma veh a.0.ccsa. no alt:tr 
da capelL1. A chamma. da vela communicou
se aos enfeites de panno que ltL oxbtiam, e 
dahi ol'iginou -se o iocendio. 

0 Sn.. GER:'IIANO HASSLOCHER.- Foi a fata
lidade defendendo a Con .:~tituiçã.o; foi o dedo 
de Deus. 

OSR. TIIOl\IA;.>; CAVALCANTI-Pódo:sc alle
gar, Sr. Presidente, que ha um contracto 
do Governo com essas irmãs para. servirem; 
mas esse contrn.cto não pôde subsis:ir por 
inconstitucional, porque nelle as irmãs ex
igem quo o Governo lhes dê uma capolla. 
onue possn.m fu.zel' suas orações. 

São esb~. S1·. Presidente, as considera
ções que tinhn. a fazer, sob o ponto de vista 
constitncionn.l; vou agollt mostrar os incon
venientes que existem a.inda., sob o ponto do 
Yi8t.n. noministr;l,t.ivo. · 

Só l::!i:nlll it:•.'i llospitae.-f milil.:t!'LH, !-::t•. 
l't'•~:o:icl, l ll r.•~. ~ olll:tclr·~ ti, por•t:uJI,o, hollwn ::; , 
om qnn. ~ ~ lll :.rc•r·.t.!, al' molc~sti;t~ filiO alli o:-; 
)1)\'afll Sitll ti\ t.t,l n :tt,IIL'UZ l, fJIIll 11ã0 }JOdelll 
:-:ct• I,!':LI.:tdos p 11' llllllllet·ns. l'ur· eollSI';.J'IIillt.e, 
esh:-: ir·nt:'t:-: de car:i!lacle, long-o 1lc eoz·r·c· 
:-;pondm·e!it :w:-; lmnellcios !lo um 1.t·tttarncnto 
cunvonionto aos sold:ulns quo :llli :-111 ach :mt, 
:t . pplic~tlll·{O com nnis intcrcssD, nã.o á. cur:t 
do col·po, mas, ~im, insinnamlo-so jo:-;nitic<t
mon te o pt·ocll ntndo con ,-ot•tcr aq uellcs po
bt·es cílladãos a um culto que as lei:; do pa.iz 
náo reconhecem. 

o Slt. GERI\IA:'>O HA!:l!;LOCIIEH.-:'-l"<lO é só 
isto: att} noga.m a dieta áqnclles (lllC ~c nào 
ctuorern submctter li.~ stta~ conJiçõu:-;. 

U ~!L TitOMAZ CAv :\LCAN'l'I--1~, eumo disso 
o nobt•o Dl\pu&ado pQJo Rio UP.:tnde do Sul, 
dti-~c <tinda, um incnnvcnionl.c nuüoe: CtU<tnd,J 
baixa ao lto:-:pibl um soldado que se nfto 
mostra muito all'oiçnarlo ;i roligi:lo cathu
Jic : ~ t! tl':.ttado como filho cspurio, conside
radl) como olon10nt.o ínconveuicnte n:t en
fermaria. c até muittts vew'i obrigam a que 
o me::;mo tenha alttt 11nt c:-; uc seu completo 
t•cstubclecimonto. 

Os inconvenientes llo ordem milita.r, Sr. 
Presiclento, Hã.o mai!:l grave:; <.tinda. 

Todo:; nós sn.bemos quo o<:~ hospitn.os S(i.O 
os viveiros do cnfermeit•os; só alli é quo 
elles poJ.em aprcndm· o o meio. 

Ora, OfllJ)rega.nuo-soncsses bospita.es, como 
acontece actualmente, em Jogar do cidadã.os, 
parct no caso de necessidttd.e marcharem para. 
o campo de acção com os soldados, irmãs 
do ca.rHlado, que no momento de necessidade 
pttra J;t não vão ... 

0 SR. PASSOS MIRANDA - As ÍL'mã.s de 
ca.:•idade tambem vão para. o campo de bt~
talha., como aconi.eceu na França em 
1870. 

0 SR.. THOMAZ CAVAI.CANTI- ... 0 que sue
cede é que o Governo, qui1ndo precisa de 
enfermeiros não o.3 tem. (Apoiados.) 

As minha:~ cJnsideraçõe::;, Sr. Presitlente, 
teem por firn. sómente chamar a attenção do. 
Govorno,·para que elle procuro, pnlos meios 
mais convenient.es, acabar com estes actos 
(1ue concorrem de certo modo pam o des
prestigio da lJUS3a lei fundamental. 

Vimos ultimamente appaecce1• nos jornaes 
queius de quo em um estaheli~cimonto, que 
sampre privou pela correcção de sua. admi
nistração, no Institu&o Bemj<tmin Constant, 
exis&e uma cap3lla, tal vez mltn&idn. pnlo ex
pediente pago peto Governo. 

0 SR. RAYMUNDO NE:RY-São C .~tholicos . 

()SR. TIIOliiAZ c ,u -ALCANTI-São cathoJi-
cog, di~se o nobt·e Depnbtrlo pt>.lo Amazonas, 
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mas o Governo é leigo, não póde rccunlwcet• 
l'CligLã.o td.guma, e Mlim chamo <~ at~cnçã.u 
do meu i/lustre cotlega. para. u qu.) dispõe o 
a.rli. 11, 2a pu,rto, c o§ 7°, do a.L'G.72 da, Con
stituição. 

0 Sn.. RAYMUNDO NEU.Y-Mi.1S ist> não é 
allin,nçu, com igreja ttlguma. 

0 Sn.. TWllVL\Z CAVALCANTI-li_;' a S.!bVCU· 
çã.o de um culto, irregula.t'mente feita, da,n
du-se proferencia. :1 uma. roligiã.o, quando u. 
nossa. lei fundu.mcnLu,l Isso prohib3. 

0 Sn.. GERMANO HASSLOCIIER- A pCÍOI' 
cousa que pólo lmver pu,r::t tratamento de 
enfermos ê a visinhan:;a de uma ca}Jellu,, 
onde clles teem de esta,l' ouvindo m!ssa. 

a.prJn<lizc.) ar'tifica.3 do oxtincto A1•s .mal de 
GuOL'ra J.o K;ta/lo de Pcrnamlmco, tenente 
honui'ario Joaquim Antonio t.e Oliveira 
Bu.rluen. 

O Sr·. Presidente-Devo p1·cvonir 
á Ct~mal'a quo, conforme a mensttgmn do 
Sr. Presidente da Repub!ica, pedindo o cre
dito a quo se rofe1·e o pro,jecto em d.iscussão, 
men.3agcm que tanho pt·esente e é datn.Lia de 
20de~ctembro de 1901, o mesmo credito 
é de 992$000, e não de 9:921~;-')00, como por 
cng,mo foi impresso. 

A oste respeito foi pelo Sr. Alencat• Guí~ 
ma1·ãos aprcsontatln. e:ncnda, que vae sm• 
lida.. 

O Sa. PAs:;os MmANlM.-E' a poior oovsa, E' lida., apoiada, cpJsta conjunctamente em 
no modo rle entendm· de V. ~:c discusslo a seguilite 

O Stt. TuoMAZ CAVAT,Ct\N1'I- Concluindo, 
Sr. Pro . .,hlento, dechu·o qne, apezttt' da':! pon
dora.çõcs que solm3 o pr> .. jecto fiz, pol' .iulgar 
quo tal mo or·a ol'Jonado por um dever de 
loald:,clo politic:t o administ1•ativa, aflm do 
cha.mar a. t\ttonção do Governo o prevenir 
muus ilJu . ..;tros colle.ras, voto por olle. feitas 
osus restricções quanto a') facto attenta
torio da Constituição da Republica. (.M~tito 
bem; muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a pa!a.vra,é enoar
rada a discussão e adiada a votação.-

E' annunciaJa a 3a discussão do pro.iento 
n. 52, de 1903, autorizJ.ndo o Presidente da 
Republica a abrir o credito de l.64l :037$372, 
supplemcntar á. verba do n. 32 do art. 25 da 
lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902, paril. 
atten .er ao pagamento de despezas effe
ctuadas pelo Mini.iterio da Marjnha, pelas 
rubeicas-Muniçõe::; Navacs-c- MateriDJ de 
Construcção Naval. 

NinguBm pedindo a palavra, é encerrada, a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a 3a discussão do projecto 
n. 53. de l!JOJ, n.utorizC~.ndo o Pre~üdcntc da 
RcpulJ!ica a abrir ao Ministorio da Marinha 
o credito extraordinario de 1.849:806$371 
para acudir ao pagamento de conce1•tos reali
zados e por se realizarem em diversos navios 
da armada nacional. 

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

E' annunciada a 3a discussão do projecto 
n. 114 B, de 1902, redacção para a· 3~ dis
cussão da emenda destacada na 2.., discussão 
do projecto n. ll4, deste anno, a.utori1.ando 
o PoJer Executivo a abrir ao Ministedo da 
Guert•a o credito oxtraor,linario de 9:921$ 
para pagamento do ordenado que compete 
ao pedagogo aposentado dtt compartlüa do 

.. EMENDA 

Ao }JI'I!joc!o n. 114 B, àc 1902 

Em vez do. 9:921$000--diga-so-93.2$000. 

S:1la das so~sões, 11 do julho de 1903. -
Alencar Gttima)'t"ics. 

Ninguem mais pedindo a p:1lavra, é cncer
l'ada a discus~ão e adiada a votação. 

E' annunciaJ.a a 3a discussão do projecto 
n. 114 C, de 1902, redacção para 311. discussão 
da emenda. destacada n~ 2a discussão do pro
jecto n. 114, do te anno, autorizando o Poder 
li~xecutivo a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito extraordinario dE 1:363$, para p:tga
mento dos vencimentos do guarda do ex
extincto Arsenal de Guel'ra do Estado de Per
nambuco Maximo Franci-sco da Silva. 

Ninguem mais pedindo a pihwr<~.,ê oncer~ 
radtt a discussão e a<liada <t votação. 

E' a.nnuciadn a 3a. discussão do projocto 
n. 116, de 1902, autorizando o Podoi· Ex· 
ecutivo a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito ext.raoedinario de 948$380, para pa
gamento do OI·denado a que tem direito o 
escrevente aposentado do Arsenal de Guerra 
da Bahia. Jusé Luiz Mendes Dlniz. 

Ninguem pedindo a palavra., é ence-r1•ada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a 3u. discussão do projecto 
n. 35:3, de 1902, au·torizando o Poder Ex
ecutivo a a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito extral)rdinario de 479$624, para at
tender ao pagamento, no corrente anno, 
do ordenado que compete ao ex~mestre 
de gymna'3tica da extincta companhia de 
artífices do Arsenal de Guerra de Matto 
Grosso Antonio João Nepomuceno. 
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Ningucm pedindo a paJavr:t, é oncoprada 
a discu:;~ão e adiar!<~ a vot<tc;il.o. 

1~' a.nnnnciad<t a discussão unica uo pro
,jc~to n. 54 A, de 1903, (tio Sl3n:ulo), conce
dendo ao Dr. Bcrntmiíno Fert·eit·n. tl<1 Silva, 
minístl'o do Supl'cmo Tribunal Fcdcl'al, um 
anno do licença, com tollos os vcncimuntus, 
para. tl'tttar de sna. s:.tudc onde lllC:: 0onvier·. 

Ningucm pedindo a paJa.v1·a, t.:i e11cCrra.da 
a discussã:J o alliarb <1 votação. 

E' annunciada. a .'2a. discus ~ão do projccto 
n. 125, de 1902, autorizando o Podct· Ex
ecutivo tt abrir ao Minü;tcl'io da Mtn•inha o 
credito cxtr<J.orllinario de 28:000$ para. pa.· 
gamcnto da publicação, na Imprensa. Na· 
cional, de 2.000 oxcmpl::tres do Codigo Iutcr·
nacional ele Sígnaes, n.pprova,lo o m:tn(lado 
executar pelo decreto n. 4.:~97, do :JO !lu 
abril ultimo. 

O 8~. Prc"'l-d~nle - Tum :t pala· 
vra o S1·. Bricio Filho. 

O Sr. BI·iclo Filho- ~r. Prosi· 
dente, tive occasiiio, em o anno pas~ado, dil 
combater varios crotlHu~ pedldo::~ pelo no
voi·no trans:.wto, dustina,Llos a vtu•io~ i'lcryiço:\ 
da. Imprensa, Nacional. 

Este projecto pal'tiu tb Com missão de Orça· 
monto e devia ser (liscutido na so:~s:'tu de 
1902.0 accumulocla mar.cria,porênJ,S:Jbroquc 
qu:J tivemos de cleliber:w não por·mittiu que 
esto assumpto fu . .,so :-mbrnctt.idu [L debab. 

Aproveito a opportunídado de estar o PL'O· 
jecto em ordem do dia. para. subre o musmo 
fazet' rapidas con:::idot·ações. 

E' exr.raol'dinaria, Sr .. P1·esidente, a Yora
cidad.o com que a · Impren:sa Nacional con· 
some us dinheiros publicos ; ó insaciavol 
aquélie estab3lecimcnto - consta.nteroente 
estamos votando verbas avuli.ttdas e a Im~ 
prensa Nacional não se contenta coro os re· 
cursos que lhes fornecemos. 

Trata-se de um estabelecir_nento quo deve 
dar renda, c1ue se incumbe de grande numero 
de tl'ab<1lhos par~iculare.~ c, ent1·etanto, vive 
a solicitar crcditos c mais credi tos .. 

Não sou, Sr. Presidente, nem pos~o ser 
contrario á publicação do Codigo Internacio
nal de 8ignaes. Suas vantagens são p~üp,~
veis, ninguem pódc contestai-as. 

Só tt~nho a litmr.ntar. só tonlto a deplorar 
que, a cada momento, esteja a Imp1·cnsu. N<l,
cional a pedir mais recursos, mais verbas 
extraordinarias. 

O SR. MoREIRA ALVEs-E' um sorvedouro 
dos dinheiros publicas. 

O SR. BmCio FrLno-E' um sorvedouro 
d.os dinheiros :publico::;, como muito bem diz, 

om apa :·to, o meu il l tJ.-;ir<L 1
0 companhcit'O rlo 

lnncada. 
Bmn sf'i, ~l', Presidente, qur devemos 

iLctulir (ts ncccssid:ules !los cstabclocimcntl>::l 
pulJiicos; mn.s o qne cst.á a, pcdil' con:-;ta.nte
mon te a Imprcnsn. Naciou<l L t} domais. Ainda 
em o anno p:t.ssado, St•. Proshlcntc, votámos 
credhos volttmo~os pa.1·t~ aqnolla casa. Não 
tenho hem p1•osento u valot' (la summ<1 con
cedida p~J lo Congresso ; JIHts po.:>su garantir 
que <L quan l; ia. fol <L'i' llltctd<t. 

O SR. SÃ Farmtl!:- Mas o scrvi~·o l>restado 
em o armo passado fui impuetantc . 

O Src GErorANo I·IAssLocrrrm-Tamhcm ha 
m11itus pal't.icul:t.re.) quo est:Lvam pt'ompt.os <L 

fu.zer aquello serv.içu pJt' qnantia dez vozos 
menor. 

O '3R. H mero F'1 r.uo-Ag .~ra., Sr. Presi
dnnl;n, eis a IrnpL'On~:L Nacional de nuvo <~ 
ostondor• a mão ao Congrcs:'lo Naeiona.l, :d1111 
tlo petlir n .vos t•Õem\;os, atim elo solicit<tr 
novus a.ux.ilioR p:tl't.\ lmprimil• 2. 000 cx.om
plu.l'ns !lo ( '111l i!J11 I nlcrnacimutl elo Signaes, 
exige ~R:000$0110. . 

Não soi com qun àpel'fu:çoamcntos a di
t•ccção daquolla casa preptu•ou os ~.000 
cxcrnpl<tr·es da obt•a. cita(la; 1.r.tbnuo-sc d.o 
um cstl.Lbelccitmnto public.J, impnrtando 
tudo sem imposto, p~u·cce-mo um pouco 
ex;tgerall.a a quantia pedida, h;to é, 28:000$ 
para a publicação dos ~. 000 exempla1·es. 

Cada. exemplar a 14$ é nm preço exorbi
tante, ê uma forte S<tn Iria nu Thcsf•nro c 
não é muito que estejamos nós, que devemos 
zeln.t• pelos dinheiros publicas, a manifestar 
o maiot• cuidado, a maior att mçã.o, uão é 
muito que p ;·otostemos. 

O SR. I-b:NRIQUI~ BolWI~s-Ma.s V. Ex. 
deve lembrar-se de que o credito é pa.ra o 
pagamento de despczas jtí feitas. 

0 SR. BRICIO FILHO-Já que estou na tri
buna, Sr. Presidente, já qus e:;tou fallando 
da Imprensa Nacional, aprovcit.o <.t opportu. 
nidadc para salientar o pouco cuid:ulo que 
essa repartiç~9 consta.ntcment.e põe em evi
dencia em suas relações com o Congresso 
Nacional. 

Protestos teem sido lsvautados neste c no 
outro ramo do Poder Legishttivo, queixa.s 
toem sido formuladas o a dosordem a.Ui cou
tinüa, reina a, confusão. 

A culpa do que por lá. vao não é dos fun
ccionarios, principalmente dos pequenos. 
O rosponsa vel ê o Sr . director. 

Chamo a. attenção d:t Casa para. a ve1 ba 
que va.e ser vot<Lda. (Jiuito bem; m:uito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra,, ê en· 
cerrado em 2n. discussão o art. unico do pro
jecto n. 125, de 1902, aatoriza.ndo o Pode!' 
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B:wcuLivo a ubrit' a.o i\li ni~~erio tia ~IariiiiH~ip ; t,tl'i:rwn iJ !h ~"·'·' ·i:),::\ l.!:( L'Oj't. tl:1 N . S. <lo 
o Cl'o.~uíto oxtra.u•,limu·io do ~K: o:His , Jnl':L tm· On.-;r;, ,~· ··u 1ltJ S:t.II\~L Ca1;!t:1rill:t. 
gati:Joutu d;t pulJiica~o{w, na lmpronsa ~u.ciu · ~i . porúrn, não··~ ti!llll. dot\ção, ~i c~~o teL'· 
na!, de 2.000 cxe1nplarc~ do Uo;ligo Intcr·11 :1.· l'cno •lu racto JW!tcnc().. áqllJll:t igre,ja., eomo 
nal de Signctc,;, a:ppr·ova•lo c llL:J.OrlaU.o ex· s.: :~llcg.~. o padcc· ~ompcten tc pa·,·;1 tomo.t· 
ccutar pelo dccrotv n . 4.:197, de :ln r.le il.bt•il ~ ~ .nlwnimcnt:J 1io I:J.c~.o não C o Lr.•gisl;Ltivo, 
ultimo, tica1Hio :.l!liad;t :L V<Jt<tr:i\o, mas sim o J11rlinhtrio. 

E' som debato cnc:wr::tdo om 2-' diiCIISslio (lil {r:J' I'Osi lpida JidO Sr. l'ru.:drlrJ!i l,;, par u IJ '!C 
o artigo u nico do 11rojccto n. 2 11, de 1 9 ~l.2 , se 1·euti.::as~em as w•taçl1es , 0 on.ulo1· ,19·11m·da
a utorizn.ndo o P mler Exoc:rtivo o al.n•ir a,o 
Ministcrío da. Guerra o c redito oxt.rct.t.mHn,~- ,,J )J(<rn. c:m littltaJ' 0 P1'0rltm ameHLe ·) 
rio do 5:05'1876a p:tra pa.gamo nto do or<le· · Co:npa.recam mais os 81'6. Eni!as Ma.rUns, 
n:~.do ao mestrí\ de offic:m\ a.p:~scn '.ado do Raymundv Nor·y, Aul'elio Amor•im,P:lSSOS Mi 
cxtincto Ar.;onal d:l Guerra. uo gsta1lo do t'<Lntla, Rogerio de Mir:~n da, InJio do l:kazil, 
PoL"nambuco Thom:•1. Ant onio Francisco l:l:tr·· Antonio Bastos, Luiz Domingn<:>-9, Boze t'l'il 
reto, Oca.ndo adiarl;t a vot:u,:..'i.o. l"o•ltuncllc, Yirtilio Bl•igi<lo, l•'r•ancisco Sá., 

W sem deh:~tu Encor·r:\do em 2'' tliscu~~i"lo c) João J.op(H, l•:toy do Sorrz:1, l•'onsoc:~ c Silva., 
artigo uni.:o do pl'o.it~cto n. 2 12, tlr: I vo~. TcixPira. de S;i., Alfou:;o Cost•~. Oolso du Soum., 
aut.oriz:wdo o l'odet· Exo!:ntivo ·~ abl'ir• ;v> Rweir<~ t.lo Ly ra., ~ ~~mut'<lltlino Ban<lcira, Oli· 
l\oliniswt"io d;i I•'azenda. o Cl'Cd.i tu de 16:758s, voi1'a \';dladilo, Bu k fio Viann:L, Augusto de 
supplcmont1\l' :1 verb:~. !}' do art. 2.:> d;~ !Ói Ft·eim~. Jo.;1\ Monj·Lt'ti illl, Augusto de Vas. 
n. 8:!4. de 30 lliJ •lczcmbt'o de 100 1, 1icando coned!;)s, S:i. l•'t·oit·c, Ct•uvollo Ca.vt\leu.nti, 
adiada. a vot.u.ç.ão. O li v eira Figuoil•e.Jo,Ast•)Jplw Dutt•a,Ga.rnoiro 

I~' ~em debato oncorrJ.do om 2·' tliscu,;s'io de R•lr.cndo, .Adnlbel'to Fort•az, Camillo SOl· 
o artigo nnic.• 1lo pt·o,jucto n. 231, tlo J!JO~, r.ts F' i! h o, S:tl!ino I1:1rroso, Carvalho Brito, 
autorizando o Podot· Exccut.ivo a. 11briL· ao Mar10cl !lolgoncio, Pwlua. Rezende, Ga.lelio 
Ministct•in da. l\Iat·inha o ct•c:.litu cxtraOl•Ji· Cu.L'Villhal, ltobou(;<tli llu C<trvalho, .Jusé Loho, 
mu•io de lGô:i;, de dilterenç:L •lo vencimento.~ Cu.ndiJo ttodl'iguos, Rmlo:pno Mi t•:.r.nda, Et·mo· 
a que tom dil'eit.o o cx·Oil:Jra.l'io das oiiicinas ncgÍltlo de i\fora.es l''illw. ~arnario Antonio, 
de torpedo.~ e elcctricida.de .Jo~ú P.nCil de ll ;)rtc:licto de Souza., Lindolpho Serra, Lamo
de Cas ,ro, ficando adia.da. a votação . nha. Lin~. Elyseu Guilho t·mll, Angelo Pi-

&'io successiva.mcntu som tl J bat~ cncct•ra.tlos oheil'O, .r ames Darcy,Oomingos Masc<.~renh:t.~," 
em 2• d i.•cussiio os al'ts. J• e 2<> do projecto Díogo Fortuna c fi:.Jmem do Carvalho. 
n. 145, d :> 1902, auto1•izaodo o oovCl'no a 
isentar dos direitos_ll() importa~"'i.o o mato
l'íal importado pola. Int oncloncia. Municipal 
de Porto Alegre, pa.ra a.bostccim ento de a.gua 
bem como o materh1l met:tllico destinado â 
rêde de esgotos c illuminação elctrica. da. 
mesma cidade, ficando adiada. a voktçã.o. 

E' annunclada a 2a lliscus$..'\o do pl'ojcctu 
n . 146, do 1902, decl:Lra.ndo quo o terreno 
sito á praça Quinze de Novembt•o, de l<' lm•i· 
anopolis, no Estado de Santa. Cll.that'ina. , onde 
existiu o hospício dos padres lla Compa.nhia. 
de Jesus, parLencJ á igreja matriz da paro
chia de Flo1•ianopolis. 

O Sr.. 1\:loreira Alves - Peço a 
}la.lavL'a.. 

O §r. Pl'esidente-Tem a. rn.la.vra 
o nobre Deputado. 

Dci:ot~m de comp ~t·eceL', com c:r,Ústl p::n•tici
p·.uh , os S!'s. Julio de Mello, Wa.•1derley de 
Mcnt.l.onç;:;., Arthnr Lemos, Carlo~ de Nova.es, 
Urbano S11.otos, Guedolha. Mom'ii.o, Christioo 
Cl'UZ., Dias Vieit•a, João Ga.yoso, Tav<u·os de 
Lyra, !>aula. e Silva, Soare;; Neiva, Abdon 
MihLnnz, Ermir io Coutinho, Malaquías Gon
<;'llvci!, Co1•nelio d a. Fonsoca.,Esta.cio Coimbra, 
Pedro Pern:~.mbuco, Raymundo úo Miranda, 
Joviniano de Carva.lllO, Noiva, Fclix Gaspar , 
Satyt·o Dias, Pinto D:mtas , To!entino dos 
Sa.nt os, Bcrna.rtlo Horta, João Bapüsta, Bc· 
zatm>t, Pereir<t Lima, Pa.ulino de Souza, 
João Luiz Alve3, LCO:JC! l~iUío, Al•tllUl' TO!'· 
l'C.;, E.tmu•do Pimentel, Olegal·io Maciel, 
Candido de Ab:·cu. Carlo~ Ctwalcanti, Bar· 
llosa Ltma, Xavier do Valle, Yictol'ioo Mon· 
teíN o Alli'edo Vtu•alh. 

E sem N\Uso. os St'.3 . Hos:ttl!ll\h elo Oliveira;, 
Ra.ymundo Arthur, Sergio S1boia., João 

O Sr, M()reia·u Alves d iz quo, em· Vieit>a, Arthm• Orla ndo, Epaminondas Gr·a· 
bm·a o respeito que: lhe mot·ccom os honr~:vlos cindo, Euzobio ,;o 1\n.h·adc, Foli~hcllo Freire, . 
mombro~ ua Commi.;sã.o de 0 .-çamonto quo 1 Leovigild·J trUgnclras, Cã:;;tro Rebc llo, Ro~ 
:subscrevem o pl'ojccto .• em discussã o, võ-sc , dri ~·ue3 Llma, Eduardo Rmn:;s,Corrêa. Dutra., 
f.,rça.do a comb;ttel-o em nome da. Consticui-{ Aínerico J.c Albuquerque. Jil'ico Cocl!ro, Fi
çâ;Q, quo não perrnitto sejam leitos f<wot·os a i dolis Alves, Belisa.rio de Souza, Ga.lvão Ba.· 
ftualqner l'eligiã.o, uma, vez fl'Le so kc~ta. do j p~ista. Silv:~ Ca.stt•o, Lout•cnço Baptis ta.1 
mn<~. doa<;;<'\o de terreno jâ. cneorp ,)l';:v.lo ao Julio Santos, Viria to Ma.'lCa.ronh.J.s , UP,roanlo 
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Monteiro, Ribeiro .Junquoit•a, Poni•Lo Filho, 
F1·ancisc' Bllrnardino, Anthcr() BiJtcllto, Dct·
narues de F<lria, !Ionriq:uc r:lal Los, W cnccs
lú.o Braz, Domlngucs do Castro, Arnolpho 
Azevodo, Amaral Ccsae, l~l.,_mc~isco Maltn., 
Al!don Bapti~ta. Soares dos Sa.n~os, Marçu.l 
Escobar o Campos Ca,rtim•. 

tipulaçõus dos tt•ata.dos c conven{~ões.- não 
sejam entendidas CJmo referindo-se tambem 
aos espolios de nacionaos, porque !i evidente 
o é tLb~urdo, que sobl'(} espolias de na.cio
naes, :1rrccadado; dunt1•o de nosso propl'io 
pa.iz, hou ve.~5<l estipulações rle trJ.tados e 
convenções ... 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero lego.!, vae-se proccdcll' â.s votações tlas 
ma. terias coosta.ntu.! tla. ol'dom do dia. c das 
que se acham sobro a mesa. _ 

São succe&>iva.mentc sem debate app·:o
vadas as r edacçõ_eJ finaes · dJs projcctos 
ns. 17 A, 24 A, 67, 68 e 69, do 19U3, para. 
serem enviados a.o Scnn.do. 

E' annunciada. a discussão do p<wecm· sobre 
omemlas offerecidas i\0 projecto n. 6(), deste 
a.ono, que dou rcdacçãu final ao de n. 99, ue 
1900, rola.ti v o á urgan izaçã.o d<~ Justiça do 
Districto Fcdet-a.l. _ 

O 8r. Galdlno Lo1:.•eto-Sr. Pre
sidente, reluvu-mc a Ca.mara o to r de insisti!· 
em um assuropto que parece do S'-lmcnos 
importancia. Mas a redacção da Garoara tem 
sldJ tão malsinad<~. nc;tcs nltimos annos, que 
cu.não duvidarei per! ir a tolerancia d.a Com
missão de Redaccão o a benevolencia da Ca-
ma.r a para o que vou dizer. -

Ha entre as emendas que tive occasião de 
offerecer á. redacçlo deste projecto, uma. que 
não ro\3recea o acollllmento benevr•lo da 
Coromit~lio da R.etlucçãu e qt1e, eutre til.ato, 
no roeu humilde entender, não era menos 
digna. do favor que a illus ~ro Commissão 
concedeu âs outras emendas c obsernv;õ:)S 
'1 ue th·c a honra de offereooL' . 

A emenda a que me refil'V, Sr. P l'C3i
dento, é a. que nru.nda suppl'imir as seguintes 
pa.lavra.s da lett1·a. C § 5"' tlo art. 3• : q Como 
bens de ausentes comprehendem-se ta.mbem 
os espolios de n:J.ciona.es ou-estrangeit•os, rcs· 
peitadas as estipulações dos tratados e co"'· 
venções». 

Peço a o,ttenção da Cat)]aro. para o absur-du 
que -resulta desta phra.se no pr~rjecto <~:Como 
bens de ausentes, diz a disposição, coropre
hendetn-.sc hmbem os Cllpolios da nacionaes 
ou estrangeiros, respeitadas a> estipulaçõel! 
dos h-atados e convenções». 

Antes de mais nada, devo considerar 
osta. phraso, om ~i mosm1, e sem attender 
iLO pl'ojccto o ao vot"J da Camai'il. ; depois to
marei om considcra.çã.o o voto d!t Camnrn. 

O que aqui está, Sr. Presidente, é isto : 
c Como bens de ausentes comprehondem-se 
tambem os espolio.q rlc na.cionactl ou ostran
geiros, respaita.rlas as estipulações do.; tra
ta.dos e convenções.» 

A pt•incipio é preciso boa. vontade para 
flUO (l,3 palavras finacs -- · l'OSJ)()itadaS a.~ O!l-

VOL. lll 

Depois, Sr. Prcsitlcnte, o que esta phrase 
contem é _uma definiçiio que a.bran,je mais 
que.~ dofimdo. «Comprcheudem-se, di~" dis
pos tçao,_ entre os bcn~ de ausentes os eilpolios 
de nacionacs ou estrangeiros. ~> 

I-Ia. nestil. Càma.ra.. S t·. Pt·osldente, magis
tl'ados provectos (dü·igindo-sc ao Mr, JJa
min?os Guimat·ães), o nobre Deputado pel'lt 
Bah1a. é um dollcs ... 

O S tt. DoM!Noos GumARÃES- Obrigado. 
0 Sn.. GALI>INO Lotu;;TU- ... ha. a.dvogado:f 

oot<Lveis, h<L juristas, e ou pcrguntat•ia. si hii. 
nlguom quo diga que é jm•idico dispor ftue, 
como bons do ausentes, comprehenda.m·so os 
ospolios de naciona.cs u eotrangeü·os. 

Sr. Pt•osideote, puuor-se-hla. dizer quo, 
como ben~ do ausente~, comprehendem-so al:l 
herança.>. do ausentes ; roa~ mio G isso o que 
está_ aqtll. O que está aqut ó ouusa diversa; 
aqui se diz qns comprehendem·se como bens 
de ausentes os ospolios de naciona.es ou es. 
tt•angoiros, isto ~. quaesquer e~polios. 

Não é preciso, Sr•. Pr·esidcnte, rcmonta.r 
á. origem da. pa.lavra.-ospollo, não é preciso 
recorrer-se aotJ letnicons, como fez ainda. ha. 
pouco um illustra.do membro do Sttpremo 
Tribunal Fedel'al ; o que s~ quer dizer coro a. 
pa.la.VI'lL-espolio, o que se quer fazer com
p:·ehontler por• clla. são o; bens quo ficam 
pela. mo1•te do uma pessoa . -

Ora., Sr. Presidente, esses bens 11odem 
constituir uma. het'a.nça. jaceute, podem con· 
smuir uma. herança de que todos oü, pelo 
menos, algum ou alguns dos herdeiros es~ 
ausentas, pódem constituir uma heranc;a. do 
que todos os herdeiros estão presentes. 

Fazer Sr. Presidente, comprehender 
como bens do ausentes as bera.nçus jacentes 
e as em que os proprios herdeiros estão pre
sentes, parece-me que não é admissivel. , 

O Stt. PRESIDENTE-V. Ex. está discutindo 
a. roo.torio., o que não póde fazer. 

O Sn.. GALDINO LoRETO- Não, Sr. Presi· 
dente, estou discutindo as palM'l'aS da reda
cção o a redacção foi posta em dj~cu~lio . . 

O Sn.. GERliANO HAsswcuER..:...As p:\lavras 
exprimem o pensamento. _ 

O Sn.. lfAtDTNO Lonr.:1•o-F.' isto quo estou 
fazGndo, Sr . Presidente. 

Espolio comprehendc o que en acabo de 
dizer, L\ não pode se;• comprehendido en
tt•o u;; bens do att8cntcs c:'ldU3iYt\lllCDto, 

~7 
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pois que.- espolio comprohende, com? .j(t. l<:i.• o (jllO o Sr .. J•1i0 lhrba.lho dí~sc. (Líi.) 
disse, uii.o ~ú os hcn.~ do a.u~cntcs m:1s atod<L !•;i8 J.hi, St·. P~·e:-iden te; na· ucca~iilu em 
a herança ja.contc c as hot·unQas do Q.UG os c1ue a Camara te ~-e de votar a omonda d•.> 
herdeiros estão presentes. Por conseguinte, nobt•e Deputado Jlelo Piauhy, <lu qun cst..wa. 
no meu fraco entcntler,não podia c;ta phra.se do accoL·do com o p~nsu.mento do S- E:.:., 
porrna.nec_r.t•, como está. pedi a vo',açã.o por p11.rt.a!'l. A p1•imflil' a. pa.rto 
· Assim o entendeu o nobre Doputad•> pelo da emenda do S~· . Auízh> compz•ohondia a se
P iauhy, Sr. Anizio de Abreu, assim o onten- gu11da. 
deu a CommiS*'i.O especial quo don p:n·occr Approv:.~dtt a. pr imeira parte, cstaYa. sub· 
em fà.vol' da. cmondu. do nobr e Deputado 1Jelo .stituido tUtlo o dispositivo, que a. omeoda. 
Piauhy. m<mdava subst it u ir. As p \lavrt\S tlnaes 

A emenda. do nobre Deputado peto Piauhy foram r egeitada.s pm>que, segundo o parucer 
mandava, substHuir "tuuo o dispositivo da. lot· que ou ti nha cla.IJOrado, er<un supertluas. 
t1•a. C ~ 5 a.rt . 3°, que comprehendit\ dous Este foi_ o ponsamonio, 
periodos, pol' um unico pm•iodo. A omenrla. Ou o Sup1•cmo Tribunal entcnclia a. Consti· 
ilo nobro Doputa(lo pe:o P iaul1y era. precisa.. tuiç.ão como nó..; entendia.mos o, neste caso, 

S. Ex. disse na. em(md<L «substitna-se todo as palavras fioa.es da cmcn•Ia. eram simp'cs· 
o dispositivo pelo seguinte.» me'ntc su!)(lrllua.s, ou o Supremo Tribuna. L 

o soguintc comprelwndi;~ um unico po1•lo- tinha juri~prud.-ncia. di1feroote da nossa 
do. Qtta.ndo ti vomJs de 11m• pa.rccor sobro a iutét•pretação o u que aqui so fazia. era uma. 
emenda. do nolii'u Q;,putado polo l'huhy, a. in;renuidtHlo ora. lei in terpretativa da. Coostl
maiol'ia d;\ Comrnlsslio a. acceltou integral· tuic;o.iio, quo n:\o podia ter .for çn. obl'i~att~J'Ít>. 
mentJ. ptu•a. u Supremo Tr1lmottl dtt Republlca. 

Desse parecor divergiu apOMtl o Uoputado Nestas condições, pa.rncia.-mo inconvoni· 
que tem a honr:\ do fa.Uar á Cttmat·a. c ente quo ficassem consignui la.s esta.s palavras 
divergiu simpte~mente para dizer quo i~S n:\ emao,lu. do nolJrJ Dcpuhdo pelo Piiwhy ; 
palavras flnaes tia. emonda. do nnbro ma.s muito mais inco:Jveiontos seriam e 
Deputa.do pelo Piauhy Cl'J.In superCluas, pois são as pa.lo.Vl'as que const ituiu.m a. segunda 
esta.vam comprohendidus na pr1meit•a. p:u·tc. pa.rtil tlu dispositivo substHuitlo e que a 

Ellas constituíam ou urna. superfiuido.de, Commissilo de Rethcção que1• manter- as 
si porventura é\ jurí.~prudencia do SUIJI'Omo q 11n.es dc!lnem, como bens de ausentes, bens 
Tribuna.! Fcdoi•a.l est;í. de accordo com o no.;;so quo mmc:.t. podeL•iam ser definidos nem, 
modo do rm,ender, ou impor ta.•tn.m e m um comprohendid .... s como bens de ausentes. 
r emoque a. um dos altos pode:JS da Repu· E1•a i:%0 o que tinha. a dizer; a. Ca.mara. 
bliea. oro· sua a!t.-1. sabetloria paderll. approvo.r a 

E, nesta. hypothose, Sr. Presidente, a.inrla. minha. omen:la _ou rejeital-a. . De qualquer 
era. in~ouvon icn 'n qu'} ficassem etta.:J pata- moJo sú me resta. conformar-me com a de· 
vras no projecto. cis:W tla. Ca.ma.ra,ficand<1 feito o mou protesto 

No meu voto em sep<~ralo ma.nifllstei-mc conh·<J. a. phrase quE'! fui mantida apeza.r do 
abertamente pela. cilmpet':lnci :.~. da. justic-<~ voto da. 0.1mara 
local c fui, talvez, ma.is i.m'-'e que 0 nobt•a Não tcrminar.~i enteatauto, sem pedir a 
Depuhda pelo Pi:luhy, mais lonse quo os tt - - t á. 
Srs. Deputados que razom riU J.~í.ao que no tt onc.ao pn.ra a mcongeuencia que resnl ar 

~ -• d si a minha. emenda suppressiva não fot• projecto fiquo consigni.O,Ua a. i~posição qun a.cooltt~, . 

venho impugnando • Si a minha emenda não for acccita. o dispo-
Eis o meu paecccr esc1•ipto em i900. (U.) sítivo da lettra. c, do§ 5•, do art . 3• ficará 
Sr. Presidente, como disse, ainda ba pau· ass im I'cdtgido : 

co, este parecer foi escripto bm '!900 e em ·~ c) proced.er á. arrecadat;ilo dos bens !Ie 
. ·1902 publicava u m eg·rc!!;lO Mioistr., do Su· qofuntos o ansen tes e dos bens vagos, pro
premo . Trlbllnal FeQ.m·al um commentario vendo a rospcHo da sua admiaistraoli.o e 
preciosíssimo que tom recebido a consagr<t· apm•a.çlio . · . · 
ção dos doutos e que, com grande satisfação Como bens do \l.USentes comprehendem-se 
_pa.t•a mim, collS igua.va ~ iu terpL•ctaçã.o que ta.mbem os espolio3 de na,ciono.cs ou estrao · 
eu·lla.via dado nesse parecer. gciros, respeitadas as estipulll.ÇÕes dos t rata-

Não _gu et'O com isso díz.eL' quo esse parecer dos e c"nvonçõns.» 
:tosse uiq uur liuo pelo egregio tna.gi:sLrado dos I Pe rgunto : si os espolias, (1rtaP.sr1nm• ;1ue 
de m<d s alto S(l.ber de quantos se suatam sejam, ::;,'io bens de au,;entes, qua.es são os 
Díloquelle tt'ibUO<Il, e diu ndo isto, oão faço! bens de defuntos 1 · 
simi.o reprod.uzit• palavrc~.s que foram aqui A incon~ruencía pa.rcco-mo evidente, o 
profAr ida.so an no p:t~sa.do por .nm iltnstre provêrn rh~ m :\ inteJ•pretn.ç5.o d:td::t M vo\o 
Deputado que honrou estas cnd01ra::~ . I aa. Oa.ma.ra . 
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O J isposHlvo snb.:;r.i'ttido n~• S\l!1 p1·irnoira. 
pa.!'tc só fu.ll<~V<~ de büil:' de ausnntcs ; da!Ji 
a. definüJio mToana c insustentu.vcllb sogumht 
par·te. 

A emenda snbs:.itutiva do SL'. An i.zio de 
Abreu, porém, empregou a. phra.,o cla.ssica 
da.s nossns leis P<tr<t cornprehcndcr_ as tte

-r,tnça.s d.o n,mcnr.es o as hot·a.nr;M .]aconto~, 
isto é, bens de defuntos c u.mentes. 

Approvada n. pt•imeie<t parte tht emenda. 
do Sr. Anizio, touo o dispositivo fic<tva sub· 
stituido, sob pena do ticar·llm na mesma lei 
di~posições quo estão em Juta entre si. 

Tonhu dito. (JliHito vem; muito bem.) 

O S•·· Do•ningo,; Guitnarães. 
-Sr. !'residente. pedi a palavra p:tt'a uma 
simples e brave explie<Lç..'ío. 

Qmt11do hontem, n1J c<Ll'<J.der ilo Presi
dente da Commissão de Rcd:\,·.çã.o, pedi a 
attenção de Y. Ex. c'" dos nos~os illustrltdos 
colle;,ças para a questão susdtltdu. pelo ui
gno rcpt•esentante dó TJ:stadCl do l•:spit•ito 
Santo. a respciso da rodacc:\o <lu. lett•tt c, 
!ii 5° do a1•t. 3° do projecto quü refor·ma a 
justiça do Distt•icto Federal, eu disse tudo 
quanto suppunha bn.stt1nte para e~clwrecet• 
a ma.teria. Nesl.o momento, ·portanto, pouco 
Ltmho a a,ccrescent<J.L' ao que, a respeito, j<l 
m:puz a. esta illnstre as~embléa.. 

Teata-so de uma queotão muito impor· 
tante: a de dar ou deixar em duvida, co~nu 
:.üé agora, a att!'Íuuly:'i.o dus juizes de or· 
phãos, a compctencü\ ela justiça local, para 
a (l.I'L'eoadaçã.o dos espolias dos ntwiona% e 
estrangeiros." 

Dizia.-se que ess1 compatencia quanto a es
tes, estava sub-ent3ndida. nas leis vigentes. 

Mas a vordade é quo os tribunaes, quu.ndo 
pt•ovocadrJS pelas partes intorossad~ts, ~P. [H'O· 
nuneiavam orü. a t'aYOl' ora cont1·a. 

Foi para obviar a cs<e inconvoniento, a 
que tl11va lo;tar a interpretação das leis vigen· 

. ·te~, qne o projecto, a.gorn votado, definüt 
positivamente essa compotentlia, estaoele
cendo que entre os bem~ de ausentes, cuja 
arrec1daçã.o é da. eompetencia dos juizes de 
orph'iios, comprehendiaru-so tambem os ospo· 
lias de naciunaes ou estrangeiros, repeitadil.~ 
il.S estipulações dos tratados e cutwenções. 

O SR. GALDINO LoRJC'l'o- V. Ex. ou-viu· 
me com muita benevoleoeht .•. 

O SR. Do)nNaos GuuaRÃEs- Com a 
atLençãu quo ai palavra.• de V. E!!:. desper

.: tam. ( Í1poiados. ) 

O SR. Dom:-.ecs GUDIAUXt·;s- Acceito 
com m11ltJ pt·:tzct• qmtl•!IICL' ob~ct·vaçã.o llo 
illusu·e colleg~t .. 

O Sn. GAJ.IJ!:\0 LoRl'm - O projccto para, 
a roda.cção diz'' "'" de 'leflmLo.~ e mesent~:s, 
V. J.<;x. roz cumpr·ohendot• oól espolias do es
tl-a.ngeü·os, como boas llc ausentes. E os 
bcn~ de dcftmto, ? 

O SR. DoMt:>oos On.\IAL~ÃI's- Não foi a 
Commtssito c ~im a C:tma.ra. Nas palavra$ 
quo vou pl'ofcL'il', re;pondorci imp!iciiamen· 
to a Y. E:c 

St·. Presidente, a o.,se dispositivo do pro
jccto u tltguo llcptnadt) pelo E~t;tdo do Pi
<.~.uhy, o Se. Aui7.iu de Abr•cu, ;~p1·o.sen tuu 
tlln<t omcnd;t, concebiua. nestes ter H lOS: 
«S ~lb.1ti ttm·SC . todo O tlispo.;iti VO. p[J[O SC• 
gumte: «Pl'Oceder ;i anccadação dos bons de 
,[efunto~ causontes o dos bons vagos, pro
ve;,,[o 11 respeito de sua administt·açã.o o 
:~pu ração, ainda mesmo quo, quanto a espo
lio do estrangeiro. a ospodo E>stoj~\ prnvista 
em convenção ou tr(tta.do. » 

gsta. emenda f(li tlividida. om duas P<~rtos 
uo actl! dtt vutaç.:"w. 

Quanto ã primeira parte, quo accrescen. 
tava a tlispJ,iQ[o do ar€igo em questão, o 
qual sô se reforitt a bens de ausentes, a~ pa
lavra.:; «vens de de(tMtos a bens v agos» a Ca
mttl'a muito bem votou a f:wordessa emenda 
que suppria a dcfieieneia do dispositivo. 

Este rofol'ia .. so unica.monto tt bom de au
~entes e a emonda o ampliava a ccrescon tan
d.o-lilo~ as palavras bans de defuntos e bens 
vago.<. 

Ma~, quanto á ~egnnda parto que estabe
lecia ratlica.lmento o cont!'ario do que con· 
tinha o dispositivo do prujecto, a Camara a. 
rojCJitou como consta dtts aotas da Mesa..· 

O pr·ujocto clizi:t: 
«CompL'ehendemsc entre os ben~ doausen tos 

OH cspolíos ue nacionaes o ostrangeiros,respoi· 
tad<tS <ts disposições das convenções o trata
J.os_» A onwnda do 81·. Anizio · do Ab1•eu 
propunh:t just[l,mente o contrar io: 

•.. ainda m esmo que a especie esteja pre
vista o1n con vcnção ou tratado.>) 

Pa.recou á Commíssâo de Redacção que a 
Cama.ra, r~je1 tando a seglmda. parte da 
emLJndu. do S1•. Anizio, deix.ou intacto o 
dispositivo do projecto nesse ponto ; e, as
sim entendendo o conservou tal qual so 
achava redigido no projecto. 

Ago,'a., Ri n. Ca.mara, assim delibe l'ando, 
r esolveu botn ou ma.!, a Commissão não t om 
que ver com isso; a sua .missão é ·simples
mente redigir o projacto de accordo com l) 
vencido. ( Apo:ados.) 

O Sn. GA.LDINO LonETO- •.. que não te-
nho coragem de interromper :.1s obsQr va- O SR. GALDINO LORETO- Estas p<tla.vras 
9ões ,:.e V. Ex. linaes, segull(ló se vm•ifica elo lU13U v o tu lJlll 
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separado, esf..'l.vam compreltendidas na pri
meira pa ·.-t g; e oram, portanto, superiiuas 
e absurd~. 

0 Sn. DOMIISGOS GUIMARÃES-Si é absurdo 
ou não, oão me compete disc-utir . 

E' uma quostão vencido., o á Commissão só 
cabe fazer a. redac(:.ão, de accordo com a de
li beraç.ão da Cama r a . (Apoiados.) 

Dadas esta.s ligeil•as ex:plicaçõe.;, em addi
tamento ao que disso hontom, submet to-as 
á aprecia(,lão da Camara, parn. quo J.'e3olva 
como entender em s ua sabedoria . (Muito 
bem, muito bem .) 

Niuguem mais pedindo a llala.vra é' oncer
I'a.da a discussão. 

Em seguida e post!lo a votos c approvada a 
seguinte 1• emcndu, do St·. Galdino Lo1•eto: 

cAo art .. 2•, § 7• n. VJII : 
Supprlmam-se as palavrns- «pelo l'espr:

cli11o i• o/fiei a~ • ., 
E' annunciatla a votação da. seguinte 2a 

emenda, do Sr. G:\ldino Loreto: 
«Ao art. a•, § 5•: lettra. c : 

· Supprimam-sc a.s palav1•a.s : «Como vens de 
ausentes, comp1·ehcmdem·se tambem os espo~ios 
de nacionaes ou e;t,·angeil'os, 1·espeitadti$ as 
estipulações dor tratados e coMcnçlies . » 

Procedendo-se á votJ.ção, verilica-ge que 
não ha numero, tendo tomado parte na vo
la.ção 76 Srs. Depntados . . 

O sr, Presidente~ Não havendo 
· numero, vae-se procede1• á cham:vla. 

Procedando-se á cltamada, v criticrt.-se te
rem-se ausentado os Srs. Eaéas Mar tins, 
Jos.é Euz:ebio, Rodrigues Fernandes, Frede
rico Borges, Gonçalo Souto, Peroit•a R!lis, 
Affonso Costa,. Celso de Souza, E~mora.ldino 
Bandeira, Elpidio Figueiredo, Atroxeltas 
GaJvão, Tosta, Vergue de Abreu, Marcolino 

. Moura, Moreira. Gome~, José Monja.t•dim, 
Heredia de Sá., Mello Ma.ttos, L[l.uriodo 
_Pitta, Henrique Borges, Cruvello Caval
canti, Mauricio de Abreu, José Bonir<lcio, 
Gastão . da. Cunha, .t,..stolpho Dutra, David 
Campista., Camillo Soa,ees Fillto, Carlos O t;-. 

.ton.i, Nogueira, JesutntJ Cardoso, Vàlois de 
: Castro, Fcrrilira. Br<l.ga., .José Lobo, Alvaro 
rlA Crtt'valho, Candido Ro"drignes. · Az:ev'edo 
Marques, Joa.qu:m Teixeira Brandão, Cesta 
Néto, Aquluo Ribeiro, .Tuvenal Mullcr, An· 
gelo · Pinheiro, Domingos Masca.renlla.s e 

· Diogo Fortnna. · 

O Sr. -Presidente- Responde
ra.m-.á chamada. a.penas 76 Sl's . Deputados. 

Ficam adiadas as votações. 

Pt~.>sa.-se <t nio.teria om discussão. 

O Sr. Pre!!!identc - Continría ~-~ 
2n d iscnssíí.o do projccto n. (.16, de 1902, do· 
cla.ra.ndo que o terreno sito ;t praça. Quinze 
do Novembro, do Flori::mopo li~ . no 1!:.-Jta.do 
de Santr\ Ca.tharina, onrlo oXi-itlu o ho~picio 
dos l)ll.dt•.-;s da, Companhia. do .Jesus, portonco 
á lgreja. m.'\tl'i z d.:.~. pa.rochia de Floritmo
polis. . · 

Contiuúa. coro a palavra. o 81·. Moreira 
Alves. 

O 81•. M o reira Alves (con ti
'wamlo) faz looga.s oonsidera.ções sobr.e a 
ffiê\t'Jriu. o termina. declarando quo não S() 

t ra.ta, de mna. questão de religião, mas de 
justiça e de compotoucla.. 

0<1tholico que fosse r ecuswio. u seu voto 
a.o pr ujecto . (Mil ito bem ; muito bum.) 

t;> 81•, Fra.uel~eo ' 7eigo, como 
relator do pa.reco<· da. Commiggão, sento-&o 
fo rcado a. responde!' a.o i! lustro Deputado 
por' Pcrna.mbuoo que acaba d o deixar 11. tri
bunn. e a todos aqucHes quo, com sons apartes, 
toem ·atacado n project·), enctu•,;.ndo-o !:!Oh o 
ponto de vist:~. l'Cligioso, e que vêom no p1·o· 
j ccto uma espoliação aos direitos cln poder 
publíc•) e um at;cn \o.rlo . á. Constitu ição d'l. 
Repub!icn.. 

l•'elizmentc pótle assegurn.1· que a Cl)mmis
são de que f~z parte C que USSÍ.I(UOU O pa.l'O· 
cer é composta de espiritos lucidos e sabem 
muito bem respeitar os direitos da. Repu· 
blica. 

O nobre Deputado que acabou de com ba
ter o pro,iecto não leu oom a ttenr;lio o pa
rccm• da Commis:;ã.o . 

NiLo so tra.t a a bsoluta,monte de uma. doa
ção a fazor, nem ma.uda. o p1·0ec:o iucol·
pol'at' terreno.-; a uma, cot•poraçao r eligiosa; 
o caso de que se t1-ata consiste no se
guinte: 

Em meia,dos do seoulo XVIII, por occasiiío 
da expulsão dos jesuíta~. foram confiscados o3 
seus bons e o governo portuguez deu-lhes o 
destino que l hl,l aprou ve, e D. Jo3~ I fo:~ 
en tão doação tlos-terrenos em questão com 
a igreja. e uma.. casa, que era do nabHaçáo do 
viga.rio. á rcsp~otiva. irmandade, tomando 
es~ posse sobmne. 

Pll.Ssaram-se annos e estl-a.go3 foram-se fo.. 
zen do n 1. igt•eji\ o na ca sn., a tó que tlcu.ro.m 
a.n·uina.dtis . 

Entendeu, então, o inspector da fazenda 
de Santa. Ca.tharioa inJorpora t' o ter reno ao 
patrimonio nacional, o nesto sentido fe~ 
oommuniea.ção ao Govet•no, do qual fazia. 
par ta o VisconJc de So.puoa.hy, que des
a.pprovou este aeto do inspector e .mandon 
que fosse rospaitado o destino di\ doação até 
que a A.'li3ellibl.:.:J, Geral resolvo'lSo aol>ro o 
C(~SU, 
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A~siru, ficou a quest:"io ~usponsa, pel:~ in· 
compotencia quo o ('lovorno rcconhecen p:tra 
rcsolvcl-a, entrogn.ntlO·tL ao Poi!0t:' Logis· 
l~tivo. 

do d iJ·,~ito <tW1 St' 8.llng:1. ·~ :1. :v·•: :to d r~ r ri r in 
dlea<~n.o po;•;tnl:n a .r11~tka l·'<d•wnl. 

Nós não po(lnrernn~ m;bHla.r i! t\~!O.'\ r!P:1tfl. 11:1· 

tut'eza., até p:n·q11n nãu potlcmos t;e l' a l:w· 
gucza do;; procesSe», onde so cxhihu j, ,JLJ•, o 
gun~ro do pro1 <.L, tu;tomuuhtta, ol,c . 

Att1. ugot•a, na(l;~ foi l'csolvido. e como este 
poder na.o Rofft•c con~inuit!atlt) em 'ilas fuJH:· 
tües, tom f·.ll'çommcnto IJIW de::idü· o e.1so 
I!UO ostt't sujeito a sua dr·.li!icra(;'í.o. 

Nii.o.lut., p~is, a.ltian.;-a. entre .1. lgrt'ja. c o 
Estado. 

O l! ue se pode c o projecto corrccilc t~ o 
roconlleciruento de um tlíreito que lhe l'oi 
a.lfccto pelo Podcl' E:wcuti\To, o neste caso 
a competencia ua Camara é incontesta,·el. 

N5.o quer continuar a defimder o seu pa· 
recor. para evitar o tumulto que tomon a 
discussão; conclue, pois, a sna dercsa. do p:t· 
rccer, certo de que procurou bem dcfend.el-o, 
e tie que ll Camarn C8tá no seu direito, em 
se pl·onuncin.ndo sob~o elle. (llfttí!•) uem; 
muilu bem.) 

O Sr. Presidente-Continüa a. diS· 
cussão. 

o· Sr. Gerotano Hassloeber 
..:..._ Peço a. palavra. 

O Sr. Pres idente-Tem a palavra. 
o Sr. Elysou Guilherme, que já sa achava 
inscripto, 

0 SR. GERMANO HASSLOCl!ER- Pedi a pa
lavra p11.ra fallar contra o projeeto; tenho, 
portanto, prefarencia sobre o 8r. Deputado 
p,orSanta Ca.tharina,, que vae fallar a favor, 
do mesmo modo qua o boor;Elo colloga quo 
acu.ba de deix&r a trilmna. · 

O Sa. PRESrDENTE-V. Ex. tem l'azão; eu 
havia dado a pa.Lavt•a ao Sr. Elyseu Guilher· 
me, que se achava ínscripto ; mas; um .. vez 
que V. Ex.vue falhr contra oprojecto, tem 
a palaVl'a. 

O Sr. Germano IIa,..f!llocher 
começa. decl:trando IJ.UA não é pelo lado da 
r eligião, mas s \mplesmcotc pelo da. ve1'dade, 
que vem euc:war o pro,jecto. 

O que lhe parece que s~ tem a apurar é si 
deve a. Camal'a resolver o a,smm pto. 

Parece-lhe que tal nã.o se devo da.r ; pol'
gue,de3de que o Podet• Legislativo assim pro
oedPr em um caso como este, om qne so tt•ata 
do mataria contonclosa, do' aparal' dll'eitos, 

· invade a competencla do Podet• J rrdiciario. 

Não tt·atu, 11ui.-:, 11 •)l".uhJL' •I:L i ? l '~'J:.. , ntliH 
de seu~ pl'ivilugiu~, c, ~i d;i ttua.lllUUl' :.u·tlot• 
ao deb:tte, ó 1)ara coutba.tcr o r cqutJrimento 
do um víga.rio, que a.ttl nom t em competcncia 
p:tra l'eprescnta'L· no caSe!, 

g· por toilas estlls razõus IJ.He se oppuo a. 
que a Camara tom" couhocimeoto do assnm
pto do projJcto. (Muito ilr:m ; muito vem .) 

O Sr. IElyseu Guilberme diz 
que o Sr. Germano Ha.s~loche r não conseguiu 
derrubar os at';l'umeotos do relator do pa.
recer (la, rommissão. 

O assumpto é muito simploa c muito faoil 
a solução. 

Tra.ta-so de uma. restituição úo um ter· 
reno pertencente a uma pu.roclli<t de Sant a 
CatiHLrina dosdo tmnpos immemm·laes. 

Em 1833 foi pet•turha.da os ta posso por um 
acto de um representante do Tilesouro,o qual 
não prevalotleu, por to r o Governo mandado 
observar o destino a que estava applica.do o 
terreno até a resolução do Poiler Legisla· 
tivo. 

Este acto, portanto, reconheceu o direito 
da pa.rochia sobre o terreno. 

Não é exa.cto que so trate de um facto 
r.ontencloso; não se trata de litigio, desde 
quo o Governo reconheceu :~. posse que man· 
dou ma.n11teniL' ate·sJr resolvido pelo Poder 
Logisla.ü vo. . 

Argumenta. com a illcga.lída.de (lO a.cto que 
inscreveu o terreno como do proprieJadu do 
E.~tad·o, para demonstrar quo só ao Poder 
Legislativo cabe discrimimu• qnaes os bens 
nacionaes. 

Diz que a ques~ão de fórma pouco im· 
porta.; trata-se de restituir bens incorpora
dos illeg<:Llmente a.o pa.tt•imonio nacional, 
para. o que tem competencta. o Poder Legis
lativo; o, cnã.o sendo, como não é , uma 
questão contenciosa, não comprehende como 
atteibuil·a da eompetencia ilo Pode1' Judi
cittrio. 

Conclue declarando quo será uma. ver,la.
deira iniq1tidade, um verdadeiro ãttentado, 
si este projecto dohar de ser aeceito . 
(Muito bem; muito bem.) 

Retirar a est e esta. competoncia é offendor 
a Qonstituição da RepulJlica, pow1ua.uto tra · 
ta-se de liquidar questões ile posse c domioío 
de teerenos e se quer fa.zer favor. 

No caso é a, l'ostituiQão quo se pede de 
um t erreno, de que se diz ter ost~o de posse; 
em tafl.'\ 1\!l,Sil.'\ o qne 1:\ah!': pal'a a líquidrtção 

O Sr.Dernardo de OamJ.aos (') 
-Sr. P1·esldeute, á vi~ ta de a lguns ap:trtes 
qtw dei quando orava o nobre Deputado por 
Pernambuco, julguei do rnen dever v ir á. 
tribuna, e S6l'éi breve . 
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O pt·o.joct•) , t3 fel'c-~e a. nm potlido !bit> pelo 
f a. bt•i ·1 uei I'O da p~triloh ia, tln N o <~a S:mh•H'a 1io 
Da.>torro, om I'Cin~ún 11. um toJ• •·on:l 1[110 lho 

· to i dm~du por cart<t !'I~~ ia tf,, I 1 •• Just'~ I. 
O ~R. Barc10 l•'Jurn - V, Ex. eull.o,~a n. 

qunstii.o no b;>m t!,l'l'ono : um prJLlhl:>, 

0 S!t. B ERNARHJ l !E CAMPOS- E•sa doa
ção J'eih por o. Jo~ú [, por .cart<t r tlght, 
con~tituia, pelo nosso diroi &o a ntigo, um 
vcr!ladclro dn·cito a.dquil'ido . . . 

O SR . ELYdEu Gull.m:Rm: - Ap:JiadJ . 

nü•> so pódo ato.c:~l' qunesrtum· outras, mi1S, 
tl'at:~ndo-se do p!'oprie1I:Ldn, t t·:~ l;n.n llu se riu 
dir.•íl;os ail•Iniridos. a. ig-t'<Üi\ Jlt'•dn Sll tlit·igit• 
:tos potlut·u~ public · ~ culllp :Jton tc~ tmr·:.~. l'rLZIW 
vnl Cll' sou.~ di t•oi r.os, tlo mo~mo modo q 111.1 
qualt[tll'l' rm~t'IL po:~~ 'IL ,inl'itlilJ;t, rpnlrptor 
outt·;t associa·:ão qne iunh:L poJ-son:t!irl:.Lrln 
jurü.lic.:L . (,1poi<ttf.o.~ .) 

IJevemos, portMto, encarar aqu i a. igr1:ja, 
nã.o como l''!pt·e.>eut;Lnd~ uma rc ligiã.o, não 
como t•cpt'O~C lltando tuna in~ tit11ição l'eli
giosa, m as unicamente como uma. po~so:t 
Juridica, que vem r ecl:tmar em relação á stm 

. O ·SR. BERNARDo DE CAMPos- ... o pelo propriad;.t.U.e, em rel~.tçilo aos seus di••oit.::·s 
regimep jm·Jdico esta belccid J pela nossa adquiridos. 
Constituição tambem o é. . . Si a. parochía. do Nossa. Sonho r 1 do Des-

0 d~eretu n. 117 A. de 7 de j rtneiro dn ISOO, tm·ro $8 dirigisse ao Congt·es:>O P:trc\ pellü• 
n o nrt. 5•, se me não falha n memoria., os- que lho do:tsso esse t erreno, en tã.o. sim, 
t:J.heleoe quG a. todas a.s i,qroja.s c C->rpora.çõGs seria d:a cornpotenci:\ do Podo r Lcgi ;: l~ti vo 
r eligiosas so devia. Ncouhecm: a p Jrsonali· r·esolvot• o caso (apoitcclos), pot•quo e lle 6 o 
dade jut•idica., m'lnlcndo·sc todos os seus ha.- unico que pMo a!ícoar ou d ispor dos bens 
veros actuaes sujeitos ás le i~ da Cjrp->r açãu n:.~.cion :es ; mas não se t1·ata de um pedirlo 
de ?Jl(70 .mortCI , ti na! este ua. di.~po~ição que de· de doação, t ra.t L -S~ do rc~onbecimento de . 
p ois desa.ppa.receu em fuco dtt no~sa Consti- um direito adqnit•ido, de u m diraHo j á. 
i uição. existente . 

Este decreto do. Governo Provisori·l, ntt- Si assim é, we p:weco q_uo só ao Porlor Ju-
me:o 117 A, de 1890, respeitou t odo.s os l>~ns, diciario compete t t·atar dll. questão; porque, 
t odos os havct·es que u.s igrejas c corportt- si o Poder Logisbtivo va.i tra tar de resolver· 
ção .roligfosas até a.quella. dat-:J. pl>s:Snia.m. sobre si o individuo .1 tem ou olio a. proprie-

Portanto, t :mdo esses t Grrcnos da p:u·ochia da.J.e sobl'e tal ou tal objecto, ou em uma. de
r..o D.1Stfll'ro sitio incorporados ao pa.trim inio manda.. ou em uma r eclamação contra. o in
n acional e se c!les per tenciam, como de facto divilluo B, si o Poder Legisla tivo vai resol
peta doa~.ão feita., á paroéhb, o Governo vot• esta ctuostão, pergunto, o que fica. ao 
p raticou uma. illogallid~le, um L. arbitraric· Poder Judici a.r.io ~ 
d1tdo contra uma. proprtodadc o~nstonte, can- Na.tura.lmente d:n-so-ha urn!'. ana1•chia, 
tra um direito adquil•ido. uma 111vasU:o ile attrlbu i~lão do Poder Judi-
. Qra, st ll.'lsim é , ~i o fu.bl'.iquoiro vem ex- clario pell) Poder Legislativo. 
act.1.mente pedir ao Congresso c1ue resolva Ora , nü.l devemos ser os primch-o3 a e vi
sobrJ a pos~e desto torrono, vem elle j'usta- tar i:;•,o (apoiHdos); devemos. estabelecer as 

, ·m ente pedir o reconhecimento do sua. pro· ~ttrihuições de cada. um dos pode1•es para 
p't'ledade, e p:u•a isso não é competente o exidtit• a ha:·monh cnke clles . Si o P·Jder 

:Podet· Legislativo. ( Apoiados . ) ~gisla.tivo fôr o primeiro a. qu~b:'ar essm 
Nem se podia dizer quo CSd:l. compe~neia harmoHia. ontr~ os p<Jderes publicJs do Esta 

havia.. sidJ creada. por um acto dJ Poder Ex- do, o que f"l'iio os ou trQs 1 Da.r-se-ha, neces
. ecutivo, porque o Pod.e1· Exocut ivo não é saria.mcnte o entlicto entre elles. 
comp:'ltcnt~ plt'J. crea t' attribuições , Portanto, si se tt•ata, não de faz · ~r doação, o 

Não sei si meu pensamento fi·~ou b3rn que tamb:un o c~ngrosso ,Naciona l não póde 
Claro. frL1.CI\ porque existe a sep!lrMãO d:~ ;greja 
. . ;yAR.IOS s.r~s. DEPUT,\nos _ Perfeita. do Estado, o a igreja n:\o póde vir fazer um 
irierite . pedido nesse seu tido ao Congresso, porque 

seria o Congre= remmhccer uma religião in· 
O SR. BERNARDO DE CAMPos - - Preciso teira.mcnte separ<Vla. do Estado, salvo se a l· 

deixar bem claro o pris.na. pel-J qual encaro legasse que a. doação era par i). fins ~a instt•u, 
a questão. cção, ou fins beneticen t.es; dizia. BII, si se tt•a· 

' Sou catb.})tco, ma.s .nesta qno;;tão t rata SB ta, não de uma doaçã o, ma.s, do reconheci
u nicam ente do principio j urídico. Si se tm- monto de um direito, é matar ia que não 
ias ;e da. igreja, da. I'eligltto catholica pro· comp~t~ ao Poder Legislativo, e uosta.s con· 
priamente dita., eu m~ levantaria. para. de- (l\ções, pa.ra. terminar , declaro que voio con 
fendel-a, porque entendo que, si a Constitui- ti-a o projecto (c!poia ·los rJus S rs . llricio Filho 
ção esta.boleceu a plen ~ llbel'dade do culto c l e Th omaz Cavalcanti) não porque s.eju. c·.ttll.o· 
separou a igreja. do Estado, oo.~te recinto nào 1ico, . pois ll'H\ penso C[tle · ~ ffi J rai pregada. 
se póde defender uma. r eligião, assim como pela igreja eatholica é lliDá mo.t•al sublime, 
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é urna mural pur;\, o ningnem póJ, ~ so jul
gar d(:.~honrado por scguil-él ... 

O ~lt. Mou.r,;m.!\ /u,vER-IlP r!nrl.o; ningtH~m 
tlic.so i;~o. 

O SJL Hn:ltNAtwo 111: CA~II'OS-- ... ma.spoi'· 
rtllO onton<lo que o Po•i:lt' Lngislal.ivo n:io 
t om compct.enci;~ par:\ l'osul V O L' u caso. (.lhfi
to /ic1n; .muito bem.) 

Fica. a. discnss:io n.di:td:L pBIJ. lwl'<t. 

Yão a impt•lmil· a.~ seguintes 

REDACÇÕES 

N . 44 A- 1!)03 

R etlacçt7cJ pnal do ,ç,;b$li/.lllivo d11 C<lilll!I'Ct ll"s 
JJvputw/.os cw J•rnjcdo tio 8 cn,ulo , qrw ttlw c 
a:J .llini.<lerio d" J•rst;ço e Netr>d ··.< .Tntr,. 
!'Íw·,~s o r:n:rliln r.rd>'liJ) rt.linari:~ rl~ 4!Jl$fl88, 
.Jla;-o; pagam1mto a um jMIId r o, tlüj,dJL· 
sudo com lodos o~ 1lcnr: imc >ll os c: a , , ,n 
r;c.n tirmo, loya1· r'l'e<<dn; twlo em ·'Virt•tde du 
dalibel't'Çlío elo Senado rfrJ ü de drJ ~v1nbro 

"~ 1002 

O Congl'esso Nacional resolvo: 
Artigo nnil:u. Flc<L aoct·~o a/1 MinistePio 

da. .Justiça e Negocios Interiol'es o credito 
extra.Ol'.iin ~trio uo 491$088, sendo 274$430 
para pag:1mento dos vencimonto3 llop~rtciro 
d;t Sccrctn.ria do RenMlo, ttispen~a.do rio ~rw
vico corn todos os vencimentos. c 216$658 
para. pagn.monto de urn continuo da. mo~ma 
secret aria. logar cre:l.do, ambos a. contar 
<lo 6 de dezembro de WO.\!, till\i~ da. t'eso· 
lução d;~quelta. Casa. do congresso que de· 
ctoetou um e ouLro acto, a. 31 !lo mc~ 1no ll!OZ 
o a.nno; revogadas a.s disposiçõ:H em con· 
tr..tr io. 

So.la. das Commissõe3, 11 do julho.dc 1903 • 
. -Dominyos GuimaYties. -Jfat10et Pu f r;cnr:io . 
--~frn·mene!Jildo dll :llumes. 

N. 45 A- 1903 

Re!lacçtío (i:nal do projecto n. 45, deste anr~o, · 
que cmloriza o J>,.e~idente da Repnblica. a 
alwir ao Jlíniatm·io di( J~1sliça o N•lffOGÍrM 
Ir~-t·erio·res o c!'eclito e:,,tl'aGI'dinario de 
4:200$, e?n mt.1·o, pam attencler d dr!speza 
com a manutcnçt71/, no estJ·;mrJeiro, com o 
alw nno rl(t Escola Polyt~cTmiea .tlsdrulml 
Teixei1·a ele Sowm, qu.e <:m 1_901 nhteve o 
premio de que tJ·ntr.t o Codigo de Ensino 

O Cong rcsw N:.wional r esol-ve: 

Art. 1.° Fie-• o Pr~irlcncc da, Republica. 
au Lorizu.do a alJril' ao Mi nist •rio da .J ust iça 
o Negocios I1Hcriorcs o c1·eJ.ito cxtr.wrdi· 
no.1•io de 4:200$, ·em ouro, pa.ra. attenum· ;\ 

tlcsprZ<L com a ma.nut··ll(;i\o, no rs tmogeiro , 
<h alumno tia. 1\~c·.i)it Polytnchnic<l A;;drul.ml 
Toixoit·r.t tlc So· tzJ., <JnC, 11:J <1 nno lectivo do 
1901, ob tovo o pl'emio insl;itni1lo pulo ill'~ . 221 
fi'; Co li:;:o dus lnsti ;.nt0s Otfidaes de Ensino 
S ll jlut'ior O oOCilllfht• :o, 

At• t. :! . '' Revogam-se <\S tlisposiçõr•s em: 
cunL!·,~rio. 

Sa.ln. d:\S Commi~süns, ll illl .inllt;) <lo 1D03. 
Domiltt!OS I ;,.:·man ícs.- J!tw<.wl /<'nlt icnt.:io . -
[ienmJ;w;!iÚlu de 3lol·rws. · 

N. 47 A-1903 

nvrfaq ,,ío {t11a(. tln Jll'" ) eCIQ >l .• d7, dt).~/e anHJJ , 
'!"~ tllt/ori:.u o p ,.,,si dr:nte tlu N.:]m!J/in~ " 
<thril· ao .lfiHi .,t<:J'io iltl. .flls/ içt.! e Nc:ftttd tm 
{ l>krittl'iJS " "~'"'' ;r.o ~·'L>·<wrtfimtl'i" de 
4: 000:-f. , "e'"'" 2: ií to.::. 1'"~'~~ atlellllm· d 
tlr: .~[u·;;,l t'l/111 r.l llt!''l·icaç•io rltl «.V••mol'hl 
Jli.~ t"I ' Íç rc• rln f·i•e.,(t/1.1!/() rfe .ll•!•licimr da 
Balr ia, ·•·e/ol it>a a11s wm:J.ç rh~ 1!11!1) ,; 1:lr!l , 
C ~:.'JGOA t~om a (la «&ui,'(/t.t tio~ l'u r .'wS,•, 
tla 1lif!.~liÚI l ' i iG•tl<(,c r/r; , <'rllll'l.'l'lll:fiiV ao aiii>U 
ttc 1!JV2 ., 

O Congro.~~o N•lcion;t.l resolve: 

Art. I." Fie\, o Prc.;iltente J.:J. Rcptthlica. 
<wto t·izo.do n. ttbril· no é'vli uistol'io d:1 .r usti1;:~ 
c Nogocios Int()l'iure;; o crmiito nxtru.r.mli· 
ua.ri0 de •1:900.-i;, scnd·1 2:!>'1!1 p:tr<t <tit.on
d.et' á flospc7.a. · com a. lmhlic:1çii.o d:J. <<Me· 
moria I [is torica.» Ú<L l•'a.culd:ule Je Mediei na. 
da. B:~hi~ . t•olativa aos :J.nnos do 100[} r. !901, 
e ~L'l6S:1$ com a. «Revista. dos Cut'i'OS~ , · tla. 
mesma. l•'aculdado, concnrnontc tw anno de 
1002 . 

Ad. 2. • R.cvog;~m-se as disposi çõo~ om 
coott:a.rio. 

Sa.la. das Oommisslícs, 11 de julho do 19Q3. 
-l)omingos GaimaJ·tiC<.- Manoel Fvlgencio. 
-llcl'li!CIW!Jiltlo d e Jll01·aes. 

N, 74 - 1903 

Re,Zt.t cç~1o final do p1•ojecto n. 11.'J, ele 19Q2, 
9tw l tttlOI'ÍZ'' o i'r~sidente da Repltbtica a 
ali!'i1· ao Jllínisturio da Jus/iça e Negocios 
I>·lt"m•i · :1·a.~ o c•·cclitn el'll·aortlinrt.r,:ti tltJ 
4:200.~, <tO cambio pa1·, pro·rt 2wcmío d() 
VÍII!/'Jm an alttmno da Nu:ulclnr.l~ rla Mi:di· 
cirw da Bahia An!oni{} do l'1·ado Vatladan s 

O Congresso Na.cion J re~oll·c : 

Artigo unico. Fica o Prcsiücnl.o cht Ropu
blic <~ a.utol'iz;ulo ,; a.brir ao ~iinist,erio . da. . 
JustiÇ·L o Nel{ocio.> l'1terlo:·os o 1.\l'cdlto .ex:· 
t r·aordina.rio tle 4:::?00$, :10 ca.mllio p:1:·, para. 
pr.?miu tte viagem a:; !1-!wnoo ~a l•':lculllade 
de MocJicin;~ da Ba.bw. An&onw do P1ado 
Va.llarlal'<ls , formado em l!l!J2, de accortlo 
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r.om n rll~J'Kli'ILil no tu·l., f.l'.'l tln O()jll:.tn tlo~ 
Instituto!~ Officl~ul~ dn Ru~illo Supt~Noa• 11 So
cunda.rio, om Ylgor ntt lt'JJluhllo~ ; l'nmndo 
as naccsso1rias opcr<lçuos o t•m·ouo. . lt~~ 11.~ dts
IJOSições om contra.t•io. 

Sala das Commissõas, ll de julho dG 100:1. 
· -Dom~ngos Guimarii'es. - JII!nosl l"!tlrtOIICio. 
-HernwtMgildo de Momes, · 

N. 75-1903 
Redacç,ro {l11al elo 2woj,!cto 11. 318, d!l 1902, 

tt ue p'I'01'0!J<I p91' wa am10 a licollçll em cujo 
,qo:ro se aclta o 4• escl'ipturm··io da 5 <> di, i
s<!o d,t Estt·aàa de F6l'ro Oent1·<!l do J)ra; it 
Joiio .;iltgusto .tlnltm os de Ji)·citas 

O Congresso Nacional re30lve : 
Artigo uoico. Fiea. o Presidonto daRe

publica. autorizado a prorogar por um 
a.nno, com todo o ordenado, a licença. em cujo 
gozo 119 a.cha. o 4° escripturario da 5a divisão 
da. Estt'ada de Fm·r.> Central do Brazil João 
,Auguato Antunes de Freihs, afim do com
pletar o seu tratamento onde lho convier ; 
revogadas as disposições oro contrtwio. 

Sala das Commissões, 11 de julho de t903. 
-Domingos Guímw·,res,- M1moel Pulgencio. 
-Hermenfl[Jildo rle Jlio1·aes. · 

N. 76- 1903 
Reàacçúo final do p1·ojeclo n. 872, de 1902, 

gue autori;C! o Pt·esidente da Republica a 
abrir ao ilfi1<isterio da Fazenda o cr edito 
ea:Craordinm-io de 84:75 5 $110 p m·a pa[Ja· 
mento do oap~tão Jose Ferreira dos Santos 
em t>irtude de se~ttença passt:~!la em jut.::_ 
gado. 

O Cóngr.1sso Nacional resolve: 
Artigo unico. Flca o Pt•esidJnte da. R.e· 

.publica autorizado a. ó.brir ao Miniàtel'io 
·. 4a. · Fazenda o cre.uto extraord!na.rlo de 
, 84:755$170, em execução de sentenca. pass:tda. 
~ em julgado em favor do capitã o José Fer -

reira. dos Santos, fa.zendo as neeessa.rias 
· .. operações; raYogadas as disposições em con-
trario. . 

Sil.la das Com missões, ll de julho de 1903. 
--Domingos G~imarães.-lJfanoet l!'u~gendo. 

· · · -Hermenegitdo de J"I'Iwaes. 

:N. 77-1903 
~:''. Redaeção final do Jll'ojecto 1t . (/80, de. 1902, 
:: · que au!orizcr.. o Presiclente da Republica a 
~: p1'0l'OQt1.1' por mais .~eis me.ces rt Ucen.ça em 
~,f. c~jo gozo se acha o ancru·te{JQ.do do dr.posilo 
· · ·da 4• di'l!isüo da Estrada de Fel'I'O Central 
•; · do Bra:oil ·/;Ianoel Ctmdido Oo1·dei1·o Dias · 
• . ..;,. 
~' · .O Congresso Nacional resolve: 

Art igo unico. E' o Presidento da R.opu
blica n.uwrizado a. conceder seis mcz!):; de 

liccnc:.a, ('Ofll o dona. :o , a.o St•. Mn.no:1! G~U.1· 
1lillo Cot•,lní:·o Dil~~. oncat•t•ogado do deposi to 
da 1• div-is:i.o da Estr~tlh. de Ferro Central rlo 
Bt•u.llll, nm pt•oro;.r<LQio ;i do igutü tempo quo 
11bt.ovo tio lJon.~t'oiso Na.ciona.l, para. tmtu.t• 
de sua. sauJe o111lo julg;u· convonlonto; r o· 
vo.Jt~d:t~ n.s 1Jispogiçúos em con tl'.nio. 

S.lla 1la.i CummitUii~s, ll de Julho de 1903. 
nomi1tgos· Guimal·,TqS:,-Manoef. Fulg1mcío. 
flCI'mtm !'gildo de Moraes . 

Va.e a impt•lmir o seguinto 
PRO.JF.CTO 

N. 73-1903 
A1tto1·~.::a o Poder & acutivo a proro.fJIJI' po1· 

~rm amto a licença, com OJ'twmulo, conce
dida ao D r. J\J[I·cdo Moreira tle Ban ·os Oli · 
veit·a i Lima, lente cathedt·rllicn da Factll· 
dade de ll il·eito de s; Paul<! .... 
O Dr. Alfre:io Moreira de Barros Olivciri:\ 

Lima, lente da Faculdade de Direito de 
s,'Panlo, solicita, om req~-terimento que di· 
rigiu á. Cam'\t'a, p;'Orogaçi'í.o pot' um anno, 
com direito 110 Ol'denado, da. lioenQa. que· lhe 
foi concedida para. trahmento do sa.udB )lOl'. 
decrllto legislativo n. 8:35, do 28 de agosto 
do Mno passado. 

Junto ao requerímont') alludldo, como do
cnmento, acll:J.·se um :1ttestad0 medico, aom · 
a drma devidamente reconhecida., pelo qual 
se verifica. · que o raquJronto tem apresea
~a.do ultim.lmente uma l'ecrudescencia. dos 
phe nome003 morbidos que j ii pareciam mais 
at teouados pelo regimen e tt•atameotq apt·o· · 
pria.dos que clle L~ .n s9guido . Esta. circurn· 
sta.ncia., accrescenta. o citado a.ttestado mec 
dico, indica a neca.53ida.de impt'escindivel de 
uma. liconça de nm a.nno, duran te o qual p .)
derá. talvez ser obtido o completo re~tabele
elmen \o. 

A Commissã.o de Pat içõe.> e Poderea, tendo 
cxa.mln:~.do esses papJis, opinl pelo dertlri· 
monto do mencionado requeriment~ no3 
t"érmos do sr.guínte projecto, que subme~te <t·. 
considcrat;~<'\o d.j, Ca.nnm. 

PROJBC'l'O 

O Congresso Na.oiouu.lresolvc : 
Ar&igo unico. Fica. o Poler _E:Jocutivo au· 

torizado a pror.Jg1r por um a.il.no, cJm di· 
rei&o a.o ot•denadJ, n licenca C)ncs:lida a.o 
Dr. Alft•elo Moreit•a da Rtrros Ohvclra. 
Lima., lBnt!l ca.thodra.tico rL~ Fn.culda.clc \'l ) 
Dit•eito do S. Paulo, pat•a. t rat-1.1• do sua san lo 
oorla lbe convier; rev-.>g,1da.~ u. : d isposi~.õe~ 
em contr.u·io. · · 

S·:~ü da.s Commissõe;, lO de jutln d~ 1903. 
-Tl·indad~, pre;idento_.-Josê Eu;;cbio, re
la.tot• ,-Undoi1Jllo Caetlltw . 
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O Sr. Prel!lidént.e- Achanr.lo-se 
ade1ntarl~. a !uJJ':t, designo pa"a sogundCJ.
foira, 13 do eorrnnto, a sc_:;ttin '.~ ordem do 
di.a.: 

2li 

M:ttto c:t•o>SO .\nt:mio .To:'ío Nopomneono (:1~ 
diSCII.>Sf~O) ; 

Votaçio elo projccto n. 125, do 1902, auto· 
rizaodo o Porlot• E:xecnti1-o a abrir :w Minis

Votaçãü do pt•ojcct·J n. 51, do J(J0'J, auto- tm·io (la Mal"inlt:~ o credito C);tr·.tordinario 
rizando o Presidente da Repuhlwa. a abt•ir ao de 28:000$,para pagu.mcnto de publicaçã.l, na 
Ministcrio da Gueer;t o ct·ediLo ex~t·aordirta- lmpt•onsa Nu.cí l! nal, de 2.000 exomplat\~;.> do 
rio de 51: 54(j~784, paril. occorror <is dcspez:ts Co digo I•rtm·nacion;J.( de Signfl.os, appt'.:Jvado 
com a. rocoustl'uct;·ão do pa vilhfí.o Doodor,J, úo I o m~nll:ulo execu t_ar peJo d.eci'<Jt~ n. 4 .ê::J7, 
Ifo~pital Cenkal úo li:llc:•dt·J (3"' discussão) ; do 3:J do u.bt•IJ. ult1mo (~"' d:scus8ao) ; 

Vot[\\lão dopl'ojocto n. 5~. ele !U03. auto- . Vot:J.ção do proj~cto n: 211, de 19m, auto
riza.ndll o Pt'esidente da RepulJ!ica a a.b1·lt> o rtzamlo o Poder Exccut:IVO a <\urir ~o ~ulls
creJ.itcJ de I.üli:037$"i72, supplemeuta.r â teuo da Gucrr:J. o credrtoc:\tl'ílOt'dtnn.l'tO do 
verba do n. 3~ do art. 2:-:i ela lei n. ()37, de 5:0~3$i03, p;u·a. pagamento do ordenado ao 
30 de dez9mbro do 1!!02, para. attomlor uo mastr-o de o !fiei nu. aposcn~u.ilo no oxtiocto 
p:.~ga.mentu de tle~pJza: olfodua1la.~ pclu \li- Arsenal do Guorr'L. do l'~sta.;Jo do Pernam
nisterio da Marinlm, pclil.s rubrica~-:'lruni- b~1co T~om<~z Ant:mto l•'rancJsco Ban·eto (2" 
ções Navaos- o -Ma.t!JI'it~l do Cunstrucção dtscussG.~) ; . 
Naval (3• discussão) : Votaçao do proJecto n, 212, de 190'!, a.uto-

V t - d · t 1 rq d 1003 t rizando o Podet• Ex:ccutivo a abrir ao Minis· 
,· o aço.o 0 P!0JO~ 0 1 · '\ • 0 • . • au ?- teria da. F<hzendl\ o cr·cdlto de lô: 75S$, sup
nzan,d~ o P_re;~I~len~e. da R~:pt~bhc,\ a ~~r1r plcmcnbr :~ verba. ga do ar~. 25 da lei nu
ao Ml_msterto da. Mar~nha o credtto.cxt.uJ.or- ·ncro 8.,4 d, 30 d·• dezomb. d !901 (2• 
dma.r10 de l, 84\1:800$:>71, pa,r:.t a~uíltt' ao pa- ~r se s"~o)· u " 

10 
c 

gam.ent.~ do CJfl:Cet•tos real:zado~ c ~or se \~t:ção' do p!'ojacto n. 231, de lOO~. auto. 
roa.l~zar..,m ae~ dJvE~rso: navws da Atmad:t rizando o PoJer &w~utivQ a abrir ao Minis
Nacwnal (3 d(sca,s.Lo) • tcl'io da l\larinha. o crc(li tb ex~raordin:J.rio de 

Vo_taçiio do.PI'~jtdo _n. 114 13, de l!J0'2, re- !f.:i5$, do dí!Ierelçl1 de venc1mcntos a que 
dacçao parJ. 3~ dts~u,;.,ao da emenda, desta- 1~ern direit') o cx:-opot•ario das offlcinas de 
cada na ~a discu~são do pt•ojecto n. 1_14, torpedos e clectricidu.de José Pinto de Ca.~
destl3 .a.nno, a1~tor1zD.~ld.O o Poder ~x:ecutivo tro (2' discussão,'; 
a abrn• .ao _M:ntst~l'~o ~'" G~i.lrl': o crcdtto Vot~·;ão do projBcto_ n. 145, rle 1 ~02~ auto· 
e~traordmarw de 9.9~1$, p:u lt pa..,amen&o do rizando o Governo a. JSP.ntar d.Js dtrmtos da 
ord!)nado que C')mpeto, ao pJda.~OJO arosen- irnportétÇãO O materia.l llllJ)OrtadO pela IO· 
ta1o d_a companhia d~ aprc111hzes at' ·l~wes, tcndencí;1 Municipal de p 01.to Alegro, p:\ra 
do extwcb Arsen:tl <le Guer.ra.,_do E~ta.do abastecimento dB agua., lJetn como 0 mate· 
de Pc~nambuc~, t~nente honot~llo_ JoJ.<I~ll~ t•bl met.al!ic,1 rbst.in:vlo 11 ré\ lo ele esg-ot os o 
Antonto_ de Oitv~1ra. l3aduo.n (3 d1scussao), i!Luminação oloctric~ dot mesma. cidade (2a 
V~hçao do Pt'~Jcdo _n, 114 C, de l902, rc- rliscttssão); 

uacçao para 3~ dtsc~ssa.o ria C!fiendlt, des!~a- Votação do projocto n. 156, de 1902, aub· 
catl.a. na 2 .. cltseus>ao do pro.Jecto n. 114, rizanílu o Podet' l!:xocutivo lL conceder ao 4• 
deste !lnno, au~Flza.~do o Poder Ex:ecuti_vo 03ct•iptm•arlo da Alfo,ndegp. do Pará Luiz 
a abru' _ao ~limstorw d[l, Guerra o Ct'lldtto caolho Filho 11m a.nno de ltccnc<t, pJ.t•a tra· 
ex.traord~nat'JO de 1:363$, para P;tgamenb tar tle stto. s::~ude (discussão unica); 
dos venctmentos do g,ua.rdr. do ex:ttncto Ar· Votação do prJjecto n. 17:) B, de )902, ro
sena~ de G,!lerr11: , do ~<:st!1~o de ~cr_n::~~ b~c~ la. ti v o á .emcn(!a. do senado ao projecto 
Maxtmo_ I ranct~c.o da S1lva (3 (hscu~sa.o), n. !7:3 A, de 1902, que a :torizu. 0 Governo a 

Vota.çao do proJecto n. 116, de 1902, aut )· conr.edol' um anPo tle licença, com todo o 
riz~ndo o Poder Execu~áo a abrir .ao ~nnis- ortl~n:1.1lo, para tratar de sua s~\udc, a~ con
terLO da Guerra o crcd1\o cxtraordtmmo de fcrcnt::J da Alü~ndogfl. de S~tutos Antomo Ru-
948$380, pa.t·a pa.ga,m(luto do ordenado a. quo fino de Anclt'íl.Ue Limo. Junior (iliscussão 
tem direito o escrevont~ apo~anta~o do . At'· unica); 
stm:\l de Guer·r·a :la Balua .Tosu Lutz MrmJes Votaçiio do pt'ujocto n. 256 A, <lc 1902, que 
Dioiz (3a discus,ão) ; a,utwiz:t o p,I(Jer E~ecutivo a, conc~ lor um 

Votaçã.o do pr~jecto n. ~53, do !902. ~uto - am1o rle licença,, com tc_Jlo o ordenad~. a .José 
l'izando o Poder Ex:ocutivo a. abril• n.o Minis- Dionysio i\'Inir&.. .:tSSJstente. C) tfec~tvo :lo 
t.c1•io da. Guerra o ct•ci!it·J clüt'<~Ol'dinario de Ol.Js~rvatol'io tio ltw de Ja.oc:l'o, para tratll.r 
479$624, para. attondcr uo p:tg,unen to, no de 'ua sa.u.Jc o:Jtlc Jnlgat' CJnveniont~ (dis
curi-oat~ anua, do orrleoado q•m competo (1.0 cussão unic a.); 
ex-mestre de gymnastic!L da exincta corup:1- Votn.~üo do PJ'Ojocto n._ 30~. do HJ02, a.ut?· 
nhio. do artificos do ;\I'S3nal do Guol'ra de rizan,lo o Poclo,· l~xccnt,tvo a conceder sets 

Vol. lU 28 
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mczes de licença, com dous tcrço8 dos scns 
vcncisuont;os, a Oscar Pientzr.naucr, com
miss<lrío gu:wda-marlnl1a do corpo de fctzcnrl:t 
du. urm'.~da, pal'a tratar de su:~ ;-mw!e onrl.l 
julgai' conveniente (uiscussã.o unicn.) ; 

Votação do projucLo u. 359 A, rle l\102, au
torizando o Poder gxecutivo a cunceJcr n.o 
3•· escripturorio do Thesom•o Federal Ray· 
mundo do Castt•u Perei1·a Rego um anuo üe 
licença, cnm o1·rlena.do, para tratamento de 
sua saude (discussiío uniea) 

Vol.:!ção do pt•oj ·cto n. 54 A, do 1903, (do 
SenadLJ), concctlendo ao Dr. Bernarrlino Fer
rpira. da Silva, Mi11istro do Supremo Tribtl
nal Focloral, um anno de licen}a, com todos 
os VEncimentos, p:tr.t t1•a.tar llO sua saudo 
onde lhe convier (discus.iõ.o unica.); 
. Vot:tçào do p1•uj~ct.o n. 127, dfi l 1102, con
cedendo a D. Ger!.rudo; dos Santos c Si! v a, 
viuva do guu.rda Ja Alf:tndeg;L do i.\famnbã,o, 
Laquim Silvestre de. Souza o Silva, a pen>ão 
monSi.l.1 U.e 30$ (tlisc11ssão unica); 

Votação dJ pruje:;to n. 222, de 1902, con· 
.cedendo ao a.1feres reformado e major _hono· 
ra.t•io do axm·eito Manoel Carlos Maclutdo Vi
eira a pensão mensal de 00$, .;;em prejuizo 
do soldo de sua. reforma (discussão unica); 

Votação do pr,1jucto !.L 224, t\e 1902, con
cedendo a D. Virgínia Lamenha Lins de 
Souza Schieilcr, viuv11 do capitão tenente 
da. armada João Maximiliano Alger
mon Sirl.ney Schieflcr, umo. pensão ml'lnsal de 
100$ (diacnssão unicu.); 

Votação do projecto n. 249 A, de 1902,.de
volvendo 01 D. ;>.Iaria Carolina Nalmco de 
Araujo; emquanto solteira,a pensão de :3:1300$ 
annuaes, concedídtt, por decreto de 31 de 
agosto do 1881, á sua. finada mãll D. Anna 

.nenigna. Ba.l'l'eto Na.buco de Aralljo, viuva 
do Senado!' .José Thomo.z Nabuco tlo Araujo, 
com voto em separado (discussão unica)i 

Votaç:io do projecto n. 336, de 1902, de
"termín:mdo que o Govet•no mandará pagar 
.a D. Maria Ignach1 de Mello Oliveira, viuva 
do capitão do exercito Luiz. M<Lria de Mello' 
Oliveira, a impat'tancia. das pensões cor
respondente ao pei'iodo decorrido d.e l de 
novembro de 18110 a 9 de dezem hro de 189.3 e 
releva a respectiv<1 :prcscripcão (•.iiscussão 
unica); 

Votacão do projr.cto n. 3;17, dP. 1902, auto
rizando oGovcr•no a fazer reverter em favo· 
de D". Felicidade Neves de Lossio e Seiblitz, 
vi uva do engenheiro gugenio Frederico de 
Losslo o Sciblitz, a parte do montepio de seu 
finado marido, que competia á sua. filha o:ol
teira Maria das Dores de Lossio e Seiblitz, jil. 
fallccida (discuss:í.o unica) ; 

Votaç.ão do projec.to n. 35q, de l\102, ros
·tabclccon1o tt D. Juliet~.~ de Lanw.Tc o direito 
á. percepção do montepio e meio soldo de1-

x;ulo~ por· seu 1t•m'to, n r! tp:',<tO dr mar c 
guerra ltod rígo Antonit} di! Lamal'e, em
quanto por'IIHlllCCOl' solte! t'a (discnssão unica.); 

Votaç:ão do projcc>•J JJ. ~nG, de taO ~. man
danrlo revortet• em f ;wor 1io Pl'imi!.i vi11 do. 
Ct'\l7, Fcl'l'oit·a. o Fl'<mci~ca <la cruz Fcrroü·:1, 
repa.rtidttmente, a pensão momal de 70$ que 
percebia D. Cecilii1 Cal'vallw d:1 Cruz Fer
reira, viuv11 rlo m~jor de cngcnhcil•os Fran
ci~co da. Cruz Fort·cim Junior (rliscus->âtJ 
unica); 

Vota.ção do projecto n. 325, uc 1902, rele
vando a pre:;cripção em que incorre11 D. 
Maria. t?rancisca Mello de C[trva.Uw, viuva 
do cttpitEto-tenento honorario T1•ajano Au
gusto do Car·vallw, para receber o meio 
soldo qnCl lho compete (di~cussão unicü.) ; 
dntinnaç~o da 2• discussã.:J do peojodo 

n. 1'--JG, do 1902, declarando quo o terreno 
si ;;o á p1•aça Quinze de Novornh1•o, de Flo· 
rbnopolis, no Esf.ado de S:.1nr.a Catharina., 
onde existiu o h;~pwiü d,;s padres lia Com· 
pauhia de Jesus; pe1· tonce tL igl'eja m[ttriz dt1 
pa.ro,hia de l~loria.nopolis ; 

2• discussão do projecto n. 115, de 1902, 
equiparando em vencimentos o pagador e 
fieis da pagat.loda do Thesou!'O Feuerill aos 
thesoureiros o fieis d11 Caixa de Amortízaç:lo; 

3" discuBsã.o do :projocto n, 260, do I 902, 
reorganizan!l.o o q u:J.dro dos pharmaceuticos 
da. arma1a ; 

DiscusEão unica do projecto n. 65, de 1903, 
prorogando por um anno a. licença concedid:t, 
sem nmcimentos, ao De. Samuel d.'1 Gamtt 
CJ<t<J. Ma.c-Dowo\1, IBnt~ substitu to da F<\cu l
dade de Dil'eito do Recife ; 

Discuss"io unica do pt•qjecto n. 83, de 1901 r 
a.utoriza.rdo o Podct• Ex:ec~util··o a reve1· <~ 
aposentadoria tio conta.do r da. Administração 
·dos Correios do Ceará Joaquim do Macedo 
Pimentel, p;;.ra o fim de lhe ser comput a.do o 
tempo em que serviu como Ji3cal da antig;t 
Cam[1ra. da Forta,leza ; 

3• dicmsfto ·do projecto n. 359, d3 1902, 
autorizando o Pmler .Executivo a abrir ao 
1vlin.sterio da Justiça e Negad os Interiores o 
Cl'&ilito ext1•aordinario de 8:660$, para pt•o
mio G impressão da obra que pretendem pu
bli•:ar os lent.cs da. Faculdttde de Modicina do 
Rio U.e Janeiro Dr. Miguel de Oliveira .Couto 
e Dr. Antun.iv Augus~o du itteveutJ So.dré u 
pM·a indemnizaçã.o ao Dr. Vicente de Souza, 
lente do Exter.Ja.to do Gymnl\sio Nacional, 
pela publicação do sou trabalho- « H.o~titui-
çfuJ da pt•ommcia latin!} >> ; 

2• discmsiio do projccto n. 309, de 1902, 
autorizando o Govel'llo a cunce<.ler ii;cnção do 
imposto. denGI'o dn pcriodo de um anno, â 
companhia Estrad:1 de Foi"!' o Loop oldina. 
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J):\r ·.o nud!ll'ial fJIIO imp•H'k~t· o for intlL~
pen~:tvel pam. 11. r·op:n•Jç:in ti o sua~ lin ha,_;, c 
dá outt·as pt'Jvilenchts; 

2~ discu~.;ií.o tlo prujecto n. 41 A, do !90.1, 
a.utorizando n Govnrno a. <LI.Jri r , p .Jlo Miui~· 
t erio da Fazenda, o cr•cdito extl'aor'Llin:.wio 
que preciso fot• para p~~gamento ~~ D _ Amtlll· 
da. Doi ores Pi tham. Y luvtt do c 1piGiio Gui
llicr .José Pitha.m, do meio soldo que lhe ü 
d·wido; 

2"' dh;cussão do pt•ojcct;o n . 71), do I 003, 
au torizando o Poder Eltccutivo a abrir au 
Mioistcl'io da. Fazenda o credito extt-a.urdi
na.rio do 08:761$05 1, pa.t•a at.tondot• lL ro~tl · 
tuic;ií.o do impostos . sobt·o vencimentos, tio· 
viela. a va.t·io.; mlnis troJs a.po.~ontatlos d u 
Supremo Tl'ihuna1 Fud01·al ; 

2a lliscus~ão do pt•ojccto n. 71, de L OD:l, 
autorizando o P oder l!::t•Jcutivo a "lwi r 1,1,0 
Mini~terio da. Indu:ttt•ia. Viaço~"ío o Ol>:·as Pu
blicas u ct•cdiLo •ie 25:000$, s up plcmcntal' á 
su b-consi~na.ção dcnomi n11ola. «Consignar)ucs 
do art. 36 do regulamento», portoncente ao 
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material das C$t •lc<íils d:t 1" J i visão lh 
verb 4' do art . 21 ú<~ le i n . 937, do 30 de 
dezembro do l ~102 ; 

2·' <.liseuss;iu uu pt'Ojucl•J n. ::03, de 11102, 
autoriz.tndo o Po.lo: Exccuti vu <t t\bt•iL• 
ao Minis tcr i.J <1:1. l•\t zcntlil. u creditu oxtl•:.tot·· 
dinat'io de ~54:4008':'1 10 pat•a. oxccu1;i\.o dil 
sonteni;~ do Supremo TribUntll i•'cilCi·al 'luc 
condnm.non n. União a pagal' a. Cunha., P:t.· 
r•anhos & Comp. o pl'iuo i p<~. l , ,jlii'OS d;t 
ruót'!.l,, cn:st.as do procnssc> pdr• cmpt•eglJ , 11~u 
!l gozo d u ra.nto Lli mczes do paq note 1 '<~ · 
rahyiJa; 

2•• di~cns~ã•J 1lo pt•ojcctu n . 37~. dll 1002, 
:LUt.ot•iz:ul,(o o Guvc1·no a conccdm· a .Juãn 
Mat•ia da. Silva .T11 nior, ou a quem maior es 
YUOt!LgCO:! o Jli.H'OCCI' , }lOI' IDÍ$Sil.O para., por 
si ou cmpt•eza q11C orga.n iz:u·, explo rar, 
n~ ll' u g.n::u· ns deposito.; minera.es dos tono· 
tws de a llnvião do Amapá., pilrtcncontes á 
Un iito, c d <llldo ou t1·as p t·ovi•lcmcia.s. 

Lcvant•~·sr. a sessão i18 3 horas e 45 ruirmtos 
da t.:mlc. 

-i 

3io SESSÃO EM 13 DE J'O'LB:O DE 1903 

Presüleucia_dos 81·s. Pauta Guimariws (P I'esidentc), OU~cira I<'i_qlleil·edo (l• Vic~-Pre-
Presidente), e Paula Ouima·rtres ( l'resid eni<J) . 

Ao meio-clia"procede·se á. chamada, a. que 
respondem os Srs. Paula. Onim~.rães , A!en
c<~r Guimarães, Thomaz Accioly. Joaquim 
Pires, Eugenio Tour inho, Rodrigues Fer
Itandes, Raymundo Arthur, Virgilio Bri
gido, Francisco Sii, Edua!'dO Stnd1Ll't, Sergio 
Sa!Joya, Uonçalo Souto, Tavares de Lyra, 
Eloy de Souza., Fons ' ca e Silva , Wa.lfredo 
Loa.l, TPinda.de, .ll)sé Ma.rcellino, Cel~o de 
Souza, Bricio Filho, Mo1•eü•a. Alves. Angelo 
Neto, Epaminondas Gra·cindo, Folbb.}l!O 
Frcil·c, Oliveira Valladã.o. Domingos Gui· 
marães, Tosta, Bulcií.o Vianna. R.odrigueil 
Lima , Pat'anhos Montenegro, Ród t·i,ue.; Sr~l
daalla, Moreira Gomes, Heredia. de Sá., Mello 

· Mattos. La.urindo Pitta, Honl'iqllo Borges, 
Mauricio de Abreu, Oliv .:lira. Figueiredo, 
Ca.l'los Teixeirão Brandão, Jos(! Ronithr:ío, 
Juã.o Luiz, Astolpho Dutra, Davi-i Campht3.. 
Anthei·o Botelho, Co.rneir·o d:'l Rezonde. Buooo 
de Paiva, Manoel F11!g0:tcio, Noguoira, Lin
dol:pho Caeéano, ·woncesliío Braz, Mo1·oira do. 
Silva, Jesuino cartlo ,o. Fl'ancidco Romlliro, 
Valoís de Castro, Co~ta J unior, Fernando 

Prestes, Amaral Ccla.l'. MLI·a.nda Chaves• 
José Lobo, Paulino Carlos. Joaquim Teixeira. 
Br,mdão, Borna1•J.o Antonio, Aquino Ritieiro, 
Ltuuenha Lins, Francisco To1entino, . Abdolt 
Baptista, Angolo Pinhoil'o, Domingo:; Masca
r enhM, Vespasiano d~ Albuquorque e Diogo 
Fot·tuna. 

Abro-se a sessão • 
E' lida e sem doba'e a.p rova.pda a. acta. da 

sessão an~ecellcntc. 

P assa-se ao exprdíento, 

O Sr. Alencar Gui.rna,r•ãe._ 
(1• Secretario) procede á le itura do soguinte 

EXPEDIENTE 

RnQuorimentos : 
Do Adolpho Ramos F'orrniril., cat•to·:•!!.rio do 

Tribnna.l de Contas. poclin1•J quo se faça. 
oft'ootivo o ttb:mo do vencimento 1lo 4:8005, 
qu~ Ih~ eom12et) pelo.; molivoJ quu o.llega. 
- A' Com mis.sno de Oi•ç.mnento . 
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Do soldado José 'Francisco dos Santos, que 
fjz a campa.nl1a Oriental o do Paragua.y, 
pedindo uma pensãu. -A' Conuníssão do 
Pensões e Contas. 

. O Sr. Valois de Castro - Pm· 
·se achar fóra <lo recinto, na ultima sessão, 
deixou de opp:>r immodia.ta. contradicta. {LB 
considerações do dous illustro$ collcga~ 
acerca do dous projectos, então submcttidos 
ao estudo da Camara. 

vem cumprir hoJe o seu dever de repre
sentante da Naç1o o de cidadão, entrando 
om ma.teria., som mais preambutos o toma.n· 
do em con~idoraçii.o, om primeiro lt)g:~r, u.s 
palavras do nobre Depntatlo Sr. Ge!•mt~no 
Hasslochcr a, respeito do projocto quo de· 
cla.ra. pertencor á igt•cjf\ mn.tr;z de Flvt•lano
polis o tet•rono sito. á. Pi'aça Quinze do No
vembl'O, naquolla cldado, onde cxi~tlu o 
hospicio dos padr•os 1ia Oomp:tnhia. do .Jesus 

O domínio nunca foi contestado; ao con
trario, o Impot•io o reconheceu quando o 
viscondo de Sapucnhy deixou do appPoYar o 
acto do insp!lctor do t"uzonda. que incorporou 
o alludido tcri'iJDO aos bens Daciouaoi'l. 

A posse tambem foi scmpt•e reaonhocida,; 
nunca foi disputado.. 
. Trata-se, portanto, do uma. questão de na

tureza. muHo especial, que. escapa ú com
petoncia. do Poder Judicia.rio, que o i!lusGre 
Depubdo a. quem responde E:xtranhou não 
fosso ouvido. 

Accresce que a Cama.ra não· póde ter es
crupulo de votar um p:t.recer assigoado pela 
maioria da Commissão de Orçamento, da 
qual f,Lzem paYta alguns dos mais esclare·· 
cidos juristas desta Casa. (Apoiados .) 

Passa agora a considerar os argumentos 
a.dduzidos pelo nobre Deputado Sr. Tb.oma.z 
Ca,va.lcanti contra .. o projecto que autoriza n. 

··· reconstrt1cção de um pavilllão no Hospiti11 
l\filitar. 

Disse o nobre representante· cearense que 
ns il•mãs de caridade só se dedicam u.o ser
viço hospitalar com o ílm excluslvo d:1 con
versão do~ soldados enrermos a um cuHo ou 
-religião que o Estado não reconhece. 

Não podia o. honrado eollega ser mais 
injusto 1 
· Os nossos soldados, vindos da massa geral 

dos nossos concidadãos, são, na sua granà::J 
ma.iul'ia, sinã.o tutalitlafle, cht•istlLos, ct~th•J' 
··Hcos,e é pura phanta.sia attribilir·se ao exer
cito n 1cíonal a preocupação philosophica de 
alguns dos seus disti UCtOS otflcia.cs. ( Apo{ados·.) 

Disse ainda o nobre DHputn.do ((ti e as ir· 
roãs de ca.t•idade não acompanham os solda
dos :\. guerra. 

· Os t'l'ist es tempos de gue1•ra, peste otrílrc· 
gelló, respondem oloq uent emonto ao illnstre 
!Jeputado •. 

H.olembra as gue:1\~S da. Cl'iméa e de 1870, 
em que as it·mãs de c:trido/le redobral'am de 
actividade e solicitude nas amlmlancias e 
hospitars de sang1w impt•ovisados. 

Ta.in('; disse que recusar os serviços das 
irmãs, proscrovel-o, soria r etrogr:\dar á bar· 
b:.wia. ( JI,.,ito bem.) 

l!:' bem diversa a carH~:Mic tla admin istra· 
ção, do poder publico, olllaial, da carid:tde 
evangelica de~sas irrnlis,sempre inexcodivei1l 
de dctlicaç:ão, de carinho . (Apoiados .) 

Relambra, pa1•a. termina.r, a bem conhc
cid ~ pa.ra.bola.. Um habil opern.río fil.bt•ica,ra. 
um au~omato ti'i.o perfeito que marchando, 
ouvindo o rauando como um homem, vivia, 
entretanto, abandonado dos homens. 

Quelxando·so, pet•gnntára : porquo ess l 
n.bamlono,o?- N1í.o lhes sou em t udo wmo-
1\mnto 1 ' 

Sim, c<fm uma pequcn!\ di!ferença. : o ho· 
mem tem um coração no Jogar orn que tu 
tens Ulllil. rnoli1, foi a resposta. 

A caridade official ~a. m ola.; a, parti~ula.r, 
o coração. (M"ttilo uem .) 

Era o que tioha a dizer. (J!ttito bem; mttito 
bem. O orado>· d vfvame n. le (eUcitado.) 

OR.DEM DO DrA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numero legal para. se proceder ás votações 
das ma.terias constnntes da ordem do dia, 
passa.-se á mataria em discussão. 

E' annunciada. a. continuação da 2n dis· 
cu:>são do projocto n, 1-16., do 1902, decla
rando que o terreno sito á praça Quinze de 
Novembro, de Florianopolis, no Eshdo de 
Santa Catharina, onil8 existiu o lwspicio dos 
paill'es da Companhia do Jesus, pertence á. 
igreja. matriz da pa1·ochia. de Floi'ianopo!ís. 

O Sr. Presidente -Tem a pala· 
vra. o Sr .. Moreira. Alves. 

O· Sr. .Mo1.•eira Alve~ diz que 
Si não foSSem 11S r ererC:lllCÍaS feitas á SU:t 
pessoa pelos honr.t.dos representãntes dH 
Minas e de Sl\nta, QC\tlla.rina, qu<l, na sessão 
de sabbado, defender·am o projac to ora om 
di;:cussão, não viria accupar de novo a 
t L'ibuna.. Dcfonuo-so da <Wc:uaaç1'io que lho 
fui fei.ta do querer n.tcar o facho da questli.o 
religio.~a na Garoara. Si a discussã o tomou 
rumo diverso do que deveria seguir, cu lpa é 
dos homados Deputados, que, om sou fe1·vor 
catholico, julgam vor em tndo uma olfonsa 
a sua religifw. O <JHC o or adm' sustentou 
fu i quo as congL•cga.ções d ') liUalquor• ordem 
1•eligiosu não podem ero-vi do d isposição 
expressa da Constituiçãó receber favo res . 
tlo.> podel'<)S pulllicos. 
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-----------------------------------------------------------------------~ 
Depoi~ o oradol' apl'ecia os documon tos 

em que se firmou o pat·ccet• e <lemonstra que 
mesm<l quando o Puder Logi~htivo tiVCS$0 
compctencin. po.ra julga.l' o ca.go, esses tlo
cumontos não podiam set• accoitos co1no bon~. 

Mas de tudo quanto se dis~c o qnc se 
verifica é QUe o tencno et11 questão é 
litigioso e, portanto, o direiiio das partes ueve 
~N· decidido pelo Poclcr Judiciu.rio. 

Depois de longas consideTaçõc~ em domon· 
stração da sna thc.sc scntl1·so; uma. vez 
·que hn. numero Jli~t·a votar. não quor 
omba.t'a.(;ar o~ tJ•abalhus da Canutr<t. (Muita 
úem, muito bem.) 

Ninguem mai~ pedindo a p:~lavra, êcncor· 
J•u.do om 2• di~cussão o a<·~igo unico \lo PN
joc~o n. 14ll, do 19'J2, doclamndo (!110 o tci'· 
rena sHo ;l pra<,•<t Quinze tlo Novombl'o, tlc 
Floriu.nopolis, no Estado do Sant~ Ct~that•inu., 
onde mdsti~t o hospício dos padt•os da Corn· 
panhia. de Jesus, pel'tGnce á igl"<.Üa. ma.·triz tia 
pa.rochia. de Florianopolis, ficando aditt<la a 
vo·tução. 

Compat•ccCJm mais os Sr~.lla.ymundo Nory, 
Aut•clio Arnorim, Hosu.uual1 de Olivoi!•a, 
Cal'los de Novacs, Indio do I3razil, Antonio 
Bastos, Luiz Domiague~. CJ'istino C1'U7., "Ani· 
zio de AbL'ou, Buzerril FontenoHe, Frcdet•ico 
Borge~. João Lopes, Pereira do Lyea, Esme
raldino Btmdch•a, Rodrigues Voria, Noiva, 
Ca~tro Rob~llo, Vm•gnc do Abreu, Augu,;to 
de Fr.;itas, Jostl Monja.rdim, Galtlino Loreto, 
Corrt!:l. Dutra, Augusto do Vasconcellos, Sá. 
Froiro, Amorico de Albuctnel'que, Erico coe· 
lho, Bezn.mat, CrtlVcllo Cavalcanti, Frapdsco 
Veiga, l<:sLevã.o J.oho, Gastiio da Cunhn., Ri
beiro Junqueil•a., Adn,lber~o Fcrra.z, Antouio 
Zacha.t•ia.s, La.mouniar Goclofredo, Camillo 
Soares l!'ilbo, Calogor<ts, Sabiuo Bar1·oso, Ro· 
doipho Paixão, PadtHt Rezende, Ga!Nto Car
valhal, Be1·nardo de Campos, Oandiao Rodri· 
gues, Azevedo Mttrques, Hel'illencgilllO de 
Moraes Filho, Benedicto de Souza, Líndolpho 
Serra, E!ysou Guilbiwme, Soa.Pes dos Santos, 
Juvonal MLLllor, Germano Ihsslocher, Jamos 
Darcy, Cassia.no do Nascimento e Homem de 
Carvalho. 

Deíxa1u de compn.r.Jccr com caus:J. pal'· 
tic·ipada. os Srs. Julio do Mello, Wa.ndorley 
do MenJonça, P1Mso.~ i\firanda, Arthm· Lo· 
mos, Jos~ Euzcbio, Urfnt.no S:tJltos. Guc
dclha. Mourão, Oias Vieira, João Gayoso, 
Pcreh•a Reis, Paula c Silva, Soares Neiva, 
Abdon Milanez, Ermil'io Cominho, MalaqLlias 
Gonçalves, Cornelio da Fonseca, Estacio 
Coimbra., Podrv Pernambuco, Raymuudo de 
Mh·anda, .Jovini<J.no de Ca.t•va.lho, Folix G[l,S• 
par, Sa.tyro Dias , Pinto Dantas, Tolontino 
dos Santos, l\fa.rcolino Moura, Berna1·do 
Hort,t , João Bu.pGi~t<t, Pet\lit·<~ Lima, Pau-

li no do SJUZ~. Joiio Luiz AI rcs, Leonel Filho, 
Cat·~·;lllw de Brito, Arthur Torres, Eduardo 
Pimentel. Olegario Macio!, Ferreira Braga, 
l~a.ndido do A hreu. Cat'li'ls Ca.valel\nti, Paula 
Ramoa, Barbos::1. Lima, Xa.vier do Valle, 
Victorino :\1ontoiru o Alf1•eJo Val'ella. 

E sem causa. os Sl'3, S<t Peixoto, Enfias 
Mo.rtins. Rogmio do ·Mit•andil., Thomaz C11.· 
valcanti. Teixcil•a. de Sú., Alfonso Costa, .João 
Vletra, Elpidio Figueiredo, Al'Ghur Orlando, 
Arro:wllas Gal vão, Euzcbio de Andrado, 
Lcovigilrlo Fllgueiras, Eduardo H.amos, Fi· 
•lolis Alves, Dclisarlo de Souza, Galvão Ba
ptista, Silva. Cas~I·o, [,-,m·ença Baptis ~a.. Julio 
SanGos, Vírin,t,,, ~lascttrunha~. Bm'nardo Mon· 
toir.J, Ponido l?ilho, Fra.nci.scu Bm•na.1•dmo, 
llm·na.l'lles 1lo Ftn•ia. Uont•ique Sallo~, Ca.rlos 
Otloni. Doming11c• do Ca~l·l'O, ltcbouça.s da 
C:u·vttllw, Amo!pho AZllVO<l''• Leite do 
Souza, I?t•:tncisco M:tl~a. Alvaro de Carvalho, 
Jtodo!pho l\"li!'nnda, U1)~ta Notto, Marçal Ei· 
cobar e Campus Oarticr. 

O SJ.•. Pa·e .... Jdonte -Havendo nu· 
mm·o legal vac-se proceder ;ts V')tações 
conBtantos da Ol'dom dp dia. c da.s qua so 
1l.cham sobro a Me.;a. 

O Sr. Prel!lldent..e-0 Sr. Deputado 
Angcio Neto. pediu dispensa. do membro dll. 
Gommis;;ã.o do Ponsõos o Contas pal't\ qu:J 
foi nomeado pela Mesa. Os senhores qu" 
approvam o pedido do nobro Deputado 
Queiram levantar-se. (Ptwsa.) · 

Não foi approvado. 

O Sr. Angelo Noto- Peço a pilo· 
hwt·a pela or,lem, 

O Sr. Presidente ...... Tem a pa· 
lavra o nobre Deputado. 

O Sr. Angelo Neto (pela ordem)
Sr. Presidente, desvanecem-ma a att ençã.o a 
a confiança. da Cama.ra.. 

Peço; porém, licença. aos meus illustres a 
nobres :pares para insistir na. minha dia· 
peusa de mombro da Commissão 'Para a. 
qual V. Ex., do accordo com o illust,re 
Sr. lo Sccretal'io, meu prezado amigo, se 
(lignon n<>n.11llr-me. · 

Asoi.m, insistindo no mllu pCII\ido, rcquei~·o 
n. V • .r;:~:, se digno cousultar nova.mcuto n. 
Camal'a si cousontc na. mlnlla dispensa de 
membro da Commissão do Pensões e Contas. 

Consultada do novo a Ca.mara ,é concedida. 
a dispensa pedida pelo St•. Angelo Noto. 

o Sr. Prel!ideu.te- Nomeio p&l'O. 
substituir o Sr. Angoio Noto na Commissão 
de PensÕ!:S e Contas o Sr. Doput ado Bcr• 
ll<J.l'do do Campos. 
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E' í\Onunciada, a continua.;,ão da. voto.çiio 
. das emendas orferecidas ao projocto n. 60, 
·deste anuo, que deu redacção !lnal ao de 
n. 99, de 1900, relativo á. reorgi1nizaçào da 
Justiça do Uistricto Federal, 

O Sr. P-.•esidente- A' redacção 
ftnal do projecto que reot·ganiza a .Justiça 
do Districto J?edcral foram <:tprosentadas 
algumas emend<Ls pelo Sr. Galdino Lorcto. 
· A CamaL·a, na sessão de ante-hontem, jâ 
·approvou a primeira formulada nos so· 
:~uintes termos: 

« Ao art. 2", § ';'•, n. VIl!: Suppl'immn-se 
.as pala vt•as -pelo ras1Jectívo 1• official. » 

Na mesma sessão, ao se pro<;eder á vota.Çiio 
da. segunda emenda, vm•illcoll-~:e nao lhWOl' 
.numero. 

Esta segundil. emenda, quo vae SOl' nova· 
,mente submettida a votos, é a seguinte: 

« Ao art. 3", § 5•, 1etlra C: SU1JPl'i
-mam·&O as palaYras- Como ben.~ de ausentes 
.comJlralwndem-se ~ambem os espolias de na
cionaes ou es!mrtgeiros, rcspeitadns as e>tipu.
·znçi'J~.~ dos katadas r- cnn11ençiies. » 
. Postá a votos, ~ lLpprova.da a rererlda se
'gunda emenda do Sr. Ga1dino Loreto. 

E' posta a. votos e a.pprovada a seguinte 
ierceira eme11da do Sr. Galdiuo Loreto: 

~ A' tabolla de vencimentos: 
Onde se diz: 15 desembm·gadores (12:000~ 

de m·denado o 6:000$ de gl·atificaçao) 270:000$ 
·~ 326:400$~diga-se: 12 desembargadores 
(12:000$ de ordena,do o 6:000$ do gratifi· 
cação)--216:000$--272:400$000. 
. . Oude s ~ diz:-« 3:,2:760$000- diga-se: 
298:760$1JOO », . , 

Onde se diz:-«1 :567$--dlga-se: I :560$». 
Onde. se. diz : - « 775:260$000- diga.-se : 

721:260$000 ». 
E' a redacção final, assim emendada, appro

"Va.da, soudo o projecto enviado ao Seoado. 
· São succc&livamonte sem debate appro
-vadag as redacções ftnaes dos projectos 
us. 44 A, 45 A, 47 A, 74, 75, 76 e 7.7, do 1903, 
:para serem enviados ao Senado. 

E' posto a votos e approvado em 3a dis
.cussão e enviado ã Commis.,ão de Redacção· 
o seguinte . 

PROJECTO 

N. 51- 1903 

.. O Congresso Nacional resolvo : 

Art. 1. o Fica o Preside o te da Republica 
àutoriza.r!o a abrir ao Ministerio da Guerra 
o credito· extraordina.rio de 54:54.6$784 para 
()cconer á<> llcspezas com a recunstrucção 

do pavilhão Deodoro, rl il Hospita l Cont Pn.l do 
Exercito . 

Art. 2.• Revogam-so a.8 dhposiçõe.:; em 
contrario. 

E' posto a votos o approvado em 3a dis
cussão e enviad.o â Commissão de Rodac('ão, o 
seguinte 

l'ROJECTO 

N. 52- ID03 

O Congresso Na.cionalrcsolve: 
Art. I .o Fica. o P1·o~itlente d:t Repuulica 

autorizado a abrir o ct·cdito ele 1.641:037$572, 
snpplemontar á verba elo n. 32 do art. ~5 da 
lei n. 957, dn 30 tio tl czom hro uo 1902, para. 
attendor ao pagameu:o do dcspeza.s clfcctua
dns puto Mini~torio da llfariuha. o pan1. as 
rtuaos.não foram sufficiontcs as vm·ba.s vota
das no n, 22-Munlçõo.i na.vaos- a n. 2:·!
Matm•i:~l do corJStruc~:ii.o naval-do art. 9' da 
lei n. 834, do 30 de dezembro do 1901. 

Art. 2.0 Revogam-soas disposições otn cori· 
tl•a.rio. 

O Sr. Oalogera.s (pela ol·dem)
Sr. Pt·esidente, por motivo de mol~stia niio 
me foi possivel discutir este projecto e pedir 
á Commissão de Orçamento os esclamci
mento~ necossarios para poder dar o meu 
voto. 

Limito-me, portanto, e·m respJito eLO Re
gimento, a. mandar a V. Ex. est a decla
ração de voto contr;lrio ao mesmo projecto . 

· O Sr. Pres;idente -A rlAcbraçlio 
ele voto de V. Ex. ccinstat•á d u. acta. 

Vem á. Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Declaro que votei contra os projectos 
ns. 52 e 53, deste anno. 
. SfLla das sessõe$, 13 U. e julho do 1903. 

- Calo geras. · 

E'~ pos~o a votos e approvado en:í 3 .. dis
cussão o en via.do <l Comm issão de Rodaeçã.o 
o Sj3guinte 

PROJ ECTO 

N. 53,- 1903 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.• Fica o P r esidente da Repl,lblica 
autori:~;acto·a abril• a o Mioist erio da Mm·inha 
o crA:lit.o extraordinario de l. 849: 806~7 I, 
pttru. acudir lto pagamento de concer tos roa· 
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liz::ulos o pol' se realizm•em em divol'.so~ n~
v ios da At•marla NacionaL 

b:'_ posto ~ votos, approv<'<lo em 3a dis
cnssa,o c on v1ado á Conunissão d o Red:.~.cç.ão 

Ar t . 2 .• Re vogam-se as di>po.;ições om o seguinte 
contrario. · 

E' annunciada a _votação do projecto n. !14 
n, do : 90~. redacçao p a.ru 8o :la discussão da. 
~menda dcstac·•d<1 m1 ~" discus~ão do pl'o
Jecto n. 1 t4, do.;te t.tnrw, au tol'iz<tndo o 
Poder E:wcmivo ·a. a ln•ie ao Min i$tet•io da 
Gtte rra o credito extrao••dinat•io de 9:921$ 
p:u•a p :.tgamento do orJon a<lo que compete 
a.o ped••gogo aposent.adu da. C·JIDP<~nhiu. de 
aprendizc~ a.t•tif1cos do cxtincto ;\..l·~enal de 
Guerr a do Es~do du Pol'll<nniJUco tene nie 
ltonoral'io Jortquim Antonio de Oliveira Da
duen (3' úiscnssi'io). 

E' a.pp1•ovada. a seguiu to emenda do Sr. 
Alenca.t• Guimarães : 

Em vn~ da 9:9'!1$000, diga-se: 992$000 . 

A~im cruenda.do; é a.pp;·ovado em 3'' dis
cussão o referido p rojecto n. 114 B, de 1902, 
e enviado ú Commissão de Reilacção. 

E' posto a. vo'o~, a.ppi'ov::tdo em 3~ dls
CUõlllio e e nviado á Commissão de Reda.cção 
o seguinte 

l'RJ!::(.,"J'O 

N. l Í4 C - 1902 

O Congrc~S<) NMional l'esolvn : 

Artigo unico. 1 ica o Poder Exe()utivo au
toJ•izado a abril' ao Mini>Jtorio da. Gucl'l'a o 
credito e:xtraordí:lal•ío do I ::163$ para paga
mento dos vencimentos do guarda do ex
t inotJ At·senal da Guerro. do Estado de Per-

. na.robuco Ma.ximo Ft•ancisco da. Silva ; r evo
gadas as disposições em contr-.u-io. 

'l'RO.Jl::C'l'O 

N. 35:: - 1902 

O Congl'esso Nacional resolve: 

Al'tigo u11ico. l<' ic:t o P0der Execut;ivo a.u· 
todzado a abrir ao :Minis tcr io du. Gnorra o 
cr orl. ito Hxkaorrlinat•io do 47!J;jili.Z.S para :tt· 
tcn<lcr ao pagamento, no co!'I'(JIItc a nno, do 
ordon~do quo col!lllO te ao ox- mos t t•o 1lc gy· 
mna.stlCJ. da e xtwct<t Comp:~nhi;t do Apn~n 
dizcs Artitlccs do Arscm~l do Gwa·ra <lo Es
ta(lo de l'lbtto Grosso Anton io ,JUlio Nnpo. 
mucono, fazon~o ad ~ece.•s•tt•i as op1~raçues o 
revoga,dM as disposJ~~Jes em con'tritrio. 

E' posto a votos o a,ppr·ovaclo em 2• dis
cussão o seguinte artigo u uico uo 

' l ' R.OJECTO 

N. 1~-1002 

O Congl'OSSO Nacional r esolve: 

Artigo uuico. Fica o Poder Executivo au
torizado a a.br ir ao .Minister io dll. Mttl'ioba. o 
credi to cxtt•aot•dínal•lo de 2i:! :OOO$ para pag[l- · 
men to da publicação, na lmpl'eo~n, Nacional , 
do 2.000 exampla.ms ,,o Goiligo Internacional 
üe Si~naes, approva~o e ·m:~n,lado executar 
pelo uecr•uto n. 'l. 397, de 30 ue <\bril u ltimo; 
fazendo-se a !> uecessa.rias operações o rovo
gMias as dísposiçõ cs em contrario. 

E' püsto a voto~, appl'ovado om 3• dis E' posto ·a. votos e approvado mn 2a dis· 
cussão e e uvjado á. CommlSllâo !lo Rotlacção cussão o seguinte at•tigo unico do 
o seguinte 

f'RO.JI>C1'0 

N. 116-1902 

O Congresso Nacional r esolve : 

Artigo unico. Fica. o Poder Executivo a u
tOl'izarlo o. abrir ao Ministerío da líuArJ"a. o 
credito mttraot·rlinario de 94llS:180, para pa
gamento do ordenado u. quc.tom diroito o 
escrev,mt·.l aposenta.úo do A:suO~\l de Guorta 
do b':Jta.do da. Ba.hia, Jus é LUlz Meados Dtmz, 
desde 19 de j:1.0eil·o de 1899 a 17 de agosto 
de 1900 tla.ta da. su~ aposeiüaJ.ol'ia., 1a
~modo a~ necessarias operações e revoga
das a.S dispo; içõe3 em contl'ario. 

l'ROJECTO 

N . 211-1902 

O Congresso Na.cionat resolvo: 

Artigo unico . Fica. o P oder Executivo au
torizado a abrir· ao MinistOi io da. Guerra o 
credito extraordinario de 5:05:3:763 para pu,. 
gameoto do ordenado ao mestre da otficina ·· 
a.posentado do extineto Arsenal de Guer ·a do 
Estudo de Pernambuco Thomaz Anton io 
Franci;;co Barre~o, de l 9 de janeiro de IS99 
a 29 de julho de· lllOI,fazeodo as necessarias 
opera.ções .e revog<l.d<~s n.s disposi~ões em 
con tru.l'io. · . 
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E' posto a votos c approva.do em 2a dis-1 na o1·dom do din, a Mesa. teve conhecimento 
cussão o seguinte artigo unico do de haver fullecülo o funccionario a qne olle 

PROJ !lCl'O 

N. 21.2 - 1002 

O Congt•osso Nacional ro.>olve: 
Artigo uniao. Fiea o Pode,; Exccuti vo au

torizado a abrir ao Minlsteri.l do. Fazonda 1> 
c1·edHo de 16:758$, supplemcnt:.~.t• á verba. 9" 
do art . 2.1 da. lei n. 834, de 30 do dezembro 
de 1901, fazendo as oecossarias operações e 
rcvog.lda.; as disposições em cont1·ario. 

se rererc. 
·Posto a vo!os ê l'ojeitado o referido pro

jacto n. 156, de Hl02, autoriza.rrdo o Poder 
Executivo a. concede!' a.o 4• escripturario da. 
Alfandega. do Pará. Luiz Coelho Filho um 
anno de licençt~. para tratar do sua saudo 
(discussão unica) . 

J·~· annunciu.da. a vota.cão do projeet·l n. 173 
B, de 1902, rel:J.tivo á emenla do :Senado ao 
projecto n. 173 A, de 1~. quo autorin o 
Governo a conceder um anuo de licença , com 
todo o m•denauo pai•a. tratar de sua saude, 
<\'.> confl.lrento da All'a.ndega. de Santos An· 

E' posto a votos o approvado em 2• tliscus· tonio Rufino . dll Andraue Luna. Junior (dis· 
são o seguin~e lutigo unico do . cussjto unica) . 

PROJECTO 

N. 231- 1902 

O Congt•ruso Nacional resolve: 
Artigounico. Fica o Pudor Executivo autO-

rizado a abrir ao Minlstario da Marinha o 
. credito ex tro.ordinario de 16G$ de dilferença. 
. de vencimentos a que tem direHo o cx-opJ· 
;ra.rio da.s officinas de torpedos c elootrlcldade 

: José Pinto de Castro, ex -vi da l~i n. 746, de 
·.- 1_900, fazendo as necesa:u·ias operações e re· 

vogadas as disposiçõ(js em contl'ario. · 
São successivamente postos a . votos e 

' appr~vados em 2• discussao os seguintes ar· 
·. tigos do 

PltOJI::CTO 

N. 1<15 .:_ 1902 

. · O Congresso Nacional resolve: 
. Arl. I. o Fica o Governo autorizado a 
1sontar dos direitos de importação o material 

· que fôr importado pala Intendoncia l\1uni· 
. :Cipal de Porto Alegre, capital do Estado do 
·Rio -Grande do Sol, para. abastecimento de 
. ag.ua, bem cQmo o ma.terh.I metallico des~i· 
.. .-.nado â rede de esgotos e o que for necessa.rio 
.- para o serviço .fe illumina.çã.o eleclrica da 
:: Jilesm:~. cidacle. · · 
7 . . Art. 2. o Ficam royoga.dag as disposições 
... em Cl>ntra.rio·. · · 
· · E' ann11ocin.dn. a votação tlo pl'ojecto n.Í5G, 
' "de 1902, autorizando o Podm· Executivo a 
-c·onceder ao 4• esat'iP,turario da Alfandegado 
-?ará. Luiz Coelho Fllho um anno do licença, 
·Par~ tratar de sua sa.ude(discussão unica). · 

O 8r. Pre•ldent.e-Devo commu
nic:tt• 'á Camo.l'a. que este p1•oject.o nã:o tem 

. ma.i~ i•azã.o flG .~et•: depois do o ter incluído 

!<}' approvada. a SOJ:fuinte omenda. do Senado 
ao !li'Jj!cto ela Ca.mal'a. dos Deputados n.173 
A, ilo 190.2. 

A1•tigo unlcv. Em lagar de-com todo o or
denado-diga·~c: com o ordenado. 

E' o proje~:to 1:1-pprova.do assim emendado e 
e o v lado á commissão de Reda.cção, oJD.c~ando-
se ao Senado. · 

E' posto a votos e approvado em discussão 
unica, salvo a emenda, o seguinte · 

PROJECN 

N. 256 A- 1902 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo- uoic>. E' o Poder Executivo auto

l'izado a. concedm· uni a.nno de licença, com 
todo o ordona.do, a. .José Dionysio·Meira1 as
slstcoto c1fec&l ~o do Observa. to rio do Rio de 
JaneirO, para tratar de sua s.audo, onde jul
gat• conveniente ; mvogadas as disposiçõas 
om contrario. 

E' posta a. votos o rejeitada a seguinte 
emonda, tlo S.t•. Barbosa Lima : 

«Dig:~.·s!l:- com todos os vencimentos.» 
- E' o prqjecto enviado á. Commissão de Re-
dacção : -.. · 

E' J?oslo a. votos e a.pproTado em discussão 
uoica. e enviado <~ Commissã.o de .. :J,tedacçã.o 
o seguinte 

PUOJEC'tO 

N. 302-190:2 

O Cong1•esso Nacional resolve : 
Al'tigo unico, E' o Podet• Executivo auto. 

rizado a conceJ.er seis mezes de licença, com 
dous terços dos seus vencimentos, a 08éa.r 
Piontznauer, commlssario guarda-marinha 
.do corpo do tazenda. da. armada., pa;,oa tra.ta.r 
de sua saude ondo j1úgar conveniente; rcvo· 
ga.das a.s disposições om cl)ntl•ario,_ · 
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E' a.nnunciah a. ,-ota.çãu do projocto nu
moro 359 A, ele 1902, a.utoriza.ndo o Poder 
Executivo a. conceder a.a 3° cscripturario do 
Thesouro Federal Ha.ymundo de Ca.stt·o PtJ
I'eira Rego um anno cio licença. com orde
nado, paru tratamento de sua s:1.udo (dis
cussão unica). 

O 81•. Pt•esiden.te - Devo commu
nlcar á Camar:L que, depois da inclusão deste 
projecto na ordem dé~ dia, foi a Mosa in
formada de que o fuuccional'i:) a. que elle so 
refero havia podido e obtido demiss:io. 

PosGo a votos, é rejeitado o referido pt·o· 
jecto ll. 359 A, !lc 190.2, a.ntorizando o 
Pódor Exooutho a. conceder ao 3° oscl'iptu· 
rario do Thesouro Fodm•.tl Raymundo tle 
Castro Per<)ir.J Rego nm u.nr.o de liccmç-a 
com ordena•lo, p:tra t1·atamento de sua sauúe 
(discus~ão unica). 

E' posto a. votos c _().pprova.do em discussão 
unic:t c enviado â sanc·;ilo o seguinte 

rROJECTO 

N. 54 .\. - 1903 

(Do Sena.do) 

Ar~igo unico. E' cJncoclido ao Dr. B~rn<t1'· 
dino Ferreh\L da. Silva, ministra do Supremo 
Tribun:J.l Fed.el'al, um r~nno de liccmc:t, com 
todos os vcncimentas, para tratar de sna 
s:mde, onde Ul·3 conviol' ; r.:lvog[l.das a.s dis
posiçõe3 em contrario. 

E' a.nnunciada. n.· votução elo pr0jectu 
n. !27, de 190~, cvncetlenuo a. D. GertL•udes 
dos Santos e Silva, viuva do -gua.rJa. Ú<l 
Alfan.iegn. do l\Iarttnlüo Joaquim Silvestre 
de Souza. e Silva, a pJnsão mensal de 30$000 
(discussão nnic~.}. · 

O §r. Cns,o;inno do Nasci· 
ment,o (1Je/a ordem) (• ) SL'. Prcsitlen~e , 
pedi li pcllan>a pela orlem parJ. clnmar a 
<l.t~3nçã.éJ ela Camara pat·a a sSl'ie d~ pcn~uas 
incluidas na ordem do dia , em projectos 
vindos d:J.S SGS5Õ3S p~SS1da.s, que, Si CJUSUt
ta.m os ínt11resses pal'tieularcs e mesmo si 
algu·ma cquit!.ado podem encert•ar , em to,lo 
o caso mo parece qae a nossa sittlação fi
nanceh•a, posto que mu[tJ melhorada, não ú 
tão pr•ospera. que permiita a despeza dos 
dinheiros publicos com a. latitude qtrtl 1'0-
sulta. da applicação dos mesmos, com a 
appr0vação não só do projecto de qne se 
tratit,- como 'In muit)s outros· que ahi estão 
na orde :n d . s nosso> trabalhos, o que hão de 
vil• â. dismssão. 

(·) Este di!~;<rso n~o i oi r avisb) pelo orador. 
Vol. Ill 

Sern outro intuito que não P.ste, de fa.zet' 
sontir á ü~mara que, embora m uitas destas 
medidas encerrem uma CCl'ta equidadc, nós, 
como representante.; da Nação, não podemos 
assumil• a gravíssima l'esponsaui! idade de 
abrir p:n• este mOLlo as portas do Thesonro. 
Publico para satisl'ação do necessitla.dca . 
muitas vezes l'J:tes, mas que o nosso estadó 
financeiro no momento não comporta: sen:: 
outro intuito, digo en, ú que f<LÇO estad 
ponderJ.çõcs. · 

Torlo ·mundo Sll.u:J que vimos de uma si
tua.ção diillcil, e que a. nó~, como rcprosen· 
tanto; d;t Nação, comp_ete antes de tudo aJJi
Yiarmos os impostos quo solJI'eca.rrcgam o 
lXJvo, e não gravar o Thes.Jnt'J com rlospezas 
novas, augmcn tando a v e rim da cla.ssc dos · 
inacti vos, que jli. ê OJttra.ordina.ria. 

Eu não desconheço quo pódo h a vet• eq ui
dade om alguns destes projectos, mas ou~o 
chamar a a.ttenção da Cí~rnaJ•a. para esta. si
tuação do nosso Tbosouro om face do in
~oresse privado, muito legitimo {~s vcze~. 
embora, a solicitar o nosso v oto, para fa· 
zermos oe1•tos fa.vot•as com dinheiro C! UC nã-o 
é nosso, com dinheiroique d e:ctoquido do 
contribuinte, á. custa do impostos, que tem 
produzido a crise que a Nttçã:.> atraves:~t. 

Eram cst<\S as considet•açõe;;; 'lue tomei ,, 
libe:·daúe de cxpcndm·, como encaminhn.-. 
mento do voto qu::~ a C:lmal'a. vao dar não só 
a c~to, como a outt•os projeot•JS Llon~icos 
q ue pendem de vot.tção. 

Entretanto, acatarei sempre o voto .do~; 
mous honrados cJllegas, corto do que se · 
insp.ram om sentimentos de justiça o do 
razao. (1l!1!ito bem; muitu fJCm . ) 

Posto a votos, é rejeit1tdo o r ilfer ido p rú
je~to n. 127, d3 1902. concJdo ndo a D.Ger
trudos dos Santos e Silva vi uva do guarda 
da Alfandega. do Ma.ra.nllã.o, Joaquim Silves
tre de Souza e Silva, ~L pensão mea~al d~; 
iJ0$000 (discussão unica). 

O Sr. Gonçalo Souto (pd a o;·
<-lem) l'equer verificação d:t votação. 

Pr·oc ~dcndo-s3 it verificação, l'Jconhccc -sc 
ter sido o proJ~~to n. 127, de l902, r aj :litado 
par 81 votos, conGra 27, tohl 108. 

E' annunc!ado: a votaçã. J dopJ•ojccto n . 22~. 
de 1902, concedend) ao ulfJrJs l'efJrm:J.do r.: 
major honorario do exercib Mu.nool Carlo~ 
Maclmdo Vieira a. pensão mensal <le 60~, Sélrr:. 
p1•ojulzo do soldo de su:L rorot•ma. (discussão 
uni,()J.) , 

o Sr. N'eiva (pola OJ'dem) - s~·. P~·~· 
sidente, não ~ei quum é o majo1· honorar lG 
do exercito· Mn.noel C<u·los Machado Vieira; 
sai, porúm, porque li o p:~.reco L' !la. Commis· 
são de Pon~ões o Conb;, que vae ser votado , 
p1•esidida pot• nosso illustro ex-collcga , que 

.e'.l 
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é a.ctual Senador n::J Estado de S. P~tulo , o O Sr. G-er.tnano Hasslocher 
Dr. Gu.;ta.vo Godoy, o de quo foi relator o ex· (pela or dem) (·)-Sr. Presidente, o ill ustr<J.do 
col lega. o Sr. Carlos Manemno, que era bas- collega. que ac11ha do deixar a tribuna. affir
ta.nte severo, p:trecer e~se aS$ign11do pelo muu níio conhecer 11 pessoa. a quem allnde 
nosso co !lega <J.inda, o Sr. PCl•eira Lima, que o projecto, ora. em votaçlo . 
sernprP. foi mais propenso a negar pon~õcs. Vou explicar a S. Ex., em pouca.s pa.lavras, 
e assignado por outros nos.~ os es~imaveis co!- quem é a pessoo. em -questM, estanclo certo 
.legas; sei por esse parecet•, omfim, que se <le quo o seu onthusiasmo arrefecerá. N"ao 
trah de um alferes r eformo.do, majl)r hono- tliscltto, porque scril. uma. injustiç<~. os sar

. rario por s_erviços presti\do~ n-o paiz na viços prestados pelo major honOl'<Hio .Manoel 
/.,'Uet' l'a do Paru.guay, oudo comma.udou cor- ca.t•Los Machado Vieira ao palz . Sã.u iucon.., 
pos de vo!tmtarios, como consta da sua f é de cont!!St::woi;; . sm·viu em duas car:tp •tn llas, 
omcio, al6m dos servi•:os prest<J.dos em tem- foi 11m grande patt·iob ; disto não resta a 
pos tl.:~ paz. em seu Esta .to. menor duvid<t. 

Sei ainda llUO foi olla refot•mado, fi- Elle t om uma pens:(o de 60.~, dada pelo 
cando apeuas com l4$lO:J mensaes. Sei Est11do oudo exereJ a pl'otis.~ão de advogado 
mai-1 quo pas,;on cerca do 30 annos sem p~:ovtsionado ; t em sido promotot· p ublico 
irnplot•ar dos poderes pn1Jlicoseousa alguma, pÓL' diver.'las vozP.S. Ello t em o dil'ei'to de se 
porque at(~ então podia. trabalhar; e que r-ecolbet• ao Asylo do.:~Inva.lidos da Patria. e 
hoje, c.>m i5 annos de id;ule, t alvez já. mor i - n5.-o tom feito porque naturalmente pl'cfera 
bundo, ta.l a demora do PI'Oj 3cto, vem solici- vivet• em plena. liberdade naquellc Estado. 
t(l.r uma pequena. pensão do Governo. Bsse cidadã{) é p:~c de um engonh~it'O mili-
Nes~a avançada, ühdc, soffrondo os pade- hr, ca.pltito -do estt~do·ma.ior, o pa.l'nce-me, 

cimentos physícos adqttit•ldos n :> se1·viço da Sr. Presidente, qu1 o paiz que j á. lhe deu 
Nação, a quem elle h<l. ue r eco:·I•er, si não aos uma p ensão, que jli. lhe fot•mon u m 1ilho, o 
que legislam m Patrla 11 qne, dedicado, ser- galal'doou pelos seus ·esforços, pelo s~;u tra
viu ~ ! halho, remunerando suffici011temente os ser-

Ha. de pedir esmolas, estendendo á carida- viços por ollc prestado~. 
de publica a mão que brandiu n. espad~t na Demais ello tem, como dlsse, o Asylo de 
defesa. d..1. honra nacional ? Dove, pois, :;oli· Invalides da Patl'ia, oude poder(L r ecolher
citar o que carece, para nii.o succnmbit' à se a todo o mom:mtn, não estando sujeito á 
fome, da Pa.tria, que lho Pl'Ometteu, no de· rriidoria c condições de peuuria a. !.tlle alludiu 
areto de 5 de j~meiro de 1805 recompGnsa. o nobre Deputado; mis Jria e penuria. Manoel 
ao3 infelizes que ora gemem o quo outrom Carlos ·Machado Vie'ira nunca. sentiu , porque 
foram jubilosos a ·) campo da lucta. defender tenho me encontrn.do muita.s vezes nos tribu- . 
o pa.vilbão a.nrl-verde. (Apoiados .) na.es comest3 cidadão plniteando causa.·; e1u 

Sr. P1·csidente, nã't é com 145100 mensa.es que ú bem romuJJerado. (I'Iiuitu bem. ; muito 
quo um homem ha. de viver, o é por isso que bem. ) 
a Ca.m:u•a, não deve negar est!L pensão de Posto a votos, <í t•ajcit:.t.do o refct•ido pro-
60;,-que o projecto consigna. jacto n. 222, de 19J2, cone~denuj ao alferes 

Os OjiJres Deputados d~vem estar lem- rafurmado e major -llonarario do exercito 
brados de q ue no anno ultimo não vacillei Manoel Ca.1•los Machado Vieira a pensão 
um Só dia. em negar meu vo1o a ce t·ca. de 20 mensal do 60$, sem pr3,jtüz·> do soldo de sua -
p·ensões: sendo, apenas, a pprovada uma, re for ma (discussão unica.). . 
tendo até a ft•unqueza do com batel-as. E ' a.nnuac iada -a vob('ão rio projado nu-

O que devemos é ter a coragem de nossos mero 224, de l902, concedend5 a o. Virgin:a 
vohs, de set·mos f1·a.ncos: votemos contra o5 Lamenha Lins de Souza Schic1lm•, viuva do 
projectos que não meraoorem apoio, mas não · t t d d J íl M t T 
0 neguemos aos reh\tivus a. ·cill,u.iliíos, como capttão · enen e a arma a, o o~ · ax rn1 tano 

Algermon Siduey Schieílor, nma. pensã.o 
este majJl' honorario, que tantos . serviços mensal de 100$'()00 (discu.;siio uoica) . 
prestou na paz e na guei't'a, como relata o 

pa~~~~;ia., ao chlix'l.r a t t•ibuna, direi como n ° f!tr. More'lra ~lve.;; ( pelu 
illustre loador da. mabria: «.loa.broi sem- oJ•dem. ) - St•. Presidente, pl'eciso fazer_ uma 

doolarii.Qão ll cama.ra., na. occosião em que se 
pro o voto dos meus illu~tt·as collegas~; eu tem de vohr oste projec.to. _ 
uump1•o o meu devel', os illustreg collegas 0 illustre oillcia.l do mal'inha a qu'ltn 0 resolvam como molhor entenderem, caso t d 
julguem que 0 Governo n11o deve soccorr er project.o se I'efei•o pres on urante ã. sua. 'Vida 
aquellesque, fortes, co:nbateram na d~fesa os melhol•es serviços á. pa.tl'ia . 
da Patrla e que ora,valBtuliua.ri\JS, ca.1•ecem 
do sou auxilio. (Jltlito bum ; muito b1m.) 

·, -~ 
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Apanhou a mole~tiu. a. que veiu de suc
cumbit· no.;; climas inhospüos do Acl'e, em 
missão que pelo Governo llle foi confi<~da. 

A~ farnilbs do todo~ us seus companheiros 
já mereceram do Poder Legi~lal,í v o nwor 
.igual fl.O rpte ora se pede pn.l'a a. JU.milia do 
Sr. Scl1icJ1el'. (Apoiado~.) 

A' propri:J. f<Lroilüt U.o machinista llo vn.put· 
pm· oste digno otficia l comm~wlado jtí fui 
coucedíd :1 tambom llll1<J. p9nsão votada _por 
esta Cn.ma.t•a. 

Nestas COil<líções,p:u·ccc·me qnu, sem grave 
injustiça , não se póJ.c deixar de approvar e~ to 
projecto. · 

Fazd-o é pr;tticcw nm gran,lc acto de 
. justiça, c por isso sento-me espm•a.nJo (1ue '' 
Camar<~. tenha, ornbot·a as reuhmaçüus uu 
nobro Do;lll~íido p~lo Rio Grt~ndo !lo Sttl, um 
bom movirnGnto neste sentido. 

Em segui<.h ê pos·~o t t voto~ c l'cjeiüdo o 
•l'efel'ido prujecto n. 2t4, dn l902. 

O S.-.lUoreirn Alves (pelam·dem) 
requeiro verificação da. votação, 

Proccden1lO-sfl rl. VAPilka.çil.o, l'econh~ce-sc 
·terem vottdo u, fa.vor 31 Deputados c contra 
74; total, 105. 

O !Sr. Presidente- Não hn. nn
·mero. 

Vac-so procedel' ;í chamada, 

Procedendo-se ~i. chamn.d:~., vorifica.-sc t e
•rem-s::. au~entado os Srs. Eloy de Souza, 
Celso do Soula., Es meraldino ThndtJie;t, Tosta, 
Bnlcão Vi:1nua ,Augnsto r!e I<' t•oil·~s, Rodrigue~ 
Lima, Laurindo Pitta, Camillo Soares Fill:LO e 
.James Darcy . 

O S.-. PJ:"e~i(lente-Rosponderam 
.á chamada 11 4 Daputt\tlos. 

Vae-.1e );H'Oil~guir na vohção. 

P osLo do novo a votos, 6 r ejeitado o refe
rido pro.iecto n. 224, de 190.2, por 57 votos 
.contra 52; tota.l, 109. 

E' t.tnnuocia.da. a vob.ção do pr~jec to 
n. 249 A, de 1902, d evolven1o a D. Mu.1·ia 
·Cm•olina. Nabuco de At·a.u.jo, ernquttnto sol
rteira, a pensão de 3:60J.~ annmos, concedida 
:pol' de~reto de 3l de ag osto uo 1881 á su a 
•finada mãe D. Anna Benig na Ba rreto N"a· 
buco de Al':J.ujo, v iuva do Sena.dor José Tho
'ma.z Nabuc.1 tle At·aujo, com voLo em S3.P<I
ra,do (discmsã.o uoica). 

O !el". Celso de Souza {pela o,·_ 
·dam)-St•. Pro;ide ntr,, o proj!lcto quB V. Ex . 
.aca.ba de submetter á vota.cão, do que foi 
·sig oata1•io o meu companheiro do bancada., 
S .!'. Malaq uias Gonçalve;, foi este anno nova-

mente di,cuttdo, porl[lto o ~tnlll) passar1o o 
foi no fim da sos3i'ío c nií.o p•illo ser votado ; 
este projcc t.o, digo, nonlmmct imp ttgnaçã.o 
so1rrcu ao scL' deb~ttido nc;,l,a Casa. 

Quando tiYo a hon1·:~ de a.pl'C.>entat• o pro· 
jccto, Sr. Prcúucntc, fnn thtmcntci-o dCI'ida· 
mente, ilomonst!'an1lo <t C:1mara que ~e cào 
tr<.\hva ([c uma. nov;1, pens~to, mn.s simples · 
mente de uma, rm'er~ii.o. 

O Sa. Go;-.\'ALO SouTo- Apoiado. 

0 Srt. CELSrl DE Sot:zA- 0 decreto l ~gis
btivo qne conco,luu umD, p ensiio :·L \"ÍU\' .1. clo 
gl'ande e.,tadista Senador .Jo>é Thomaz N<L· 
1Juo0 <lc Al'i11ljo n5•) havia contomplitdo esta 
Stra. filha soltoit'il. a •tllO se r cfet'<) a-g<.l!'io o 
p t•ojec~u, c1u.e, tendo fallecitlo a s ua illu~ ~re 
m:l.e, Y1i·se prescn temente privach (lo all.l:ilio 
q,ue o Podor Logisl:1tivo votlll'<L. 

Cl1:1mo, portanto, a attenção da. C:t luara. 
p<tl'iL esto ponto: nii.u SG tra ta lln. conce.> n.o 
de um•• nova ponsào, do modo asa on,.t•a. t> 
mais os ctJft·cs publicas; tt·a.ta-se s lmples
m,:nte do mm>revet·.~ãl). r; si o Poder Lcg is
l[l.~ivo teve no. doYíilt\ consl1\eraçao os ~er
ViÇ03 que nos pre~too atluclle I!L' tw tlu bt'<I Zi
li~ii·o, e pol' iss:> votou a 1;m~ã.o par:L sua 
vinva, não deve n este morncnto uoscon lrceer 
aqttelle,; mesmos seL'viços, neg-ando-se a am
pu.ral' a filha de tii.:1 ill.tl.Stl'e r.:~b t li.~tn .. 

Limito-me, Sr. Pt·csiJcu,c, (t estas c nn~i
derações, c,n' 'o de que a Camar-,~ se gui:vá., 
na. vot:~.ção deste projecto, p )los soutimento~ 
do justiça e de dieeíto, 

TcnllO conclaü.lo. (Jluilo be1n; muito bem . ) 
Posto a votus, é rejeltu.d:) o refe rido pro

jecto n. 240 A, du HJ02, 

O ~r. Oel!i!o <le Souza (pela o,·. 
dem) rcqtwr· vorifica.';ão da votação. 

Proc:l:iendo-se li vel'iftca.ção, l'eevnh nee-sa 
tcmm votado conka 73 e a ftwo1· 35 Sr•s, 
Deputa.tlos; tot~tl, 108. 

O Sr. Francisco Veiga (pela 01'
dem)-Sr. Pl'Bsidente, lia lliH voto em sep<l.
raio, a. re.;peito uo p rojccto n. 2-!0 A, voto 
que é muitJ razaavel. 

0 SR. PRESIDENTE-· V. Ex. t em razão. 
Devia ter sido ess~ voto em sw;wa.du sub
mettido em primeiro loga1' tL dciibcwa.ção Ja 
casa. Parece-mo quo ~gom cll.e est1t preju
dicado. 

0 SR. FRAl'\ClSCO V<:WA- Parece-nu que 
não està pl'ejudicado o ·voto em sepa.ro.llo do 
meu ii!ustre collega, Sr. João Luiz d e Cam
pos. 
D~ f;v.:·to, o pt•oje~to nutnrlava que se con

tinua.SJe o p:t.gamento ela pens'io qua_ recc bíll
a vittva do conselheiro Nabuco, c o v oto em 
scpa.l'ado r edllz estl p3n:>'i.o. Consequente-
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meot.e, a Cama.m, rejeito.ndo o pro,jecto, que 
mandava continuar o p11ga.monto da pensão 
de 3:600$, não se acha intlibida. de acceíta.r 
a. emenda. 

E peço licença para. lembrar á Casa quo 
esta mesm<\ Ca.mara. vototl a continuação do 
pagamento da. pensão de 5:000$.quo peecebia 
o Senador do Impedo, 81•. Joaquim Floriano 
de Gorloy, rept•esentante do E5tado de São 
Paulo, a sun. illusLre furnilia; parece-me que 
os serviços prestll.dos :t pntritt pelo co~Sc· 
.lh!ú'o Nabuco de modo algum se podem JUl
gar inferiores 3,os próstados pelo Senador 
Godoy. 

Parece, Sr. Pre~identc, }"tor coherancit~c, 
principn.lmente attenuntlo~ o~ 8acrificlos do 
Thesouro, como são polo vot.o em separado 
\lo meu mustl'e oollega, pareco que a Camaro. 
fará um acto do jnstiç•a nppt•ovD.ndo a pensão 
assim reduzida. 

O Sr. Gonçalo Souto (pela 01·dem( 
-Estou inteiramento de nccordo, Sr. Pro· 
sidente, com as obset'V<~Qõcs d:> honrado 
Deputado por Minas Gorn.rs ; ontcndo que a 
emenda deve ser votada.. O projecLo fazia 
reverter á filha do consellwiro "Nabtu~o uma 
pensão de 500$ ; & emondn. t·eduz ossu. pensão 
n. 300$000. 

O SR. BoRGES Mo:\'TEmo-Emontln ao que ? 

O SR.. GONÇALO SOUTO - Não ê emenda, ~ 
um voto em sepaeado ; ê. os.;o voto em se
parado que deve ser vota.do. 

·O Sr. Cai'illi&no do Na.,;ei
mentu (z;~la ordem) - Sr. Presidente, 
com o ac<.1.taroento que morcoem-me os hon
rados collogas por MinasGet•aes e pelo Ceará1 
devo enkotanto dizer quo não comprehendo 
o rClqnerimrmto de SS. EEx. perante a. Ca
mara., depois que esta recusou pensões, aliás 
do insi.gnífican tc valia, a vi uvas do officlaes 

·mortos om serviço da Patria (o.poio.dos ; 
muito bem), a. indivíduos quo CODCJrrera.m a 
dun.s campanhas, al'ri scando a sua Yida., e 
dando seu sangue em defesa da. Patria. 

O SR. GoNçALo SouTo- A questão é si o 
voto em septn•ado deve ou não ~>rn• votado. 

O SR. CASSIANO DO N.\~OUUJNTo- Clla
g:wei l á . 

Não comprehendo o pedL:o dos nobres 
Deputados, í':.tzendo ravct•tel' n pm~ão do que 

·se trn.ta, ou seja. pelo projectu, que foi 1'e· 
jeitado, ou seja pelo voto em sep:J.rado, ã 
·filha. do Rxm. Sr . . conselheil'o N~buco , que 
na ·reali"dade prestou set•viços rc:ovantissimos 
a este paiz; tanto mais !ptando todos sabem 
que nós brati!eiros temos em muita. conta o 
omincnb filho daquclle conselheiro , que 
·occulJa no exterior posição clevii.dissimn., 

pela. qual tem se tornado digno do apt•eço da. 
Nação, tanto que foi, sem ser membro di.l. 
classe diplomatica, designado para aqneUa 
fnncção, e é natural que, exercendo oarrro 
tão elevado, ]Jossn. valer, possn. amparar s~a 
digna irmã, como fazem todos os lJrazileiros; 
(Apoiados; muito bem.) 

MCl parece, pois, cxquisito que, dopais do 
voto que acu.ba de dat• a. Camara, se queira, 
que ella recue da a ttitucle que assumiu em 
defesa do Thesonro, para. se levar pela bcni· 
gnidad~, que pôde sor m ulto bom enten
dida, ma~ que nã.o ~ sinão uma betügnidade; 
uma cornplaccncía pal'a a.quelles qúo vecni 
ll::~ter ás pol'tas da Cn.mar.:t pellin,lo que so 
lhes abm as pui·tas do Tltesuur o. 

E' o que tinh:J. a dizer. 
Pr.ócedendo-se á. votação do substitutivo· 

da C(lmmissão é o me~mo rejeltarlo po1' 75 
vot0s contra 3:'!, total 108. 

E' posto n. votos e rojcita,1o o projecto 
n. 335, de 1902, determinando que o Go
verno mandará. na.ga1' a D. Maria. Ignacia de 
Mello Oliveira, víuva do capitão do exercito 
Luiz Ma1•ta de 1Iello Oliveil'it, a irnpor tanch 
das J?ensões coL'rcspondente ao pel'iodo de~ 
corl'ldo de I de novembr o de 1890 a O de· 
dezembro d!l 1@3 e releva a respectiva 
prescripção ( discussão unicn. ) . 

O Sr. 1\loreira Al·n:.s (JH:la m·
dr:m) roquel' vel'ificaÇãô da vo-tação. 

Procedendo-sB 1!. verilica,çã.o, reconhece-se 
terem votado contra 73 Srs. Depntalios e a. 
favor 31, totall04. 

O S.-. Presidente- Não lla nu
merJ. 

Yae-sc prvcederâ chamada . 

Procedendo-se á clnmada verifica-se to
rem-se ausentado os Srs. Tavares do Lyra, 
Eloy de Souza, Fonseca e Silva, Pereil•a de 
Lyra, Esmeraldino Bandeira, Moreira AivJs, 
Tosta, Bulcão Viann::~. , Augu.>to de Freitas,. 
Rodrigues Lima, Mello Matt::>s, Amorico de. 
Albuquerque, Erico Coelho, Ca,rlo$ Teixciru. 
Brandão, David Campist a, Camillo Soare;; 
Filho, Francisco Romeir o, Valols de Castro, · 
Amaral Cesar, Joaquim Toumíra Brandão. 
Bernardo Antonio, Aquino Ribeiro, Abdon: 
Baptista, Elysen Guilhel'llle e Jnmes Darcy .. 

O Sr. Presidente-Responderam.· 
á. chamada 99 Srs . Dcputa.dos. 

Ficam adiadas a.s votaçõe>. 
Pas~a-se :!. ma teria ern discussão. 
Comparecem ainda os Srs. Thom:J.Z Oaval-

caute e João Vieint. 

Em seguida são suceessi vamente sem de
lJa.te eneerrados em 2a cliscus~ão, os arts •. 1<>· 



Câmara dos Dept..t:ados · I mp-essa em 22/0512015 11:10 . Página t t de 17 

SESS,\0 EM i3 DE JULHO DE HJ03 229 

e 2o dr projecto n. 115, tlo Hl02, equiparando 
t:m _ Vl .IC!mentos o pagador o fieis ela. pa.!!3.
dorta do Tllesouro Federal aos thcsourciros o 
fieis da Catxa. de Amot•tização, /lcando adiada 
a votação. 

E' annuncia.da. a 3• discussão do projecto 
n. ~~~. de !902, roorga.nizando o quadro dos 
:pha.rm:~couticos d tL armada. · 
· Nioguem pedindo a palavra, é encerrada. 
a dis.:ussão c a.diadQ. o. vota•;ií.·). 

E' a.nnunci;\da a discnsslio un ica do pro
ject_o n. 06, de 1003, proL'oga.ndo pol.' um anno 
a liCença concedida, sJm vencimentos, ao 
Dt•. Sa.mnol da Oa.ma Costa ;\Iac-Dowo!l, 
lento suiJstituto da. Faculd(tdo do Direito do 
Recife. 
~inguam pedindo n. palavra, ú encorl·ad·t 

a. di seu >São e adiada a votação. 
E' anounciada a. .. ,Hscussão unica. do pro

j.ecto n. 33, de 1901, autorizando o Poder 
Executivo a l'.JVer a aposentadoria do con· 
tador da. Administração dos Correios do 
Cea1•á. Joaquim de Macedo Pimentel, para o 
flm de lhe S3r computado o tempo em que 
~el'Viu como 1i3a::ll da <tntig<~ Camarada F'or
tu.JoztL. 

Ninguom pedindo a p1la.vra., 1i oncerra.!la 
:a didcussfio e adiada. a. votaçã.o. 

E' aununciada. :t 3" discussão do pt•ojecto 
•~ - 369, d:} 1902, íl.utorizaodo o Poder Ex· 
ocutivo a. abrir a.o Ministot•io d<:. Justiça e 
Negocias Interiores o credit() extrMrdinario 
.de 8:66~$ para. premio c i.mpl'rssão da obra 
<{UO Pl'Jt enclem pu1Jllcar o~ l llutes da. Facul· 
dad!J do Mcdiciua do Rio de Janeiro Dr. Mi
guel de Oliveira.Oouto e Dr. Antonio Augusto 
f.l.e Azevedo Sodré o para indemnizaçã.o ao 
Dr. Vicente de Souza, lente do Externato do 
Gymnasio Nacional, pela publica.\·ão elo se.u 
tl•,\lialho-Resiituição d;~ pronuncia latina. 

Vem á. Mesa, é Hdo, :tpoiado e enviado á 
"Comrnissão de Orçamento o seguintG 

St,JDSTITUT!V() 

ilo p1·ojecto n. 3!39,. de 1.902 

Considerando que o art. 36 do Cmligo de 
Ensino marca o -minimo r1o 2:000$ para 
premio ao pro(essor que public:tt- o b1•a de 
extra.ordina.rio. vantagem pa1·a o prog1·esso 
da. soieneia ou p:~.t•a- o ta.dõ de ensino, é do 
inteira justiça que a cada. um dos a.uto1•es da. 
.obra. sobra a 1~bre umarella, ao~S quaes se 
l'efero o projoeto n. 369, do a.nno passado, 
-seja. concedido o mínimo daquelle premio. 

As;lim, ao mesmo projecto o!ferece o sa
,guinte substitutivo: 

O Congrcs~o Xttcional rcso!Yc: 
Art.igo unico. Fic.1. o Poder Executivo Ctu

torizado a allrir M :\Iínistcrio da. Justiça. c 
Negocios Interior.:.~ o credito cxtraot•dloario 
uo 10:660$. seuuo: 5130$ para indemniza.ção 
ao D1·. Vicontt} do Souza, lente do Externato 
do Gymnn;;io Na.cioU<\1 , peh publicação do 
SGU trabaJh O-Rt,slitttiçaa rlt~ ]Jl'Ontmcia /atin« 
-c I O: l 00$ pn.m o premio do 2:000$ a. cada 
um dos lentes dn. Fltonhbde ele Medicina db 
Rio do Jancit•o Drs. Miguel de Oliveira Couto 
c Antonio Angusto !lc Azorcdo Soth •é, quo 
pretendem publicar cru lingn:L vct•nacula a. 
obra quo compuzera.m ~ob o titulo- Das 
Gulbfiebllr -- c p:u·a. impt'C:>são <lo !.000 ex
emplares d;~ lUO$ffia. obra; fazcnclo as neces
sa.rias opm·açüc~ <lc ct·eJiw e revogadas as 
cli;;po~içõcs em comeariu. 

S;tl:L da~ sessões, l:J -de julho de !903.
Castro ll-ebelln. 

Ninguem pe(lin,Io a palaYl'a, é once·:l'a.ú:L 
<t discu~s(io e adiado. a. Yotação, até que lL 
respectiva Comm is~1io dtl par·eccr soiJt'P. u 
substitutivo oifCl'llCido pelo SI' . castro Rc-
bello. -i 

Sã-o succes.livamente sem cleba.te encerra.
dos om 2·' t!iscussão os arts. 1° c 2" do pro
j:~cto n. 399,de 1902, autorizando o Governo 
a conceder isenção do lmposto, deuko clo.pe
riodo de um unno, á Companhia. Estrada de 
Fet'ro Leopoldina, pM'a. o matorial que im
portar e for indispensaYcl pa1•a a reparaçlío 
de suas linhas, e dá. outras pl'Ovidencias fi
cando adiada a votil.ção. 

E' sem debato encen·ado em 2~ discussão, 
o artigo unlco do pt•ojccto u. 41 A, de !903, 
autorizando o GoYerno a abrir, peto Mini~·· 
terio da Fazenda., o credito oxtraordiuíJot•io 
quo preciso for para pagamento a. D. Amando. 
Dolores Pltltu.m, viuva do capitão Gnilhermo 
Jos6 Pitham. do melo soldo quo l11o é d()\"itlo , 
ficando adiada. a. vota.çã.o. · 

E' unnuocia.da a. 2a di>enssão do projecto 
n. 70, de !903, auto1·izando o Poilet' E)(
ecutlYo a. abrir ao Mioisterio ria. Fazenda o 
credito edraordinario do 68:761$051, para 
n.ttender á. restituic,1ií.o de impostos sobre ven
cimentos, devida a nrios ministros do Su
promo Tdbunal Federv.L 

Eut1•a em di~eussão o ar t. 1°. 

Vem á Mesa, <l lida., a.poiada e enviAda. á. 
Commi~são de Ot•çamento a seguinte . 

EMENDA 

Aop1·ojecto t~ . 70- 1903 

AccresctiD te-se <\0 <lt't. 1 • pa.ragrapllo uni· 
co: Fica o Governo igualmente autorizado a 
a.bl•ir o necoS>arlo credito para o fim de l'G-
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stituir a. todos os juizos fe,lct•aos, não mcn
ciona([os no n.rt. 1•, a Íllil)Ql'tancia descon
tada como imposto sobre (JS ~eu:,; voncimcmtos 
reputa,lo inconstitucional n;1 sentença t~.lca~
ça.da. pelos magistrados supra referidos. 

. Sala das sessões, 13 de julllo de 1903.
Bcwbosa Lima.-Rodr(rpres .SaldanJ,a.-Au
gu~to de Fl"eitas .• 

E' encenada a discussão do art. 1•. 
Em seguidn. é igualmente sem debato cn-

. cerrado em 2• discussão o m·t. 2° do projecto 
n. 70. de 1903, antoriza.ndo o Podm• Executi· 
vo n ab;•ir a.o MitJistorio da Fa.zenda o Cl'O· 
llít.o oxtraordinal'io t1o 58:7til$05l P<trr>, a.L· 
tender ;i. restituição de imposto,; sohec venci
mentos, dcvhhL u. Y::trio~ mínistl'OS do Supre
mo Ti'ilJunal Fedot·al; ftcanrlo allh\da <\ vo~ 
taçiio até que a t•oferilb Commissão dê p:t
recet· sobt·c a emenda olfnror:ida pelos Srs. 
Barboso. Lümt, c outros. 

São successivamente som debate encerra
dos om 2~ discussão os arts. I o c 2" do pro
jacto n. 71, de 190:~. <~ntorizando o Poder 
Executivo a abrh' '\O Ministerio d·.t Industria, 
Vi;~ção c Obras Publicas o credito de 25:0110$, 
supplcmontar à sub-consignação denominada 
«Con ~igna')\ies do t~rt. 3[) do regnlmncn to~, 
:pet· :.encente ao material das e;;ta.~ões da I" 
divisão da verba 4• do a.rt. 2I da lei n. 957, 

··de 30 de dezembro de l!l02: ficando adiada a 
votação.. · 
· E' sem debate encerrado em .2~ discussão 

o artigo unico do projecto n, 30:::, de 1()02, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministeriu da Fazendt~ u âediio extl'aordi· 
nario de 254:400$8.111 para execução d<1. sen· 

· telll,l'1 do Supremo Tribum~l Fmlcral que con
demnou a União a p,l.gar a Cunha, Pa.ranhos 
& Cmnp. o principal, jnros da môJ•a. c r.ustu.s 
do procosso pelo empt•ogo, uso e gozo du· 
rante 16 mcJZes do p:tquete Pco-ahyba; ficando 
adiada. a votação. , . 

b:' annunciada a 2~ discu~sito do projBcto 
n. 378, do 1902, autorizando o Govul'no a 
conceder t\ João Maria da Silva Juniol', ou a 

. quem maiores va.ntang.~ns offerecl?r, pePmis· 
são para,, por si ou empt·eza que ot•ganizar, 
expl ,rar, usat• e gozar os depositos mineraes 
dos terreno~ de alluvião do Amt\pá, perten

.centes â União, c dando outt•as providuncias. 

O SL~. Pre!!!idente-Tem a palavra 
o Sr. Bricio FiH1o. 

O Sr. Brlcio Filho dfz quo, si não 
tivesse lido c relido com a.ttenção o parecer 
e o projectn claborndo pela Commissão da 
Fazenda e Industria, não acreditaria que se 
pudesse fazer umtt concessão da ol·dem da.· 
quella. que está em débate, encerrando me
dida. gntve, s(Jria, cheia. de responsabilida· 

1lcs,rcclamando a maiot• atten•;ão da !'amaL'a. 
dos Deputados. (AJloiados.) 

Faz o bíst.oríco da, questão do Amtqú, enu
meJ•a. os grandes sacrítlcio> fe l tos pela ?ilação 
para não perder aquelle precioso territorio 
e relembra os importantes servi(;os pt'csta
dos pelo benemerito Sr. Barão do Rio llranco, 
como l'Cpresent:mtc bra.zileiro perante o 
tribunal de arbitramento o o quf1nto custou. 
:iquelle distincto ptttriota. de sabo1·, de de
dica.ção, estudo~ e 1mtl'iotismo, p ·.ra a.lcan
qar a· victoria 'iue veiLt encllot' de immcnso 
contentamento a. nossa querida pa.tria. 
( Jluito bdm.) · 

Pois bem. ú um bom pcda,ço des~a. fcrads
sima t•cgião, on .. o osr.ão accumulada.~ ütuta'. 
riq]lezas, que a Commiss?i o pl'ctondo doa1· a 
um particular, para explorar, mar c goZil.l' 
as ·~ninas nollc o:dstcntcs. 

O St·, Joiio Mu.io. d<t Silva ,Junior tel'e no
ticia, como toJo o paiz, di1 solução fi~vor(~vcl 
au Hraúl. Não se limitou, como u resto da 
população, a e:tnltar de contentamento pelo 
triumpho ohtiLlo o a render humonagcn'l aos 
que coucort•cram para o notavui aconteci
mento. Viu alguma co1is:J. do ma.is pr·atico 
em tudo aquiJ!u, ~onhou com grandezas, com 
a. opnlcncia. da noite para o ditt. com tl viua 
cheia de venturas, e dirigiu um:L petição <L 
Cama.ra dos Deputndos, no sen tido de lhe 
ser concedida a exploração de rninereos de 
vu.loi• consideravt>l. 

Não aprllS(J11ton um plano de estudos, não 
demonstruu que haviu. procedi/lo a expio·. 
ra.çõos, tlem siquer- tlxott oR pon t.us 11. serem 
incluidos na conce~s[LO. Limitou-se u. re
digh• em uma folha de papel u m simples 
rcquet'Í!IICnto, laconicamente 1.raç1tdo em de~ 
linha~. som uma expli caçiio, sem um detalhe, 
sem um~\ jusWlcati~'a dl:' sua (,n&Lda. pre· 
ten•;iio. E a Commis.-;iio de F;\r.enila e lu- · 
dus;ria, com atlmira.vol fttcilida.do, O·Jm a 
qual o orador sente não }lotlet· CIJCJcordar, 
lavra um parecer fayoravel, .~em medir 
taLvez aa consequencias du seu acto. A Ca.
mara, porém, é que tem o impel'io.w de;-er 
de não sa.nccíonar com o seu voto um& . 
doação tão séria. t5.o arriscada, feitc\ em 
um momento em quo não devera ser lem
brada.. (Apoiaclos ; m uito bem .) 

Além di:Jso, a Commissão foi m;üs longe do 
que o pretendente p~dia esperar : usou de 
mais generosidade do que a que elle poderia 
am bicionnr. Ao passo que· o peticíormrio . 
rcqueritt concessào pelo periodo de 50 annos, 
a Commi~são elaborou o pro,ieoto concedendo 
a expl;Jra.ção por tampo . iodetermill<\UO, ab· 
solutamente sem limitação do prazo. Em
qmLnto que o requm·ente se propunha a 
pagar oito por cento do rendimento da ex ... 
plot•açáo e ma.is a.s condições que fosseltl de. 
terminadas pela Commissão, esta limitou-se . 
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a exigir il. porcentagem -propu~tl\, deixando 
l1. margem qulLCS(iU<H' outr<ts V<tnta.g-cns. 

Lê um por um os artigus constltutiws do 
projccto, mostmndo que oclle.~ niw Jig11ram 
outras obrigações a.l6m d<1 menciunatl.u. 0 não 
Gstá incluiu<~. a limitação Je prazo. 

O Sr. Pre!!!ldente- Peço a Y. Ex. 
para inte1>romper o son discurso, afim de se 
dar entr·aun. no recinto ao 81'. Deputado Aris
tides Milton, qne -vae prestar o cornpl·oilüsso 
regimental. 

O S&. Bzuc10 FzLno-Com todo o prazer 
a c cedo ao pe<iido U.o V, Ex, 

O St~. Pt•o,...hleute convidao~ Srs. 
3a e 4° soct•ew.rios a. iL•cm receber o mes
mo sonlwL' o q11al sonclo intrQ(lnziclo no re
cinto, pt·c~stu junto á. Mesa, o compromisso 
regimental. 

Continú:L a ':l' !li~cus<ão <lo projocto n. 378, 
de 10112, <intoriza,n(lo o QI)Yf'rno a concc<Wr u. 
João :\Iat·iu. da Silra. Junior, on a quem 
maiores vant<Lgons oltorcccr, pm•missão pa.m 
por si on ompt•ez:t qno Ol'ganiZt\1', usar o 
goZ3.1' uS tlllpo.>itoS roinel'UCS tlOS tel'ronus rlo 
3.lluvilio tio Amap:'L, pertencent!~~ {L F1tiã.o, c 
<laudo ouü·a.~ pt'..>vhlencias. 

· O S.-. Pre..:ident,é-Continúél. com 
a. palavl'a o Sr. Bdcio ~ilha. 

O Sr Bricio i''ilho (co;ol im!a1ulo)
E' cCJrto q·ue o art. 5" contem utmt dispo~íç~o 
que á. primeira vista pódc pa.recm· restl'JCtt
va,, Bem ubsot'va.Jas, portím, <~os cous tS, vê-se 
logo que o nã.n é. o. l'Oferido ar~igo estabe
l ece a ,n~ra,,sfet·enc1a da concossao, ma~ fal-o 
nos tet•mos do liccroto n. '~88, de 2\J de . m;wço 
de lSDO , Or:.t, o art. 2" ;lo t•efel'ido U.ecreto 
dispõe que, umn. vez constitnidn.~ a:s ernpt•czus 
de la.VI'as mincra.es, ser<i, vorzmtttda a tritns
ferencm, desde r111C pr?vc t~· oxccuta.do 
traballlos olf~ctlvos de tmnera.çao, pelo mJ
nos du1a.nte um u.uno. E' verdade que um 
outro artigo do decreto n .. 288, si faz depllU·· 
der a tz·an;fel'encía do consentimento ~o . Go
v erno, n0m por isso clla fica. pr·olnbHla. 
O art 5• do p rojecto cont6m, portanto, .u~a 
prohibição fictici~, é u~ fogo do art1ficw 
prepa.l'a.do ptn'a m1press1onar de momenr.o: 
âepois de r1neimauo, ficam. as peças cct.r bo
nizadas. 

Pa.ss[l, a l<U' os consideraaàa. em que a 
Commissãe firmou o sou t l'aballlo, pnra qnr. 
se possa. a.pl'eciar a fraqueza dll. o.rgumen
taçã,o. 

Diz um dos torlicos : . 
« A lndtt>tria extra.otiva. <! por ora. a. ma1s 

facíl pttra a utilização das inClalcu.Ja:•cts ri
quezas qtw jazem naquella. fel'ac;ssJma ~·{)· 
gião, qua,si dOS}lovoa.da. ; e daS mdustl'ms 
dessa ospeeie a cxploraQã o do ouro é o que 

mais atiça a emt~laç:'ío e cohiça do imm.i· 
gTantn, úmm•müJ~~ntlo 1':-,pill:tml\IHC I) povoa 
ntPnr.u diJ sulu. Neo:t<t.~ cond ições, o putl~:rpu
blico nãu ,[CYtl <lespt·czat· um prctenção 
d<·Sta. ul'Llem, que cl, cct·c;.tndo·a de t.,das a~ 
segaran~\:ts. o prímoit•o passo 11:t 1':~ que em 
bt·eve se fol'mc 11~.q uclla, pat•te cl ; ~ Rcpnhlica. 
um n ncloo ~o p ;pulaçílo, catl 3!t Ll.c pl·uspcL'i
dadc e de rtquez:t p·,1l'a o p:Liz . , 

CoJ?o. se Yi!, a, Commls~ií.o acha a r egião 
Ceracus1m:t e l'08onlle \O que a cxpll!raçãu do 
ou!'o at1ça, a emulação e cobiça do irmui· 
granLe, determirHtn1lu t'apida lt iCnt.e o povoa
monto do ~olo. Entra, en tr etanto, lugu em 
contl•atli~·ão, achando• qne pal'a a fO I' Il t:tçlio 
de um nu:•lco de pop11laçiío naque!ln ponto 
,;e tot'lliL ncc·ess;u·i;l ~~ ~.:oncc~;;ilo do u m pl'o .. 
juc'o nc~tas comli,·üus. 

E' que <L Commlssilo ignoL'<\ ' l lle u Am<tp<t ,1 
povoado, tem tnn:t pup!!laçãu do ccrc:1 <lo 
S.OIIO alma.~. nito lov:\ntlo em cun .:.L as tl'ilms 
do intlig'nnas qur< vi1·om nas montanhas e 
ilo!'cstns do i~lt!~riol'. Siio c;s:;s 8.001! pesso;Ls, 
gl'D.ndc lJ:Il'tn Ui\S flUi.IC~ enti'CgUO :i oxpJo
l'il','ã.U tl Li l'irl'wzas cl<t fol't iJJ..;siln :.~ t; o.~ ião, 
quo . Sot·~o C'SCU!'l'U:çatl<ts pdo pol'I.:L-lU t' do 
pelVllo;no, ~~um bom moYímcntu tia C<.~mar.a 
niio o jugu!a.t• em sou nasccJom'ü . 

Londo ou r.r-o ·t.eccllo do p~u·ecol' , r~ncon ~ru,- se 
o segu inte; 

« Accr.csca rllH3 h o i c em dia lw. uma t en
dencia no direito ptÍblico i ~tternacion ilo l, se
gundo i \ qual. a .tet'l'i1 uewovo<td<t, ou de 
popubção t ;\o pcquona CJ. IIC llle nfLo possa 
U~Senvulvez· <1S l'iql!OZ:l.~, 11ãu pel' LCnce LL 

nmguom, é do pl'imnit·o occnpan l.c que me· 
llwr c mal::! cfficu,zrnentc p!iJ c ntil iza.t-a., 
focundan lo-:t com eapitao;; o intcU ig,·.n~ias. 

,\ cJvíl iz::tc;i; tem cnkadu nessa. nuvct <iou
kl.n~ ?O'rtu urna ftcç;'io, 'luasi pe.;SJ.H1 jlll'i lica, 
c.u.Los tn tcre;;;~cs SJ alleg:.\m lJl't~ t\~l'l.l lll um col
ll; ao com us direUo:J e iaten:s:;~s tl.o povos 
fracos ou pouco numeroso:; ... 

Cumpre, ponn.nto, a.os poderes pub!icos, 
co mo deve1· prima.cla l, anim:u' o~ que, den· 
tt·o d •s norma> e ieis repnhlicanas, se Pl'O· 
p~em a couperar niJ de.>envoldmHillO ~as 
nqu:JZ!l.8 r.:l ~·J!o e no S rll povoamento, prm
cipa.lmente :si sa trah de 1'0giiics ft'<Jtltclri~as 
por ~ua posição mais sujeitas ás cnpidas 111· 
veott<la~ de t;ú ci\'iUzaçito ... >} 

CLt;t:J. a el'e!' llJ que alü está . Entr e ?.S _01'· 
gumentos rle que lançou mão n, Commtssao, 
flgut·a o roconhccirnon•o de direito do impe
ría.Usmo, a uu.tul·at oct:tLpa<,:ão d r- terl' t\S 
alheias e figm a t~mbero a. Jecla.rn,çíío rlc q uo 
aquelle õerl'itorío estCt despovoado, sentiu a. 
c:mcessão do pr,ljBJto a. co:odiçtio indispen:<a
vel ao povoamento. 
Quant~ couS<t ex:tranha! Qnn.nta. cousa. ex· 

qubita ! A Commissão a fol·nocur a·rmas ás 
nações ambiciosas c invasoras, csa.uBcída de 
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que foi a allegaçã.o de q11e o Amapá et•n. ha.· as febres palustres. )!:\$ em certas COlidi* 
oita<lo por brazileiro~>. um dos melhore:> ele- cõcs- diz o Sr. Erou;soa.u-mcsmo no in' 
inentos com que pôde contar o nosso emi- teriut· c nas tlore~tas, os Ctli'OlJ~us púdem 
nente representanto para sahir victorioso no viver perfeitamente, desaffrontatlos das p ro· 
tribunal arbitral. (Apoiados. Muito l!em.) p1•ias lcbt•es.-Aiém da opulcncia dos reinos 

Falla a. Commissão om normas o !ois 1'3- animal e vegetul, 6 notavel a existoneia de 
publicanas. São essas normas que impedem minarias de preço, cspecinlmcntc do ouro e 
concessões da n'Ltureza lla proposta.. Foi pn•o. d:~. llullla. A e:'!:tracção, ou melhor a c:\ptação 
estabelecer as boas e cllcel'enLcs normas que do ouro em pó e em palhe tas noJ rios, ,iá é 

- :pregámos a ltepublit'a, qnc pr·omovemos a nma iuclnstria cxpLH'ada ali em alguns dis
mudança da forma de governJ. ( Ap~iados.) trictos. Só em um (lestr.~. o (lC CalWJvcnne, 

Entra em outras ordens de consiúeraç.õns o havia em 1897 m"cis da 4.001 individuo<, 
pondera qun a concessão é fei 1,a a .João ~hria entre pre~os, ·mestiços e ·cm·opeus, empl'C~ 
da. Silva Juoiot' ou á cmp1•eza. que organiz1r. gados n:t. mineração. Calcula. o Sr. 13rous
podcndo sm• nacional ou c~t.I"aogei!'a, pm·qnc s~,1.n quo, do 1894 a IS97, só o ou<·o que p:t
no projocto não está con:'igna.da qualquer gou imposto na allanuega de Citycuna foi 
limitação. de cerca de 7.500 ld los ! Imagine-se qLlB 

Srj por ahi Vl!jam os Srs. DJputado.~ quanta nesse c.1Ieulo não sa inclue o om•o do con· 
cornplicaçii.u por!~ t'G3ultn.r dt\ a·l~pção da t••ahando c o que sahe ou s:tbia. pelo Pa.t•á.! 
mechda ! O o~·ploradot' francez r<lfore-se a uma ex-

Salienta. quo t\inda. não foi nomoada. a com- pe(lí{lão bra.zileh•a. (de un9 200 homens) que 
mis·ão clomttrearlo::\ llos nossos limites com .aJli'-~l'abalhou. a til 1895 e que naq_uella c!poca 
a. Gttyana. Francoza e j[t so pretende pro· dcsa.ppat•eceu, ol!edecendo a ore/em dadas do 
m~vel,' um:t concOS$ãO de oxplot•ação do Par[t. 
nunas. Póde· se, á vista. de tao8 lnfot•maçües, 

Tom compuldado livt·os que so 1•erarem ás fazer uma ligeit•à idéa dos pl'õvoitos quo alli 
riquezas datlllella região c ainda hojB lou um se poclet•ão recolher só d'\ industt·ia metal· 
.iriterassant9 m•&igo,publicado em importante lnt•gioa, no dia. em que olla (ôr organizada 

· folh:\ desta. Oapit.'l.l, onde se oncontt·a a se- regularm~nte .. 
guinte <lo.>cripção : O t ~rritot·io já. está conhecido por dis~ri-

« Com uma. superficie de cerca de 600.000 ctos, taes como, a começar pelo N. o de 
Jtilometros quad1•ados (uns 500 kilometros Uassa, o i.le cacllipur, e (lo Couna.ni, o de Car· 
ele cost<t) o Amapá é U!-r:a l'Jgião admi- ~cuenne, o do Amapá propi•iamente dito o 
l'avel, cortaJo. de infinido.dc· de rios, in· o do Apurcma. O mais importante a té 
ter1•ompida. de mnitos lagos o amplos O!· ago1·a é talvez o do Am1pi1., fronteiro á ilha 
tuarios- cirwmstancia~. quo contribuem do Maramí. Dü o Sr. Bt•ouseau: «Ao S de 
para a Pt',JVOrbial fertilidade do solo, q:.te Curseuennc se a,cha n mais bella e a mais 
anto assombra os viajantes o quo ao importante ro.,.ião. do antigo Contest ado. E' 
mesmo tBmpo tornam relativamente facil aqui sern duvida que está, o futuro. Esta re· 
a circulação em to .:a a zona. Ba.sta saber giiio póde alimentar mais de um milhão do 
CJ.Ue entre o Aragnary e o Oya.iJOcl( (cuja~ colonos. Com e!Ici:;o, tudo alli e;;tá prepa 
aglws são divididas pela· sel'l'a de· Tumuc- rado para, recebet' h abitantes. Não Iw. cami· 
.Hun~ac) se conGam para mais de 20 rios nhos a fa.zer,.poi3 os ha sufficieutes. Nos 
navegavcis pol' grandes canôas e alguns por ll1gos c nos mil canaes que os ligam pullu
Janchões. Em niuitos ponto.> da l'egião, S')- l:i.m peixcJ .e caças . Não ha ~a<:ossidade de 
bt·ctudo na. bacia. do OyapJck, encontram-se Nç::r.das custosas: as savanas sao 1mmens~~s o 
extensas pastagens na.tui•aes ao lado de e3· rerteis.» . · 
pessus florestas. Um mostre f1'ancez (l) quo Ha. orn todo o. territorio uma. população 
estudou dui.•ante longos annos naqucllas pa- de cerca de 8.0~0 ···almas entl'e adventícios, 
-ragcms e que ainda hl pouco publicou acerca mestiçvs c índios sedentarios. Grande pllrte 
·da Guyana Fl'anceza e do Amapá um excel- dessa popul:l~ão é de fl'ancazcs. Quando sa 
. l,ente trabalh~ (do qual em parte me utilizo d9sco)Jriu o ouro em um d us dist t•ictos, hoje 
·para esta notJCm) calcula ém 90.000 kilo· o mais populoso, houve da Guaya mrpara. n.lli 
Jiietros quadrados a extensão de. campos co- um vcrdallairo exodo. Nesse calculo d a. po-

. ilheçidos no antigo Contesta.U:o. pulaçao não se incllteill as. numermas t riiJus 
O clima ú benigno e muito regular e as do indígenas qt~e vivom nas montll.n~as e fio· 

condições do salubridade são magnitieas. restas do tnterwr, pa1•a on.'.a reftu1ram re
Alli.não entrQu ainda. nenhuma dessas opi- chas8ados do Pàrá o· do Amazom.s. O via-

-dem1as que flagellam outros p.tizes da. ja.nte fr.ancp,z estima em mais de 120 .000 o 
America: não se conheca a.Ui nem a, VM'iola. numero de indios àlli enoai)tonados naquelles 
nem·a febre amar(3lla. O unico mal, e CI!Se sertões I Toda cst:t gente s a mostra incli
clroumscripto nas florestas do interior, são nada a entrar em rcla.çõe~ com a populaç:ão 
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---------------------------------------------civilizada o a. tê muitas famílias já. p1•est:.l.m 
serviços a empl'ezas que se occupa.m àn. ex
ploração d:t bol'!'a.cha. c d() ou1\J. » 

J~' uma tal por·ção da terrcl. que sopro tende 
doar a nm feliz p:J.c·ticu.lar. A CoJmmissão 
poder•ã objotJta.r que concode os mioerco.~ dos 
tm·renos de alia v Uia. :\Ia.~ ess33 estão all1 
POl' tlla. a part.o. de modo que o concessio
nario terá. do fazer C:\Ploraçõcs e m la.rg.~ c.~
cala. 

Que insig nificancia representa a.o I~•do dc~ta 
eo~cnssã.o a. cnteega. do terreno da. Praça. 
Quwzo ele No,·embt·o, do Florianopoli,;, no 
Esta.do de Sa.nta Ca.thurina, á i~rej:J. matriz 
da Pl l'OChia de Nossa Senlrol'il ao· Destm·ro 
!na.&eria. que tanta discussão provocou e tao t~ 
tmpugua.ç~o soff1'llu. E' uma gotta d"ag ua. 
em. co~para.çã.o . c.J2n o oceano. (Apoiados.) 

Depo1s a Comrllls~a.o dcclat•a em seu ptu•cccl' 
-quo os tcl'l'BUos sã•J POl''cncontes á. União . 

Ern que basea. essa affit•rnaçi.o 1 
O J~sta.do do Par<~ os teom cilmo sens. 

l!sti1 annunciado 1im lll'Pjecto do Sr. Anizio 
do Abl'en considerando do 1!omiuio do. Utlião 
as t.ort•a.e do Ama.ptL c das Missões, mas o 
as~umpto não foi ainda subm<lt!.ido n de!J,tta. 

Como, portr~nto, pretender legislal' sobre 
uma concessão naq_uellc poato do tcrritorio 
nacional?-
.· Rr~rare ·se a nm importante ·COIJgJ'<33SO l'Oa· 

11za.<lo no Estt\do de :11Hu1.P, aom a p1•csemça. 
do :ropi'CS3lltanto.s de ambos os crcdcs ])oli
tico~g , facto que honra a. iniciativa do dicrno 
})residen te da1 uel!c Est::ulo. .. 
· Nas reuniões oftbctuadas, as competencit\'l 

na.l spaciali(l<:l.!lo l'i313onllccara.m o a.tl'aZJ em 
quo es!amos t•elati v'a.lllcnte á lcgisla.çã.o sob~·e 
as minas c pedira.m providencia~. quet' de 
ordem eatadua!, quet• do ordem teder•a.l . 11 
Caruara. t~o3 Deputados nomeou uma. Com·
missão para trata.r do a.ssump to, mas esta. 

. uão tevo, noru p Jdet•ia. tel', tempo para a.pt•o
se.o t !l>' o seu 1rab.1ll10. · 

E ó quando a.s e:>usas estão nesse pé qne se 
foi'mllht uma. proposição que import<l em ex-
pl.QraÇã.o de mlnereos. . 

Tudo mostra o aQodamento com que se 
procedeu, a precipita.ção, o a.tropello. 

· (4J' oiados.) · 
Termina peJ.indo que não reparetn no l!alor 

com que so man.festou e na. vibração n.'lai~> 
t'ot•ée dada â. sua voz. 

Para. não · molestu.t· os yartidarios do pro· 
jecto, pal'n. não contraPrÚ os pt•etenden tes, 
deveria. não occupa1· a tribuna. Não o pôde 
fazer. Tove 'qua oader· a ra,.zües de Ol'dBlll 
mais séria. Ouviu de preCcreocia as solicita· 
çõea dos intcres.;;es da Ropublioa., ·em nome 
-dos quaos occupou a. preciosa. attençã.o d:t, 
-Ca.ma.r&. (Apoiados, Muito bem; n·;"ito bem , O 
.orador é muito felicitado e abraçado.) 

~ioa a discuSSão adiada pela. hora.. 
Vol, llt 

VKo n. imprimir aa seguintes 

ItEDAC<;ÕES 

N. 7 A- 10:·3 

R~dacçLTO fi nal . d~ pro_jecto a . 7. tlcsf.: cumo, 
q_ue ton w appltwvc<s ds ol!nrs d L! competen
C((t áa Unúro e (l o JJistricla Fedentl as rlis . 
posições da lei n. 810, de 10 de julho du 
18ófi, c.:11H as allcJ'(tçries que p ropüe · 

O Coni!1':1s.;o :Naoioml rosor ,·o : 
A\'L 1. • São n.pplicavois:.~, tollas as obras 

da compctoncia. d;t Uni:Io e do Oi;tt•ioto Fc· 
doral , ex :cntadól.~ a.•.hninistt-a.tiva.montc ott 
por contt•acro, •~ disposir:ões do dccl'oto lc
gisl•~tivo n. 8 JG, de lO d l3 julho de 1855, com 
as .~Pguintr.s altnr.lçõos : 

P<\l'agrapho unico. Os urbih•os incumbidos 
de lh:ar o l'a.lor tlil illdomniza.ção serão om 
nullloro de tl'cJ, sendo norncados, Hm pelo 
ruspoctivo Govm•no. out.rn pelo pl'oprieta.rio 
ou seus rel)rcsentuntc.s legues, c o terceiro 
pelo juiz. 

Art . 2. • O GovQrn9 cxp:)dir{L regnh.m~nto 
pnr~~ oxccnçKo tl a. presente lei, modificu.ndo 
o processo eSk\belecido polo decreto n. 1.664, 
de li!7 de out\tlJro de 185S, e dem:üs formali
da.di3S . pa~·a. as dcsaptopl'iaçõos, fi:tu.ndo os 
lim\tos ma.ximo o mlnimo daB in,;,c roniza· 
çõe~. que tel'Ü.') por bêl.so a impostn pr~dial 
La.nç.11lo no anno ~utcl•ior ao da decretação 
dO: de3(l.propl'iação. 

§ L. • Si a p roprieda.do não c~t.i. ve1· sujeita . 
a. imposto p t'edial, o Yalor da iodemnita~.ã.o 
ser~ c<~lculado pelo aluguel do ultimo anno, 
vcz•ltlcado ou estimado pv1• a !·bikos. 

§ 2.• Si. a. propt·iooa.de tin:r sitio rGcon
s t!'Uitla. em da.ta posterior a.o lançamento 
pa.t•<i. o ultimo anno, ou tiver cabido orn cs·· 
ta.do de 1·uinus, a. indomniz:u;.ã.o não ficarú. 
sujeita. MS limites e~ta.belecidos no regula: · 
mento. 

§ 3 .• Si houver urgcnci<1, pôJc o Go;~orllo 
respectivo, depositando o ma.ximo csta.bela
cído, requerer ao juiz a. immediata irnmissãô 
na. posse "do immovel, até que seja rogulil.r~ 
m~>.n te vci'ilica.da a. importancia. da indomni: 
zo.Qiio. · · · · 

§ 4. • Sl por qualquer mo~ivo não forom 
le\'adas a cil'eito as ob1·as :para a s quacs 
foi decretada. a. desappropl'iaçã.o, é pel'lnit
tido a.o proprietario rcha ver o seu immovel . 
restituin,:o a. importa.ncin. l'C.30bida, in· 
demnizando as bemfoitol'las q11e porventura 
tenham sido feitas e aug1nentando o valor do 
p redio. . 

§ 5. • Si a; desapropriação ti ve r por fim a 
a.llert.ura de novas l'u<tS, s1n-á facultado ao 
pt:oprietario, que acceitar a indemnização 

30 
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por accordo, a acquisiç.'ío do terrenos nas 
noYas Yíao de communiC<\çi'io, si os houver 
llisponiveis, fixado pelo respectivo Governo 
o pt·eço mini mo, iuuepeuueu le dtl concur
rencia. 

§ 6.• Si houver accumulo de serviço nos 
processos das desu,prof!riações, poderá o Go
verno nomear, pelo ~Imlsterio :1.0 qual per
~eoça. a obra, uma ou mais pessoas id.oneas 
que yepresen~em proviso_riamente a, Fazenda 
Nacwnal acttva e p •sstvamente, om juizo 
ou fóra delle, percebendo a romnnern.Qão 
l'fl.ZOavel que for arbitt•a.da. pola verba con
SJgnada para as úcspezas de desa.propria~.ão. 

§ 7.• Quando os loca.tat•ios rocla•t•at•om, 
em_ tempo oppol'tuno, qua.lqtte~ imJ.(!mni
u..çao a rrue tenbam prov;Ldv direito pot• 
bemfeitorii\S necessarh1s ou ur.cis, que va· 
lorizmn o prcdio, ou por haverem rooon
struido o preuio antel'IO!'monte ti. Pl'csento 
lei, o Go\-et•oo podcra cntJ•a•• em accordo 
com eiles, pagando-lhes o quo for r ccvnllcci· 

. damente justo, Em falta !.lesse accordo pre
valecerão, para a <~.va[iaÇ'uo, as rogJ•as e os 
limHcs legacs, Fica. entendido quo o valor 
pago aos locatario:; não ))OJ.er:l ser com
putado na p~n·te do ]lroprietario, ao qual só 
competirá a indemniz;Lçào do preço dado, 
segunllo as regras desta. lei, ao :predlo sem . 
as bemfoitorias, ou ao terreno sem o edi-

~. fiçio. 
§ 8_. • .As questões entre proprietat•ios e 1()

ca.h rws ou quaesquer Lel'C!liros não ilUjJe· 
-dirão, em caso algum. o seguimento do pro· 
cesso d:1 desa.propriaç.w. E, pois, em falta 
de a.ccordo entre os intet•essados, o Governo 
rleposital•;t o preço das a.valia~.ões para qué 

· .sob1•e olles os intere&Sados excl'çam os seus 
direitos; o, feito o deposito, o Governo en
trará. na. posse do predio, continuando o pro
cesso desem ba.raçv,da.mcnte·. 

· § 9. • Quando no p1•edio · c1esapl'opriado 
houver grandes iosta.Ilaçõm, como de ma
_chinismo~ em funccionamento, o Governo 

. podel'ú, s i julg<tr ju~to e equHativo, indemn1-

. z~r, ou fazer á sua .custa., a despeza. dê dos· 
.monto e tl'!L!lSIJorte deEsa.s installaç;ões, ou, 
apenas, auxthar com uma parte razoavel os 

· .gfl.stos de transporte. 
· .... Art. 3.• O Governo no r egulamento esta
·, b.elecerá tambem a.s reg1•as e fo1•malidades 
,para a. occupaç.i:o i;empoL'aria de1immo vels 
.'quando for índispensave1 a execução daS 
'obras dec1•etadas e para a devida indemniza
. ção aos proprieta.rios. 
· Art: 4,0 Revogam..;se as disposições em 
ooutl'arlo. 

. StLla das Commissões, 13 de julho de 1903.
Dom:ngos Gttimarães.-Jfmwel Fulgencio.
Hormcncgildo de Moraes. 

N. 60 B- 1003 
Nn~a ?'r~dacçüo final do projcc!o 11, 09, ele 

:1900, ?"e/ativo 1í J•eorgan ·i::açi!o da .lusli1'a 
do Distl'icto l•'edeml, de acco,·do com tiS 

emendas adaptadas 

( Vide projocto 00 n~ p!l.g-imt i:iü do prcsf:n te 'Vnlmnc) 

Vae a impl'imii' o seguinte 

PROJECTO 

N. 78- 1903 
R CJlacçtTO do culcWiv 1 clestacaclo no 2• dis

cuss,io do projccto n , 200, de i002, 
crccmdo, 110 ca1·po de pltw·macetlticos elo 
t::J.'I!J'Cilo, O j>n$ / r) de COI'OIIcf-plitll' llWCetl t ico, 
em plJSCI'Ut.mcia tW dispus!o 110 w·t. 8!:J tle~ 
Con~tiluiç,ro da RcpublictL 

O Congl'esso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica crea.do no cot•po de pbar· 

macouticos do exercito o pos1.o do oot•onel
pharm:loeutico, om observanch ao dispo!>tO · 
no nrt. 85 da ConsLituiçã.o da Re1)ublir.a.. 

Art. 2. o Revogam-se as d1sposições em 
contrario. · 

Sala das Commissões, 13 de julho de 1903. 
- Rorlolj)ho Paix<ío.- OZ.:,;ei1·a Vo.l-lv.dtío.- · 
S oC'.?'es Scmlos . 

O S..- , President.e - .Estando 
adeantada a hor a , de~igoo para qllart.a.-fAira., 
15 do cot•rento, a seguinte ordem do di~ ; 

Vontinua.çã.o da votação do projecto n . 336, 
de 190.2, determim1ndo I]UA o ,Govcl'no man
dará pa.gar a D. :Ma.rla. Ignada. de Mello 
Olivalra., viuva· do cRpitão do exerci to Luiz 
Mal'ia de Mello Oliveira., a ilnpor tancia. das 
p:msões correspondent!3s ao pcriotl.o decorrido 
de 1 de novembro do 1890 a 9 de dozerubro 
de 1893 e r eleva a respectiva pre$cripç.ão 
(discussão unica); 

Votaç:ã.o do projecto n. 357, do 1902, au
toJ•izando o Governo a fa.zel' reverter ~ 
favor de D. Felicidade Neves ue Lossio e 
Seihlitz, viuva. do engenheiro Eng_!3nio Fre
derico de Lossio e Seiblitz, a p a,rto do mon- · 
tl:lpio tle ~eu finado marido, quo competia. ú. 
s ua filha solteira Maria das DJI'cs de Lossío 
e Seiblitz, já f•lllccida (discussão un.ca); 
· Votação do projacto n. 358, d e HI02, resta.- . 
belocendo a D. Ju:iet..:"t. de Lamaea o direito 
á percepção do montepio e meio-soldo dei
x<~do por. seu irmão, o capitão dl.i mar e 
gue l'm Rodrigo Antonio de Lamare, em
quanto permanecer solteira (diseussão unica); 

Votação do pt•ojecto n. 376, de !902, ma.n
-.:ando revel'ter em favor de Primiti va. da. 
Cruz F~;rreira. e Francisca. da Cruz Ferreira., 
ropa.rtidamcnte, a pensão mensa.l de 70$ que· 
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pct·.:cbi:~ D. Coclli:t C:Ll'mllto da Crllz For· 
roh%, Y in v :.a. do m:1,irH' 'lo engenheiros Ft•an
dS.JO da Cruz Ft•t•t·eit•a JunJUl' (tU.<cu<~:"to 
uníca); 

Vota1;ão do projL•cto n. 3?6, tlc 1002, rele
vando a. prcocl'ipção om que i ncot'l'üU D. ~I::wi:.1 
Fl·ancisc:t Mc!lo do Carvalho, v lu q do ClL· 

pitlio-tenonto llonorario Trajano Augusto de 
Ca.rv:.dllo, pa,ra. r•eceher o mo lo-soldo 11u~ lho 
compete (discnssiio unica); 

Votação do projocto n. 146, 1lo 1902, docl<O· 
rando que o terreno sito<~ pt•aça Quinze de 
Novembr·o, de Flol'ianopulis, nu Estado de 
Santa Catlw.rina, onile c.:dstin o ho~picio dos 
padres da. Companhia. de Jesus, pertence á. 
~~rej~ ma.!riz da parocltia Lle Floril~nopolis 
(.:.~ d •~cu.~~ao) ; 

Vota,;lto tlo projecto n. 115, de l0D~, cclni
para.mlu em vencimentos o pa.gadcr e flf'is da 
pagadol'Íi\ do Thesouro Fedm•ttl aos the.mu
reiros e fiei~ tla Caixa de.\morLiza•;:'io (~· di8-
cussno); · 

Votaç:io uo projecto n. 2·~9. de !002, reot·
ganizMtlr> o qua.d1·o dos phannaceuticos da 
u.rmada (3" discu~são) ; 

Vota•:ão do projecto n. n6, drJ 101)3, Pi'O· 
l'ogando por um <\nno a licença, cuncellid •,, 
sem vencimentos, ao Dr. Samucl da. Gama 
Costa Mac-Dowell, lente sub·;tituto da Facul
dade Je Direito do Recife (discussão nnic.:t) ; 

Vobção do projecto n. 83, de 190!, auto
rizando o Podm• ExecutiVo a rever a. apos~n
ta.doriu, do cuu tado1· da Admnish·a•,iio !los 
Correios do Ceará Jo:•quim de 1\f<\cedo Pi
mentel, para o fim de lllc ser comput<tdo o 
tempo em que serviu como fiscal na antiga. 
Camara da Fortaleza (di~cussã.o unica.); 

Votnção do proj~cto n. 399, de 1902, auto
rizando o Governo a. conceder isenção de im
.POSto,den tro, do pel'iodo de um anuo, í1 Com· 
panhia Estrada de Ferro Lcopuldina, para. o 
ma.terüü que importt\r e fór inllí.clpenstwol 
:Para a r·oparaçã.o do ::;uas liuhtts (2' dis
cussãó) ; 

Votação do pr;;jecto n. 41 A, de 1903, au
torizando o Governo a a abrir, pelo Minis
teriu da Fa.zen,!a , o crodito exf,raordin:l.l'io 
que preciso for parn.pagamento a D. Amanda 
DolO!'eS PiLham, Yiuva do capitão Gnilllel'ine 
José Pitha m, do meio·soldo r1ue lhe é devido 
(2" di~cussão); 

Votaçã o do pl'Qjecto n. 71, de 19J3, aut -
rizando o Poder· Execu tivo a abrir ao Mini:,
terio da ln,lustl'ia, Viação e O bms Pttblicas 
o credito de 25:000$, supplernant:J.r á su!J
conslg nação denomin<lda «Consig nações do 
art. 36 do regulamento» , pertenccnto too 
materiat das es~aç·ões da. la divisão d:J. verba 

4" do art. :?l J.a. k.( 11. 05i, •.lu 30 de dczem-· 
!m.J de l!JO:~ (2" tli~t:u,;~liu); 

\'o &:~r;áo •lo }ll'•J.i' ~·:to n. 303, , ~e ID02, auto
rízantlu v Pt,tlur· Exucuti;-u <t :tlrt'ÍJ' ao ~rinh
tm·iu ci.:1 F<~zenth o crotlito ex ~ r:wrd i n:tr·ío de 
:254:400i;810 p:1.1'1. CXOOlll;ão ti:L ~e n tCil l,'i~ Jo 
SuprQmo Tribunal l<ederal que cundemuou n. 
Uniã.o a :p:\gu.r <~ Cunha, Pa.r·anhus ,'(; Cump. 
o pl'incipal, jul'os da môt·a. e cu~tas do pro
ce~so polo emprego, uso o goso dur:~n ic 15 
mezos do paquete Pan!l<yba (:!,~ discussão); 

.2" díscussito do projocto n. 185, tlo 1901, 
:mtoriz;uHlo o Po1lcr Executivo a pa.~: ~ r· ao 
Dr. Alvaro Moroir·a do D:u·ro.~ Oliveira 
Lima ,,s seus ordcn:ulos de mugi$tra<l o em 
tlisponibilidalie, alH'indo o nocc~.;al'io ct·e,lHo; 

~· discussiio rlr1 pro.jocto n. 31:1 A, ue HJOO, 
com pm•ccor sobt•o o. omonda aprosent:l,<la na. 
2" disous,;:-io do p1·o,j"cto n. :n :\, llc rm·!. qnc 
cuncet!e <t forç•u dos gnard<l~ da. Atthwlega da 
C:~pi&al Federal o a11gmcn1'o do :~o "/o ~vllt'C 
~eus actuaes vencimento,; ; 

3"' <liscllS~ão do pl'O,joet.u 11. ~S!. do ! !102, 
ant,_.riza!JdrJ o Porli'r Exneutivu n pa,cr<U' <t 
,\ng;~~tu .Jo;tquim do Car·valho, ux· clwl'o 1lo 
secção dtt _.\I f:~deg<\ do .l':LI'<L, n. <!nau o ia, do 
7:015$892, qnc deixvu'de t•oceher dtu·<~n tc o 
tempo ClU 11110 este \Ir) li !cgalmcntc apuscn· 
tado • 
Co~tinnação da .2~ discus,ilo tio IH'.•jecto 

n. 3i8, do 1002, auto1'1za.ndo o Govot•oo a 
conccJer a ,João Maria da Si\ va Jun ior , un a 
qnom m<.~.íot'Cs v:tnt:tgcn~ oJl'erecm·, [Jcr•missã:o 
p<tra, pot• ~i un empecz:\ IJUO orgt~n lza.r, ex
plural', usa· c go~:tr os deposite;~ minct·a.cs 
dos tet•t•cnos tlt~ ulltn· iho dD Amapá, pot·ten
ccntes .ti. Uni'• o. o dn.ndo outt·as providencias ; 

3" üücnssã.o do lH'uiecto n. !5 .1 A, de 1902,. 
autorizando o Pollcr Exl.lctttivn a mod ilicat' 
:•chu ;n!a 38"dodecee~on. 3.Sl2, lle 17de 
outubro do H!OO, relativo á concc~são l'eit:~ 
á Cump~mhia I··ct·t-e:~ c Fh1víal Jo Tocan r.iag 
e Ara.guaya, cessiona.l'ia dtt Estrn.da U.c Fel'ro 
de Alcob:'u;n. ó. Pri>i<t tb Ra.inha . 

D8C LA.tUÇÃO 

Declara.mos que. votamos a favor 1la. r'e·· 
YCL'são U.:.t pcnsiw ele 0:600.-;; annuucs, oonca
didl). por decl'Cto de 31 de agosto de l::lS l á. 
vinv<~ do Se.nado1· .ro~é Thomaz Na.buco de 
Araujo, a sua. fi.! h a. D. Mada Carolina Nn.
buco de Araujo. 

Sala das ~cs8Õl'S, 13 de julho de liJG3.
fl osannah de Olivei;·tl .~Cm·to s de Nov(IJ}s .
(;onça(o SoHto. 

Levanta-se a sr~~ão á.s 4. hom s o lO minn-
tos da t u.rde. 
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PrcsidenC:a do S.,-. Pat~la. Grtilll~!l'<'r-:s 

tvloptado o. proposião deséa. C:LtUal'<l autori
zando a abertura. do cr<)dito .especial de 
1. 100: 000$, ouro,p:lra. despezas coro a. r cpre
sentnçJ:o Llo BrazU na E!'posição Uoive1•sal do 
S. Lttiz, nessa. data envia. á saucção do Sr . 
Pr<lsid.aoto da Republica. - Inteirada. 

Do Ministerio da Just iça e Ncgoc ios Inte
riores , de 12 do corrente, so.tlsfazendo a. 
requisicllo desta. Cama.ra. no officío o. 61, do 
8 do cort•enta moz.- A quem fez a. rcqni
.si1,í.o. ( 1).' Oommissão tlc Orc;t\ffiCIIto.) 

D:> Mínisterio d~ Indu.4 ria, Via.çrto o Obras 
Publica:;: , da 13 do corl'onto, enviando a 
seguinb 

. Ao meiw-dla proçede-~c tt chamada a q 110 
.l'espontlern o;; St·.~. P~nl<t Guimarães, Alen
-ca.r Gnimar;tcil, Tho.mu.z Accioly , Joaquim 
Piree, l!:ugenío Tourinlto, Raymundo Nery, 
Aurelio Amorim, Ho.s..1.n nah de O!iveíra., Ro
.dl•igucs FernandeJ, Christino Cruz; R;~vmun
do Arthur, Anizio do Abreu, B::zerrll Fonte
.nella, 'Vü·gilío Bt•igido, Thomaz Cavalcanti, 
Eduardo Studat•t, Set•gio S:~boya, Gonçalo 
Souto, Fonseca. e Sii v a., Tl'inll.ade, Teixeil'a 
da Sa, Celso de Sou1.a, José Marcellino, Bri
.do Filho, Angelo Neto, 1-:pa.minundiLS Gm
cindo, Rodrigues Dorla, Ft.~lisbal/o F1•oire, Do
mi~gos Guimarãe~, Nei 1·a, Tosca, Augusto de 
F1•ett ... ~. Paranhos M·mtenagro, Rodrig11c:; 
Sa.ldantm, Moreira. Gomes, Hct•edia de Sá, 
Cor~a Dutt•a., Er!co coelho, Jolto B:1ptisb, MENSAGElt 
Laurtndo Pitta, Mauricio do Abreu, Este- b d 
\'&m Lobo, ntboiro Junqueü•a, Astolpho Dn- Srs . ~!em l'OS o C.>ngt•os.~o Naciom\l : 
t~·a, F:ancisco Bernardino, Autllero Botolbo, Tenho a honra de submete 1r tL vossa CJll• 

· Cal'Deiro de Rezonde, Bueno de Pa iva Cat'· sidOl'a.ção a. exposição junta., do Ministcrio da 
los Ottoni, Manoel Fulgcncío, Lind~lpho Iodustl'ia, Viação e ObrM Publicas. r ola.th•a 

. .Caetano, '\Venceslau Braz, Galeão Cai'vallla.l, ú necessid:ide de um r.reJ.ito o:ottra.ordlna1'iu 
· Moraira. da Silva, F1•ancisco Romeiro, Ama· de 514:043$200, pa.ro. occo1Tm' ús do.jpezas <le 
· ral Cesar, Mü·a.oda Chaves, Jo3é Lobo, Can- cu3toio da. Estrada. de Ferro de S. Franci3co 
dido Rodrigues, Joaquim Teix:eira. Bt•t.tn .ão, Xa.vim• ao Commcrcio, ura inco1•porada. á 
Berna:do Anto~io, Aquino Ribeiro, Lame- Central do Brazil, pot•. ha,·er siuo enca.f?p~u. 
nlla Ltns, Franctsco To!ontino, Juvon:1l }lu!- pelo Governo, em vn·tu.Je de autor1za.çao 
ler, Gcl'ro'\no Hassloche1·. Angelo Pinheiro,. leg~slativa.. Capit.1.l Federal, l~ do julho do 
James Darcy, Cassiano do Nu.scimonto e I-lo- W03.-Pl·anc.sco de Paula Rodrtgues Alves.-
mem de Car'l"alho. · · A' Commissão do Orçamento. 

Abre-se a. scsslto. Do i\-finisterio da Marinha, de 13 do cor-
rente, enviando os J'cqur.ri mentos que di

E' ·tua e som debate app1•ovad;,t a acta. <la rigem Ca rla;; José Gonçttlvcs da Cal, José 
sessão antecedente. Quírino do Nascimento c Ado!pho Ig-Ie-

Pa.ssa-sa ao expediente. zia.s, pol'teiro, escrevento e continuo do Hos-
pital de Marinha, pedindo augmento de ven-

0 Sr. Alencar Guitnoriie~ cimentos. -A' commissão de Orl(ameilto • 
.{f • Secrc.tar io) proaede á lei tm•a. do seguinte 

EXPEDIENTE 

OJH.cios : 
DJ Sr . Deputa(lo David Campista, commu

. niea.ndo quo por moUvo de força, maior 
·. ·a.usenta.-se desh Capital, durante a. corrente 

:, ,ileina.na, pelo que deixará. de comparecer <ts 
, .. . .s3s~ões . -Inteir~~ta. 

D;> Sr . Deputado Al'roxellas Galvã(,), {lom
:municn.ndo que não tem comparecido ás 
.sea8ões, por motivo de roolcstia.-Inteirada.. 

Do I• Secretario do Senado, de 13 do cor
. Tentç, commuoica.ndo que, tendo o Senado 

Telagrammas : 
Bollo Horizonte, 14 ae julho da 1903 -Pre· 

.~identc Ca.mal'~ dos·Deputados-Rio-'- Qnoira 
v. E.\: • . acceita.r cordiaes felicitações memo
ravel data de hoje ~Pl·ancisco Salles . - In
teirada. . 

Pal'ahyba, 14 ·de julho de 1903 - Pre
sidente Oaniara dos Deputados - )Uo - Con
gratulações grandiosa d:tta. - Jose Pere· 
grino, presidente do Estado. - Inte~rada.. · 

Requerimentos : 
De Josê Augusto Vinhes, pedindo rale· 

vação da. prescripção para. rP.c:\ber o subsidio 
a. que tem direito Do período correspondente 
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ao tempo decort•illo llc 11 de agosto <t ~5 de 
setembro de )r:;IJ3 .- A' Com missão de Con
stitui~o, Logislação c Justiç:t c rlo Orça
mento. 

Dos pratican tcs do 2~ classe c _os carte_iros 
do 3• do Correio Geral da n,'\]lJCI, pe.hndo 
<tugmento de veacimontos. - A' Com missão 
de Orçamento. 

0 Stt. T!!OMAl. CATALCA:-;TI-[SSO é quando 
lra cortas con vcnicnt:l ~. 

o Stt. Et'A)n.--u:--~tH.,; GaAcr:o;oo ·-Nem
scmpro. 

O Sn.. Ho.:lo\N:\AII DE 0LlYI-:mA-Qua.ndo O· 
Deputado p<"dc rovot• o sou cliscur.;o. 

Ü SR. THOMAZ CA.Y,\LCANTl-HCli de propo~ 
• que so consigne na. rofot•mn. tlo Rcgimonto 

O SJ.• , ThDnu~z Cav.~lcaot~- uma disposiç:lo dctermínu.udu qne os dis· 
Sr _ P1•esido:1tc, em tu_n~ d<~ u!tuna~ se.,.,ocs, cur~os sejam publicados, na integra, n:L pri
'lliU~tlo_c~trou cn:.,(\~s"us:sao ~ pr~er .. t·0,'FH~~ meit·a ou te:·ceira po~sou, no di~ inlmc:.Jiato· 
co!lstgn.1v,t _um L:t~:;dtto d<? ~~LOOO;p l? \m. : ao em que ttverem sido pronun~w.<!us,atim de· 
reco~;;Jtrucçao de . u_m paYtl1uo c1u~ 1ôr a. ~n que se saiba nos seu$ vordadmr•os termos O· 
e~nd1ado. no ho.;prt..'tl central, SÜ? ne?_tn. que se pas:;ou na Camara, 
Cida.·.le, ttvo oce<tSLU.O de mo Pt'ot:nncwr, nw Aguardo, p;J ·tanto, a ptth!ica.ção do dis
e•J!ltra. o cred1to, l>Ol'·JUo tl.eclayei dat• 0 meu cul'~o d,J no'o1•o Deputa. lo, na. intlll;l'<~. partt 
vvto pOl' tm• completo ronheJtm~nto de quo fazol' os r•oparo11 'JUO !iJJ'em uecossarios. 
:~ sua. l'•1CJnstrucçM m·a necass!U'Ia. Hojo limito-mo <L <.lccl ~ra.r• qu{} s. Ex. on· 

Por conseguinte, o meu Hltt~h·L' col_h}g:~, ga.tl!Ht·SO. Eu m'Lo mo oppuz ao pt•o,jecl,o, ct•i· 
Deputado pul' S. P.tulo, o S1·. coneg •. • 'ialots tiiiuol como critieut·ei tuúus o> act.us IJUO ~o
ele Ct~stt·o, onganott·so qnétndo sup[l~z qtH~ ett ,iam pratka. .os em Jc.sa.ccortlo aos pt•Qcoítos 
mo tínlm Jll'Oilllnciado contra o pro.Jecto. constituciooae.:~. 

O qu~ fiz, Sl'. Pro~idente, roi me J.H'Onun- Consi,hll'o c creio qnc todo hom l'op tl-
ciu• coutP;t ~t existcnch de uma c:.tpe1La. C<\- bliln.no n.mantf\ da Cnnstif,uic:ã.o r.levo consíw 
tholica n:tctuGllc mtabclecim~nto, contra os dce:w, como attonta.tol'iU. :i. mosma., a ma nu
preceitos cunstitucionacs. tenção <lo t!Ulto rlualrluOl>'deutt·o do estabo

O SR. HosA:"\NATI DE 

apoía:Jo. 

'Or.rvEllU _ Nilo lccimentos officiacs. 

O SR. TuoMAZ CAYALI:.-I.NTI- Da exL::tcncia 
de uma. eo.pell::t <lo culto catholico, c por 
causa dessa. existencia inconstitucional , i t•re· 
~ular e inconveniente, foi q_ue se dett o 
incendio do rofoddo pltYilhão o par;l. cuja 
recons1rucção tem a Ca.mara de vohr 
54:000$000. 

Lamentei, St•. Pl'asiJente, não estar pre· 
sente para. ouvir a. oração do illustro Depu
tado. 

0 Sn.. CELSO Dll S JUZ,~ - Foi pttlJiicada no 
.Dicwio cb Cong1·esso. 

0 SR. TI!Oli!AZ CAVALCANTI-Então V. Ex. 
mostl•a que não leu o mario do Gon[p-Csso. 

O SR. CELSO DE Sqtrz.-1.- Eu o li. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-V. Ex. leu O 
resumo muito pa!lido que nã-o dá idért do q,ue 
se pllSsou. _ . 

como dissJ, huneui;ei na.o esbr prescn'e 
na occaslão, p :.ll'que p~ria, tod.9s os_ P?Dt~s 
no.q ii e dispensar-me-lua. de VIr hoje a tn· 
·buna. · d _ . 

Mas como tive ~ inf<llicidade e nao OUVll' 
o disc~rso de V. E :-c., e não t endo V . Ex. 
publicado ainda o s3u di,;cm•so na. integra , 
espero sua publicação .•. 

0 SR, HOSANNAH DE OLIVEIRA -Em geral 
os discursos não são publicados na integra 
DO dia, imm9di:1tO , 

O SI". I-IerediA de Sã é p.n ·b úor 
de uma petição dos empl'ega.los da scc,;ãu de 
maclünas da Alt\tndoga. d ::s t-1 Uapit.~~l. solici· 
tanllo um diminuto augmonto <lo s;tlrwio. 

Por sah~1· qua.nto <! Ul'duo o tl'abalho de.{scs 
funccionc\l'ios, relativn111cntc mal rcmnne
ra.dos, t:Jmou a. si o patt•ocioio da ca usa. 

Pode á Me:,';l. que so digne de rcmctter o . 
requel'ímento á Gommis.>iio compe'.ento par a 
q_ue se mu.nifesto a respeito. ( Jit~ito bem .} 

Vem á Mesa, e Iid.a, e enviada, á Commissõ:o. 
da Orç<tmento v, seguinte 

PBTI<~ÃO 

Srs .. membros do CQngt•esso Nacional - os. 
empregado.:~ da. secção do mttcllinas da. AJ:.. 
!andega do Rio ue Ja.neico, em numero tle 
quat•cnt[t,aba.ixo l!rmados, veem solicitn,r-vos,. 
e crentes na. sábia resolução de VV. EE:1:. 
pedem-vos justiça . 
o~ supplicantes, que são enca.rrega.dos de 

g uindastes e elevadores hydraulicos, perce- 
bem a tliaria. de 4$, não ~enoJo iucluLiios do
mingos, feriados, e até dias santificados, 
sendo re.>ponso.bilizauos pelos serviços de 
de~carga, conservação e asseio dos r eferidos-
app::trelhos, ao passo que os trabalhadores 
de cap:1t~zias da mencionada repartiçao per· 
cebem :t mesma dhiria e uão eotão sujeitos. 
a gt~Jndes responsa1Jilidacles que nós os peti
cionarias. 
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Senhores membros do Congresso Nacional 
- Attenden1lo ao que vos aflirmamos é que 
almejamos de VV. EEx. justiça, peJindo.vos 
um pequeao augmento, que é npenn.s de mil 
réh , attondendo não só a rceponsa.tJilidadc, 
como tu.mbem a cl'ise que atravessamos, 

.b:xms . Srs . - Desta minguada díar ía. é que 
·temos que fazer face aos gl\lncles encargos 
de familia., o que bem compt•ehcnueis, é in
sufficiente para vivermos com ueceocia, em
bora sejr~.mos pobros; assim pois, Jloamos 
certos na inteireza de vossos caracteres, com
peusanrlo-nos com este pec1ueno augmento na 

·nos~" dia.ri:t . E' quo dabi a(lvem não só cum
prirmos, como temos cumprido,com os nossos 
deveres, como tarnbem as nossas fa.milias, 
agradecor·vos·hão pelos vossos bcne'Volos 
cot•a.çõss, ter-nos recompensado com n. vossa 
mognt~nimida.tle, f~~ozendo-nos inteira. justiça.. 

Rio de .Janeiro, 15 de julho ele IO.>.'L - Al
_f,•cdo (\ndta,- Jo.w] Burnanli110 ele .lloura,
Victm· Lutz ele Sowm. - Oll!fJaJ·io de "i: e vedo . 
- Simp!icio de P .. uth Senna.- 1lntonio . .rH·oe~ 
da Silva. - Jo1io Almeida Fm11ça. - J(nd 
i'el'ci!·cc de Carv:tlko.- Julio Jltmiz da Sit·va. 
- F•·aJt cisco li:ttrico ·ti o 8Hçrm>lcnt·o,- iltva-1'0 
Co.*~ de Almeid(l.- .llanocl Lt~i,; d'1 Costa .
Honol'l.llo Jose Agostinho. - Jo.;d Leite Gui-
11W1'rlcs.- E•l{lertio Joaquim C nTiJa , - L-ui.: 
-Gon:wga . - .Antonio F;·ancisco Boca.-~imaro 
· Calixto d o CarMlho. - Jotío ilia1·inho. - Ma
n oet Ignaclo d l ! S ilva. - Jost! .illonltJii'O da 
Sit~Ja, - Ole,qario Búpo r.le Jfe/.lo.- One::;io 
Alv.::s d !L Sit-ea. - 'Osor io Jla>·ques . - P cl'ci· 
Uano Figuei1·a. - Jotto Jiarinho . - Ram·íro 
Gom.(JS da Silnr~.-Aldeoondo Lopes de J[o,·acs. 
- Julio Zefet·ino Femcmdcs.- .'!Ianoel Ramos 
•llaia. - Augusto Fm·,·ei'l'a,-Grcgol'io Gomos. 
·- José 7'imotheo de Sou~a . 

O Sr. EduardoStudart (')-Sr. 
Presidente, v enho submetter, p or intormed.lo 
de V. E:( ., á considera.ç,'io da Cama.ra, um 
projeeto que formulei .e que se acha pL'C

·stigia.do pelas assigaaturas de alguns com-
panheiros meus de bancada e ·pela soHda

. r iedade dos outros ausentes . 
O p1•ojecto tem por fim isentar as CamaL'as 

. Municipaes do E'>tado do Ceará. de direitos 
·. de im portação p:1m o material do que p1·e· 
· ~isat•em pa1•a abastecimento do agua nos 
respectivos municípios, lJ~m como ile dil'e l· 
tos do importação d3 cataventos e todos os 
sous accessorios. 

Sr . Presidente, a idéa contida neste pt•o
. jecto não 6 nova nesta Caia., os favorüs do 
que nolle se tra1a. nã) sao excepciooo.:)s. 

. (Apoiccclos .) · 

• (· ) Eslc discurso niio f v i rc-.-kto ro:o oadJl', 

Assim. é que favot\JS de i,<:rual natmoza. toem 
sülo feito;:; a m:tros Estido.o; e a out,·as mu
nlcipalid<kdes . 

Ainda. an to-hontcm, foi vota.llo ll'lSt a Casa 
um projecto etn 2• discussão, concedendo 
iguaos dil'cit.os :í. Camara. J.!unicipa.l de Porto 
Alegr e. 

Limita.ndo -rr.e s implesmente · a cs t;\s li
g-eir.::s considerações, ao apJ·osontar :\ medi
d:t , lln '1111:1 cogita. o pl'ojocto, v .ist o q11e me 
agmwdo p:.tr a discnti!-o opport(manacnte, si 
fol' preeiso, tomo a lib:wdadc do pccUt• a 
V. E·c, não ~ó que envie essa. p ;·oposi('.ã.o ;t 
Conunis.<ão competente, afiro de que dê o 
sou parecer a rosp_cíto, mas ainda. quo, por 
se tratar li :.> uma providencia. ut•gonto. V. 
l!:x. lntet•ponha o s1m Yalimento péll' ll.OOO a. 
mo~m;t Cummii:.~ã.o, afim do que clla. ela · 
borc b mais cedo possível o seu p~t·ecor , 

. S1•. ·- Presidonto, a (l uestão da a "'Ua no 
Ccnr<L é uma qnc.~tio do vida c de mcn•to. 

O Sr. . 1-IEttEDL\. DE S.-1.'-E' como na Capi· 
t(l,l Fedem! , onêlc-a agu:t é t udo . · 

0 SR. EDUARDO gsrUDART- Eite p roble
ma deve sor o mais deprcssl p:>ssivcl l'esol
vido. ( :1JJOi culos . ) • 

O Cear(~ n1ío póde viver sa:n aaua· nin· 
gucm i:;nora. qt1e a s socca.s, n~\qnelie Ihtado, 
se vãJ r opatindo, tle ce1·to tempo [1, A;;t a 
par te, mais amiutlatlamente. Si não, reja
mos~ 

A de 1877 Yoin com 3~ "'nnos de ditl.oren
ça. para a de 1845; a dP. 1SH8, a.penas com 
ll ao nos; a do 1898, com 10 annos tambem . 
Del>Oi<; de 1898, a de 1900 e logo após, a do 
l9ü;:l, que actna!mente solapa. toJa~ a.s fon
tes de vida. rlo Gea.r<'L c, para comba.tel-a si
não pat•a ruinol'ar os seus elfei tos, precislt
mos do lançat• mão do todos os moi:.~s ao 
nosso alcanc~ . 

Por hoje limitó-mc a csta.s considc:H·açõas, 
cer t9 de que está. justifimuta. a ur(]'eocia ela 
me'Jida que pl'oponllo, em meu no'ine o nos 
clns meus companheiros de bancn.d<t . (Muito 
oem ; muito bem.) . 

Fica sobre u mesa até uléct•ioi' dclihcra.
cão o seguinte 

PUOJ IWTO 

O Cong1·esso Nuciona.l r esolve 
Art. 1• Fica desde já o Go,n irno a.u (orlzado 

a iscotlt' do dir.oitos úe iniporta<'.ã.o o ma.te
l'ia.l (1u .: as camaras municipaoS do &!tttdo 
do Ccat•á precisarem impor·~a.l' para ab..'lStG· 
ctmonto do agna em seus municipio.~. bem 
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SESSÃO E:>l 15 DE JULHO DE 100:3 

·como caÜWC11tos e todos os sons ttccessol'ios, O SR. PRESrDE:\"TE - O p:weccr da m;>io· 
bombas, cucanamentos, etc. ri;t tla Commis~iio G l'<lvuravol <L emenua. d.u 

Sr. Nei\•;t, Art. 2. • Re•·cgam-so as llbposi•;õcs em 
contrario. 

Sala das >~essões, 15 de .i ullw de l ü03.
EdHCtí'do Shulal't. -Se;·gio Saboya,- Vi I'!JiliO 
Erigido • - Be:;e1 -ril Fo'1 t,;rwlle..-Thu mu~: Ct(· 
vakanti .-Thoma;; Jiccioly. 

O RDE11 DO DIA 

O @r. Presidente- Não havendo 
numero legal p:.tra sr pt·ocedcr <i;; vuta•;Ões 
constantes da. ordem do dia, il1.1.s:sa.-;-;o iL ma,
tcria. em üiscussã.o. 

E' som rlektt:~ encereac\o em 2• tliscu~s;to 
oa.rtígo unicoúo pt•ojc:•to n. l8:i, do lUul, 
autorizCLnflO o f>udcl' t:xe,:ttti v o a p·tgat' au 
Dr. Alvaro Moreil'a de llu.t'I'uS Olivcír<t Lima. 
os seus ordon<\1!03 do ntll.g-istratlu '-'m tlbpo
bílida<le,abr!ndo o nocus.~ari') ct·cdit.o; iici.l.ndo 
adiada a votat;ã.·J. 

E';mnuncia.dn. a. 2·' discus.;ão do lll'ojor.to 
n, 3!3 A. do JI)Ofl, cum JKH'ecct• sobt•e a 
emeuda upm~ontada. na 2A tlhcussão tlo pl'u· 
jecto n. 313, do 1002, quo concede á f'ot•ça 
dos gual'Jt~s tla "Hf<\ndcg<L da C:tpltal Fo
deL"nl o augm mtu do 20 o lo sol.>l',} suus 
.actua.es vencimentos. 

Vêm à mesa., são liflil.s, u.pohldn:l o postas 
.conjtmctamento em discussão, as seguintes 

E~U>NDAS 

O Srr. CEWo or: Sot·z,, dir. '!U\l o Sr. F' l'll.ll· 
ciSCt} Y\liif:L, 1'nndtt!l1CIII.:tndo u ~üll lJ<tl'CCCl' 
contrltl'Ío, rts.~im ~o i.'~prime: 

«A Conunis.,ã•J tlo Ot•ç;tmcnto, es.;tminandu 
a cmr!1cla oll'u!·ecltl:.t :w pPojoct o n . ;;r : e p<Jl' 
maiul'Üt ,le vott;s, é de IJ[U'Ccer que nio soj;t 
a, mesma ;~pproYa.d:t, visto impo:·t;n• ~tu· 
g-mcuto de tlospoz:t c n:lo ostttl'enl a.; alfan
degas ,(e •IHC tr11,tl a mos IH:I. to tn(JIHb. em con
dlçõu~ i<lellti•'<U tt Ja C;1.píw.! ~e.leraLl> 

E8se p;trecer dito aS.>ignado por m'tiori<~ 
de voto~ p<wecc ao o ·a,lor 11iw c~t.a1.· nost<~ 
condição, pois, votando de acco:üo com o 
Sr. ~ : 'I'J.e•lcl!,J, que opin:tva Jlt!la co nccsstlu 1le 
ig-u<d !'a \'01' ltú~ g'llnl'tl:\~ !létS Olll !':t ~ all'<tll• 
tlcg;t,, 1J assign;tllJ, V. Ex., St·. l1 ro,.;ülon L1 '., c 
us Sl'~. Nilo Pc~;wllu., C<tSSi<tUO d•J Na~ci
marHIJ e ~!uyl'ink. •1uo c1.nn o Sr. Se t·zcdoll•J 
l'azem cinco ··on1T.t 11!11- o i:ll'. l<' t·a.ucis•:o 
Vnig:L · 

Os pal'cccl'íl~, pot·t<mtu. qm;_<' ~o br<~ o yro~ 
,jncto, quet• :wht'i.\ <t f!nHmda, sao cuntt·étl'lOS a. 
vpinião c~cluoím d' ·rdattw, < [U~ sú opina 
p:Jlo favot• foi &o ao·_< gaarcla~ tl<l Al1:wdc_;:.1 da 
Ca.pihl Fe.del'ltl. 

O.> iHust!'es membro.~ ua CommissKo anda· 
t•am l•cm inspir;tdos, porqmmto, fazendo ex
tensivo o favor 110> gnal'ilas das d.~maís al
(andogas, reconhccm·am que nã? h3. razão 
p;tra se augmentarem os vencunentos dos 
gaarda.s tlc:>ta. Capit:tl, que peece.hr.m 2:400$ 
-e não se augmenhrem os dos g uar.Jas da da 

Ao )JI'ojcclo ~~ • .'31.'3 A., ele: 1902 Ballía e da. de Perna.mhuf!o, que teem um 
ser·viço t<llvez ID<Lis penoso que os desta Ca.-

(Substítuti I' O) pita!. 
. A 25 de agosto do a,nno 1nssado, <tpreseu· 

Artigo unico. Fica concedido á. fol'çw dos tou com 0 Sr·. Deputado Neiva, um p t•ojecto 
-guardas da.!ó! n.lfandegas da Republtca o au· equiparando os vencimentos dos guardas das 
gmento de 20 "/o sobre os ~eus .a~tuaes ven- a.Irandegas daqucllcs Estados aos da destaCa-
<:im~ntos ; revoga.das as d1sposrçoes em con: . pita!. . . • . _ . 
tl'al'IO. Este pl'OJecto eo\ a. ComllllSSaO de Or~a-

Sala das sessões 15 de julho de 1903.- mento e n5.o teve p:r.recer. _ _ 
BHcio Filho, ' Por isso, annt~;nciada a. dl,cussao do pro· 

I"ual concesi!ãO aos guarda> da Alí'anlega 
.da P arahyba. elo Norte. 

Sala das sessõGs, 15 ele jnl h o d3 l93::l.
'Trin.cli:r.de. 

O Sr. Celso d.e Sou~u.. ante.~ 
de cntrJ.r pl·oprial~cn ta na discmssã.o . qu~ 
<vem de ser annuoc1ada., pei"gunta á. Mesa ~~ 
o parecer da. Commissão _de Ot•çamenro é 
·contrario á. emenda do Jllustt·e D-eputado 
Sr. Neiva, que estende t~os gtlarua.s de todas 
as alfa.nde,.,.as da 1"" clusso o aug ment.o de 
2{) 0 / 0 prop~sto pa.:·a os gua.rdas dn. AlfttUd(lgll, 
desta Capital. 

jecto que autor1za um augmento de venct· 
mcntos aos gu<l.rd<ts da alfa.ndega. d~sta. Ca
pital, e do. emenda q<te tol.'aa .ezt~nslvo e:;se 
favor aos guardn,s tlas <le pnme1ra classe, 
perli u a. pa.lu:vrll, p '\r a. c3claroce e !:JS p:~rece • 
res respectivos, que, lhe pare~e, sao fa.vora
veis á rnedüla. que tinha. em mente a•l opta.r 
o au"'mentn dos vencimentos dos guarda da. 
alfande<>a do Estado que representa. 

Agor;, ~ó llle resta, tendo cumprido seu 
dever, confiar a.o criterio da Ca.marn. a sorte 
do3 guardas da alfandega. do set1 E~tado.
(Mttito béia; mt1iia bem.) 

Comp:~.recem mais os Srs. En:!as Mar · 
tíns, Passos Miramla, C:trlos de Novaes, Ro-
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PitoJECTO gorio de Mit'rtnda., Antonio. Bastos, José I 
Euzebio, Ut•bano So.ntos, T<Wal'es de Lyra., 
Eloy de Souz'., Walft•edo Lo:ll, AJfonso I N • 79 - 1903 
Costl, Porei r:.\ de Lyra, João Vieira, Esme. A t . ·, G .

1 
• . a z: . . , d 

raldino Bandeira, Moreira Alvos, Oliveira u. 011~a 0 ~ ovel 10 a t~enta, e c · 1 Cl,os .e 
Valladão Bulc5.o Vianna Vergno do Abreu. mtporlaçuo o m atenal gue as .camams 
J sé Mo~jardlm Galdi~o Loroto Au~rusto munzc·:paes dp Gew·ú P1'eCt${(J'Cm : ml)(}1't([_l' 
d~ Vasconcellos, Sil Frotrc, llenriqt~C Bo'rges, l~.:~;~a s abastecunealo d~ agua em sc«s muru-
Cruvello Cava)c[l.uti, Oliveira Figueiredo, C-1 ° 
Viriato Mascarenhas, Jo~~ Bonifacio, ,Jo3.o o Congrcs.Jo Nacional resolve: 
Luiz, Ada.lberto Ferra?,, Antonio Zacarias, 
La.mounier Godofeeclo. Camillo Soa.l·es F!lftO, 
Ca.logm·as, Sabino llarrosJ, Nogueira, Pauua 
R~zeudo, Bernardo de Campos, VQ.l::Jis d.l 
Castro, Rebouças de Carvalho, Costa Juniot', 
APnolpho Azevedo, Fernando Prestes, Pau· 
lino Ca.dus, F,·a.ncisco M<tlta, Azevmlo Mar· 
ques, Hermenegildo de Moraes Filho, Bene
dicto da Soma, Abdon B:J.pti$b., Vespa.· 
sia.no de Albuquet•quc o Diogo Fol'tuna.. 

DeiX1m de comparoc:Jr com cousa partici
pada os Srs. Wanderley d3 MLmdonça, 
Arthur Lemos, Gucdolho. Mourão, Dias Vi· 
oira, Josll Gay.Jso, Pereira Ruis, Paula o 
Silva, Sotwes Neiva, Abdon Mila.ncz. Ermirlo 
Coutinho, Mnlaquias Gonçalvo8, Cornelio da. 
Fonse~a, Estacio Coimbra, Pedt•o Pernam
buco, ltaymttndo da Mh·anda, Arroxellas 
Galvão, Jovinla.nJ de Carvalho, Milton, l~elix 
Gaspat', Satyt•o Dias, Pinto Da.ntas, Tolontino 
dos Santos, Maroolino Mom•a, Ret•na.t•do Horta. 
Bezama.t, Pe~t•ai~a Lima, PaulínJ de Souza, 
João Lttiz Alvo.~. Loonel Filln, David Gam· 
pista, Carva.!ho Britto, ArthuJ' Torres, Edu· 
a.rdo Pimentel, Olegario Maciel, Rodolpho 
Paixão, Forraira BN1.ga, C;tndido de Abreu, 
Ca.I•Io;; Cn.valco.nti, Pa.ul(L Ra.mos, Xavier do 
V~!le, Vicêorino l\íonteirJ fl Alft•edo Varella. 

E sBm c·ausa os Sr.>. Sá Pab:oto, Inclio 
elo. Braz~l. Francisco Sá, Fraderlco Bm·gos, 
Elpidio-Figueiredo, Arthur Orbndo, Euzebio 
de An lrade, L~ovigildJ FilgueiJ'as, Castr.o 
Rebello, Rodrigues Lima, AmeriCl d~ Al-
büquerque, FHelis Ahe3, Belislrio do SOUZ'1· 
Gal.vão Blp~i~ta., Silva Castro, Lour·eoço Ba.· 

· ptista., Julio Santos, Carbs Teixeira Bran' 
dão. Bernardo Monteiro, . Ga.stão da Ounl!a, 
Penido.Filho, Be1•nardJ de Faria, Henrique 
Saltes, Jesuíno CardosJ, Do1uíogues de 

·Castro, Leito de Souza, Alvaro de Carvalho, 
Rodolpho Mk•nda, Co >t:J. Noto, Líndolpho 

·se1·ra, Elyseu Gtülherm ), Soares do.;; Santos, 
MarçaJ Escobal' e Cl\mpo.:; Ca.rtier. 

O Sr. Pl~esidente - Havendo 
numero legal, vae se pt•oceler ás votações 
rlas ma terias constan5!:H da. o1•dem do dia. e 
das qt1e so a.cha.m sobt•e a mosa. 

E' lido, julgado objecto de delibera.ção o 
. onvindo á Commi~são do Orçamento o se
guinte 

Art. l. • Fica dc:sd1J j:i o GoYel'ilO r,utori
za.do a isonhr do direitos de imp~rtação o 
material que as camaras munícipacs do 
Estado do Ceará precisaram impm•tar para 
abastecimento de agua em seu~ municipios, 
bem como ca.tavento e todos os seus acces · 
sorio~, bombas, encanamentos etc. 

Art. ;2.• Revogam-se as disposições em 
contraÍ'io. 

Sala .. das .sossões, 15 de julho de 1903.
E!lttaJ·do Slitdart.-Se i'[Jio St!boya .- Vi ,·gilia 
lil'i[Jido.- Be;erril, Jt'onteMlle . - 1'homa:: 
Avcio/y. -· Gon~alo Sou/a , -Thomaz Caval-
canti, ' 

E' som 1leb:tte approvadi.l. a redacção final 
elo pr..>jeClto n. 7 A, de 1903; pa1·a. SJl' en
,·iado ao SJnu,do. 

E' posto a votos c rejeitado o projbcto 
n. 336, do 1902, determ inando que o Govcrn() 
mandará p1ga.r a D. Maria Ignacia de 
~lello Oliveira., viuva. do capitão do exercito 
Luiz Maria de Mello Oliveira, a importancia 
da.~ pensões correspondente ao periodo de· 
corrido de l de novembro de 18\JO a 9 d& 
dezembro do 1893, e releva a ~·espeCth'a. 
prescripção. 

E' posto a. votos o r ejeitado o projecto 
n. 357, de 1902, autorizando o GO\'Orno a 
fa.zer reverter em favor de D. Felicidade 
Ne.-es de Lossio e Seiblitz, viuva do enge
nheiro Eugenio F!'ederico de Loss i0 c Sei· 
blitz, a p:~,rte dG montepio de se u finado
marido, qu·e competia á sua tllll:t solteit•a. 
Maria das Doros Lossio e Seib!Uz, já fJ.lle. 
cida. · · 

O !!ir. Heredia de Sá (pelá ordem) 
reque1• verificação da Yota.ção. 

Procedendo·sc3 ã .-erificu.ção, reconhece·SIJ 
acba.rem-so presentes apenas l04 Srs. Depu_, 
tados. . · 

O Sr. Presidente-Não ha nn~ 
mero. Vae se proceder ~ c1nmada.. 

Prooadcmdo-se á chamada, ·verifica.-se tc
rem·se ammuGa.du os Sro . Bezert•il Fontene!-· 
le, Epaminondas Gracindo, Francisco Bcr
n~rdino, Calogerus, Bernardo de Camp;)S~· 
Rebouças de Carvalho, Azevedo Mat'QUCs . 
c Domingos· M(l.sc:~.renhas. 
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O Sr. President;e~Respondcra,m 
á cha.mada apenas 104 Srs. Deputados. Não 
ho. numero. 

Fica.udio.du a votaç;to. 
Pa.s~a-sc tt ma teria em uiscussão. 
Compar(lC[)lU aintla os St·s . Julio do Mello, 

Luiz Domingues, João L•Jpcs, ELlltll.r(io Ra
mos, M .-Ho !\Ictttos, Francisco Veiga. o B~or· 
bosa. Lima. 

E' u.nnuncüda a. continuaç~o da 2s dis
cus3ão do J)l'Ojecto n. 3l:~A. de 190:) , com pa· 
recer ~o\Jre a nmcmia. apresonhda. na 2~ (tiS· 
cussão do projecto n. 313, do 1902, que con
cede á força dos gmn·da~, da Alf[l.ndega dtt 
Capita.l ~'m!erul o lmgmento de 20•/ o sobre 
seus actuaes nmcimento:3, 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o St•. !Iet•cdía de S<i. 

O Sr. He.-edla de Sá diz q nc, 
embor·a p"nsando que são diverws e muito 
maim•us vS SJl'\' ÍÇOS que se pedem aos func· 
cional'ios de Alrandega llesta. Capital,mu com· 
paraçãocom oadas dos diversos Estados, vem 
em auxilio do projecto pedindo que elle seja 
l'emettido de novo â Com.missão de 01·ça· 
mento, afim de elahoral·o de maneira a não 
pa.recer uma n1edida de excepção. 

Para este elfeito envia á mes[l. um roque· 
l'imento. (.illúito ~em.) 

Vem á mesa. ô lido, apoiado e posto 
conjuncta.mente em discussão o seguinte 

RE•KERJMEI\TO 

Requeiro que o pt•ojecto n. 313 A, ue 1.902, 
voBa á. Commissão de Orçament.9, afim de, 
tendo em visto. o parecer da maioria. do 
mesma. Commissão, organizar um snbstítu· 
th·o de caracter geral. 

Sala das sessões, 15 de julho Lle 1903.
H ereclia ele Sà. 

O Sr. l\õe ivn começa declarando que 
a velhice nem sempre é sabia, corno suppo.z 
Cícero; é, s im, experiente. Tem flsta expe· 
l'iencia o oradol', que, comtudo, confessa ter 
aprendido muito ao lado de cullegas, que sãQ 
habeis professores nas divm•oas sciencias em 
que se Uivide o sa.ber humano. 

Faz o bistorico do projecto e salienta que 
ello teve informações favoraveis de te das as 
direetorias e subdirectorias em que. se divide 
e subdivide o Thesoul'o Nar.ional. Eff.~ctiva.
rnente, o :projecto envolve uma medida jus
tíssima, qnc In muito t empo devia t e1' sido 
posta em pratica c se refere a funccionarios 
cujos direitos tantas vAzes ha defendido. 

Trata·sc de uma classe de empregados 
publicas que n:i.o t eem hortts certas de tra· 

Vo1, IH 

tra.lnlho. Ellos luta.m de ~ol n, $Ol-mais 
trabatham noites inteira:< . sob a.s pcioro8 
tcmpcstvlcs, om activa. vigilancia, afim !lo 
quo entrem par" os cof•·cs publicos os di
nlwiros com qnc .s?io cust.oada.' as maiore3 
despczas ilo pa.iz, inclusiYe os sub~itlins do~ 
congressht~k\. Acíw. que o aug·me rr to é ins ign i· 
ficante, do 20 •;., apenas, quando dcvcrLt ser 
de 50 •(o Oll tle 100 "/o, Ct!lllO lJ IIG!'0LU alguns, 
Levado pela expcdencia a que j J. se referiu, 
apl'esentou, no atl!lO pass:ulo. um:t cmemla 
QUe agora é jrdga(b jusia. c quo rle:,ejam 
tomar extcn~ivu <t out ros E~tadus. Foi pn.
tico, enfeixou os interesse~ . uniu- os, ::tfim de 
([U~ :1 víctoeia. fosse certa. O c·Lmin lto q ne nw 
tomamlri a quc,;l(b proYa quo í'0i prev idente, 
que acertou. l\itose oppõo ao requcrhnento 
do Si·. Heredw. do S<t, afim do que o prujccto 
vulto li. Commi,s:\o, porúm ach:t molhor que 
soj:t appmv<tda desde ,it't it ernen.ln. do Sr. 
Bricio Filho, que.' aug-mcn ta. em :lo 0 /o os 
vencimentos do todos os guat•d;ts elas al
Jàndeg;ts da Republic:t. :\ clit~St) !los gu;ml as 
(~ digna., como j<i ubse, tlc todas as consi-
derações. , 

A clla ~e Jcre a maioria llc desco
berta~ de comrabanrlos a, no em tant o, qn:~ndo 
chega a hora das gmtific;wlíes, olles são os 
menos contemplados. 

Com tudo , conforme j(t declarou, acccita.rli 
o raqnerimeo!o tlo Sr. Hermlia de Sã o es
pera que a Commissão, a cujo seio vae v oltar 
o IH'Ojecto, seja just<k, at&endendo tis rcaes ne
cessidades dos guardas da > alfandegas, aos 
quaes teem os poderes pnbticos o dover de· 
amparar ern troca dos magníficos serviços 
que prest&m; e co nclue lcmbrl1.ndo que, caso 
volte o projecto á Commissã.o, esta tome 
em considoração o proje~to Sampaio Ferraz, 
á vista da representação que enviou <i Mesa, 
assignacl11 por diYersos guardas de atfa.udegas 
e que Cr•nsigna o projeeto Fe rraz, o qual 
póde ser refundido com o a ctual e as 
emondas, e dahi sahir um todo compa.ato, 
conveniente , que attenda ús vantagens mone .. 
tarias que esses gu<n•das atmt>jcun e simul·. 
taneamente ás gnrantias a que ellcs tecm di-. 
r eito, p1.raquenão fiquem ú mcwcü de cast igos 
faceis, c possam, da<fcl,s as provas de compe· 
tencia, ]lu.Bs:u' a fazm• parte do quadro, 
como antigamente. (Mt~iio bem, muito bel•l, 
O o;·ado;· d C!lmprimentado.) 

O Sr. 13:ricio Filho diz que. pro. 
eedendo ao esttlllo dos pareceres da Com
missão do Orç~<tmento sobre o -projecto c 
sobre a emenda apl•esentada pelo Sr. Nci v a, 
estendendo o MJgmnnto de 20 ~ó aos gtta rdas 
das a tfandegas do P clusse, obse rva que, 
tanto num caso como nontro. os merubros da 
Commis>ã.o que não são í'avoraveís :·:o p l'o 
jecto declaram que rccn,run a mcd1d& po 

31 
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não se estender aos gum·Jas da.s outeas al
fandegas. 

Vem, ü. vista. disso, apresentn1• o seu ;;mb· 
sti~utivo dando umo. províúoncía geral. 

Não é justo dar t~ uns sem cJntJmplar a 
outros. 

Não faz questão da appmvaçã.o do sulJsti
tutivo. Si o Thes:Jtu'O es tá em condições il.e 
satisfazer o augmento, qne faça um benaficio 
~e1•al; si nii.o es\á, que seja rejeitado o Pl'O· 

Je~to com toclas {loS emendas. 
O substitutivo tem a vantagem de t'>rnar 

mais poJíttvo o prununcl:wwnta da. honl'ada, 
Commiasão do Orça.ment'>. 

A Camara. r1ue pro~~il.a S)bro o ma~mo 
como ju\ga.r mai~ cJnveuientc. (Jftlito bem. 
muUo b.:m.) 

o Sr. João N"elva diz que, usando 
de um dit•<Jito que lhe di\ o regímellto, voltr.. 
á. trLbuna para rcspo11dm· ao seu iUu.>tra.dó 
colle"'a St•. Bricio Filho, quo com tanto n.t•
dor defen(le as causas que com,idera justls e 
pa.trioticas. que se salimrta pala .ft•anq_ucz;a. 
e sincerida:le; S. Ex. atacou o proJecto, apt•e
senta.ndo uma. emenda. T<\mbem o ora,lor 
tinha apresenhdo um1 emend:~, estendendo o 
a.u,.monto dos voncimJntos do~ gua!'das ás 

· alfundetJas de l" cl.1sse. O nohl'e Depatado 
e3t~ode "es~a meil.id.'l. a.·toJas as alt'audegas da 
Republica, sem distínc~ão. O orado: vota 
po1· essa. emend11 e ~spera que a Camat•a 
faça outro ta.nt.o. (Jlt~Uo bem, ~m,ito bem). 

Nino-uem mais pelindo a palavra,· é en
cerrõ.do, eru 2• discussão, o artigo unico do 
project.o il. 3l3 A, da 1900, com paracer 
sobl'e a emenda apl'i!Sentáda n:.t 2• discussão 
do projecto n, 313, d:1 19J2, que concede ét 
torça cios gu:J.rdas h AlC110dega da Capital 
F'ederal o augmento· de 20 % sobt•e seus 
a.ctuaea veneimentol ; ficando ar!ia.da a vo
tação até qua a. l'f'>p3ctiva. Com missão dê pa
recer sobro as emendas o.tl't~recidas. 
· E' annunciada. a 3"' di~cussKo do projecto 

n. 382, de !902, autarizando o _Poder E&e· 
cutivo a paga.1· a AugLBto JoaqUim de Cal'· 
-valho, ex-chefe de secção da Alfan~ega. do 
Pará a quantia de 7:Slcí$892, que de1xou de 
receber durante o temp,em que esteve ille-
galmente aposentado. , 

Nin"'uero. pedindo a pn,laVl'a, é encêl'ra.da 
a, dise~ssã.o e adiada a. votação. 
. E' a.nnunciada a continuação da 2• dis
cussão do projecto n. 378, de 190~ a11tor.i· 
za.ndo o .Governo a. conceder a. Joa.u Mana 
da Silva Junior, ou a quem maiores vanta
gens otrerecer, permissão pl.ra, por si ou 
empreza que organiz:w, ex:plorat', u3a.r e 
gozar os depositos mmeraes dos t~rran?~ de 
alluvião do Amapá, pe1~~~.mcentes a Unmo, e 
dando Otltras provldencms; . 

O 8t"'. Presldent.e-Tem a pa.lavr:~ 
o Sr. Virgilio Brigitlo. 

O Sr. ' 71rglllo Drlgi llo di1. que, 
,·omo rcbtol' do projedo em discussão, não 
podo deixa•• do rospon:!e t• ao sou illustre col
leg:l. Sr. Bricio r'iltw, (ltlO atacou osso pt·o· 
jedo. 

S. E:..:. não tJve 1·a2ão. Não se trata. do 
um:~. eoncmsão abrangGnJ.o todo o vas tissimo 
te:l'itorlo do Amapá, mas a penas r efercutc <1. 
re:;iTto que vai do Araguat'Y ao cabo do 
Onungo. 

A Commissão, em setl p:wec<ll', não aUri
lmi u l s te~·rono~ do allu vião á União, p Jrque, 
p~lo dit·cit9 civil p~trlo, ess:M torrcn Js per· 
~encero 1.1.0 dono do solo a que ellos accres
cera.m.,. 

:Mas, 'qum· pertonçam elles ao Estado do 
Pará, cl'uer <L um Estallo quo por ventura 
haja do se organis1r, nem por isso a União 
e~tá prejudicad1. na prop1•iedade qno tivtir 
nesses terrenos. 

Trat·1.ndo de terrenos de alluvião, o pro• 
jcdo sà qniz referir-se <iquelles qu.e perten
'~iam {t União; .assim, ellJ? nã.o otfende nam · 
os diL·eitos dos E~talos nem . os dos parti
eulares. 

Defunde i'. Commissão da.s accusações feitas 
pelo nob1•e Deput'l.do pol' Pernambuco, mos
trando que ella não podia deixar de collocar 
o projedo no r egimen da lei em vigor. 

O omdor, concluindo, de~lara que o seu 
estado de saude nã·o pemitte·que continue na. 
tribuna.. 

DJilla.is, os pontos at1c;1doJ pl)r S. Ex . 
est1:to d :Jfendidos com a propria. l ettra . do 
projecto, sinão que tambam com os cons ide
randa da Commissão. . . 

.A Conuni.'JSão didclh·•L como achar de 
jt1stiça c como melh:>r entende•·· (.Jiuito bem; 
muito (!em .) 

O Sr. C:arneiro de Rezende 
'""""-Sem embai:go, Sl'. Presidente-, d e haver 
sitio o projecto, ora em deb:üe, j4- discutido 
brilhantemente e impugnado com v igor pelo 
nol.Jre Deputâdv parnamlmcàno, o Sr. Bricio 
Fillto, a meu tul'no venho tambam expender 
e accentuar certas considerações, sob novo 
aspecto, a propo3i to delle . 

Os meus cJUegas, por tanto, hão de p:Jrdow 
que eu, tomando um pouc(} de seu precioso 
tempo no final da sessa.o, tente demonst1•tw, 
procure pr.lvat•, S3lll mais dotença, qU·3 o 
projecto em del)~te e;tá ferido de fl•anca. e 
per em ptol'ia inconstitucionalidade. 

O SR. C.-\.LOGERAS-Nesse ponto V. Ex. 
não podel'(t faZ 31' a. p t•ova. 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 11:11 +Página 10 de 13 

SESSÃO EM 11) DE JULHO Dll 1903 24:1 

0 SR. CARNEIRO DE REzr;NDE-Veja.mos:· 
Pelo nosso systema. úc org;~nizaçã.o poli· 

tica, St•. Presidente. todo o mundo 8abc, só 
·competem ao dominio da. Un1ão, em mate· 
ria d:} pt•opriedo.du terr•itot•i:J.l, notq se, n.1 
pot•çõJs de t3rt•ns ner.usstria.s, iudispcnsa
veis para a delesa das rrontciras, p;~ra as 
'fm·ti11cações, construcçõ::l,s militares e cons· 
trucções da ful;um c~pital, do e_ tra.da;; de 
ferru o vias fedet•ae3. 

ctivos Estados; firmados os princípios, quo 
estabeleci, ontra não póJe ser :1 t•esposta. 

~~i<, St·. Presidente, expostas com des· 
allllhO (n<io et}Joiaclos) as conclusões logicas, 
as con~oquenoias h·rccusavci~ do regimon 
fe,lm•atívo, ct·eado pala. Conscitui~~ão d~L 
Repllb!icit, segundo o meu mvdo de pensar 
ne3t:J. mat.eria, 

Fôl'a da.hi, Sr. Pl'ilSidente, teu h o miulm 
convicçilo fOgtwa, é quet>er, é J'azet• positira
mente o sopllisma triumphat' n;J. luta contrit 
a verdade. 

PoxtanGo, Sr. Prc3itlento, pelos princípios 
por mim estabelecidos, alíás fi rrn<LLLos na. in
dolo do systema politico q 11e no~ rege pro
seu tomen te, eu Sllstento q uc as terras mtU'· 
ginaos do nossos rios publicos pertencem aos 

o SR. CALOGSRAS-Regi~ti·v 0 que v. Ex. respectivos Est.a.dos, salvo o direito de 
ostá declarando. . propriedade p:trticula.r por titulo legi

timo, salvo ta.mbem as cxcepções que 

Portanto, Sr. Presidente, :J.t•e.~·ra é: as 
t:wras perôencem aos Estados; a excepção é: 
a União, em materia. de propr-ieu<J.lb ter
ritorial, só tem dominio sobre estas terra> 
por mim j<í enumeradas, ex:ceptuando·se ilS 
que pos;am ser ou já. foram adquiPida.s por 
·r1ualquer modo, de accordo com a lei. 

O SR. C.<~.RNEitto DE REZENDE- Assim, Sr. cstabelaai ao começa!' o meu discurso, 
Presidente, as terras devolutas e as minas, isto ê, as p)rçõos de tot'l'a.S indispensaveis 
outt•'ora. sob a administração e dominio do para a defeS:L das fronteiras, para as forti
poder geral, hoje pertencem aos Es~auos, em fica.l;ões, pa.ra. as coustrucções militare;; e 
cujo tet·ritol'io forem encontradas; e ta.mbern, par<~ a construcção da capital, do estradas de 
Sr. Presidente, os proprios nacionaes, que ferro e vias fedet•a.es. . 
não fo<·em necessarios ao serviço da. União, A União, portanto, Sr. ·presidente, não 
passarão pat•a o domínio dos Estados, .em cujo póle pretender nenhum domínio sobre a.s 
terdtorio forem por igual encontrados ou terras margínaes de nos;;os l'ios ; o, si a 
melhor estiverem sit11ados. . União não pôde pretender•, ter e exercer 

Ainda mais, Sr. Presidente, as torr.:.s mar- semelhante iiireito, forç,a é confcssat•, Sl'. 
gina.es dos rios, mesmo as terras banhadas Presidente, que ao Congresso Nacional fal· 
pelos gt•anJ.es rios, pelos rios publicas, isto é, Ieee competencia para permitttr, conceder, 
rios do uso do tadoil, ainda que estes rios autorizar explorações do depositas mineraes 
atravessem mais de wn g~tado, ou se esten- existentes nos terrenos de alluvião formados 

.. -dama nações vizinhas, nã.o são de proprie- nas borda,s tluviaes do Amapá. 
uade da União; não ~ãodo seu dominio.'A esta A União não os tem com esse c11racter. 
eab3 sómente, SL'. Pt•esidente, o direito de T1•atanrlo-se, Sr. Pt•esident e, de terrenos 
estabelecer regras, de firmar preceitos de alluvião formados nas bordas dos riü.l 
quanto ao domínio de suas aguas ou quanto publicas, o principio é este ; tr ahndo-se, 
á nave o-ação delles. I porém, dos tet•t•enos de alluvião formados nas 

Mest{io, porém, neste c1tso, isto é, tratando- bordas ma1•itimas. a questão, ao menos, ê 
so de nave oração, es~a faculdade não é priva- discutível, embora pense que são elles do 
tiva, e eKc~sivam~nto portinento a.') Poder domínio privado da União. 
Federal, porque é uma filculdade, é um di· O Congresso Naci~na~, §r. Presidente, n~o 
reito compartilhado pelos poderes estadttaes, pôde pretender a.ttribuiçao a,lguma que nao 
aos quaes fica a. plena competencia naquillo se prenda; de um modo directo ou indirect o, 
que diz respeito a seus. interess~s :t'ecúliarcs, a .al~u_:na das d.,ísposições exist entes na Con· 
a seus interesses proprws, nos llmttes de sua stttmçao Federal ; os poderes ·que elle tem 
jurisdicção territorial o em s11as relações de nella estão positivamente especificados ; 
vizinhança. outros não lhe foram até hoje outorgados, ao 

. , . que sei. Fõ1·a da. Constitllição, nada podemos . 
.O SR •. ESTEVA?.I L}~o-E a propn~ade das Estabelecidos estes princípios, devo, Para 

mmas s1tnadas no letto desses rws · completar o meu raciocínio , a minha ~rgu-
.() SR. CARNEIRO DE REZENDE-A questão mentação, expender algumas consideraçõss 

é altamente discut1vel e sElt·i~. rapidas sobre o qne seja a.llu.vião. . 

O Sa. EsTE V ur L')BO-V, Ex. e~tá. se pro
nuncb.ndo com tarito brilhantismo qus me 
anima a dal' esta apat•te. 

A Cnmara sa.be perfeitamente, Sr. Prest
dente, que alluvião nadt\ mais é do que um 
accrescimo, um augmento de terreno, que se 
upera aos poucos, paulatinamente, sobr~ as 

O SR. CARNEIRO DE REZENDE-A meu -ver, margens ou bordas marítimas e tluvmes, 
meu collega, devem pertencer aos respe· pela.s t erras que a agua p:\ra ella~ t raz, as 
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quacs formam nm to(lo, por consolidação, 
com torr:1 proxima. E.;t::\ I! a nor,,ão que do 
a.lluvião om tompo aprendi. 

Os tcwrcnvs do a.l luviíi.o form·1do~ nas mar
gens d~s rios e dboiros, aintlu. 'Il'O cSiOS rios 
s9jam ·de caracter publico. isto l'. do uso de 
totlos, segu~Jm, n.companlul.m lnf!ue~tiona
velmentll a propriedade dos tert·eoos t~Uja.
cente3, é uml1 espccie de access1lo, meto do 
t~dquil'ir dominio. 

~sta. é a. lição, Sr. Presidente, do direito 
e estes mesmos principias foram brilhante
mente dcsenvol vido~, creio eu, o consignados 
no projecto do Oodigo Civil que foi appro
vado o anuo passa..lo por est;\ Camara, em 
cujo cspirito deve pairar a convicção, me
diante l'&ciocinio seguro, de que os terrenos 
de aUuviã.o formados ms bordas tluvi::tes 
não pertencem á Un1ã.o, salvo os casos por 
mim exceptuados e declinados no começo de 
minha eração. • 

E sendo assim, St•. Presíd{l'n~e. fot•ça é con
fessar que o projecto, que não distingue, 
que não falia em terrenos de alluvüio desta 
ou daquella natureza. nas bordas maritimas 
ou llnviac~. ma~ que ~. inteiramcnt!'l amplo e 
vago, apeZM' de que elle, a meu ver, sere· 
fere ás bordas dos rios do Ama1Já., onde só ha 
ou podem se enconil'at' os taes deposttos mi
neraes, l'epito, Sr. P1•e3idente, força ê con
fessar que o projecto está. ferido do fráoca, 
e calva iocontestétvel inconstitucionalidade. 

O SR. CALOGEll.AS- Não :Lpoiado, quanto 
a esia. parte. 

O Sa. CARNEmo DE Rt::zENDE -Desejo 
ouvir V. Ex. em discussã.·J sobre a ma teria, 
qua.nto li. oote particular. 

Devo, Sr. P1·esidente, doi.ta.r remate ús 
pallidM considera~·ões qua ex:pendl, e o · vou 
fa.zer sem mais demora., 

Si no desfile dos meus modestos a rgumen
tos, expostos com o intuito de demonstrar, 
de provar <~ incunstituc:iom~lidad0 de que 
está eivado este projecto, B!t commetti hfl
resias jndiricas, hewesias comrtitucionaes, a 
Ca.ma.ra, por certo, com a sua proverbial 
generosidade, ha de me perdoai• . 

Quanto a mim, porém, Sr. Presidente, ti
ca.rá a persuação da que, combatendo seme
lhante · projecto cumpri meu dever, porque 
esta ex:traordina.ria concessão não póde ser 
e.tplicada., sará ao menos de diffl.cil explica· 
ção, me~mo pelo chamado systsma das can
sas ftltr-li~ . de que nos t'<11la Vol tairo. (Muito 
bem nwilo /;em . O o;·arlor· é cumprimentado .) 

O §r. Cnlogcras-Sr. Presidente, 
eu estou usmagado sob o p :Jso da argumen
t a.çã.o do nob1·e Deputado por MinM, meu 
collega e amigo, o Sr, Carneil'o de Rezende; 
quo já. de ante-mão accmou contr a mim o. 

incompetencia nu.tu rctl do quem não é ju·· 
ris ta.. 

Devo, entrc~anto, .iusf,ifica.r o não ap:liado 
que doi, quanh às do tttrin:~~ cxpenllidns pelo 
nubt•o Doputauo. no tocanl.e <L inconstí Gucio
nalid ~de da p1•ojecto. 

Svu corJtl·a.rio ao projeeto po1• motivos que 
CXlJOO(lerei lhq ui a pouco, já. q ne estou na 
Lrilmna. 

Não acho (!lW c:J.iba a censura feiht por 
S. Ex., pm'que, e;n t udo métis quan !,o S. Ex. 
disse, um ponto foi otv idade na. brilhante 
oração que acabamos de ouvi l'. 

EJfectivamente, S t· . Presidente, nfío h:t du
vida que as u.lltlviões segttem <L sorte do 
principal, margens de l'ius, ás quaea Yito 
accrcscid os. 
; O projecto trata do alluviõe9, em gera[, 
ínas das alluviões pertencentes á União e do 
'rao~o de ét:Pplicação industrial: de explo
raçao das me~mas, o que quer dtzer que não 
se tratasómonte de terras do duminio publico. 
federal, mas sim das do domínio privado •. 

O SR. CARNEIRo DE REZENDE-Não é sobr& 
isso que se discute. 

0 SR. CALOGERAS-Perdão, trata-se de ma
teria constitucional, trata-se de saber si 
tem applicação a pech~, de inconstitucionaL 
que V. Ex. lançou sobre o projecto . 

0 SR, CARNEIRO DE R EZENDE - Que StiS· 
tento. 

0 SR. CALOGERAS- Desculpe o meu llOU
ra.do amigo, mas não creio verdadeira essa. 
opinião. , 

No éaso de se t ratar do dominio publico 
da União, talvez nã.o deixn.ssB de concordar 
com S. Ex. quanto ás alluv iões tluvia es;. tra
ta se, param, nos termos precisos do projec 
cto, de applicar certas medülas a t errenos 
pertenc~ntes á. União . Porêm, uesda que a 
esses terrenos existentes alluviões tenham 
accr<Jsciuo, a. estas se applica. o projecto em 
di scus~ão. Temos, portanto.;. 

0 SR. CARNEIRO DE REZEL'i:DE dá. um 
aparte. 

O SR. CALOGERAS-••• o c a.so dos t errenos 
marginaes, pertencentes ás Fazendas Naclo
ciona.es, supponbamos; nesse c;1.so :põdem per-
feitamente as a.lluviões . , . . 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE-Essa doutl'ína 
expendida. só por mim não tem valor; mas 
é ap~drinhada por j ulgados do Supremo Tri
buoa-1 qt<e tuem assign-~.tura de g1·andes juris· 
constdtos .· . 

O Srt.CALOGERAS-Nocaso,porém,de se t1·a
ta1' de :propriedt~ dc nacional, á qna.l bnllam: 
acct·escillo a lhtviões, que tenham sido m ine r a
lisadas a ponto de m@ecercm exploração, a. 
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essas <üluviões caber h o projecto om dis
cus~ãQ. W, portltnto, solJ este ponto de vist:t 
1J,Uil nao cnncordo com a. pecha de absoluta. in
const i tuci onalidadc. 

Sou,]lOrém, fundamentalmente contl•a.L'io a.o 
Jll'OjClcto. Acho-o inconveniente, porque, em 
ma teria de concessão do minas, ao Con ''t•r,.sso 
Federal só cabe legislar do modl> gcr<tl,"' esta
belecando normas latas sob1•e a re:,;tdcção da 
propriedade de quo ütlla :L Con~tituiç:\o. 
Porém,pa.ra. o caso especial do julga· Ô.iL ido
neidade de contractantes, das modalidudes 
que em cada. contracto tem do estabelecer ~L 
União, mo pareco q uc a lei só tem umt~. cou-1u. 
:t fazer: deve devolver esta p:noto du pi'u
.blema. á competcncia do Potlet' Executivo 
que, n<ttura.lmonto, dispõe de meios de ln
formac;ã.J m:1is etficazes do quo aq uelles (ltto 
,PJssuimos. 

Acl1o ta.m1Jem incoll'.-enicntc o projecto 
.Pela difficuldade de diSCl'ituina•;ão dos tcl'
renos a (1ue se v5:o -a.pplica.r as smL~ dí~po· 

·siçõe3. 
Assim é que, fnJlando de m .Alo geral em 

terrenus tle aUuvião ptlrtoncentes á Unifio, 
evidentemente ka.ta.-se, em prlmeh·o logar, 
do aproveitamento de terreno:J que pet•ten
ccm ao sea dominio privado, como cn já 
disse ao nobre Deputado de i''r!ina.s. Além 
destes, existem outl'o.s pontos, que só sm·ü:o 
.conllecidus quando o dominiu tcr•ritol'ittl da 
União for definido por lei interpretativa. do 
texto constitucional. 

Assim, desde que urna discrimínaç,ão desSll. 
natureza ainda não foi feikL, nem normas 
a.indr1 fm•a.m dauas pelo po(ler competente 
para. sobre cllas calcar o ·processo de demar
cação, não sei a que tcnenos se h '• de appH

. cJ.l' a concessã.o, 
Acho tambem inconveniente o pl'ojecto 

pelo caracter do intr.1n>fcrid:dc que uá Ct 
.conces ão. 

Si se tl'a.ta. de explorar mlneraos em ue
·po~itoo~ itnmensos, qual sc1ja. a parte mG.rii.imw 
do antigo Oontest,tdo, na phrase do mustre 
relatm· do prujecto, depositas qllü , se os
tendem sobre a superticic tlesossenta e tantos 
mil 1ü1ometros qua1ltatlos, evidentemente 
capitaes avultados serão necessarios para a 
desen volução dos fins consignado3 no pro
jacto; e não é com essa caracter ue .intr .• ns
feritl<~rle que se ha de pollee clLeg lU' a esse 
l'esul tado. 

Por este conjuncto do motivos, o meu 
voto é contrario [tO projocto, 

Ninguern mn.is peiindo n. palavra, são cn
carrwios em 2• discussão o art. lo e successi
Yamonto sem debate os demais ar &i gos dv p1·o
jec~o n. 378, de 1902, :flcando adiJ1(1a a vo
+ -. !iaçao. 

E' annnuciadil. a. 3• discns,;ão do p1·ojecto 
n. 15~ :\, de lD02, autol'imndo o Pode!' Ex
ecutivo ~ modific:tr a clau~uh1 ;~8" 1lo do
cr·c•.o n. 3.812. tle 17 d~ ouwlll'o ri o !DOU, 1'C
laJ.ivo á conce.;;são íeita <'~ Comrla nlti:t Fm·rea. 
c Flnvial do To~antins o ,\ ra!); n:w:t, co.ssiona
ria da Estrada de Fcl'l'o de ,\IcoLaç;, :i Pl'aia 
da R:.Linh<t. 

O S•·· B1·icio Filho- Peço a l'U:. 
l:tvra. 

O Sr. Presi<lente- fiCa. a d ls" 
cus~ão adiwh pel:1. hora .. 

O S•·· P1.•esitlet1te- Esüln,[o :Mk:uJ
t:ula :L hm•a, designo paru, :•rnanh:"í •l se
guinte ordem do dia: 

Continttação da votaç:ão llo p ;·ojectiJ n. ·3r.i, 
do 1902, autl)loizando o Governo n, f;tZ\1! ' t'C
vertet· em ravor tle D. Felicidade Neve,; llc 
Lossio c Seiulitz, viHY<\ do r•n g·onhoiro Eu;;o
niu Frc<lcl'icu de Lo~sio c Sei hlit.z, a p<u'tl:! 
do montepio do sou fin <•do maritlo , quu com
peti(l. a. SH<L filha suloeit·a Mal'ia. d 11 s Dures 
do Lossio e Sciblitz, já f<tllccill<L (d i~cn;são 
unica); , 

Votilção do pr~iccto u, :1513, d o [9 :J:?, re~;
ta.bclccendo a D. Ju!ieta. tle Lamare o direito 
â pet•cepção do montepio e meio s<lldo de i
xado: por seu il'mib, o capit ão de m<~l' c 
guerra Rmll'i go Aulouio ü e L;unarc, e m
quanto parmauccer so!teit·a (dic;cussão unica); 

Votação do pt'ojecto n. 376 de 1\JO~. man
dando revm•ter em favor do Primit iva da. 
Cruz Fcrreiea e Ft'ancísca d(l. Cruz I?et't'cil•a, 
repartidamente, a. ponsií.o mensal do 70$ rplC' 
Jlel'cebia D. Cecilin. CaJ'V:tllro chL Cl'ltz Fer- -
reira, vinVll do mn.jor de engenhCliros Fran
cisco da Ct·uz F erreira J umor (dlscussã.o 
nnica); . 

Votação do PNiocto n. 3:?6, de 190.2, r ole· 
vando a prescl'ilK~íio ein que incol'l'eu D. Ma· 
ria Francisca. Mello de Car valho, viuva rlo 
capir.ão-tenentc honorario Trajano Augasto 
de Carvalho, para. l'eceber o meio soldo que 
lhe compete (dí~cussão unic:t) ; 

Votaçào do Pl'oJjecto n. !46, de 1902, rle cla
mnrlo que o terrnno ~i to í1. praça Quinzo de 
Novembro, de Florianopolis, ·no J~tarlo d.e 
Santa Catha.1•ína, onde exist [u o hospício dos 
padres do Companlli:.t de J es us, per tence á 
ígl'eju. mat r•íz d:.t pat•ochia de Florianopolis 
( ~· discussão) ; 

Vobção do projecto n. 115, de 1902, equi
pJ.ran.llo em vencimentos o pagador e fieis da 
pagudoria do Thesouro Feder al ao,> t hesou
reiros e fieis da Caixa de Amo1·tizo.ção (2~ dis
cussão) ; 

Votação do projecto n. 2ô9, uc 1902, r eor
ganíz(l.ntlo o quaLll'o dos pha>'macouticos da. 
armada (3" discussão) ; 
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Votaf•ão do projecto n. 66, de 1903, pro- gusto Joaquim de Carvalho, ex-chefe de 
rognndÔ por um anno a licença concedida, secção da Alfandegado Pará, a quantia de 
sniD voacimentos, ao Dr. Samuel da Gama 7:915$892, que deixou de recebm• durante o 
Costn. Mnc·Dowoll, lento substituto da Fa- tempo em que esteve illegalmento aposen
••uldudo do Direito do ReciftJ (discu::são tado (3a. discussão); 
unlcr•); Votação do projecto n. 378, de 1902, auto-

Votnção do r>rojecto n. 8:1, de 1901, au- J•izando o Governo a conceder a João Maria 
torizando o Podet• I•;xecutivo a rever a da Silva Junior, ou a. qumn maiore; van
rtposontadoria do contador da Administrn.- tagons otrerccer, permissão para, por si ou 
ção dos Coneios do CeartL Joaquim rle emp1•eza que organiza1•, explorar, usar e 
Macedo Pimentel, para o fim· de lho s')r goza1• os doposítos mineraes dos terrenos de 
computado o tempo em que sorvin como tis- alluvião do Amapá, pertencentes á. União, o 
cal da antiga Camara da Fortaleza (discusi!ão dando outras providencias (2a discus~ão); 
unica) ; sa discussão do projecto n. 125, do 1902'~ 

Votação do projecto n. 309, de 1902, an· autorizando o Poder Executivo a abrir ao . 
torizando o Governo a concC'det• isenção Ministerio da Ma1•inha. o credito oxt1•aor"' 
de imposto, dentr.o do período de um dinario de 28:000$ para pagamento da pu
anno, á Companhia Estrada de Fe1•ro Leopol· blicn.ção, na Imprensa Nt.tcional, de 2.00') 
dina, para o material que importar e ~xcmplares do Codigo Internacional de Si
foi' indispen~avcl para reparação de suas ·gnaes approva.do e mandado exo~uta.r pelo 
linhas, e dá outras providencias (23 dís- ·.Jecreto n. 4.397, de 30 de abril ultimo; 
cussão) ; 3a. discussão do projecto n. 211, de 1902, 

Votação do projecto n. 41 A, de 1903, au- autorizando o Poder Executivo a <tbrir ao . 
. tol'izando o Governo . a. abrir, pelo Ministe.· Ministerio da Guerra o credito extraordi
rio da Fazenda, o credito extmord.inario quo nario de 5:053$763 para pagamento do arde
preciso for para pagamento a :p. Amanda nado ao mestre de officina, aposentado, do 
Doloros Pitham, viuva do capitão Guilherme e:xtincto Arsenal de Guerra do Estado de 
.José Pitham, do meio-soldo que lhe é devido Pernambuco, Thomaz. Antonio Francisco Bar-
(28 discussão) ; · reto : 

Votação do projecto n. 71, de 1903, auto- 3a. discussão do projecto n. 212, de 1902, 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis- autorizando o Pode1• Executivo a abrir ao. 
terio da Industria, Viação e Obras Publicas .Minis1.erjo da Fazenda o credito de 16:758$, 
o credito de25:000$, supplementai' (L sub- supplementar á vorba 9:1. do m·t. 25 da lei. 
consignação denominada « Consjgnações do n. 834, do 30 de dozembro de 1901 ; 

. art. 36 . do regulamento », pertencente ao 3a discussão do projocto n. 231, do 1902, 

. material das estações da lo divisão da verba autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
4a do art. 21 da lei n. 957, de 30 de dezembro Ministorio da Marinha o credito extraordi· '. 
de 190.2 (2a discussão) ; nario da 166$,dc difl'erença de vencimentos a 

Votação do projecto n. 303, de 1902, auto- . que tem direito o ex-operario de.s officinas· 
rizanndo o Poder Executivo a abrir ao Minis- de torpedos e electricidade José .f> in to de 
terio da Fazenda o credito extraordinario de Cn.st1•o; · · · 

· 254:400$810, para execução da sentença do Contlnuação da 3a discussão do projecto 
Supremo Tribunal Federal que condemnou a n. 154 A, de 1902, autorizando o Poder Ex, 
União a pagar a Cnnha, Paranhos & Comp. ecutivo a modificar a clausula 38n do decreto 
o principal,jm•osda móra e custas do pro- n. 3.812, de 17 de outubro de 1900, relativo. 

: cesso pelo emprego, uso e gozo durante 16 á concessão feit11 á Companhia Ferrea c Flu
mezes do paqueto Pan1hyba (211 discussão) ~ vial do Tocantins e Araguaya, cessionaria. 

Votação do projecto n. 185, de 1901, auto- · da Estrada de Fer1·o de Alcobaçn. a Praia da, 
ri~andq o Poder Executivo a pagar ao Pr. Rainha ; · 
Alvaro Moreira de Barros Oliveira Lima os 

.. seus ordenados (le magistrado em disponibi- 3~ discussão do projecto n. 18 A , de 190.2,. 
lidada, abl'indo 0 necessa.rio credito (;2"' dis- reorganizando a marinha mercante nacional 

. cussão) ; e dando outras providencias. 
· -- Votação do projecto n. 382, de 1902, au- Levanta.-se a sessão ás 3 horas e 50 minutos .. 

toriza.ndo o Poder Excclltivo a pagar a Au- da tarde. 
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as~ SESSÃO !M 16 DE JVLHO DE 1903 

t~ussú Nunc,;, ,juiz fc1!.-ra l na ~ccdio du P.1: ;i. 
- Inteirada; onvlando·so mn 'Í05 aulc•!.!'•':•.-
phos ao Senado. ·· 

_Do :\Hnistcrio das HC!laçõos Extcriot·i~~. ,te 
lo do cot•reltto, enviando a 8cguintc 

Ao meio-dia. procede- ~c a cllamada, a qae 
rospond~m os Srs. Paula Ouime.rãos, AlencH 
GUlmaracs, Tl10m<1z Accioly, Joaquim Pires, 
Anthero Botclllo, Sá Poixoto, Haymun•lo 
::-xm·y, Antonio Bastos, l{odrignos Fernantle.; , 
Raymundo Arthur, Gonçalo Souto, Tavar es 
de L_yra, E!oy de Souz..1.. Fonseca c Silva. 
Per(nra Rots , \Va lf1•edo Leal , Trindade . liii::"~Atil::)r 
JoSé Ma.t•eo!lino, Bl'ici•) Filho, Moreira Al vcs . 
. r,ulio_ do i\·fell o,_ Ang.1lo Nc~o. l!:p:uninond:<s St·~. mo~1u1'0S rlo Coo ·~rc~so xacir-n::l
Gracmdo, H.odr1guos Dor:a., Domingos Gui· Suhmclto a. \'OS!i<l :1ppt'u\·a?ao_, _no.-; V·l'IIIOS 

mat'âos, Lfov:gi!do ~'ilguoit'as , Tosta, P:t· ~lo al't . 3 1.' ~. 12.- dt~ Cunsll!n:ç-ao. os 1\n11·< 
I'anlu~s Montenegro, Ro-.lrigucs S:ddanlla.\ l~!c l usos p~ OJCclt•s tlc c?nvnnÇ'<\IJ i.Lllvl>ta•l(~:~ n:•. 
Morewa Gomes, José Monjm·dim, Oalaíno Confe.rcr:cuL l nt~rnaciOnal quu :>c n~a:~z"n 
Loreto, Hm•ct!ia- de Sá, .Mello Ma.tto~, .!oão em Pa.I' tr. em. JUlhn tio anno pa>>'Uil(l. par:t 
Bapti_sta, Ga.lY1í.o Baptisb, Ln.nrinllo Pi'.t:.r , c~tti Llt.IL' os J-.;tows ncco~~ari os pat·a a rt· )ll'r.S
He_nrt9-ue Bot•gcs, Ma.tn•icio do Al>rou. C;wlo=- sao do tmhco denominado de _ _ nntJII(!!'C·.; 
Tenwn·a !3randào, José Bonifttcío, Jo5.o Luiz, ~r~~nc:ts._Acompanhao~. rm Ol'l;!lllt~l, um~, 
üa.stão th Cunlm, Ribeiro ,luoqnllira Car· tnlor1~aça? qt!C me pl'e.>tou o }!lllt~U·o da~ 
ueiro de RCZ811de, 13ucoo do Pai v<~., iu~tonio n eta(,:OI)$ Ext•n•JOl'C,S • 
.ZncaJ'ÜW, Cu!uil lo Soa1•es Pilho, Cologcr~s, !tio de Jt\nciPo, 1:: !le julho 1lc 1003. 
C~rlo;; Ottom, M:\nocl Fulgoncio, :\ogn cír.:t, . F;·t.mc·.'scn de Paula UodJ' i[;Hcs .4/r es.-A'Colll· 
Lmdolpho C;tetlll o, Wcnec:,;tüo Bl'~z. Gnle:'\o missão de Dip!omaci \ o Tt'<l la. llo.~ . 
Carvalhal, ~'Ioreira da. Sil vl\, .J esuino Cat·· 
doso, l'ra~cl5co Romeiro, Va. lois de Cas~ro, 
Costa Juntor, Al'noljllto Azevedo, Fernando 
Preste~, Amara l Ccsar , I•'crreira. Braga, Mi
r a..nda_ Chaws, Ju'ê Lobo, P:.tnlino c ,ulos. 
Fr a.nctsco .Mttlttt, Ca.n~ido Rudrigtli.'d , AZCI'I!llo 
Marques, Hermeucgtldo de Moraes Filho. 
Joaquim Tci:-;;eira. I3t'anJão, Dm'nardu An: 
tonio, Fl':t_nc.isco To!cntino, Abd.on Bap~ista. . 
Eliseu Gullhet·me, J uvonal Millo:, Oorma.no 
Ha.ssloehcr, Angelo Pioheit·o, Domingos :'>ias
cn.rcnhas o HJ mom do Carvalho. 

Abre-se a ses>ão. 

E'_lhb. c smn debate approvl1.da o. a.ctl. d<t 
:>essao antecedente. 

Passa- se ao cxp~dicnte. 

O Mr. 4.le•~ear Gulma.I'~H:!>il 
( tQ Secretario) proce.lc ;i, leitura do se~ 
guínte 

EXPEDIE~TE 

Offieios: 
Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte

riores, de 13 do corrente, tt'ansmHtindo a 
esta. Cama.1'a, devidamente sanccionados,dous 
dos autograpb.os da l'esoluç-ã.o do Congresso 
Nacional autorizando o Governo a conceder 
um a.nno de lieença,com ordenado, para t ra.
ta.~ento de saude, ao bacharel Antonio Aca-

Do !\1inisterio •la Guerl':l , ilc 15 tio cor
rente, enYíaiH.lo o rC(illCI"imento em ()110 
Cyriu.co !.ci te da Sil ;·a, mes-tre da cxtinc ltt 
o!'licin<t de ln-toeit\JS do Arsenal de Guor1'a do 
Estado de Matto G1•osso. pede pagamento de 
gJ•:.ttitica{ã.o de cxcrc:cio a quo se j ulga. 
com direito, otc.-A' Ccmmi;;.<>ã.o de ()rr,a
mcnto. 

Requerimento; : 

De Constanc:.a Alves Br~r.co do Mello Dar
roto, pedindo t1ma pensão. - A' Cumzuis::ão 
de Pensões c Contas. 

Do Florentino da Rocha. Br:.tzU, prdindo 
umt~ pensão .- A' Commissõ.o de Pon~õl:'s o 
Contas. 

O Sr. He1'edia de iiã diz rtu .-~. 
sempre que a. Canutra se tem osq_ui..-a•.l•J 1l0 
fazur n.s leis que lhe incumbem, se tom <J, 
isto opposto sy3tem<üiea.mente, porq ue en
tende· quo a.o Poder Lcgisl::t.tivo cabe legislar 
c ao Executivo- executar . 

Lombra. o que aeonteeett com a reforma do 
ensino, em que o Congrcss:J, longe de legis 
lar sobre o assumpto, autorizou o Governo ~ 
f<tzel-o, dando logar a que dcsse fa.cto sur 
gissem certos emba.roços, contt·a os qua.es 
t eve de llltar o governo do Sr. Dr. Catnpoli 
Salles. 
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O cruo acont:Jccn· com a. rcfol'lllit dú ensino, 
tamhem :tconteeeu com outt·as, co1no cJm a 
U.a. policia do Capital Felloml, em CJ.nc, entre 
ot: tros ab~Ul'(los quo contém, est:t o do ser 
neoessarw o til,ulo de bachttrol em d il'eito 
para que se poss:.t ClWl'Cer o caPgo (lO ddc
gado auxiliar e, até, o de delog;Ldo de cír
cumscripção, Isto é um monopolio odioso. 

Não hlt raz'i.o, aillrma o Gl'a(LOl', em ex
igir- se ~sta conllição p:tl'a, 03 dologlLdo~ 
urb<tnos e prescimlit•-se dclla quanto aos de 
ch·cumscripçõo$ suburbana>. 

H:t um lado pratico na qu~stão c ó o se· 
guinto : rmlitns vezes 8iio es~nlhidus para 
exm•c,n•em o~ . c:u•gos de dclog<tdos, pessoas 
que nio silo as mais compotontcs, poi~ são 
r·apa.r.es filhos de I•:sta.dos clivcl'sus_ o que níi.o 
coollOcem ns noces5idt\ !es e os costumas da 
:populaçio do Digtdcto Fedel'i.\l. 

ApeZ<Lr Jc serem us c;.u·gos de delegados 
renhidcuuenb disputados, devillo á sua boa 
remuner.u;;"w, o set"\'iço policial et•a fllHo 
mais satisfactoriamente cru(Ludo ello.> eram 
gl'aLuiios. 

Alem dis3o, tem havido a.tj debgados que, 
não satisleit jS com os seus !lO nora rios, v:ío 
buscar recompens:ls, ora nos bichos, Ol'a 
nas cas~s de t:~.Yolagem (tl'occnn -se m~titos 
apc!l'tcs.) ' 

Não :)n refere~. est:t Otl i~quclla autOl'idade: 
trat:t do assumpto generim1mon·~e. 
· Qum· a rcrogaçfio da. disposição de lei que 
só permitte que sejam delegados de policia 
os bacha.Pois em direito, por•q no nem sernpt·e 
s,'\o os fMmados em direito os m:J.ís compe
tentes .para. o Cll:ercicio do cal'gl) de tlelega.do 
do policia.. O prJl) .i o a.ctu:1l chefe de pulicia 

·teve de mo.llficar a lei, afin1 de podet· conti
·nuar no cargo "c delega.to dJ. 2' circum5cri
pção urbana. o Sr. capitão Meil'tt Lün;t, hoje 
dircctor da Casa de Detenção, ·p;>t'quc r.:>co
nheceu os smvl serviç,os , a sua activid;tde e 
a sua cam;:etm1cia.. 

Assim, não se conformando com essa tlis· 
:posiçi'io, man:.la á mesa um pr•oj~du ~uppl'i
mindu-o,. 

E~pera. que o pt•ojcdo seje dis~rthuido á 
Commissão pa.t'U. que clla dê o seu p:trecer. 
(Jlu~-to bem; mtdto bem,) 

cent.t•o toem sitlo menos a.qninhoa.dos, (Apoia. 
dos.) . 

Era natul'al que os vcndmcntos, d:tda 
a. iguald:~de de c::t.tcgoria, fussem dilfe-
t'entes. · 

Essa desigualdad.e nã.o p:)dc, porém, Sel' 
exor!Jitantu, como nús geralmente vemos 
no pa.iz. 

Po1• exemplo, nas repartiçõe.> referente:> a.o 
projecto (lHe venho -apresentar, para confir
mar a minha asserção , b:~stará dizer q ue o 
gerentQ da Caixa Economica do Rio de J;t
nciro tem 15 contus de réis annuaes, ao pas
so que o gel'ento da Caixa Econumica. de Por
to Alc;;rc tem apenas 4.8008, isto i'~, a mes
ma cousa (iltrl um 3• escripturatio da Caixa 
Economica. du Rio. 

Acct•esce a.inua., Sr. Pl'esidento, a ciJ•cum
stancia de que i.\ Caixa. Economica t!c Porto 
Alcgt·e· ú considerada a 2~ da l~cpu
blica., · tanto assim que em 1902 recobou 
5. 062 :·J02,$::ríO de l6. 288 dcposi tan tes e pa
gou a importancia de 4.~10: 712;ii440,corresiJ
ondcn tcs u. I O. 589 cadernetas. 

Nií.o quero c1nsar a. attonção dos nobres 
Dopukbdo~ com assumpto que, pelo regula• 
mento das Caixas Economica.s, ê da compe
tilnchl. do Exm, Sr. Ministro da FazenU.a , 
que, tGnho certeza , com a sua. Pl'Overbial 
solicitude, farâ desappar ecel' essa dispari· 
dado rcYoltante. 

Visa u lllctt projedo,. ent,retanto , outra re
compenstlo que ta1Dhem tesm os f tmccionarios, 
a qual ou deve. ser coucedídv. a todos ou a 
tudos deve igualmente ser sonegada. 

Refiro-mo â. &posenta.doría. 
O U:ecreto n. 9ôl, de 7 de novembro de 

1890, concedeu apüsentadorit. simplosmente 
aos émpreg.t·_:os da Caixa Economica da Ca
pital Ferteral, quando o fundo de reserva 
a.ttingisse <t 200:000$000 . 

Será justo que os empl'egados da Caixa 
EconiJmíca de Porto Aleg t·e , a qual tem mn 
fundo de reserva de 8í:i7:5H$, niío sejam 
attingtdos por CtSO.. lei ? 

Eu penso que nã.o IJOdem deixar de se1', e 
aJ:>im pensando redigi o projecto que mando 
á Mesa.. 

Tenlw concluido, (Jlidto bem, multo bem.) 

O Sr. Presid.en'te- O projecto 
O Sr. Pt•esidente~O projecto fica ficn. sob1·o a j!esa. até ultedor àelibe1'açao. 

sobra a m esa. ate ulteJ'ior delibera.çã.o. 

O Sr. Juvenal ~luUer-St'. Pre
sidento, venho trazer á considortt~ão da. Ca
ma.ra um projP.cto de lr.i CJ.IIe é o cumeço de 
urna. justa reparacão na des1gnaldade de con
dições entre funccionarios de repartições 

· íden ti cus. 
Não de .ll:>je e, sim, desde a m onat·cllla, 09 

empregados das 1'epartições afasta~as do 

ORDE:M DO DIA 

O §r. Presidente- Não havendo 
oumm•o legal pa1•a se p1•ocede.r ás vota.ções 
das matm•ias constantes da ordem do dia, 
pa.~sa-se á materia em discu~sJ.o . 

E' annunciada a 3• discussão do projecto 
n. 125, de 1902, autorizando o Poder Exe
cutivo a. abrir ao lVIinistel'io da. Marinha o 
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credito o~traordinario do 2H:OOO.~ para pa· 
gament•1 rLL publicação, na Imp;·en~a. Na
·cional, il.o :~. 000 excmpl;we~ do Cocligo InteL'· 
na.cionq.L do Si.~·nacs, approvado o muo;L;do 
exewt:u• pelo decrc•.o u. ·1.3~7, de 80 do 
abril uHimv. 

Deh::tm de comp:uocoe, com C<tllS<l. p:u•tici· 
p:•.d:t, o<S I'i>, \Va.ndct·Icy rlc \Iondonça,AI'thut· 
Lemo~. Ju.>ú En>:el•ío, Guedd!H~ Mom·iiu, D i:~~ 
Vieim, .Jo:·w 1 í:t:ro.>o. Paul:~ e Sil 1'a, Sva_t•cs 
~(li\' ; 1, Ab lon ~Iilancz, Et•rnil'io Cuutinlw, 
~!a.lttqui;ts Go nçaln:;, Cm•nclio u:1 Fon~oca, 

Níognem pJdindo ;1 palavra.,é oncot•rada. a E~ta.ciu C•Jimbrit, Polro Pm·n,tmbuco, Elpitlio 
diseussáo c adiada a. vottt~:ão. Figtteircdo, Raymun1lo de M iraiHl :t, Al'l'o

xcllas Ga.l viw, JIJviniauo d e Car·vallw, 7\lil-
E' ~nnunciada a 3"' discus~ão do projoclo ton, Fc lix Ga"p<lt', Satyro Dias, En:.tCIÜu Tou

n. 211 , de t90.e, autorizil.ndo o Potlel' li::otccu·l l'inh•.l, Pinto JJ:.mtas, To lentiuo du:; S;1otos, 
t ivo a. <thrir ao Ministm·io da. Gucl'ra v era- :'.la.•·colino M OLII'U, Bcru,~tdo Hvr t.:t, El'ico 
·dito extruordi rmrio tle 5:053$iG:; par:\ p:~~a- Cool lw, POJ'OÜ':t Uura, Paulino de Sunza., 
mnn t·J do <mlcna.dv ao mo.,;&re de ollh.:in·•, D 1vicl C:unpi.~t:L , .Jotí.o Luiz Alves, Le.,ncl Fi
.a,potietltRúo, uv extincto Ar .;cnü.l de n u.:rl'·•· lho, Cill"l'alhu l{l'f'o, Arthm· T ol'I'Cil, ~~ÚII~l'dV 
do Est11do de Pernambuco, Th:Jma;r. Antonio Piment,l, O:n;.r:\I' Í IJ ~~:~ciel, lto,lolpho P:tixi~o, 
Francili!:•J Ua.I·relo, C:wilitlv <l u AIJrNI, C:Lrlo.> C:L\·a!eanti, l'auhL 

L\ioguem peJindoa p:lbvra,é oncet•t•atla. a 1: 1m1!:' •. ;''L':~o~·.'l? V<L I I>~, Victor ino ~lon tci ro 
.~liscussã.o u adiada. a. votaç;t.o. e Alll u.iJ Va.rctl,L. 

E' annuocíada. ~~ 3" discus~fiu do pr(\jecto 
n. 212, elo 1902, aut•Jl'iZ:tndo o Podor Execu
tivo a. abrit' ao i\IinJstct•io da. L?a.zenlla. u CI' O· 
dito de IG:7.1K!)OOO, ~upplemontar :1 verb<t 9'' 
do a.t·t . 2.'5 d:~ lei n. 83!, de 3U de dczllmhw 
de 1901. 

Ningucm podinio a palavra, 6 encorrada. o. 
<liscussii.o c u.dia.da. a vot~çiio. 

E' a.nnunciadu. a :{~ discus~o do projectu 
n. 231. de W02, il.Utoriz<J.ndo o Poder Execu
tivo a t~bril' ao Mínistm·io rla Mal'i olta. o 
·credito cxtraordiuario de 166$000, <lo <lLffc
rença U.e vencimentos a. qnc tem dirJito o 
cx-opel·a.rio das offl.cinas de torpedos c elo
·etricidude .los :í Pinto de Castro. 

Nínguem pedindo a pala. na, é encerrada a. 
diloUSi:ão e adiada a voi;aç~o. 

Compt\rec:lm mais os St•s. Enêa!l ?l.üwtins, 
Aurelio Amorim, Hosannalt tle Oliveira., 
·Pas.;os Miranda, Carlos . de Novam, UL'bttno 
·santos, Luiz Domingues, Chri:>tino CL' ttz, 
Anizio do Abreu, Bezcrril Fome.1elle, Vir
~ilí:o Brigido, Thomaz Cavalcanti, Fra.nciBco 
::;á,, Frederico Borg•:s, João Lopes, .Edu:uodo 
Studat•t. Se ·giJ Sab ;ya, Alfonso Costa, Colso 
·de Souza., João Vieira., Olivcir•o. Vttllad:to, 
Neiva. CtLstro Rel.dlo, Bulcã.o Vianna, Vel'· 
. .gne do Abreu, Augu.~to do Fl'Citas, Rodl•igucs 
Lima, Co1•reia Dutra, Augusto de Vascon· 
·Cellos, Baza.mat, Cruvcllo CJ.Valcaoti, OH· 
veira Figueiredo, Francisco Veiga, Vii'iato 
Mascarenhas, Estevão Lobo, Astolpho Dutra, 
F1·anciscu Bern11rdiuo, Auatberto Tol'res, La.· 
mouniel' Godl)frcdo, Sabioo Barroso, Pa.dlli1 
Rezende, Berna,rdo de Campos, Rebouças d~ 
CarYalhu, Aqulno Ribeiro, Bonedic~u do Sou, 
.za, Lmdvlpho Serra, La.menha. Lins, Soa.l'es 
·dos Santos, Ba.rbosa. Lima, Ja.mes Daecy, Ca.s· 
:>iano do Nascimento, Vespa.siauo de Albu

:querque e Diogo Fortuna., 
Yol, UI 

E sem c:wsa o.> St·s. Rogcriu :\Iir.lnd:t, In
di•.! do lJt'a.ú!, Tuixcit·;~ de Stl, Pct., •ÍI':t do 
L~·ra, ~~rilet·a.Itlino Ha.n(leít•a, At·thur Oi·l:wuo, 
Euz•>bir) (\c Antlt'tv.le, Felisbcllo Ft·nu•o, Etlll:l!'clO 
Ramos, S<t Frcir•o, Amui'Íl'O d11 AllJllrtum·quc, 
Fidu!is Ah·o~. Hdhario de Sonz;:.. Sih :~ Cas· 
tt·o, LJurcnço !1<Lpti~ta, Julio flanto~ . Bor
ml.l'ilr> 11-Iunteiro, Pcnl•liJ Filho, Bm·nu.rdns do 
Fa.ri~t, llcnr·iqu~ Salles, Do:ningu~s do Ca.s tt•o, 
Leite de Souz:t, Alvaro de Carva lho, Jtodol
pho Miranda, Costa Xetto, 1Iat·c;a l gscobn,r c 
Campos C<1rtior. 

O S.1-'. Presidente - Havend o Dll· 
mero legal, vae- se pt•ocedc r ás vot :tçüus das 
nutte1•ias conshntes da. ordem •lo dia. e das 
qw: se aclmm $obre ~~ mesa, 

SiLo l idllS c julgados oiJjoct.o de delíoJração 
vs s~gtüntcs 

l'RO.H:CT03 

N. 82 --1003 

Revoga o'' ns . 1 e 2 elo urtig1 3 ° do rcgula
mcnlo G)Jprovr1do pelo decreto ih 3 . 61.0, ele 
14 do trbn'l (/c ifJOO 

O Cong1•esso N'acionalresolvo 

Art . 1. o Fic[Lm revogados os ns. l c 2 tlll 
:J.l't . 3• do reguhLmento a.pproYado pelo do
ct•ato 11. 3.<HO, de 14 do abril de 1900 . 

Art . ~ .· Rey oga.m-se as disposições em 
cunt t·J.rlo. 

S31a Ja.s sessões, 16 de julllo de l903. 
Fle1·tu li't de Sa.-A' Comnlissão de Consti
tuiçiio, LtJgishLçào e Justir,:;~ . 
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250 ANNA~S DA CAMARA 

N. 83-1903 

1'onu' extensivo a todas as Caio:as Econo•nicas 
autonomas da Uniao, que tenham fimdo de 
reserva superio1· (~ lre;entas cor.tos da nfit, 
o decreto n. 901, de 7 de no1)em!wo de 
1890 

O Congre~so Nacional doere ta: 
A1•f1. l. 0 E' extensi-vo a· todas as Ca.ixas 

E•:onomícas autonomas da Uniao.<]ue tenham 
fundo de roscrva superio1· a tl'czentus contos 
\~e rl)is, o docPoto n. ~1<>1, de 7 uJ .novembro 
de l89J. 

Ar·t. 2.0 Rc-vo~,ç-.m-so as disposícões em 
c.mh"<trio. 

S:da das ses~õcs, H1 <lo julho <lo 11)03.
.lttoem~llllul/eJ·,-Som·es dos Sl.!llllis,-lJomin· 
gos .lúlscm·eilltus.-lfonlr!m de Ctw~ulfw.-.fn· 
'ill ~s JJm·,~y.- fi e1·mano H a.~ ,.lodm·.-.ln[Jcl :J 

Pinhc·l'o.-A' Commis~ito de Orçamento. 

E' posto a ''otos o rejeitado o projecto 
n. :~57, de HJO.'?, auto1·izando o Governo a J~'l.· 
zor revortor em íh.Yol' (;c D. Fclicü.la.do No· 
vos de Lossio e SeiL!Hz, vi uva do engenheiro 
Eugenio FreLlel'ico de Lossio e Seiblitz, a 
parto do montepio de seu finado mariao, quo 
·competia a sua filht~ solteira Maria das Do· 
r os de Lossio c Sei l.tlitz, jri. f'tl!ocida (di>· 
cussão unica). 
. E' annunriad::t tt votaçãodopL•ojocto n.358, 
de 1~02, restabeiecendo a O. Julieta àc La
mare o dir~ito Ct pe1•cepção do montepio · e 
Jneio soldo deixado3 por seu irmão, o capitão 
de. Ul31' ·C guerra Rodrigo Antonio de La
mare, cmquo.nto permanecer solteirü. (dis
·cussão unica). 

O Sr. Here<lia de Sá (pela o1·· 
dem) - Sr. Presidente. novos documentos 
d_evcm sct' apresent:tdos 'par::t que esta que.>· 
tao fique mais escl<wecidu., ·e, não só por bto 
. como porque o projocto ainda não f<li jul
gado· em ultima, deliberação pela Camara, 
venho requerer que elle volte á respecttva 
commis~ão pa,ra o fim a que a Iludo. 

Nosto sentido, mando á Mosa o meu re
querimento. 

Vem â ~tosa o seguinte 

R.EQUER.I:IIENTO 

Requeir<> que o prvjecto n. 358, do 1902, 
,:volte á. respectiva. Commis~ã.o, afim de que 
osta possa examinal' novos d'ocumentos que 
lhe serão a.preseptados . 

Sa.la das sossões, 16 do julho de 1903.
llérediade Sa. 

O Sr. Pre8idente- O requeri• 
monto do nobre Deputado importa em adia.• 
menta, e não pódc ser acceito neste mo
mento. 

O SR. HEREDI!\ DE SA- Peço a l)alavr:1 
pela ordem. 

0 SR. PRESIDENTE- 0 nobre Deputado 
não púde f1lhtr duas -vezes pele\ urdem sobec 
o mesmo assumpto. 

O Sn. HEREOIA DE SÁ- Bem, suhmet~ 
to-mo. 

l!:m seguida é posto a votos e rejeitado o 
r e ferido projecto n • 358, do l 902. 

O Sr. Here<lia. de !!!á (pr.:la 01·dcm) 
rcquor 'oritlcação di\ votação. 

Procodenrlo·so t\ vorificaçüo, reconhece-se 
'IUC o m·ojeeto n. 35H, tlc HJI)fl, f'd rcjeitadc;> 
por 50 \·o tos contra 4K ; total, 107. 

E' ur.•.1Unciuda a votação do pl'ojecto nu
mero :m.J, do !902, mandantlo reverter em 
favor de Primitiva tla Cruz Ferreira o Ft•an· 
cisc:~ da Cruz Fort·eim, rop:.trtitlamonto, a 
l)Jil ão mensal de 7(~ que perccbi:L D. Ceci
lia Car\·alho da ('ruz Ferreira, viuva <lo 
major de engenheiros Francisco da Cruz 
~ort•eil'a Juníut• (di>cussão uunica). 

O Sr. Thomaz Cavulctnlti.
(·) St·. frJsillento, o meu illustmuo compa· 
nheiro, Dcput,ado pOl' Minas Geram, St•. Ko
dolplto Paixão, quo 111io se ·acln p1·e~c n to ,por 
ter perdhi.o um do~ seus 1ilhos, pelliu-me 
para que encaminhasso a vottLção 1b pr uje1:to 
qun se vac votar. 

Cumr1uanto, Sr. Presidente, SPja infcnsJ, 
em grande p:wte, á concessão de pcn8õo~. 
desde que ellas não sejam convcnicn tamoo· 
tu ... ovida:>, em todo o caso, nunca. negarei o, 
meu voto, como <LCho que so não deve nega.1·, 
quando se tl·<tte de uma revé•l·são ou de um11 
ponsão devida ás pe.,soas a quem ella. é 
attribuida . 

O cuso é e~te, Sr .. Pt·esitlenta : a. viuva 
Cruz Ferreira tinha uma insignificante pen
:;;;io de 70$ mensae~ ; morrendo, deix:ou . duas 
orphã.s, ctljo unico arrimo será esta pequen<t 
pensiu. · -

Pnroce.me, pois, que a si tuação em que se 
l'lcha esta reversão dílfer e profundamento 
das concessões que o Congresso tem feito a. 
outras pcs.suas. (Apoiado.) 

O SR. ~IANOEL l<ULGENCIO -Apoiado; e o 
parecer da Commissão é unanimemente la· 
voravel. 

0 SR. TliOMAZ CAVALCANTI -Nestas CO!l"
dicões, peço a bcnevolencia da Caroan e dos 

( ·) E• \e di se urso não foi r e vis \o pelo orador . 
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meus illustres collega.s, o.fim dr• que faç[\m 
uma excepção justissimt\ (apoiudo:<), como 
~uja a. reversão ua 70:ji 11 dua'> orpb.fts que 
vivem sem arrimo e sem amp;tro ~t sua snh
sis~eneia. (Apoiados. Jf,!ilo úe1a, muílo /Jvm). 

Em seguida é posto a YOtos e approva(lO 
em discussão unica e envindo ~t Cornmi>são 
úe Reda.cção o sc;_mintc 

PRO.JECTO 

N. 3iG, do 100~ 

O Congresso Naci:Jnal ros,Jlve: 
Art. 1.• Fica revertida em n.wor do Prí

mitivia d<l Cruz Fcnoira c Frnncist·a , .<t 
Cruz Ferreira, repal'títlamGnle, a 11ensão 
monsal Ú(~ 70$, rpw percebia. D. CccilltL Car
valho da Cruz Fen·oira, viuYa. úo m:tj•H' de 
engT:nheit•os Franei~co da Cruz Fcrreil"tt Jn
niot•. 

Art. 2. 0 Rcvogam·Ee as disposi•;·Ocs em 
contt·a.rio. 

E' a.nnunciadtt a votaç~o do pro.Jecto n . 3.~ô, 
da 1902, rolcvo.ndo tL pt•esct•ipçã.o em que 
incorreu D. :Maria Franeisca Mello de Ca.r
Ynlho, viUYi.l. elo capitãu-temmte honol'al'io 
Tt•aJano Augusto de ca.rntllw, pal'a receber 
o meio soldo que lhe compete tcli:>clJSSão 
unica). 

O S1•, Angelo Neto Udr~ 1m/em) 
(')-Ouso,Sr. Presidente, cb'l.mar rt atten(;fiu 
da. Camara para, o projccto cLtja votação 
acaha V. Ex.lle anmmciar. 

::'l"[o se trat:J. de tuua. pensão, fa1·or contra 
u qual a Cama.ra se acha. rigorosamente pre
venida: trata.-se, sim, de relenn· a pre
scripçã.o em q uc incoreeu D. Mar ia Francisca 
2\IeUJ do Carvalho, viuva do capitão-tenente 
honorario Trajano Augttsto de Can~tlho, glo
rioso constl'uctor nava.l, para. reco[)~l' o meio 
soldo que lbe compete po1• Lei. 

O Sa. EM"'SEU GTJILHEP..ME- O Sr. Tn
jano do Carvalho symbolim nmct g loria do 
puiz como const1•uctol' naval. 

O SR. ANGELO NETo -Tão justa pretenção 
teve a favor parecer una. nano da lwm·uda 
Cornmíssã o de Fazenda e Industria, c, pot
tanto, dove met·ecet· o asse.ntirnento ela. Ca-
mara , ( .k[uitos apofados, ) · 

E' is~o que espero do espírito de cordum 
e de justiça da Cn.mara dos Deputados. 
( Jluito bem, muito bem . ) 

O Sr. Moreira Alves (pela m· .. 
dem)-Sr. Presidente, não se trata, neste 
projecto, de conceder umu. pensão, mas de 

( ·) Eslo dis curso não fo i roví.; t~ pelo orador •. 

25! 

!'elevar a prescl'ipç;i•J em qnc i ncol'l'Cll a 
peti,1iOIHll'Ül. D. i\[<tl'ia Fl·ancisca Mello tl •~ 
Carvního ..• 

0 SR. Al'\GEI.O NETO-I . .;to j<t CU diB>O. 

O SR. MoREIRA Ar.vEs-•.. como di~se o 
nobre Deputado; a:>sim, pois, p<wa que a. 
Camltra dncida sohJ"lJ oito com Q devido 
eoJJllccimonto de c:m:;a. e para ' 111 0 mah 
11ma injustiça ,;f) niío cummct~a. tdém de 
outras (lUC se toem commcttitl.u (ttpoiados). 
en Je,;ojaria quo o il lust l'(J rclil.t -n• !hL Com
missãn, quo t"ot•nmlou o pa.t·ecur, vimse dtw· 
no:;; al~ornma.s c.~plica.çüc~ .~obl'C o assumpto. 

Si. ro·tlnnnto, ~o tl"a h dl) ruciJ nheci; 
m()D !.o du um (li rui to j;.t atlquidliu o não. 
tlo esí,n.bolccimcni.o de um;\ pcusão, pan~cc-· 
111•' r111C os l'undamont.o:~ (JlW toe m set·vido 
para a rlct!ofJa do t udo:' os projoctus nest1.• 
sontido apt•o:;tml.ados , em vllcdi unoh ;i vo;~ 
de commando (hi,da pelo ltonra.Llv l"OlH'cson
t<tnle do Rio Gt\tnúc do· Snl , mi.o poLlorn pre
valecer. ( J11~lilo bem; m~tito !J~m .) 

O Sr. Nciva ( •)- St•. Prcsitlente, 
\". Ex. e a Cas~t ~iío testemunho.' de que sou 
chama.d.u ao deb;tte ,.; Além tlc prcsidnnte da.:. 
Commiss5o do Fazenda, sou u ml<~tor J.csto 
parecer; D. I'O<tnoi a m im esta cau >a porque, 
estuLlando·a. convenci-me da. Sttc\ justez'l c 
dn. fo1•ça. i.l.os rumlamentos em que se baHoia. 
a p~ti: ionar-ia, Y i u Y a de um eunst.r uctor 
naY(Il, que legou ú. su<t esposa um nome hun
raúu, in questiona vclntcnte t•cco nlrecido e 
applanditlo :pela patriu.. (Jpoiados.) 

O di1·oi to tlesh scnllot·a c>L<t recon 1; ecido 
pot· despacho elo .1\lirdstro da Fazenda , em 
ú.ata de 2 de maio do a.n no findo, e o ClLte 
ella vem pL'Iiit• é a,pcnas quo se faç;\ ác1uillo 
•tue con~tantemcnte toem feito a Camara c 
o SenaLlo, cJm a. s:•ncção do Governo, em 
rclaçio a v i uvas ou filhas de tn.ntos milita.· 
rc~ quo bem serviram c\ pat r ia.. 

P ara justificar o seu pedido, t~ lla. demonstro. 
qno só depois de ver S3u~ jovens "fi lhos mor · 
t0s tão trug-icamcntc, como é sa.bído, e de· 
pois de fa.llecidQ seu m <u•ido em piaga es
tranlm, é quo lhe foi possível r ec1uerei· o. 
seu direito, quando jã terminado o prazo 
fabl; c devo a.ccrescen tar que a. dign[t vi uva 
do illustre constructot' , si l ogo ~pós a. morte 
de sua mãe, a v i uva do coronel João Fran
cisco Mello, não usou dos seus direitos, re· 
querendo ao Ccngresso, fúi por motivo que 
muito a honra - porque so achava ampa
rada. por seu marido. 

Nã o fui o inicia.dol' Llessa. id~a. deve caber 
essa satisfação ao illustre Sl' . Serzcdello 
Oo1•rêa, que com a. eloquencia costumada o 
com a reconhecida precisão fundamen tou a.. 
emenda relat.íva á prescri:pQão, qna odo sa 
discutiu o projecto n. 196, de 1895. 
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"252 A!IINAES DA CAJ\1ARA 

E como a. Commissão de Pensões o Contas 
.l'ecusou tomar· conh~cimento tlcssa emenda, 
por caber o seu Julgamento (L <~omrni~são ([o 
Fazenda, esta, aceitando o meu pal'ecet•, fui 
unanime em reconhecer o direito da lJeti
cional'ia. 

informaçuos que s:ttisfeito, dou il.cceJendu ao 
Lle.~c.io do est.imavel collega , pratiquem elle e 
t\ C 1mura. um a c to de jnstiça, cgre não é mais 
do que rcstitull' a esta senhor a a.qnillo f< que 
elht tem direito. (:lfuito Úc' ;ii ; muito bem . ) 

Em scgLLida é posto a. voto:l o approva.do 
em discu::são mücrt e enviado á Commissão 
de Retl.acção, o segninta 

PROJECTO 

N. 3213-1902 

E entre outros de seus membt·os, <levo 
citar c~ nome do nm colle~a mais puritano 
talvez, destes que ventilltm mULto as quos-
1ões, o Sr. Dcptüado pelo Rio Gl'ande tlo 
Sul Diogo F'ol'tuna, sempre escrupuloso e 
minudente. c que as3ignou dizendo não haver 
l'azão para so prr.va.lecerem destas meticulo-

. sidailcs para neg11rem esse dit·cito, quando o O Congt·c~w ::\acional resolve : 
Govern .. o roe.Jnltoce. Al't. L> Fica. relevada a pre~Cl·ipçlo om 

Accr·~-~co, Sr. Prc.sidente, quo ost<\ senhora. quo ineorron D. Maria. F rancisca do Mello 
esttwa no estr'<\ngoh•o, o nfw tcvo tempo de no Ctwvallto, ti!h<L do finado cm·oncl Joã.o 
vir defendm· os .~cu direitos. F'rancísr:o do Mdlo c viuva elo comtructor 

Em ultuno logat', como <U'g"UUlento /.J'IIH· n:wn.l cU:piti1o-tononto ho noL'ariu T 1•ajttno Au
chant, dit•oi que o Senatlu a.caiJa. do t\pprovat•, ;.:-n~to ue··carva.lho, pal'a o fim do receber o 
por voLaç1i.o una!limo d:t. Commi~são de i\Ia- moio.soldo que lha comp i!te, dcs tle 213 de fe
rinha o U\101'1'<\ ~ de~. Commissão do l<'inanças, vercíro de 1892. uab do fa llecime uto do sua 
um pat·ccul' man1lando P<1g'll.i' o. D. Dolot•es mãe D. i\Iaria do Carmo do Souza o Mello. 
Pithan, a quautía do 5::mos. impol'tancia Art. 2. o Pan\ o· ífeito desta, lei, :fica o 

. do mdo :soldo i\ c1ue tem direito, durante o Podol' ExecutiYo autorizado a abrir o nacos· 
pel'iodo decorrid() entre a. morte de seu ma- s;1rio credito. 
rido, .2i:i de dezembro de 18\J~l c G d0 novem- Art . :), 0 Rcwc:n.m-sc o.s · disposições em 
bro de 1899, cerca de seis annos, contes- contra.l'i ). ·· 

· iando, combttendo portanto a allegn.dl\ pre- E' annuncüt:La a. votação do projecto n, 146, 
·.,scripç!io orinnd11 da lei u. 2.619, Lle 8 de de 1902, decla.ra.nuo que o t erreno sito <1 
; 1:1e~embro de 1875. pl·aça. Quinze do NoYem beo, de Florianopolis, 

Prevaleceu alli o principio da equirladc, no .Estado de Sa.nta Catha.l'im., onde exlsUu 
que no caso vet·tente deve tambem prova- o hospício dos padres da, Comp:whía. de Jesus, 
Iecer aqui;tauto mais, como resa o pat·ecer a pertence á igreja matriz d<t parochia de 

· que alludi : « itleutico favol' tem ~ido fcii.o Florianopolis {2~ discussão); 
. ·a outra.s vi uvas de militares em condições 
iguaes». O Sr. Oliveira Valladão (peht 

E no emtant() a illu;,t r e Commis~üo de onlem- Sr:. P1•esidçntc, vou mandu,e :~ Mesa 
·Orçamento ueat;. Camara, agora, om reLI- uma do~Jara.çá.o de voto a este proj•3cto;. e 
nião de 10 do corrente, revéndo os do· p3ço Cl'Je não S3 vej:t no meu pr . .~cedimento 
mentos que acompanh<Lram esse projecto llustitldade alg-uma â igreja catbu lica; o m eu 

é··virtdo do Senado, ó de p<Lrecer, u eanimo,que voto seria o me"mo qualqnol' que fosse o 
~ seja elle approvado pela Camara, o que vac culto . Entcnclo que a questão c 1be antes ao 
''Qlla prestes f<\zel·o, pois está na ol'dem do· Poder J udicia.l"io do que ao Poclm• Legisla· 
. dia para ser votado. tivo. 

E', portanto, este o caso das exccpções de Em soguida ê posto a votos 0 approvado 
que faHaram o illustre Deputado e a im" em 2,. di:,·cusslí.o 0 seg-uinte artigo uuico d.o 

::prensa. ~ ~ ~ 

O que devemos fazer, é o que fizemos, PROJE CTD 
:·deitar por terra aqueltas pretenções que pare
çam menos justi\.s, comoftzemos a.n >e·hontem 
-como pelo menl)s eu fiz. 

c 0 SR. ?.'lORE!R.A. ALVES-V . Ex. votou p)r 
. algumas, e nem todas eram just::os. . 

O Sn. NmvA- Votei pot• algumas, sim, as 
. que me pareci:un justas, agor a mesmo aca.ba 
a Camara de ouvil' o que d isse o illustre 

. Deputado por Alagoas, e outro quo o sectm
·. dou, o que todo~ sabem, c u o fal'i11 ·hmbem 
· si e!les não se teem adeantado como estou 
·:fazendo, J>edin<lo a Camara. qae,depots destas 

N. 146 -1902 

O Congresso Nacional resolve: 
Ar tigo unico. O terr eno sito á. praça 

Quinzu ile Novombt•o, de Florianopolls ; ca.
pit<J.l do Estadn de Sa.nt[l. Catha.rlna , onde 
existiu o hospicio dos pad t•es da Companhh 
do Jeims, pet•Gence á igrej~L m<Ltl·i~ da mesma 
parochia. de F1or•ia.nopolis, de conformidade 
com o. üoaçã.o r égla. de que trata. a cart a ou 
aviso de 2 1 de outubL'J de 1761 ; r evogadas 
as disposições em contrariiJ, 
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O Sr. Germano I,Iassloc,hei· 
(pela o1·dm<1) r.:\!lt::r ,-eL·itka~ão th vobção. 

Pt•ocouc ndo-so :( Yeri tlca.ção. l'ecGn h ecc-~e 
tm·em vohdo ::t fa,·ol' 71 :3r~. Deputados c 
contra 42. Tot:.\l 11:). 

O St•. -'\ugelo Neto !pda orrlem)
S~. PPesitlentc, n:'lu tc11do ,,o!l't•ülo emnn l.as 
o proj;::cto ll:.t ponco vot(l.do. n. ;-:-:r;, rlc· \!103. 
e aclund.o-sc so!;!·e :• ~Ic..-; • a P.'Llacf'fLO 1lo 
mosmo projecto, req11elt·o ú \',Ex. e,;nsulí;;L 
:.1 Cam:LI"<L si con~c·ntc n<t oltspon.~:J. tl.c im· 
IJ1'2S:,:fw. afim de SC'l' Yotado irnnJC,[ial;\.11\~nw. 

Co?sulta~hl a Camara. ú a.ppru,·:ulu o t•o
rlUB1'lmcnto. 

Em scgnitlrt ú sem llclJ::t te nppl'O\'ttd~t :~ se
guinte 

N'. SO-l 90:.~ 

Redacçlio (iiial de i;;·o)ctlo •'· 3:!0. de 1902, 
desta Cama;-a~ qw3 l'e7ew '( 1i;·escdpçi7u rJut. 

que inco•,.,-eu D. llia;·iv. [<';·anc:·s,x! Jfelto de 
Cm·val{w, vi-uva do capiWo-te;1ente lumm·ar!o 
T,·ajano Allf/USto de Carvc1il•o pco·a nceúa o 
meio-soldn q1.1~ lhe compe.ttJ 

O Congrm:so :'\aciona! resoJy,); 
Art. l. o Fica rclen.da p, pl·escl'ipçiio em 

q_ue incorreu D. ·Mat•ía. Fro.ncisca do Mello de: 
Carvalho, filha. do fiuado cJt'onel Joit() Fra-n
cisco de Mello e Yim·a. do cons:t•uctor nava.1 
capitão-tenente honomt•io Tl'aj<:.no Augusto 
de Carvalho, paPa o fim de recebm• o meio 
soldo que lhe compete, desde .26 de fevereiro 
de 1892, Lla.ta do fallocímen t':) de sua. miic 
D. Maria. do Carm:1 de Souza e Mello. 

Art. ~.o P:na o efl:()ito desta lei. fie:t o Po
der Executivo autor•izttdo a abril• o necc.sstwio 
credito. 

Art. 3. 0 RcYogam-se as dispo;>ições em 
contrario. 

Sala· das Commi:>sêks, 10 de ,j•tllw de 1903. 
- Domingos Gtl:nwnícs. - llermcn~gitdo diJ 
Jlo1·a~s . 

E' o projecto enviado ao Senado. 

Em seguida é lLsto a vor.os e u.pp;•ovado 
em 2a discussão o segtlintc snb.~t.ilutivo d<t 
Commis~ão, sol? n. 115 A, de 1902, tto 

PROJECTO 

N. U5- lC!02 

O CongrcssJ Nnclomü dacrctg,: . 
Art. !. 0 l<'icam crluipara<lor>em vcnctml.lll· 

tos o pag-adol' c neis da. pa.gndoPi;J. d9 . The• 
sour·o Fetl rral twc> thes·~ul'<:: l\'üS c 11e1s da 
Ct~ix:n. d~ Amlwtíz:J.ç:'í.o. 

Art. 2. o R .. ,-oa~m-sc as üi~pu:;içi.íns om 
cont1•nl'io, ~ 

253 

O 8lt•. I-Ieredia de Sá (J•eln o;-
r/,.,u)- Reque,ro a,\'. E:.: .. Sr. PL·csilieDtc, 
qne consultll (t C:t•a. ~i conscrHc n:t di~pensa 
<lo lni.C'l'~tielo p:u·a qm:: Q pr~>jecto n. 115 A. 
tle Hlil"!, j;t approvado, cntl'<' n:L o t·ucm Llo 
dht de :tma.n llii., 

Conwltatl:t a Ca.mal'a, ,: conc<liHda (l. d is· 
pCiiS:t IJl1di<la. 

E' P•i.,;to :1 volos o appr•wailn crn ::" di-;. 
CIIS$i'lo c t•n\'i:ulo :l Cümmis<to de Ri:l!a< '( IU o 
SC,c·llirllO 

N. '.?G:l - 1902 

O Cong-L'r~~u Xacion :tl dt•ct·ch : 

At•t. !." n qnadL'l <los p!l<~.rm;wcnLico~ da.. 
a.rtnad:t :iL'I':i con;;tir.uid•.t pol<t sc;.min t e for
ma: 

L pharmacr,ul,ko-chofo, capitiio de mc~r e 
gncrm ; 

1 ph<Lt'macctttico <I e L~ clas~c, cl'piGiio de 
ft•tt.g<\tl.\ ~ 

2 plt<trmaccul.ico~i do .2' eb~so, capi tlics~ · 
tenente;;; 

51Jilarm:lceutlcos Llc 3" classe, l '" tenentes;. 
5 phttrroaccuticos do 4" cla~sc, :i.'" tencn-

t.IH; a 

O ph:wmu.ccuticos de 5• .c!t~:>~o, gu:J.rdas
marinh<t. 

Art. 2, o O posto de ca:pitã0 ·do mar e 
p.·uet·ra, phat•wacoutico-che l"t>, sm·;i sempre· 
preenchido ]lo r- acccsso no l'espectiYo qwt
dl'o, 1le a.ccordo CJlll os princípios lb l cgis
laçflo em vigol'. 

At·t. 3. 0 A hh•.lo limitu para a. l'Cfuem.a. · 
compnlsoriu. dos officiao~ de:;tc •tnadl'o, será.· 
a. mesma. quo -vigora para os mac llinistas · 
nav:•,cs (dtj~roto n. 810, do l8 do dezembro-· 
de 1901). 

Art. 4.° Fica det'OgD.<lo, nesta parto, o· 
i.lccreio n. iSõ, de ll de sctemlJro do_ 190L. 

E' p:;sto a. votos o ;~pprovado em d tsct~ssão · 
nnica e cnvln.do t'~ Commis~ilo de Iledacç<w, (}. · 
seguinte ; 

PlWJECTO 

N. 6ô - 190'3 

O Congt'CôSO Nt\cional, resoh·c : 
Artigo unico. E' o GJverno autorizado a.. 

prol'uga.•· poL' um tLn nJ a licençtL cu o cedida, 
sam vencimentJ:;, ao De. Sn.muol da Gama 
C os L<.\ ~hc- Dowcl, ltl:n to snl1stituto d L Facul,. 
dado cb Di1•eito do R ecite, pat·a tt•:.t.hr de· 
sutt s:.tude und:J lilo convier ; rcYuga<hs as . 
Llispo;;íções em contt'al'iu. 
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E' posto a vo~os e approva·la, om discuss5.o 
unica e envia:lo á Commissão de Redac:;ão, o 
·seguinte : 

I'RO.)ECTO 

N. 83- 1901 

O Congl'GSSO N~tcionall'Csolvo: 

Artigo nnieo. Fica o Poder J~xocutivo nu
- 1;0riz<vlo a rever a a}l:>scntad .. n•i{l- do conta

dor da Administração dos Corl'eius do Co:tr<l 
.. Joaquim do M .cedo Pimontol, n.posontado 

por decreto de 30 de julho ela i 8J8, paea o 
rtm lle lhe seL' tambcm compu~adu o tempo 
em que serviu como fiscalda antiga Camara. 
da Forhlcztt, capihl do Ce:wá; revogadas as 
·disposições em contrario. 

São suceesivamcnte postos n votos e ap-
· .. provados em 2" discussão os seguintes a.rti
·gos do 

PROJECTO 

N. 399- 190~ 

O Congl'essoNaciona.l resolve: 

Ar-. L" Fica. o Go verno autorizado a c;:m
coder isonçã.o de imposto, dentt•J do pet•iodo 

;~da m~ anno, á Companhia Estrada de Fe1•ro 
·-.Leopoldina., p:l.ra o m:J.terial que importM' e 
>for indispen!!avel para a rapartição. actual 
·.de süas linhas e augmeuto e m~lhoriu. do 

trafego, medhnte lista. apresentada ao The
:.sonro e approvada pelo Ministro do Fazenda, 
' depois de ouvido o Ministro da Viação, e só
::mente para os objectos que não tiverem si· 
~ -rnilar n:.t producção na,cional. 

Entre os serviços dfl reparar,,ão das liniia.s 
e augmento e melhoria do trafego a compa· 

· ·nhia "incluirá o melhommento do trafego de 
: Friburg() e do Ram!l.l de Sumidouro. 

· Ai·f. 2.0 Revogam·S:l as disposições em 

tadn. pm• titulo de G tlo nove1nbro do 18!:)0• 
de meio-soldo que lha e devido desde 25 úe 
novembro de 1803, em que suceumbiu o sou 
marido, até 6 d(} novembro de rsgo; fazenllo 
as nece;sarias op3rações e r avoga·.Ja.s as dis
posições em c;mtt•ario. 

São s:wcllSSi\'amente pJs tos a voto3 c ~p
Pi'Ovados em 2" discltss:to os seguintes 
artigos do 

í'ROJECTO 

::"<. 71- I90J 

O Congre.;;s::~ Nacion:~.l resolve: 
Art. 1 .'' Fica o Poder Execut ivo autori· 

zado a abriL· ao Ministcl'io da Industrüt, 
Viaçiio e Obt•as Publicas ocredit::> de 25:000S 
supplementar <l sub-consignação denominad·,~ 
-Consígnaç(ie.~ do art. 36 do t•egulamento
pel'tenccnte. "ao material das estações dét 
P divüoão da verba 4" do art. 21 da lei nu
mero 957, de 30'd[) dezembro de HJ02. 

Art. 2." Revogam-s e. as disposições em 
contral'io. 

E' posto a >otos e apiJrovado em 2• dis· 
cuss:~o o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 30:3- 1902 

O Congres>o Nacional resolve: 
.Artigo unico. Fica o Poclel' ExecutiYo au· 

torizado a akir ao Mlniste1;io da Fazenda b 
crédito extraordinario de 254:400~8!0, para 
execuç.ão da. sentença do Supremo Tl"ibunal 
Federal, que cJndomnou a Unlã.o a pagar a 
Cunha, Paranhos·& Comp. o principal, juros 
da mora, custas do processo, pelo emprego, 
uso egoso du rante I G mezes, do paq_uete 
Parahyúa, a elles p~rtencentes; fazendo as 
necessarias opera.ções e ravogn:las :J.S dispo
siçõc3 em contmrío. 

·.contrario. 
El' pos~o a votos e upprovado 

-cussão o artigo unicJ do 

E' p:>stoa. votos e appi'OYJ.1o em 2a 
em 2" dis- cu~são o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

:N. 41 A- 190~ 

(Do Senado} 

o Con.;resso Nacional re~Jl ve: 

. Arti:5o unico. E' o GoYerno autorizn.do a 
akir, pelo Ministerio da Faz3nda, o credito 

:'extrao1•Jina.rlo, que preciso fur, para. pag&· 
:manto a D. Ama.nd& Do!ores Pitham, viuva 
~.do c a. pitã.o G uilh&r me José P i tha.m, habi li· 

PROJECTO 

N. 185 -1901 

O Congre.>so Naci.on::t.l rJ.;;olve : 
Artig.) unbo. Fica o Governo a•Jtorizado 

a pagar ao Dr. Al va;:o }foreira. do Barros 
Olrveira. Lim11 03 seu,g m•dcnados de magid· 
tra.do em disponibilidade, a contar de set9m
br0de 1800 a 24 de julho de 1895, relevada 
a prescripç.ão em que por ventura tenham 
canido, abrindo pa~·a es8e fim o necessario 
creclito ; e revogadas as disposi~·õe.> em con- . 
trario, 
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O Sr. Ce1so de Souza (pelo. 
orde~r.)-Requeir·o a V.Ex., S1·. Presidente, 
que con~nlte <:i, Ca~J. se consente n·~ dispcm;a 
d~ int:.n·~ticio pa;·a que o prujccto quL) ac:tlJa 
de ~el' votado figure n 1 oetlcm d;> db do 
a. manhã. 

Consultada a C~Vllal'J., é con()editl~ a Lli:>
pcnsa. p:)llida. 

O Sr. lt.tf'onso Costa (pelo. m·dum)' 
l'cq nol' e obtem U.ispílns:J. de interstício pua 
que o pl'ojJeto n. ,11 A, !lo 191}3, pos;a C!ltr:w 
na orJcm do dia de a. manhã.. 

E' an n12nciada a votação do prvjecto n .:·-!82, 
<b 1902, :lUtot•rzundo o Poler· Executivo a 
pJgat• a Ang-u ;to .Joaquim de Carvalho, ex· 
chcttl Llc socçfio dit Alftmdt~ga tio Pará, a 
quantia. de 7:915$892, <JUEl deixou <ic receber 
durante o tempo em que esteve illega.lmente 
&.posan·tll.du (3~ discussão). 

O Sr. Epaminondas G•·a-
. cin.do ~peltr o1·dem) (')-Sr.P,·csidentc,j:edi 
~ palavra p:<-t'a encaminhar a YJ!.açã.o do 
prJjecto n. 332. Elle tem por objectivo sim
plc.gmente um ::teto de justiça; não ha favol'. 

O cidadão que pede a l'estituiçilo de venci
mentos, a que tem direito, é um !"uncciona t•io 
distincto. Eu o conhoço e tive <1 lt!Jill'a de 
ser...-ir com elle. Sei que ~em vrest:.td:J ed :
v antes serviços ao paiz o quJ mais de um<J. 
vez tem sido prejudicado pot> ser severo 
cnmpridor de sem deveres e zelo5o, em ex., 
cesso, pelos in toresses da Fazemla. 

Portanto, a Cama1•a approvando o pl'ojecto 
n. 332, não fa.z favor, mas pratica simples· 
mente um acto de justiça. a um serventuario 
n.ntig.l que muito tem servido á sua pa.tria.. 
(.ifHito bem; mui to bem.) 

Em seguida é _posto a votos e appt·ovado 
om ::>• discus~ãa c enviado á Commís3ã a de 
Rcdacção o seguinte 

PROJECTO 

N. 382 - 1902: 

E' <mnunciada iL , ·ataçâo do projecto n. :378, 
de l D02, autol'iza,mlo- o Governo a conceder 
a .João Ma !"ia da Silva. J unio:·, o n <1 qnem 
ma.iore~ vaulagens u(force:;l',parmissão para, 
po1· si ou cmprcza, que m•g;tníz:w, explorar, 
usar e !.'·o~ar os depositJs mincra cs do~ ter
renos do allnvião üo AnMp;i, pcrtoncnntu:> 
à União, c da.nd•) outt·as p:oYídcncüts (2• di~~ 
CU::JS~U ). 

.. O !!iit•. Dricio Filho (peh ordei<l.) 
-St·. Presid.en!.C, pctli a p:J.Iêt\Ta. pela ot'· 
uem, unlc;llnente c0m o inli!iLo do charmtr a 
attcnção d·~ Cam<tr<~ par:1 <L gntV ilÜtd:! tio 
as~nmpto que vac votar·. (Apoiado.~ . ) 

Cruío r111e não pl'oeis:trci d ize l' mais, creio 
que tenho dito tmio, cr·c io que t mito cha.
mu.clo sumcicnt.emantc a attençib di~ - Ca· 
mara simplc.;mentc com O$ tas P<tla.vr<4S: o 
pt•ojecto qne vae s~r vota-.lo é o que faz 
do:tção do tct'l'Horio do Amap(L (Jla ilo bem; 
mui/o /nJm.) 

Em seguida (~. posto tt votos c r cjeil.ado o 
ecfurido p1·oject.o n. :l78,dc l902,~wturíz~wdo o 
Gover·no a conccdm· a João ::'ll~t'ÜJ. da Si lva 
Juniat•, ou lt qn~m m<tiorcs vanta.gen~ oiTe· 
rec<r"·, permi>sã J para, pol' si otL emprez,~ 
que organi:u1', oxplorae e gosu· dosdcpo:;itos 
miner aes dos terrenos de aliUvião do Amap:t, 
pertonccnws á União, o dando outras provi
duncias (2• di~cnssii.o). 

E' posto a votos c a.pprovitda em 3n dis· 
cussão o envi:l.1o á CommL5s'io do R~d<\cção o 
seguiot~ 

l'RO.JECTO 

:\'. 125 -l~lú~ 

O Congrasso N•~cion:d t•csolvc: 

Artigo unico. l?ica. o Podc1• Execntivo au· 
torizodo a. abi'ir ~.o Ministerio da Marinha. n 
crorlito extra.cmlin'l.rlo rl e .28:000;i; par.1. pagtt
m(}nto dt~ publicação, na Imprensa N8.cionJ.!, 
de 2. 000 exemplares <lo Codig·o lnte:•nadonal 
do Signaes. approvado o mandado executar · 
p:llo dec J•eton. 4 . 3CJ7, d~ 30 dJ abr il ultimo;· 

o Con"'res;o Nacional resolve : fazendo-se. as n.c~essarias opem_çõcs e reYO· 
o gada.s as d1spoJrçoes em con t 1·ano . 

Art.t.o Fica. o.G.Jverno autoríz<1io a pagar ,. • , , . ,.,, ·, 
a Augusto Joaqwm do Cal'valho, ex-chefe de I E._po~to ~.vot), c appro.~~ lo e.ll " d~~ 
secção da Alfa.n~ega do Pará., a quantia da cmbao.e en u ado á Co.nm 1~ , ~10 do Rcdacr;-.ao 
7:915$892, importancia. qu3 deixou de re- 0 segulotc 
oebet• dut•ante o t 3mpa em que esteve illo-
galmonte aposentado, abrlndo para i S$0 o PROJECTO 

.necessa.rio credito, 

Art. 2.° Fica-m revogadas 'as disposições 
·em contrario, 

N. 211- HJ02 

O Congr.;sso Nacional resolve: 
ArtigJ unico. Fica o Puder Execu tivo a.u

toriz(l.do a a.brir ao Ministerio da Guer1•a o 
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credito extraordinario de 5:05:l$7G3, para. pa
gamento do ordenado , ao mostre de officina 
aposontado do extincto Arsenal de Guerra ~o 
Estado do Pel'nambuco, Thomaz Antomo 
Francis·~o Barroto,de 19 de janeiro de 1809 a 
29 de julho de 1001, faz:mdo as n~cess~1·ias 
operaçues e revogada~ as disposições om con· 
tr&rio. 

E' posto a votos e approvado em 3• dis
cussão c envia(lo ú Corumissão tlo RE>dacção, o 
seguinte 

PROJEcro 

N. 212-1902 

O Congre'~SO Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au· 

torizado a abrir ao Ministel'io da Fazenda o 
credito de 16:758S; supplemsntar á verba 9~ 
do art. 23 da Iel i1. 834, de 30 de dezembro 
de 1901, fazendo DS necessaria3 operaçõos e 
revogadas as disposições e:n contrario. 

E' post::~ a votos e :1pprovido em 3• dis
cussào .) enviado <LCommissã.o de Redacção 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 231-1902 

O Sr. Drieio Filb.o - 81·. Pl'esi· 
dente, a minha. presença na tribuna sorCL de 
pl'lucós momentos. 

Est::J projccto tem a sua importancia. Li· 
mito-me ago,·a a. f<Lllar muito poaco, j<.i pam 
nã.o fatigai' a a.ttenção dos iHustrados col
legas que mo dão a hom·a. de om'ir a p:~
lavra, já porque conto ainda que mo seja 
proporcinado o en;,ejo de fazer rn1is amplas 
con~iderações sobre a rn:1teria. 

Entreta,,to,algumtL cousa. posso dizm• desile 
j<í, e ó quo, tendi) coml)(ttido, em o anno 
p:tssado, algumas das dispo.-;ições doste pro-· 
jacto, nas occasiõe ~ em que ti v c a h o ara de 
occnpar a tribuna, não ma vejo neste mo
mento arrependiilo da attitudo ii'>sumida, e, 
ao corrtrario, Sr. Presidente, mantenho as 
mesm;J,s crenças, o mesmo ponto de vist<t cl:t 
sessão:'transa.cta. 

Já. .t.iv-e occasião de desenhar a tntços 
largos: a situação desta Companhia, em faco 
dos inte1·esses d(l. reg ião a que vae servir e 
em f<\CB do governo do Pa\'á., tive opportLt· 
nidade de ler uma,. das mensagens di ·igida.s 
ao Congresso paraense pelo governador de· 
então, o Dr. Paes de Carvalho, e por essa 
occasião dei conhecimento <t C11m·tra do 

I 
trecho em que aquelle g. overnado1' a!Legava.. 
que fizera um emprestimo á companhi<L como 
auxilio á ga1•antia de juro da Uniao, e que 
essa companhia., ·não só nã o aproveitwra a 

o congresso Nacionn.l re>olve: J quantia emprestada para âs obras proje-
.. ctada.s, como tambem, até aquelle momento, 

.Artigo unico. Fica o Pod:er Executivo au- não lhé prestara contas das som mas rece
torizado a abril• ao Ministedo da Ma1•inha o bidas, sendo ainda feih a allegução de que
credito extraordinario ele L6~8 •. de dilferença não via da po.rte da. companhia o que pu
de vencimentos a que tem dtretto o ex-ope· desse garantir o emprestimo realizado. 
ra.rio das ofticina.s de torpedos e electriciclade Depois, Sr. Presidente, chamei a at
José P1nto de Castro, eJ:-vi,da. lei n_: 746, de tençã.o da Camara para a natureza da mo-

·. 1900, fazend~ as n.e~essaria.s operRç.oes e re- diftca.ção proposta.e fizve1• que u art. to do 
vogu.das as d!sposlçoes em contra.l'IO, projecto n. 154, rle 1902, estabelece, quo «a, 

Companhia. Ferrea e Fluvial do Tucant ihs ao 
O Sr. Presidente -Estão findas Araguaya, ce.~sionaria da E~t1·ada de Fen•o 

as votáções. de Alcobaça á Praia da Rainha, poderá, at
Passa·se á materia em discussão. tendendo ás difficuldades e ao alto valor das 

obras nas sscções encachoeirad:ls, construir· 
E' annunciada a continuação .da 3a dis- e:;tt•adas ferreas marginaes ou estrad<~s com· 

cussão do projecto n. 154 A, de 1902, auto-· muns, pa.ra substituir a na.vegaçãa ou mes
rizando o Podar Executivo a modificar a mo,si a ex.tensão encachoeil•ada. for pequena, 
c lausula 38a do decreto n. 3.812, de 17 de fazer baldeações do modo melh•r e mesmo 

· 'outubro de 1900, relativo~ concessão fe_ita á. segm'o». · 
Compt\nhía Fe1•rea e Fluv1al do Tocantms e Ora, Sr.Pl'esidente, V. Ex. bam vê o que-

, Araguaya, c~ssion~ria da . Estrada de Ferro de inconveniente, para os interesses da re-
de .Alcobaça a Pmm da. Ra10ha.. aião a se1• p3rcorl'ida. pela nova empreza, 

. ~e sulta da. (l.dopção deste al.'tigo, tal c omo 
O Sr. Presidente- A este projecto está elaborado, t al como se acha concebido. 

foi peh> Sr. João Lopes apresentada uma Justamente o que influiu em larga escala 
emenda , a qual não tem mais razão. de para a concessão feita, foi 0 benetlcio que 

.sct· visto quo a medida de que ellD. cogtta, I adviria da desobs trucção dos rios, nesses 
jc\. se acha consigna-ia no n. 19 do art. 2:.!, da ponto3 encachoeirados; e si logo á pri· 
lei da Receita e:n vigor. meira difficult.lade com que o. Companhia 

Tem a p:tlavn o Sr. Bricio Filho, j esbarrou nós vamos permittir que, em vez. 
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·:la. d~sobst.rucção, a Co:npanllia. possa con· 
.~trmr estt•ada~ marginao.l, V. Ex. com· 
prehowlo que desappat•ecc o pt•iocipll.l objos 

· ~ti v o da. conce3~'Lu primi·Giva. 
Alllm diss~. Sr. PrcsUcntc, voja V. Ex:. 

bom o 111c.Jdo por que o artigJ estü. rct.l.irrido. 
O at•t . 1° a.ut:Jriz:t a C.)JStruil', em v~~ da~ 

·Obt•asincluübs n1 cJrr~ossã.:J pl'imit iva, es
tradas m ·:wglules o.Ht estradas com11wns. 

Ain<h, si a sttb,•tUuic;â:J se tléssc por e.~tra
da.s f~rl'ca.s maeginacs, a minha palavra não 
se lov~HJtaria, <t minll:1. voz não S) f:Lria. 
ouvir nc.st.e momento; mas a. substituição 
póde S.!r J'citl. por csn·ada.s fet•rcas m:tr,.;i
na.cs o~ cst1·a~fos communs ~ De modo q uc si 
o proJeCto p~~ssar, o c:JUcessiooa.rio t et·tl. <' 
faculda.d::l de opt:w, consknindo estradas 
.fet•rc•~ ou c:lnstruinJo estradas communs. 

Nes&as condições, como Y:tmos dar uma. 
·conccs.-sã.o assim, como vamos n.ugmentar as 
vantagens qu::~ :t Co:np:mhb j ;t t:Jin ? Qua.os 
as compcosaçües que.clla no.> dt'~ em vh·tuuo 
dc~tes favores, quaes as va.nütgcns lillC ell a. 
o!filrcce <~O in tet•esse pttblico? 

Não vejo e nem en3ontro no pt•ojecto. 
Sendo :ts.>im, eu não podm•ia doixar de lo· 

vantat• a minha voz, em signal do impurrna.
·Ç'ão á medida consubst:\ncio.da no pt•ojecto. 

Terei do votar, Sr. Pl'esidente, contra o 
mesmo, atf,endendo üs medilhts que cllc en
·C9rr!l. 

O projecto não é da ordem da.quelle que 
1à.z a concossão do Amapá., sou o pt•imeiro a 
reconhece1' is;;o, não tem a. gravida-de do 
outro, mas assim me.~mo é um projecto im· 

·.pugna.vel. quo deve chamar <í. tl'ibuna a.quel· 
les que, como o oraLlor, pensam que devemos 
ter o maior cuL!o.do no \cl'feno da.s con· 
·cessões. 

Si, a.peza.r da minha impugnaç.ão, o proja
·.Oto passar e tiver da :::er convertido om l ei, 
qu3 ao menos sejam as obras cuida.1osamea
.te ft~calizadas. 

E' p:~r esb, razã.o que venho submetter á 
.considel'J.çã.o da. Ca.sa. um(). emenda. sobre fis
ca.Uznção . 

Apresentada a ememla e feitas esta.s bre
ves cousidet·açõe~. dun por findo o meu dis
curso, 1'eservando-me para, em ocoasião op
,pot·tuna, tratar do assumpto com m:tlor' des· 
·envolvimento. (Muito bem).· 

Vem i 1-ies~. é lida, apoiada o enviada á 
·Commissio de Orçamento a segui11te 

EUENDA 

Ao p1•ojccto n. 154, de 1902 . 

Seja. creJ.do mais um loga.r de fiscal, pago 
:pel:l. Uniã.o, e com os vencimentos mensaes 
-de 500$000. 

Sala dassas.>õe3, 16 d~ julho de J9G3.
JJricio Filho, 

Vol, 111 

O Sr. Sergio S",boia 1llz que, 
signu,tario do prujocb irupuguatlo pelo <.lis
tlneto Deputado por Pcrn;unbuco, cttmpro o 
tlevor de o.lizer á Camara <>lg-mna.~ p:~.lu.vras 
em def'cs(l. do m<JSmo. 

O Estado de Goya;r., notavel pela> su:ts t•i
quezas na.turao.<, pt•ecisa a.pc11as par:~ o so11 
dos~n volvimonto de communicaçüe~ !'a.coi~ 
com o Ht;ot•a.l, ilc:sid<;ratum llUt~ p•'dc :s:•r 
53.tisfoi to com o apt•ovoi t:~.men to •h r·•~dJ 
íltt \·i ai constituída pelo Tocantins u sous 
allluontos. 

Em boa. llora.,p.;is, f tlZ o G.Jvcrno Pt•oYisot•iu 
as concossõc3 constantes Llo dccrato n. 3dl!, 
ele 17 de ou ~ttln·odc 1900, pa.r tt a. constt·ucç,;'io 
do uma C$tmda de f<lrL'o ma.r;.!inal ao tt•echo 
oneachoeira.do do TOC<mtins, entre :\lcoha.ça 
o P;•a la da Rt\inlla, o para. a. m~vcg,lção do 
d i t:J r io acima daq nelle ponto, e bom a~sim, 
do Ara.gua.ya. o seus aJlluontos o Rio o.las 
l\(ortos, obri;;ando-sc o concc:>SiOO<tt'io <L dcs
obstt•uir as cachoeiras cxisLontes no.; tl.i tos 
rios. 

A companhia cessi:.mn.ria. (Companhia. Vit~
ção For roa o Flnvial Tocantins a Al'aguaya) 
deu comoe-o a. o>s~s t~abalhos com a. con
strttcção dt~ Estraua de F<n•ro do Alcubo.ça á 
Praia da Rainlla, que tJve <.le set• intot•t•om· 
piLla em 1808, dJvido a difficulJadtJS l1nan
ceirn.s e a impossibilülade do obtot· no l);dz 
ou no eotrangeiro os capitaes necJ.>.9arios ú. 
sua continuação. 

Ultimament:•, a Companhia entl'ou om ne· 
gocir.ção cJm um gl'llpo de capihlist;ts hol· 
gas, que se mostra. disposto a levat• :~ olfol\0 
as obras constantes da. concessão. tendo 
mandado uma cotnmissã.o do cn;.tllnhciros 
esLuda.1• a navegahilida.Lle do;; rio.~ , 110is dnlfo. 
depende o successo da. estrada. de forl'O, pois 
que o t rafego desta com o c'3ta.b:!lecimenLo tia. 
navega.ç.ão regula.r a cima. de seu ponto tor· 
minai, seria. diminuto. 

Dos '!stuios feitos pela dita. Commissão re- _ 
sultou o. convicç,'io de que alg·uns trechos en· 
ca.choeirados dos l'ios são de difficil melhora.· 
mcnto, sendo preferível a. construcção de es
tra:J.as do ferro m(l.l'ginaes, s~melha.ntes á quo 
foi projectEl.lla. par:t. o trocho de AJcobaça. a 
Praia da. Rainht\, e que em relação a outros, 
susceptíveis de melhoria, a despcza. a. eil'c· 
ctuar-se não póde ser compensada pelo tra.rogo 
das zonas ser·v'iuas, ain;la hojo fl•anc&.m&ntc 
povoadas, sendo conveniente constt>uir·se 
provis:>riamente o~tra.das cJnmmniH, ttuc 
sub$tituirão a nave~ação desses tl'ccltos. 

Fui isto o que p;)(l.iu a Companhia, c qut,:t 
Commissão pareceu rn.zoavel, senLlo o mmo 
de lova.t• a. elfeito e.>~>e melhoramento tiio uc
cassat•io ao Estado de Goyaz. 

Não lia. perigo do que a. dompa.nhi~~o, tontlo 
o alvitre <le construir estradas de forro ou 
estradas commuus, prefira sampro estas 

33 
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nltimas,mudindo os ftn~ da conce~são, que são 
o estabelecimento de meios de communica
ções aperfeiçoados pe~o E~tado de Goyaz. 
Da leitum do projccto ,c vG qne só as estra.
das de ferro poderão Ret• con.>ideradas como 
defini ti v as, sendo ·as outras consideradas 
como provisoriu.s o devendo ser ~tthstituid1.s 
pelos molllorn.1nentos dos Tios Ll~ntro do 
prazo que lhe: for marcn,tlo pelo Uovm·no. 

O nohre Deput;:tdo po~· Pc1'D•1mbucu pl'O
cm•ou provar tt falta. de ídoneitb!le da Com
panhia pal'a. levar a. elfeito as olmts em 
f1Uestão, e para isto I cu nm lrecllo da men
sagem do ex-governador t.lo Estado do Paeá, 
!Jr. Paos de CarYallw, que, reforindo-se ao 
atlean ~<ttnento feito pelo mesmo Estado :1 Com
P<~llldu. para o fim da. constmcç:~io das es
"tl'auas de ferro de Alcubaç~, ti. Praia da 
Rainha, diz que a Companhia não ll:tYia dado 
contas do empregu da imporr.ancia do adeau
tamcn tu. 

Tem a informar â Camara que a Compa
nhia .io:>tillcou-se mais t,arde das accu.;açõos 
que lhe haviam sülo fnit:~.s ; tanto assim que 
uma. !oi üo Estado do Pad, autorizott o seu 
governador a entra1' em accordo com a Com
panhia afim de activ:tr-se a exeoução das 
l)bras ~~ snu ca.rgo c me.~ml> a rcmittir a 
di>·ida que tiuha pal'a. com o E~tado . 

Ninguem mais pedindo a pa.lu.vra, é encer· 
rada u. úiscussiio e [Ldiada. a votação, até que 
a l'cspeetiva. Commissão J.ê pare~er sobro a 
emenda off'.lrecid"' pelo S1•, Bricio Filho. 

E' annunciada <I 3a discussão do projecto 
n. 18 A, de 1902, reorganizando a marinha 
mercClnte nacional o dando outl'as provi· 
dencias. 

Vem <í Me~ll. c é lhlo o seguinte 

Rcqucil•o o a.diumcnto, pol' 15 dias, da, dis
cussão do pr.ojecto n. 18 A, de 1902, que re· 
organiz .t a marinha mercante naci,ma.L 

Sr~la. das s~ssões, 16 do jlllllo de 1903. -
NJdon Baptistcc, 

O Sr. Presidente - O Sr. Depu
tado Ab.lon Baptista n.pt·esentou um reque
l'imonto pedindo o adiamento da. di:>cussã.o 
do projecto n. 18 A, de 19~2. 

Nilo havendo numero para ser o mesmo 
immedia.tamente Yota,lo, considero-o prejudi
cado. 

ContiniLa a 3a dis~n~são do pt•ojocto · nu
met•o 18 A, de 1902, reo1•ganiz:tndo a mari
nha mercante nacional e dando Otltras pl'o~ 
videncias. 

O Sr. Bueno de Paiva úiz qu: 
como relator do parJcOl', se acha ubrig:odo tL 
vir chamar para o projecto a attenção d:L 
Camara, scntindl) que tenha elle pJssall•J em 
silencio nos dou~ primeiro.~ tm·nos :l]l!'C
scmtados. 

Nã.o tem pretonção de tl'azel' itléas no•t~9 , 
mas quer sujeitar á consJderaçào rlt\ cas:t 
algumas emendas, retHlenrlo as:üm homon:L
gern ao autor do pl'ojecto, um dos mais bel los 
talentos que tem tr:.tnsitallo pela Cam:.wa, e 
que a.gora infeliz [)nte não faz pa.1·to della. 

Citando as p~tlavras do Loc;keoy, o illust re 
ex-Ministc·o da Ma,rinlm de Franr,:.t, tl iz que 
nenhuma questão é mais impol't<tnw , mais 
elevada, mais vít:J.l no momento uctnal de 
que a qucstlio maritima. · 

Parâ ella voltam-se t odas a,;-1 mlçõcs cult;ts,. 
empenhadas nessn. temero,m luta em prol dt~ 
he~erilonia commercia.l do mundo e o mar 
q1Íe, ainda. não ha muitos seculo-> servüt 
de obsta.culo ao p1•ogresso dos povos, é hoje 
vasto campo em que se trava ti. g1•ande ba.ta. 
lhil. economica. 

Refaee-se ao movime nto oxpansionista. d·as 
nações do velho mundo e diz quo o· Brazil, 
como nação fraca, precisa· curar de su~t ma
rinha. mol'cante não só como meio do 
relações oommm•oütes cntr0 os ditl'm•cntcs 
E~t<ldos. mas tambem como umt~ reserva de 
sua. m árinha de guer m para as occasiõo.o; . 
difficei~. 

Cita. a. legislaçi.\o dos Estados U:nidos e 
França. sobre marinha mercante, mostra o 
movimento de construcções navae8 no8 di!fe
rentes paizes do mundo e re let'3-S"J ú legis
laç:ã.u p~tLria sobre Cllto u,ssuwpto. 

Depois de se referir ás disposições do pas
satto c novo r egimeu sobre pNtecção á in· 
du~tria. maritima, diz que o pr ojecto consti
tuo ttm passo dado p~ra a realização dessl' 
desid1.watum. 

A principal medida mlle contida são isen
ção d.o dit•eito de importação par~ o material 
ne~~s:n•io ás construcções nan.es á Yella ou 
a vapor, clesdo q~e taes consira~çõo l sejam 
realizadas no Brazil, e a instituição de pre· 
mios, no valor de 250 a 500 con tos, durante 
os 20 primeiros anuos da Yigencia lla lei. 

O o:·ador tc1•mina. l\prosentamto Y;Jrias 
emendas ao prujecto . 

Vêm á. Mesa, são lidas, apoiadas c postn.s 
conjuuctamente em discussã.o as sr.gnintcs 

E:YENDAS 

Ao projecto n . 18 A, de 1902 

Art. 2. o Snl>stitna-se pelo segnint: : - O 
Os.-. Presicleute- Tem a IJQ.laYra p8ssoal da. marinlu m ercante compõe-se de 

o Sr. Btleno de Pain.. indivi(lnos civis úu milit<u·es de mal' . nacio-
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mtes ou oska.ngei t·o~. t! G da:;:,: i fk~trlo em cct
pitãc8, pilotvs, macltinistas, medico;;, com
miss~rio~, mestPes, contt•:t-mcsf.ecs, ;J.l'titicc.s, 
fogULstas, carvomros c marinllcit•os. 

Art. 4 ' § 1. o Depois u:J.s p:Liana:l; - typo 
rlc cmb:trc<>çfuJ, ,'J.CCl'cscon te-so: -l\ lWopriad:\ 
<t transporée elo pa3sagoil'm r. carga on sü
mente de c:.u·g-a, roalizarla em sua.s oíiki
nas. 

Art. 7 .o As pn..lanr~s íina.es: - em disponi
bilidade, substHuam.se pQla.s :,8guinto.,;:-dc· 
yül:cmont.c Hccnciad<\S llelo (;ovet·no. 

Art. 12. ,\.palavra final- commorcio-
8ttbstitua-~t) pelo seguinte :-cmbat'flllC em 
navios J.o couuucrcio. 

Art. 2:5. Em vez tlc:-1", 2a c ga cla8~sc, 
rlig-ct-se:-1~, 2~, 3' e 4~ elas'"~. 

O S1•. Abdou. Uaplistn dclilJl' -
1'011 m:tthhtr <i- ~lesa um rcf). ue t• inwnto üe 
adütmcutu d:t .. d.i~cus,;:·lü pot' !5 tli: w;, cn nvcn
citlo da gt·:tnflri import;~nc ia. uo :t~s tunp to , 
: ~!im de •tltt~. n:];;,:e CIH't.o lapso tltl tempo, 
con\-O I'gi~~c p:1ra o prvjcchl a ;l,tton<;:·lu tln. 
Camat·:t, de moJo <t ut•;r:tniz:u·--'o um 1 L'alJa
lho proveitos!) a.o cngt•anrlel'imcnt.o d:c mar l
nl1a mcrcan te btaziluil\~ . 

Eotcnüc que o ptojcc w ~ um l'clk:.:o d:t 
auto!'i.l;ctln n ,. JlllJ t<•tenci:t do ,.;en illtl>tl'C 
n,tt.tul', mas. o!tt•a hum:uta,cnvulYcnd --) :tssum
J.!LO CUIII]JICXU, 1>!':J,ktllo[U tl~ III<ÜCl'Ü1 i,upo!' ti:tn· 
te e qno >'.' promlo :t sc rv iç'J~ de cottskucc;:to 
nav:tl, de •:u:at1wrcio e Ü t! na1·ugaçãu, ,-, ltllli· 
to natue:d fJ.LlO cst.:,j:t ~uj eilo :L C llll! tHia ·< e 
r·etuquc~. p:.n·;c os tllltLCS devem cuHt'Ul' l'<t t' o,~ 
compcknte~. Qrter cont ribni t· Jl 'l i'a. t)lll' :~. 
Ga.nHu'<l tome rcsoluç-:·\0 ln sTant,t l p"ndl'l'l~· 
vcl em um ns.;umJILO do tanta magníl.ltdc. 

Ari;. 2i), pal\tgz·aplio 'Jnico. Em yez de 
machinist:t, dig:t-~e:-4° maclünl$ttt. 

Al't. 31. Snppl'imn.-se. 

3
,, Critie:1 o estarlo a.ctual lb 111ll.l'itlh:i mcl'

cmtc, s:tlient•tndo a ~rta. tlcsot•.cr:lll izaç•fio. não 
oh'iêtntG cL ]ntriutie:t <li~p:.r~io}íu CO! tS titttcio
n:ll sob:·e " ca lt:JGil.~elll, o l'Ci'L\l'C f'ito.: f.o~ em 

Art. 44, p aragr.:>pho unico . Suppl'ima.m
se as palavras:-n::t p l'O)l:im::t legis latura. 

Sab das s cssõc><, 16 de julho de !003. -
Bv.eno de Pc<i~a. 

O Sr. Fral1Cisco Veiga diz 
que a impol'tu.ncht do projecto qlle se discute 
resalta du.-s obse1·vações judiciosas cp1e sob1·e 
o mesmo acaba (lC fttzer o digno l'elator, S3U 
illustre com1Janheiro de ba.ncada . 

Dl.l projecto e das propt•ias consillerações, 
que a ca.mara, ouviu, resulta, :~ nec\cssitlade 
rtc reflectir-so sobre algumas di~posições. 

Confessa sua incompetencia quanto a uma 
pn.rte do projecto; mas , em relação :i. outt•a, 
a, qtte dispõe sobre despczas publicas, julga 
u.chm'-se a.o alcC~nce de seus ft•acos conheci· 
montos. 

Refet·e-se a premias estatuldos e a dispensa 
de direitos , julga.ndo o projccto omisso a e.sse 
l'espeito, e nestas condições sustenta. n. necos-
8idade de ser ouYida a Commissão de Ot•çac 
ment o. 

Neste sentido envia. á Mesa um requeri
mento, (llfttíto bem .) 

Vem a Mes:t, é lido, apohlo e po;;to con
juncta.mcute em discussão o seguinte 

RE<lUERIMENTO 

RcquoiL•o q uc so hl'e o projecto n . 18 A, de 
1902, sej<t ouvida a Commt>são de Orça monto. 

Sala das sessões, 16 de julho de I903,-
7<1·ancisco Veiga. 

apoio Jt; su:t u.s~erçiio. i 

Pensa qne : ~ Cama1':t niio d QYC ahJkat' tlc 
seu dit·eiJ>o, mo.n•land.o pat·:_,, o Scn<Mlo tt:lba
lbo incompleto, confiant9 nas cmon1las du
qttcllc l':t!Llo do Congres~o ; pelo C.Jntt·:n·io , 
deseja. que a Ca.mara mustr;• Wlht a sua com· 
petencia. 

Jnlga tm• proyado a neMgsillade do ttdhl· 
mentu, e nesse sentitlo rli l'ige appcllo ao 
honrado S1·. Presidente . a tttmdcn<lo ao atlcan
t<t<lu da lwea. (Jluilo b~m ; muito bem. ) 

O Sr. Presidente- Nã.o posw , 
por minha s imples vontade, accecler ao pe· 
dido que acaba. de formalar o nohre Depu· 
ta do. 

Ha um oradot' quo pcdin a palavra, o Sr. 
Affonso Costa. 

o Sr. ~ffonso Co.st.a. l'ofel'e-se 
ao aliumento da discus:>ão, abumhtndo nas 
mesmas considcl'açõcs do nobr e !Jepntatlo 
que o precedeu na tribuna . Pensa ctue_. em 
se tratando de assumpto de tau t :t magmtude 
quanto a do projectê) que oru. oceupa <1 . at· 
toot;ão da Camaro., r3 necessar io e c .. Jnvcnwn
te a maior smmua de esclarecimentos, e por 
is--~o invoca os precedentes, pe<.Hndo ~ej<t 
adiada a discussão, mantendo-se-lho a pala· 
vra, para continual-:t opportuna,mente. 
( Jiui to bem.) 

Fica a. discussão :.tdi<Ltla pc I u hu1'a. 
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Vao a im:primiL· a soguinto 

RED.ACÇÃO 

N, 81- 1903 

Redacra:o final da P''ojecto n, 281, de 1902, 
!]!lC aatol'i;;a o P ,-~sirü-nte rlrr. R cpulili('.t! ' ' 
abrir ao Mi1tislerio da JlJar inlw o ~ ~·erlito 
ex lmonlínario de 166$, de di(!~:1·en~tt rle 
1Jettcimentos c' qaa tem rlit·ailo o tW ·OPrJ1'0.rio 
das fJ{ficiua,· de t?l·peclos e clecl ;·id dadc 
José l'into de Cc,str,? 

O Congrc3.~J N:L~to·- a.l resolvJ: 
Artigo u:J icJ . Fica o Pr\lsidontc d:~, Rcpn

blica a.ut·Jriza.do a ab1•h• ao ~fin:stcl'i•J da 
Ma-rinha o credito oxi,raurdinario do JG(l$, do 
differllnç'~ de venoimento.s a. que tem direito 
o c.'lx-opcrilrio das officinas do Jm•p:ld'JS e clc
dricitla.do .Tosi.\ Pinto de C:!<ltro, c:';-,'i d<1 lt:i 
n. 746, de 1900, f<tzondo as noco.5~:1l la·; ope
t•n.çõcs e rJvogad~ts as disposições em con· 
trario. 

Sah d<tS Commissõ"s, 16 do julho do l\JO:J. 
-Domingos Gwimal'r.7es. - l-IennanC!Jitdo de 
J1lorae~.-v;ríato Jfasça~·enhas . 

O St•. PJ:Oesldente-Estando adoan
ta.da a hora, designo para amanhã a s .:lguinto 
ordam do dia: 
· Continuação da 3a discussri.o do pr.)j~eto 

n. 18 A, de 1902, rco1•ganiz<~.ndo a mal'inha. 
mercante naciona.l e d:~ndo outras pl'.JVi
deocias; 

38 discussão do projacto n. 115 A, do 1902. 
equipa.ra.nuo em vencimentos o pa.ga.dor o 
fieis da. pa.g&doría do The~ouro Fede;-al aos 
theaoureiros c fi ois da Caixa. de .Atnol't.izaç1io; 

2~ discus.g,'ío do projecto n. 41 A, de 1903, 
autorizando o Governo a a.b1•ir, pelo Mintste
rio da Fazenda, o credito extra.ordin~~rio 
que preciso for p:\ra. plgam>Jnto a D •. Ama.n-

I da Do!oros Piktm, viuva. do ca,pimo Guilher
me Jo.sé Pitam, do meio soldo (lUC lho é 
del'ido; 

sa discussão do projocto n . 185, de 1901 
a.utoriz~ndo o Podei' Executiv.J a pagm· ao, 
Dr. Alvaro Moreira. de Bat•ros Oliveira Lima 
os seus ordenados de magistr o.J.o e m disponi
bilUrLde, abrindo o neccssario Cl'ed.ito; 

3& diSCllSf'.'i:O do projcl!to 11 . i8, U0 1903, 
l'Cdace<lo do a:l(Uivo dnsta.cado na 2• di.scus
são d:J PL\Jjccto n. 269, do Hl02, crcando, no 
corpa (lc pharm<tC(;Uticos do exercito, o posto 
do col'<>nol-phtu•maccutico, om ob.<ornwcia 
ao diiposto no '-ll'L 85 da Co:lstituição dt~ 
Repu bliea.; 

3" discus.~ão rto pl'ojecto n, :u~. do I 002, 
a,utorizando o Podor l~xccntlvo a conceúor ao 
én(ienhcü·o civil Eugenio do And!•ndc, ou á 
~mprcz1 por ollo tn·g~ni7.'ttla., p1•ivilogit) para. 
const•·uc1;ão, uso o goso do uma linha de car~ 
l'ls do f~l't'o de tracçlto ulectl' iett, que par
tindo <h Capital Fo·loral v:~ terminal' n:.t 
ciü:.~.de do P_alt'opolis, c JU. outras prol'ülon
c!o.~ ; 

· 1~ discussão do projccto u. 1!35, do 1902, 
mand:tndo conttu• aos ofllciae> da armada, 
como tompo de ~erviço, para o effuito dtL 
roforma., o em <IUB pet•tence1•am ao extiuoto 
Collegio N<LVal ou o em que frequentaram 
o curso do prepa.ra.torios a.nnoxo á Escola. 
Navu.l, com pa.rcoet· favoravol da. Commis~ão 
<l<' Ma.rlnha. o Gue1•ra. 

V11m ti. Mes:~. a seguinte 

D2CLAM r:!o 

VAoi coutra. o projocto n. 148, de 1,002. 
Sali1 d<t s sessões, lõ da julho do !903, -

0liveit·a Vallada:o, 

Lovanb ss a. sessio !ls 3 horJ.s c 20 miau· 
tos da tal'de. 

37B• SESSÃO EM 17 DE Jt1LHO DE 1903 

P•·esidencia do.s Srs. Paula G tlim:l l'<!l.ls (!'1·esi!len.te), Ol-tuei,·a Hgu :ÍI"Bdo (1° Vice·Pra· 
· 8idente) e l'r!ula Gt,imal'<ies (Presidente) · 

Ao meio-di<lr procede-sJ á chamada., a. que 
respondem os Sra. Pa.ula Guimariles, Alen
car Guima.rão.~, Thomaz Aacioly, Joaquim 
Pires, Lamounier Godofredo, Aurelio Amo· 
rim . Carlos do NoV<\ea, Raymnndo Arthur, 
An1zio de Abreu, J~ua.l'do S\udu.rt, Sergio 
Saboya, Gonçalo Souto, Tavares do Lyra, 

Eloy ue Souza., Alfooso Costa, Celso de Souza, 
José Mal•cellino, Bricto Filho, Angelo Neto, 
Epaminondas G1•acindo, Fe!í.sbello Froiro, 
Oliveil•a Valla.dão, •ro.lta., Bulcio Vianna., 
Eugenio Tou1•inho, Vergno de Ab1•cu, Au
gusto do Fl'oitas, Paro.nho& .Montenegro, Ro
llt•lguoo Saldanha, Mol'oiro. Gomes, Oa.ldino 
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Loroto, Hm•edia. de Sá, Mello Mattos, .João 
Bn.pí.ist<t, Galvão B<tptish,Lout·cnço lJaptista, 
Julio Santo.~, Mauricio de Abreu, O li \'CÍt'a 
Figucirelo, Viriaw Mascarcnh~~s. Jcs(! Bnnl
faclo, Juõ.o Luiz, GasL1i.o da Cunlw, Ribcit·o 
.Ttmqueir~t, Anthero Botelho, Bueno de PaiYa, 
Antonio Z·tcari8s, Ç;1logeras, C[l.rlos Ottoni, 
Manoel Fulgcncio, Nogueira, Unüolplw Cae
tano, \Vcncesláo Braz, Moreim ela SilYa, Jc
~uino Cardoso, Uct·nardo do C<tmpos, Fr·an
cisco Romeiro, Valoi:> \:c C:ts~ro, Al'nolpho 
Azevedo, Fc1•nanJo Prestes, Am:.u•al Ccsat·. 
Mit·anda Chave~. Candillr.1 Rodl'igu~s. Ber· 
nanlo Antonio, Linclolplto Sena., Ft·a.nclsco 
Tulont.ino, Abdon 13ttptist;~. S11fll'I'S do;; Sttn
t.o.-t, Juvcnal Milh!l', Oet·nHlll<> Ha::slochot•, Ja
mes !Jai'G~·. VG~pasi~no Llo ,\ II•U•IIICl'qnc c 
Homem de Cat'valllo. 

A brc-so :.t ~essão. 
E' lida c post.a. c:n diS<!U.,;,iln ~~ actt. 

O Sr. lle••edin de !iiiú-Sl'. Prcsi 
dente, não Yulto sinã.•J incirknto:;wntc ao 
J'actr• hontcm OCCJ1't'iJo IJimndo, n:L hot'J. tio 
exporlicntc, justific~1va um pl'ltjccto t·elatiVt> 
r~ po!;cia. do Distt•icto FeJo;•;d, f<tcto quo está 
no rlominio rlc toi.lus os culteg-as c <JUO consta 
mesmo de aJgurn:1s (l;u; follttts que se pu
blicam nosta Capital. 

Umn. ccusa, cnkctn.,1to, (lcsc,jo rtuc fique 
bem assign;daua., o é o conceito 'llto eu cmitti 
qnn,ni.l.o tratant do assu1;1pto. 

Dizia eu, ao jnstillcar o meu projccto, que 
tcm<}S tiüo delegados do polícia no~tot Capital 
quo, n;i..o uhst:~-ntc a remuneração de GOO$ 
mcusttl'S, tcom Pocobido subvenções de ca~a.~ 
úo tavoln.gcm o do bicho. 

Não faz.ia. essa. r.ccusn.çã.o aos delegados 
actuaos ; ~i tí vossl.l de fazcl-a, não mó fal
taria a coragem para tal, o t.lisso tenlw 
dado pt·ovas cx:hubcru.ntos nesta kibun(l,. 
(Apoiados.) 

E par<\ lll'oval-o, lcm b:'at•ci quo cnfl•cntoí 
com a [.Olicla do S!'. En.8as G:dl'iio, q11o fui 
taxada por mim il.o as.;assina, c contra u. qual 
sustentei uma lut<t de trcs dias po1' occasíã.o 
da. [Jl'r!ve da Companhia d ~ S. ChristoYão. 

Tendo VCl'bO!'ado com tanta energia o pro
cedimento do tal polich, si ti v esse razíi.o 
para combater a. policia actual, não rno 
faltarü~ a cm•a.gcm do fltzel-o. N:\o quel'o, 
por;lm, quo so dê mn.LJ olttsticidade ao meu 
p:insaroento do quo a quo cu lhe imprimo, 
nem quo so procure uesvirtual-o, omprcs
tando·So-me intenções quo não tive c pro
pJs1tos quo estavam longo de minha ídéa. 

Minha oxpl'ossli.o, ropito , foi : «Temos 
tido delegados que re()obot•:un subven1;õos do 
casas de t::wolagem o de bicho». 

O Sn. Al\nJ·:Lo N&TO -Está. um porco 
m'nor·aJa J. t•.xprc,s3:J. 

O Sn. HEilEDL\ DE SA - Não; cstott ex
plícando a minlnt propnoi,·i\o. E, si olla foo:H~ 
em :<cutido diverso, cu não tori ~1 l'Cceio tlo 
mnittil·él, nem t•eceio da p0lici:t, nem t'Cct•io 
de V. Ex., porque é sabiJ.u q uc tenho ti-lo 
cn :t•gi;t pam comhatoe tn\lo cgtauto achu 
contt·al'io (t3 minlms opiniões. 

O St~. PttESIDE:"TE - Peço ao nohl'c Dept:-, 
hdo que se dít'ij:1 <.i ~'lesa. 

O Si~. lfl.:rn;rH\ nE ::lA- R;ton nte di:i
ginll•> .-~ :.lf>õt, nm~ ago1'[t t' cs;•nJHii:~ ao ap:n·
to ti•J nol;l'tJ Dcpltt:t<lo p<ll' A.l ai!o;t~. 

Ftc:-t, 11r.i,, elaN o mon pons:tmPtti.o, .\i11d:t 
n:·to lll(J ch(·gtu•:tnl :\s m:io..; :ts notu~ t.ar li .r
;r,•aphicas, o :~punas v i pnblic:ulo h<•j c u·.• 
iJ-irc,·i t) du (',;;I!Jre.~:w unl pe1pLt~llO t·e~ ll llltJ ~ .n 

ll\iJU di>Clll'i'll. (.li11i/a l:c'' ' ; nwil o /I(Jm). 

O S•·· l\.n~eln ~eto-St•. PJ';!Si
th!nt~. r11jo ü~ c~llil.d•.'lics; d1 1 motlu q:w é 
muito a. C>:t:·;c~oslo •"JIIIJ uc.:t tpo a ~l'i b ; lll~• 
pur·a, lJ<>:' min\m vez, tarnhl:!tn ox.plic:u• o 
qtu lwntcm cntl'•'l.' mim o o nobc·o llepnr.:llln 
pl'lo Dist.rir.tó li'<!tlcrat HO p:tssou no calor <ll.l 
uma tlis,:n>s:io um pnncu i nf'cliz. 
R~ct J10lc;•o o i lcl•lcnto : 
:\clmva-nw, Sr•. Prcsitlcntn, ao latlo •lo 

meu cminO:ItO nmigv c il!u.,i,!•o Pllputa•lo 
pclu 2• c1i8tl•icto de Pernambuco, o Sr. J<">S(' 
;\Jarcallino, quando OU\'i o nob1·c Deput;l•lo 
pdo Dist1·ir;to Fe.lcro.t proter ir o pcl':od.J 
que consta riu resumo do sou tlisCIH'S<> llnhli
cado no !Jial'io do Conrn·e ~so de hoje, umm
sivo ao (utxilia.rc.s ([<I policia i.l.o [Ji.~tekt:J 
l~cJcral. 

SecuD-.bndo os nossos illustl'Cs coU:was 
Hos:mnalllle Oliveim, Epn.minon• ln.s Gmdnllo 
C üonç:tlü Souto, q·ue a.pa,rtC!lVt:Lffi O nobre 
Di!pntMJ.o om sentido contrario ao quo s; Ex. 
affimmva, ou entendi ta.mbom sr.l' do mcn 
i.l.ireito üar t1 S. Ex. alguns apartes, m·~is 011 
menos cuncebidos nestes termos: -ll accust~
çiio é grave ; V. Ex. deve d eclinar nomes ; 
em coaheco mai$ d e ttm dos mtxifiares, e o 
2° d c/C[j(U{'i C Hm 1n 0ç.J J ign?, etc. 

O St~. f·IEREDIA DE SA'-E nlnguem trat ou 
dello, como de n·!nhum out r o. 

O Sn. A;\'GELO NETO-S. Ex., ir1•i t:do, 
disse : V. eo:. ?H7o mn•itt o começo do meu 
discHl·so. Ouüi, t•cspondi eu. S. Ex., aitHh 
mai.~ il.'PHrrtlo, rlechtron: V. E x . n {(ry p 1·estoH 
l!t/ençi i'o tiO começo do meu di sctn·so,porguc, no 
caso a ffinna!ivo, nao t~.w;ct d ado rJsle rlJil!J' te . 

Som perder t1 minha ca.tmo. h<Lliitual, de~ 
clurei : pl·estei todrt (t ullençtTo ao cli~ctwao de 
v. Ex . ' e ll l)j"O v a e (JHC o apCi!'l- ee~: • 
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Retrucoa S. Ex. com ~tG.Jto.~ do ra. i va., 
quo me aborreceram tanto, St•. Presidente ..• 

O SR. HEREDIA DE S.-1.'- Qmws as ex· 
pressões de raivn ~ 

O SR. ANGELO NETo - Gesto3, gestos 
quo me a.bort•ecera.m tanto, Sr. Presidente 
que f tti impellirto a. 11mforir a. phrase- nil'~ 
seja grosseiro ; phra.se que, sem constran· 
~trmento algum, retirei, uma. v~z que não 
tinha ab,;olutamontc intuito de mclindrú o 
nobre Deput.nõo, a quem só tenho cercado de 

.considcraçiio e estima. . 
0 Sa, ELOY CJIA VES - E clla pn."t\ na. 

mesma moeda. "' 
O SR. !IEREDlA DE SA-Tonho l'etribuido. 
O SCl.. A:XClELo NE:TO- Este iucidenf;e eu 

.cons!Lle1·ei .tlesde logo ua somenos impor
tamna; e st .cllo mereceu os commentarios 
de alguns j_or·na.os d(t fórm;1 pot· que foi na.r
r~o, queuce-:Je S. Ex. do3 seus pt'oprios 
el~Itor·cs quo til.zem o serviço da improosa.. 
(R,sadas.) 

Ag·ora, tenl10 notado, St•. Presitlonto, que 
o nobre Deputado pelo Districto Fcdm•:tl 
a.t~da. 1~m prm co Ile i"voso (riso), Ol~ Ltra.sthcoico 
(l'lso), m~bmma.nclo-sc por tudo, tl e mo:lo que 
~stá se rmpondo um pM3aio ti Eurup:\, c 6 
Isto o quo eu, a.pezar de n~o s~t· medico, rc-

.. commendo a, S. E:t ... 

O Sa. HEU.EDlA DE SA - Quero tet• V • Ex. 
pot• c->mpanheiro. 

0 SR. ANGELO NETO- . . . para que não 
se. aborreça. tanto com o;; inoffon;;i vos apa.l'tes 
tle seus collegas. ( R·:.sadas.) 

A Cama.ra., Lltte é testemunha da. minha. 
moderação, pet•doe o prJqueno instante da 
minha irrevorancía do hontem. justificavel 
aliá~, attenta á ex:a.ltação inopinada do H
lustre Deputado pelo Oistricto FederaL 
(Muito bem; muito bem) . 

Em seguida. é approv<tda a act:l. da sessão 
an tecedeote. 

Passa-se ao expediente. 

. . o Sr. Alencar Gnima1•ães 
(1• _Secrela1·io) pr•ocede á leitura .do segúinte 

EXPEDIENTE 

Offl.aio$ ~ 

Do Sr. !0 Secretario rlo Senado, de 16 do 
corrente, communicando a esta. Ca.ma.1'a 
que, ne;;sa data., o Senado enviou á sa.neçã.o 
.P.teaidencia.l o decreto do Congresso Nacío· 
na!, autorizando a abertura. do cred1to de 
120 :000$, supplementa.r á verba-Ajudas de 
custo-6• do art. 8 o, da. lei n. 957, de 30 de 

dezombl'il de I !)0\!, fixando ::1. llcspcz:1 geral dilr 
Republica. neste oxurcicio.-Intciratla.. 

Do 11inisterio dil JLtstiç : ~ c ~ogocios Into
riore3, do 13 do corrente, envit~ndo a. se· 
guinte 

ME~SAGE~l 

S!'S. membros do Congresso Naciona.l
-Tenlw a honra de transmittir·vos, afim de 
que vos digneis r0solver sJbre o assumpto, 
a. exposição junta do Ministro da Justi(:U. e 
Negollios Interiores, l'elativa. á necessidade 
de solicitar-se do Congresso N<\Ciona.l o cre· 
dito de 32:000.$, supplementar á vm•ba n . 9, 
do a.t·t. 2° da lei do ÜL'çamento do exercício 
de 1903, para pr~ga.mcnio de ajadtts do custo 
aos membros do mesmo Congresso. 

Rio .'do Jttneiro, 13 do jal11o de 1903.
I<htnci'sco ele Paul c' R od1·igues Alves.- A' 
Commis~ão de OrQamento. 

Do mesmo miniswrio, de igual data, an· 
viando a seguin te _ 

MENSAGE~!-

St'S. membros do Congresso ~a.<lional- · 
Tendo em considoraç1i.o o que ponderou o 
MinistrJ dtt Justiça. o Negoeios Iuteriot'es n3. 
exposição junta, sobt>o a neoossidadc do s.oli· 
citar-so llo Congresso Nacional o credito de 
55:000:5, destinado á coustrucção de uma ro· 
tunlb permanente e apropriada para expo· · 
sição do:'! panoramas do fu.llecido artista. Vi· 
ctor Meirelles de Lima, cabe-me a honra de 
submetter o a.ssurnpto á. vossa ·apreciação, 
afim de qtte vos digneis resolver como fol' 
acenado. 

Rio t.lo Janeiro, 13 de julho de 1903 . :.... 
Francisco de Pattla Roclrigltes Alvas . - A' 
Commis>âo de Orça.mfinto. 

Do mesmo miníste1•io, de ignn.l data, en· 
viando a .seguinte 

MENSAGEM 

Srs . membros 'do Congresso. Nacional
Tenho a honra. de submetter <~ vossa apre· 
cia.ção, afim de que ·vos digneis de resol· 
ver sob1·e o <\Ssumpto, a inclusa. exposição 
que me fúi apresenta.d& pelo Ministro da 
Justi~~a e i'fegocios Interiores, no sentido tle 
soUcital'-se do Congresso Nacional o credito 
especial de l : 806$451, para pagamento ao 
CU!'ador das massas fallidas na Capital Fe
del•al, bacharel Luiz Teixeira de Barros Ju· 
ním•, da gratificação rehttiva. ao período de 
lô de agosto a :u de dezembro do anno pa.s· 
sa.do . 

Rio do Janeiro, 13 de julho de 1903 . .:... 
Francisco ele Paula Rod>·igl!e$ · Al~es.-A' 
Commissão de Orl,}amento. . 
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Do mcsrno min isterio, de 15 do corL'ente, 
·tro.nsmHtindo a esta Cam<u'a dvus dos mrto
grapllv~ J··. resolução do coogrc,;,;;;o Nttcl<JLHtl , 
dc,·idu.mente sanccionnd os, concetlendv ao 
Dr. Bo,•LJarílint> Fcrrei1•a da Silva , minH&ro 
do Supt'l'mo Tribunal Fetl.erJ.l, um a.nno lle 
·licença, com todos os vencimentos, par;t 
"tratat• do sua. saude.-Inteirada,; enviandiJ·Se 
um tlo.:J autvgrapl10s ao Sentvlo . 

Do Ministol'io <la Guerra, d o Jr) dv col'l'ont o, 
. enviando a seguinte 

ME:\SAGE~r 

Srs. membros do Congt·ns~o N;~cion al 
Em vist<t das razões a.presentad·ts na cxpo
sh;ão j unta. pc to ?rlinistro do ~:ostarl u tla. 
Ouorra, p eço-\'Oil, em rdr.li tamcntu. ti. mcn· 

.sa gem que vos foi dirig ida em t:-l de se tom-
bro uHiml>, c1ue vos dignois haiJilita.r o Go
ver no eom o credito ospecia.l de 9:445$16:), 

· .pa t'a occOL'L'Jr ao :pa.gotmooto ao sccret;wio 
:L}Joson ta.tlu do cxtin cto arsenal de gucrt'" do 
E,;tadu rl e Pm•nrtmbnco bacharel Jos :~ Fran~ 
ci.~co RibeirJ :'II<~.cha,do, do ot•denadu que llw 
comp:~to nu pJl'iotlO U. eco1'rido uo l c: de ja.· 
neil•o U.o 1899, em quo foi con<sidet•t.lllu sus· 
penso du l'espectivo emprego pn· t ::.w do 
resp,Jndel' a proccss;> por crime de rc~p:ms:J.· 
bilidt\dc, a. 25 de dezembro d.o l\lO~. vespora 
do dia em que passoll a perceber venci· 
m cntos de in~tctividade. 

R.io de JaneiL·o , 15 de julho de 190.1.
.F'n:mci.wo de P twla Rodrigt1es A.l t:~s.-A'Com· 
missão de Orça.men lo . 

Do mesmo ministcrb, do igua l data , t.>n· 
·v ia.ndo os papsis em ctuc Hcm•iq 'te José da 
Rocha, a!feros graduaJo, cnl'crmciro- lnÓl' do 
Hospital CcntN.Il do Exorcito,a.lle.gando cont:n• 
rna.is de 30 <tnoos de b:ms scrví~.os e acltn.t'·SC 
ilupos;il>ilítado de continuai' a exercer a. sua 

_pt·o fi~-são , por motivo de molcsLi<t, pede rc
form:~ ao posb cffoctivo lle alfel·es, com o 
I'cspac~ivo soldo. -A' Ooro.missáo i.! c :VIarinna. 
c Ouerr a.. · 

Do procura.dor sccciom.t, interino, soli
cit_ando licença pa.ra proces><W o Dt•. Fran· 
cis[:o Corrêl\ Dutra, Deput<1do pelo 1õ dís~ricto 
de:;ta. Capital, pe!os factos constantes do 
documento que junta, os quaes constituem os 

. c1•imes pt•evistos nos arts. 16~ o 171 do Co· 
digo P e nal, c ombinados co.m o deu. 18 , § 2°, 
do mesmo Cod:go .-A' Commissão de Cons ti· 
tuíção, Legislação e Justíca. 

Rcq nerimen to: 
Dos volunt arios da. pa.tria., pedindo au· 

f;meato da.s eta.pa.::; que ora por cebem e que 
. JUlgam insufficientes pa1•a ganhar os meios 
_pa.r~ a sua. subsistencia. - A' Commissão de 
. Ma.rmha e Guerra. 

O Sr. Dricio Filho - Sr. Prcsi· 
dontc, na IJU<tlilhllle ele prc,; it.lenw inl.urino 
da Commi s;;:·lO do ln.>iPIIcção o ::>n.ndP. Publica , 
venllo p;~dil' a V . 1·:!\. pat·a d<U' sullstit. rt to 
:.tos St•s . ,\ rntaq ui:ts t;on~a.l YCS, Etl tl:LI'Il o Pi
mentel t) S::1tyt·o Dias, mcrnbl'oS tl<1 mc:>rna 
Commis:;ã.o c rJUC se n.cham •w~en •,cs. 

O St•.P.L·e sidente-.\ :.1cs:1, attcn
dendo ao p cditlo tlo nobru Dc~pu i;atlo , no
n·wia, p:1.l'~t sn])stltult· n Sl' . )l:ila(tui:ts Uo n
ç:üves, o St· . João Vidt'<t, ll<l.t'<\ ~ubstltuit' 
o St·. E•.lu .. l·,to Pim cnwl , o St• . . l o~: i Bollifacio 
c, para. snh.-tituir o Sr·. Satyro Dia", o SL', 
Otl.~ l. t'o Ralmao . 

OS~· . Gal<linoLoa•eto-Sr. Prc· 
~idente, li, nti.o ha. mnito t empo, op.~ joll'naP.S 
'luc algumas ca.ro:u'<l" mun1ci p:to~ r!c S:lu 
PtLlllo havl;un l'•~ tll'escn!a • lo ao g-ovt•r no tl:t· 
qucllo li:stadu contr<t a colelll'lu;ão de Cit· 
s<Lmontos religiosos sem a prccllllcnci<t tlo 
ca.~ ;.t. r!lcn ~o civil e :lClll que este se l!I\1S ,:c
guis~c . 

l~,;ws rcpreormt:v:ües l'nrit.m acolltitlas pelo 
govol'no d n S. P:mlo, ·rlw~ pot· S11:1. \' t)Z r-c
IJl'e><o nton a o Govm•no; Fetlm'<ll.. 
E~ t:c envioll ao Congrr:;:;:;o ~iLctOnal nm of· 

ficio do govurnv de S , P:1ulo o, si não me 
f."llgano, e~~c officio foi t',!mCWtlO á. Commis· 
~ão de Constituição, Legislação c Jusiiçn., n:t 
!'ói•ma do Regimento, c pende d.e u m parecer 
dess:1 Commis&'io. 

Sabe-se que o. Commis ;ão de Con5t itu ição, 
Legislação e Jus ti•;a tem e .;ta.do mui to <ltM'e· 
fada n este cum eç'o t!:t sessio. 

O assumpto üe que se trata ji.i. fui ohjccto 
de r eclamações, quo t ivcra.m ccho na t t·i· 
buna desta. Camat·a e se cuncl'Gl-ilat·Mn no 
pl'ojcdo d o um illu<>r.r c D()put ado du Mi~ 
nas. 

.Este projcc'o t!lvo lal'g•1 U.cb:1to nesta Ca.~ 
ma.l'ZI . O proprio <ttüot· do p·:ojedo ! 'OCO· 
nheceu, depois do longo debate <1 que 
deu log:tr , c1uc ollc pre~isa. v a de emen· 
uu.~; e, o!rectivu.mente, em umn sessã.o pos te· 
rlor áquella em que foi inici:J.,io o debate, 
apre~entou emendas. 

Outras emend<ts fo ram aprcsentn.uas por 
diversos Sr~ . Depi.ttculos; c o humilde orador 
que neste momento tom a honra ú.e dirigir
se á. Ca mara tave occasião de apreseota.t• di· 
versas emendas. 
~o meu entender, não llav[a. necessidade 

de nenh um ctcto do Cungre&;o Naciona.l, por
que o al't . 284 do Codigo Penal está em pleno 
v igor. Entret anto, fo rçoso é r econhocflr que 
esse artigo cahiu em desuso desde que um 
ministro da Republica deelaPon, om aviso, 
esse a r tigo do Codigo Pona.l r evogado poL' 
uma disposiçã.o da Constitui~.ão da Repu
bllca . 
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0 SR, EsMERAT.DJ:>O BANDEIRA - Fui 
simples parncer do Ministro. Os trílnmaes é 
que o tem dccla.l·atlo inconstitucional. 

o SR. GALVlNO LOHETO-Tem l'azão o nobre 
Deputado ; roas a verdade é que esse aviso, 
que era apet!a~ n. O!Jinião .do minis~r?, tem 
servido ao m1msteno publico e aos JUizes de 
motivo p~r11 que, nesta materia, se ab
stenhalTI de tomar as providencias que devem 
sor tomadas e que estão em sua.s attri
bttições. 

Não ha que increpat' ju!zes c miuist~t·io 
:publico por e~su ~oustrang·tmentu, que nau.~ 
de uns, mas de todos; por·c1ue, mesme> no Selo 
do Congresso Nttcional,as opiniões divergem. 

Ao pl'omotor que th·esse de proceder de 
accordo com o Codigo Penal, nesta rnaterla, 
fieat•ia a ptícha. do persegnirlor, dea.nto das 
duvidas quo mesmo no seio do Congresso Na
cional c entre hom~ns de esclarecida intel· 
·ug~ncüt tom despertado. a disposü;ão ?ons~i: 
tumonal, ~obretudo depot~ a que duvida f01 
Ievantn1a. pelo avi'u du ministl•o a que ha 
pouco me referi. 

Sr. Presidente, a questão Lle precodencia 
do C(I.St\lnento civil no religioso, segnndo me 
parece devia sor · resolvida no sentido em 
que a l:esolveu o Co digo Penal, sem sei' pra
ciso qtu, para isso, lwuvesse nem uma dis· 
posição legal, obrigando o~ pun~n?o o mi~ 
nistro de qualqum• confissao reltgJOSa. Set 
mesmo quo, não l1a mnitos annos, um con· 
grosso caiholieo reunido. na Bahia., sob a 
:pi•esidenciu. do areeb'spo daquellc Estado, 
deliberou rccommendar ao clero catholico 
que aconselhasse aos nubentes a celebração 
do casamento civil. 

Agora, não estou bem lembrado Si a. re
commend:.\ção daquello congresso ora, no 
sentido de· fazer preceder o casl\mento civil 
ao religioso. • 

0 S:a. BERNARDO DE CAI>IPOS-0 clero re· 
commenda a prcccdenciu. 

0 Sit . GASTÃO DA CUNHA- Não apoiado. 

O Sit, GALDINO LoRETo- O nobi'e Depu· 
bdo par S. Paulo acaba de declara<· que o 
clero recommenda a pracedeucia do casa· 
mento civil, m~W o nobre Deputn.do por 
Minas diz o contrario. 

Mas, Sr. Presidente, desde que se reco· 
nhece a conveniencia. <ia precedencia do 
casamento civil e se t em constatado os in
convenientes e os males que teom resultado 
da celebração do casamento religioso antes 
do civil, não comprehendo por• que a relu· 
ctancia. contra a medida que faz preceder o 
casamento ci vii ao religioso ! 

o Sa .Esl\IERALDINO BANDEJRA- A questão 
é toda constitucional. 

O Sn. GAI.DJ!'(o LoRgTo-Não comp>·ehondo 
a. insistencia quo In om so qnm•cr a tor!o o 
transe doclarat• rovognd r> o a.!'t. 24f! do 
Codigo Penal. Nom silluet• se trata abi dn 
penas de prisão, trata-se s implesmente ~e 
multa ao ministro que fizet• a cclcbt•:.v,<:to 
do ca.sameuto religioso a ntes do civil. 

Hn, no art. 284 do Codigo Penal um erro 
de classificação ; a ioü·acção desse artigo está 
enumerada entre os c!l.'imes, quando devera 
ser ch~ssificada cutl'e as contravenção~. 

CcrtamentQ que a celebi.•arão das co:·imo· · 
nin.s l'eligiosn.R ~~ um acto, em si melmo, l !c~
to, mas, como granlc numero de actos ltct· 
tos poderá dar lagar ;.t prej nizos;e o legislador 
tem o direito do preven ir estes males, que 
podem rosultat• dos actos lícitos estabelecendo · 
penas para. os q_ue são praticados em certas 
o doict'minatlas condições. . a.. que uistinguo, na doutrina, o crime . 
da contra.vonçã.o é justa.mcnto isto, que o 
crime lc.~n. o direito ue e.lguom c a. contra
venção (Í um acto que pódc se!' punido ai~da. 
que não leso íntet·esses c só porque delle pode 
resnl-tar perigo. 

O SR. G ASTÃO DA Cux !lA - O Sr. Ministro . 
do Intm•lor, no seu l·elatcirio, pede pl'oviden
cias nesse seniido. 

O SR. GALDII'\O LoRETo -E 'vm•dado e a.gra·· 
deço o (l.parte. O nobre Ministro, no seu rc
latorto, pede providencias pa.1•a os abusos que· 
as t•epresentações de S . Paulo denunciam,. 

Sr. Presidente, ba um escr npnlo const t
tucionu.l, é á sombra da Constituição quo se. 
está decre tando a revogaçlio do al't,go do 
Codigo Penal o, entretanto, na Constituição o 
que se lê ê. apenas is to : «A Republic:.t só !'e
conhece o casamento civil, etc .» 

0 SR. Es!lmRALD1NO B ANDEIRA - E bast a. 
isto. 

0 Sn. GALDI!'iO LORETO-Nã.o percebo qu3·· 
desta uuica e simples disposição se conclua
a revogação de um artigo do Codigo. Penal. 
Não G demais recordat• que, no projecto da 
Constituição, existia uma disposição que de
terminava a precedencia ~o casamento civil. 
Creio q ne ·o texto do proJecto era este :. ~A 
Republico. só recoolleco o cusameuto c~nl,. 
cuja precedencia ao religioso será olmgP.-· 
toria . » 

Ora, es.sa.s palav~as, _que determinava~.a, 
precedencia. obriga.torta. do .ca~a.ment o .elvll,
fol'am eliminadas na. Comn11ssao dos Vmte e· 
Um , pela.s ra2ões que a C,om~issãn expoz, 
1s~o é, que isso nlio era mater1a constlt~
cional e que devia fica~• ao Congre~so ord_!:
nario deliberar sobre a. precedencra ou: nao. 
do casamento civil. 

Ora, si este foi o pensamento que dictou a, 
suppressão da disposição , si este foi o m -
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pil'ito f!lte domlnon P•Wa. ;t climinn.çTío des:.;as 
}Jalavra~. u;\o percebo pur quo ~o Ycja. no.~sf'l 
simples vol~l do Congro~sv, cxplicll.do pot• 
osta mrma, iL t•cvoga\'ÍÍ.O do itl'ti.::o do Codigu 
Penal. 

O SR. gs~rERALDlNO BANDEHU - Clm·a
mentc, porque, si a Constituiçã.o di?. c1uc só 
reconhece o Cctsam~nto c i vil, 1'clcrinolo-so ao 
religioso, daria va.li•lade a um cu.sn.rueo.f.o 
que não rcconll<l~C. 

U.u SR. DEPUTAD::J -O ca.samonto religioso 
pa.ra o E.stado não exi:-;te. 

O SR. GA r.nrNo Lour.To - Nií.o existe, m:~.s 
é um fac!.o , que póde !õer punitlo ... 

0 SR. JHtiES DARCY - E' U!U fc1cto ÍD· 
di!ferente á lei. (fú~ OHtms afulrt.:s . ) 

O SR.. GALOI;o.:o LonE'J'o- . . . d•.•s:h:! rpi ~l 
ao legi.\'lador pa.t•eç~'l. que doi! c pó.le t•osul&at· 
peri~·o .. 

O SR •. GoNQ,\LO Sovro- E o casamento 
roligioso é aeto i llicit-J ~ 

O StL GALDr~o LoRno- N:ío alllt•moi 
isso ; diss) que em dttdas cund i•;ões pode 
SClr punido como uml\ CJntt·aven.;ol\o . 

O Sa. EsMERALm:<o lhNDEmA - Si é con· 
tlwvcnção, é acto it:iciLu. 

O Sa. G.o~.LDII\'O Lon.ETU - O c:.;;n.mento 
l'.3ligioso é mn a.cto licito, inommsi v o , em 
$Í ma~mo, mas póJu se to1•n:.n' illici •.o, pe
rigoso, desde qu\: s !j:t pt'tttiea:.lo em dewr
mina.da.~ condiçõc.:l. 

O Sn. EmeaALDiro:o BA:-iDEíRA - Ent:lo 
admitto que ê licito ou illicito, conformo o 
momento em qun é pratic!Mlo ? 

O SR. GA.LDINO L ·JRc:To- Perfoitamcnte; 
póde tornat·-sc um a.cto punivcl, desde que 
não seja. preceuido pelo cM:amento chil. 

0 SR. EsMERALDINO BANDEIRA dá. UlU 
aparte. 

O SR.. JosÉ Lono-Mas, de;de que n. lei não 
r f'lconhccCl o C<lSamento religioso .. . (H a oulrtJs 
apcwtes). · 

o SR. GALDrNo LoRETO- S1'. Presidente, 
eu creio que tenho feito a distinc('ão sum-. 
ciente entre crime e contravençã.o, pu.ra 
que não possa haver eSCl'upuio em do· 
clara.r-se que a cetebi·aç'i:o do casamento re· 
ligioso constitue, quando etfectuado antes_ do 

. civil, não um crime, mas uma contravençao. 
b Sn.. EsMEP..AliDINo BANDEIRA.-Ha grande 

escrupnlo, sim. Pois si este acto não tem 
valor legal, não pt•oduz e.ffeito civil, como 
pode produzir elfeito criminal 1 

0 SR. GALDINO LoRETO-Ma.s, qual é O ef· 
feito legal do roubo'? Passa. a. propriedade 
para o ladrão ? 

Vol. IIl 

Ccrtamnnl.n quo não ; nã.l} se lhe rcconhcco· 
cll'eitu· civil alg-um. (Jpal'lcs.) 

O S1~. E ~~!E~t.\LDil'O BA:->nl:m,\.-Nnnc;t ~ 
Qn;~t'tl sãl! :\~ conrlír;õe~ [eg;ws pant o ctt· 
snmcnto rcligiosu ? f;i nii•> r•xistom, como 
pôde h 1wet• inft•acçoã.o d~~ l<!Í 1 ! Pois 11ão h~L 
loi svlJt•c caS<\men~o religioso~ ... 

O Sn. G.\Ll.t iNO Lon.r-:To-0 casamento rc-· 
li.~ioso pút.le se r eelcbr~tdo em condições que
ollcmhm o Codigo PenaL 

· O · Sn. · Es:-rr.R.\T.or:'\o !3A~-;DE11l.A-E' umt~. . 
thesc quo V. Ex. a pt' íJsenta. · 

O Sit. G.H .T>IXO LoitETo-K ,::tl.oit!o qno O· 
art. 2ü7 do Codigo Pernl p1mo o dutlur;L
nwnto. 

Pm·gunto nos nubrc., l)cpnlndns : si o M
sa.monto rol i~;o,o se on·,·clu•~t· com :t. Hwnot' 
c uiio Cót• soguido tln casameutu civil t ... 

O Sn. llt·:tt:-:Anho IJI·! GA~!I'CJ!>-Si, Jogo 
a.Jtu.; o • ::ts:tl n • mr.<lroligi~Jsosn t'c:t!iz~~~· o ci vil, 
liólu :iJ th\1';\ u raet.o 1JI1u Y. Ex. allcga, 

(1. '1'or.~ r'Jil .. ::r! 1u.n itox "lHtrltJS r•;tlrc u:i Sr . .;. h':; .. 
1l1CI'idrlinn Jlot~rh:ÍI'•I e t;ll.</ •70 d<t C:Hrlltrt, O 
.~· ,.. /',•t:.~idr• ri I r: I'CCJ.aiHtt t({le,;~t,ío). 

O SR. GALD!Xo Lmtl,1'1J-Si·. l'!·c,hlcn to, 
,j;i os no~bi'C.i I.JlJpula.clos rcconh11eem qur. o· 
casamonto roli;.rios:), niio soguido num l ' l'<JCC
ditlu do civil, pútlo ~m· o ,·alikulo 1lll um 
C\l'ÍlllO do <.lclloi'anwnto. 

O SR. Es~mttAf,!H1\0 RA!'iOimt.\-0 qu,~ rr.· 
conheço é quo muita con~l pôde set· ''elt i<!ulo · 
desLe crime, sem sct· o ca.;amcn"to cll
tllolico . 

· O SR. GALDI:'\O LoRETo-Sr. Prçsidcnte, 
uo caso do art . 267 do Codigo Pen:·l, o casa- · 
mcnto religioso pôde f;).cilitar a. }m~tic:~ 
desse cri1r.c. NKo !ta a menot• duvi<l:t a cs.:;e 
respeito c é ta.lv~:z essa, a raz''io por que as 
reclamaÇões se fazem com ta.nta. insta.ncitt . 

O SR. Bs)CER.\LDINO lhi'iDEIRA-Dtl liconça.. 
Jlll.l'a. mais um aparte só ? . O Q.rgumont::J de 
V. Ex. pccca por provu de ffi[l.is. 

De facto. si se deve condemnal' o ca.sa
mento·t•eligioso, porque se póde translormar 
em um· meio de praticar o crime de deflora.
meuto, tambem se devo, pelo mesmo motivo, . 
coudernnar o casamento civil, pot•qui.l.nto, 
não valendo clle perante as confi~Eões reli· 
giosa.s, embor;,~. o individuo esteja ca.sado ei· 
vilmente, pócle contra.hir outro casamento. 
perante a sua lei religiosa. . . 

A conse·quencia, pois, é que tanto é velu
oulo do crime um como ontro. 

0 Sa. GALDI NO LORETo-Empl'imeiro loga.I" 
eu não condcmno o casamento religioso. 

O Srt. E s:mntALDI:.'io BAl\DEIRA dá um
aparte. 

31 
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O SR. GAT.ori\"a LoRr,;ro-E' justa.meate o 
. quo não ~o da.rá, ileSdo CillC o casamento rc

li"'ioso não possa ser l'ei to som a precedencia. do civil. 

O SR. PttESIDENTE-I~cmbr·o a V. I~x:. que 
a hora do expediente osttl q_uasi brm[ua.U.a. 

O SR. GALDiNo LoRETO- S1·. Presidente, 
eu pretendia fund:ttnent<tr o meu projecto, 
mas, á vista da oi>SOl'VaçEío de V. Ex., resu
mil•ei o que tenho a diZilJ', (tgual'da.ndo-me 
para o debato, ~i porventura a Commissão 
entendm· que o projecto merece ~'31' discuti
do, o der o seu parecer em tempo em qlle 
se possn. discutil-o. 

Sr. PI'C$idente, cu sô ve,jo na obrigatol•ie· 
dade 1l:1 pPeccdencia do casamento civil 
dua; ubjecções pondcPavcis, 

A p1·imeir 1, <i esta.: pó1lo c!Tectuar-se oca
samento civil com a lll'omes"-:t <le ren.lizn.l·-s~ 

. o casamento l'elt;tio,;o; d.cpoi~,uma d<O~ 1Jarte3 
f }}óde recus:tr-so ao cumpt•itliCnto rln. pl'O· 

mcs;a, isto é, á coíc bração do cn,sarnento re
ligioso. 

Ol'a. p;u•a, obviar essa oh,jer~r;Ko, que é sem 
rhtYirl:t p.mdom.vcl, eu no pt·~jcct<> pl'OponhJ 
que lltH'Dl'ii vido 1lo cJns:mtimolltO toâa.s ns 
vezes •tUe um <los conjugas, tr•nllo p1•ornot!.ido 
celcbL·al' o c tsttmento religios:J, SB l'ucn.>o <t 
fttzcl-o, d~clamnd:J annullavol o cas:J.mcnto 
civil, nma. ve~ guo nií.o tenh" l1avido co-11[\.
bitaçãu. 

0 SR. BER:-.J'ARDO DE 0,\]IPOS dá. um 
aparte. 

0 SR. Gt.LDlNO LORETO- Reconhece-se o 
vicio de consentimento c a,nnulLL-s!~. 

A outra objecção é aind<t resultante de 
crenças. 

O SR. lkR:'IARDo DE CA.m>os - Não toem 
impor t;1ncia ess..1.s objecções. 

O Sa. GALDINO LoR.ETO- Pois eu acho 
cletod;t a importa.ncia; vej<J. V. Ex. até gne 

-ponto vai a minha. tolcrancia religiosa, o 
meu eopirito de Cllucllia.;ií.o, a.té e.>sc ponto, 
:para. cu r ta.1• as asperezas e inconvenienci"s 
que pólletn resulta1· da pl'ecedencia. do casa.
mento civH ao c1s:1.mento religioso. 

A segunda provideucia. que prupJnho tam
. hem t om -por fim acatar as crenças religiosas, 
.- ê pél.ra _o caem em que o ministro de qualquer 

confissão religiosa colobre o casamento re
ligioso in articulo mortis; quando os nubentes 

_'Viverem em concubinato e um delles esteja 
moribundo . 

Nesse caso fic<t esse ministro isento de 
:pena. 

E' outro inconveniente que até a gora se 
nota. Creio, Sr. Presidente, que sã.o apenas 
estas as duas objecções pondera.veis. Assim, 

·Sr. Presidente, fica. isento de penas o mi-

ni.sko que realise o cas<unento rcligi.osv 
nc·stas condições cxcc11Cionaes ... 

0 SR. 0RUVJ~LLO CAVALCA:-ITI - Logo, d<i. 
legalídade ao acto. 

O SR.. GA.r.orso Lorw:ro - •.• o ilocla,r~-so 
vicio do con~cntiruento ..• 

(Trocam·se vários apartes que inten·om]Jem 
o orado,·.) 

0 SR. CR.uVELLO CAYALCA:'\Tr-0 que não 
r~.~tct U.uvilla 6 que se legal\sa o act o. 

. O SR. G.-I.LDINO LORT>TO- Niío é legalisar 
o acto ; ü isentar da pena o facto pratica,do 
naqucllas condições. 

O meu projecto, Sr. Prmidcnte, é o se-
guinte : 

<fArt. 1°., ." .•.• 
«Art. 2°., ..•.. 
<d.rt. :-l•. O co..s:omonto relig ioso não isenta 

de pena' os responsaveis pol' um fa.cb pu
ni\·el. >> ... 

Isto me :pat•ecía desneccssu.rio dizer, m:.1.~ 
torna-se necessario, devido aos i_nnumeros 
ll<~floramentos q_ue se estão fa:.~endo it sombra 
do casamCJlto ~·eligioso. 

Diz o M't. 4• : (WJ. 
Tenho concluído. (Jfaito be'' ' ; í>Wíto bem.) 

Fica sobre a mesa, até ulterio ;· delibe-
ração, o seguint~ 

P.JECTO 

O Coogrosso Nacion;J.l decreta : 

Art. 1.• Have1·â vicio de consen timen to c 
S()l':'t a.nnullavcl o casament o ch·i! qn~ndo, 
não havendo ou não te-ndo havido ()uhabi· 
tn.çã.o e télndo um dos conjnge~ promet t ido ao 
outz·u va.sa.r-;se segundo a 1·ullgiã:J deste, re
cusar-se a. cumprir a. promessa. feita. ante
r:ol·meu~e ao casamento civil. 

Art. 2.> E' declarado ern vigor o art . 284 
do Codigo Penal, pa.ssand,J a. infrac')ão desse 
a.rtígo a ser classificada entre as contraven
ções, p:l.ra to .los os etieitos de dir eito. 

Paragrapho unico. O ministro incurso no 
art.'-284 do Codigo Penal, ficará Í'lonto de 
pena si os nubentes vivm·em om concubinato 
e um delles se achar mo1•ibuudo ao tempo da. 
infracção. 

Art. 3. o O casamento religioso não isenta. 
de pena. os respous:J.v8iS por um facto p u
nivel. 

Art. 4.• Aquelle que abusando da lJoa fé ou 
iguora.ncia. de um:~. mulher honesta decidil-a 
a. só casar-se religtosa.men te, incorrar â nas 
penas do art. 288 do Codigo Pe nal, si a pre
judicada promover o respect ivo processo ou 
der autorização para. i ns taurai-o antes de 
decorridos seis meztJs da celeb"ação da.s Mri
monías relig iosas. 
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Paragrapho unico. Na hypotbese deste 
art igo ccss<trá toJ.o pt•ocedimento crimina.l e 
se extinguirá. a pena logo quo o casamento 
civil se e!fcctu<w. 

So.la <las se.::sõBS, 17 de jnU.1o do 1903.
Galdino L o1·ato . 

ORDEM DO DIA. 

E' annunci;.r.d.a a. continuação da. :Y' discussii.o 
do projocto n. 18 A, do 1902. re:>rga.niZc'1.ndo 
. a marinha. mercante nacional e da.nuo outras 
providencias. 

O Sr. Presideu_te-Tcm a pa.ln.vra 
o Sr. Affonso Costa . (l'mtsa) . 

Nã.o estatulo presento o Sl'. Alfonso Costa, 
vou encerrar a. di.;;cusslio uo p:·ojecto . 

0 SR . ADDON" BAPTISTA -Peço a",; pa.la.
V l'a, 

0 SR. PRESlD"ENTE -Tem a. pal<Wl'a.O St•. 
Ablon Baptish. 

O Sr. A.bdou Baptista (') - Sr. 
Presidente, na sessão do hontem, quallllo .se 
a,pproxlmavu. a occa.~ião de ~:.cr discutido este 
:projacto, eu, r cceiantlo quo essa. discussão ~e 
·encerrasse ~em desporta.r no seio da C;~mara. 
todo o intc1•esse que devia. incidil' s,•bre a 
materia. do projocto, e no momento não es
tando ha.bilita.!.lo com o concur.;o tlos m eus 
dignos c nmp:\nheiros de banca,da do Estado 
de Santa Gatharina. para apresentar emendas 
·conducentes a melhora r o projecto, de ma
neira. a atloptétr-se uma lei que garanta peht 
mclhol' ítll'ma. possíveL a ex.i.~tsncia da. pe
c!uena cabotagem nacional, tive a honra de 
mandar á. Mosa. um reguerilucuto de aJia· 
m onto , afim de qu.e, alguns dias de})Qis, 
-cuidado o assumpto mais meticulosamente, 
.. teuJo nós combinado sobre emend<ts no sou
t ido do projecto sermodificado e melllorado, 
se podcsse ent.'i.o a.doptal-o de um modo que 
~orrespondesse ás nuccssid<!>de~ do llo:!sumpto. 

Infelizmente, Sr: Presidente, não l1<~ via 
numez•o na Ca..~a. e o mcu roque:·imento ficou 
:prejudicado . 

Foi ontao que, depoi~ de orar o illustre re
lator da Commissão, o Sr. Bueno de Pa.iva, 
o honrado Deputado por Pernambuco o cu 
tomámos a deliberação de occupar o tcm1ío 
da ordem do dia quasi todo, no manifesto 
proposito de não psrmittir qne a. discussão 
fosse ence1·ra.da. 

V. Ex. , Sr. Presidente, foi · ao encontro 
·dos nossos desejos, dispensando os ult iroos 
momentos da ho1•a que restavam, adiando 
;1Jar a. hoje a discussão da ma. tet•ia. 

' { ·) E•tu disr.ut•so não foi l'e \·i~tG polG ot·!.dor. 

Ainda hoje, Sr. Pt•esiden te, pot'lllllnonem 
no mett animo os motivos que me acoo:;e lha· 
ram a requoror o adiamen to. 

A reproscntJ.ção <lo Estado de Sanü• Ca.· 
tbarin<~ ligo. o maior empenho, o maior in
tm•essc a est e assumpto. Nas cost<l~ daquolle 
EstQdo, entre seus numerosos e impot•r;:wtes 
portus, alimonta.-so umll. pequena cabota
gem quo proporcion<\ elementos de vi. :a. a 
um grande nun1ero de hii.bita.ntes do sen 
littoral o representa um:~. somroa. im
portante no ca_pit :ll da indu~tl'ia pa1·ticuhtl' . 

Esta pequena cabotagem j;t soll'ren golpes 
profundo.> com as disposições t<J.xativas das 
docr..s do porto ele Santos. O Estado do Stlnta 
Cutltarina , para S. Paulo, pelo porto do 
Santús, fazia um commercio do pequena 
ca.hot;.tgl)n:i que enc.:ontrava. no impvr'tante 
E:;ta.do ele S. Paul<J 1·ccompeusa ao c:1pitn.l 
c tra.ualbu nollc ompregados. 

Mas as ta:ms olcvadissimas elo pot•lo de 
Santos retraltira.m a pequena. c<thotagr.m do 
S:~n t..'t Gatharina. aS . Paulo, e bojo C$S:t ca.
botttgem só pódo vivm• n<\ estriota faixa do 
Est~do de S . P:wlo e, quanclo multo, :~.t~ o 
b:st:.~do !lo Paraná . ' 

Q11ttn•lo S.) t1•a.to. dh mclhorat• l\ cabotagem 
grande ou pequena, nós, t•eprosenta.nto .~ rla.
que!lo Estado, que vi ve no sou Jittot•al e quo 
não tc"ve a fut•tuna ainda. de S<'l' dotado com 
uma cstrad<lo do ferro, que r.ompa o. serro. do 
mar e consiga_ communica.r a impor·tt~.nte 
zon:~. serl't\Da com o littor a! ; nós, repr·esen
t:r.ntes d<lquclle pequeno Est..'\tlo, que se vê 
vinculado sómento por meio.> de acçiio que 
lhe ponuitte a. fa.í x.a de beira-mat•, ni o po· 
demos deixar do prcsttu• toda a attenção, todo 
o interesso (I esse assumpto. 

Por esse motivo, me compromettendo, em 
nome dos companheiros d.e represen1.açã.o de 
Santa. Ca.tharina, a apresentar, dcnn·o de 
poucos dias, emendas conducentes a. que o 
projecto melhore, c me coropro~~ttendo 
t~mbem · a. a.p1·esentar provas posttrvas de 
uma affirma.ttva que fiz hontem aqui, do que · 
a cabotagem nacional se vê opprimit.la, não 
só pelos impostos federa.es, como ta,mbem 
pelos impo~tos quo o~> Estados e até os muni
cípios sejulga.mno direito de dec1·eta.r, sobre 
a na.vegttQão, qttcro fazer chegar aqui os 
documentos comprobatorios da.quella. affl.r
ma.ti va, a.fim de que a. Ca.mara. sa.ibt1. a. 
quantos azares e opprossões es1á sujeito o 
serviço da cabotagem nacional. 

Por es.:;e motivo, ouso ap1•esentar nova.
mentr. a V. Ex. nm requerimento do a dia
mento, ·"POr 15 dias, da discussão do projecto; 
adiamento que pet•míttirá. não só que os mais 
competentes intervenham nessa. discussão, 
corno tambem que os repr esentantes de 
Santa Q(lthar ina, em estudo commurn, orga- · 
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nizem as emendas que julgam necessarias ao 
projecto em doba.te. -

Si ·a. Camara concoder o adiamento cnn
cot·rerá por cs5a fórma par"' que se melhore, 
se eleve ainda mais, si (l possivel, a rosolu 
ção sobre osta impm•tante w;snmpto, e, prin
cipalmente clla demomtt·:mí. de mudo Uilll
cado <t con~ideração que lhe merecem os re
presentantes-de Santa Catharina. 

Manrlo á Momo mou l'cqucrimento. (iliu·:·ta 
bem; muito bem.) 

Vem á Mesa, ó lido o seguinte 

REQL'EUD!E'\;1'0 

Requeiro qne seja adiada pur 15 dia.s, a 
uiscus~ão do projecto n. 18 A, de 1902, reor
ganizando a marinha mercan~o, 

Sala das ses.3iíe>', li de julho llo 190:3. -
Aljdon Baptista. 

O Sr. Presidente - Nfio havendo 
numero p~1·a. \·otltçüo, fic:t o requerimento 
prejudicado. 

·· . Si ninguom mais quizel' u:-·at• d.~ palavra, 
dou por encerrada a discns .fio. 

O §1•. A l")don Baptista (pJh m·
uem)-Sr. Pl·e~ldcn;c, visto que por falta 

.de numero V. Ex. Lem de obedecer <L tlma 
d·isp:.;slção formal do Hcgimcnto, _cncorra.mlo 
a discud,ão,eu,utiliznndo-me dos recursos que 

. - me proporcionam o mesmo Regimento, vou 
· oíftlrecar uma emenda que permitta. a volta 
. do projccto <l CommiSJÍÍJ (o que facili~nrà 
opportunidade de apresentarmos as emen
das que acabei de annunciar) . 
· Envio uma emenda propon·io que, em vez 

.dc250:000.j; a 500:000$ scj:l.lll de 300:000$ a 
600:000$ os premi os q 11e devem S3r distribui

.· dos del1tro de fü a.uuos. (Jiuíto bem ; muito 

O requerimento a que se refere, hon tl'm, 
n5.o pôtlc ser votado _á faltado oumo1·o; hoje, 
inrelir.mento, renovado pGt'.seu illustre autor. 
tnn,bcm não pôde sct• vot,\do polo mesmo 
motivo. O nobre represen tan te de Santa Ca
tlmrina, á vista. do l'osultado noga!.ivo de 
seus rcqucl'imontos a.caba. do apre.:;cntar ú. 
MC$<1 ern.-,ndas que julga do mais a l to al
cance para a quo~tão em debate , e o oPador , 
o J1lcnos competcntD rw n.ssumptn, se sente 
mt necessidade de secnndm' S. Ex. em seus 
patrioticos intuitos. E' s<.tbido que todo ho-
mem tem decidida vocação pot· de terminadils 
especialidades, ú:; vezes estranhas :~ pro
fis~ã.,J a.dop~a.la., o o orador so scntitt se;npre 
in tcrcss ttlo pelas causas maritimn.~, pot• mais 
es~1·anhas quo sr,jam á sua pi'Otls~üo. Ass im 
scmpi'C se preoccllpou com elbs. 

l!:stes ;~;ssumptos, em cuja discussiio se tem 
in miscu ido, toem uma inosi$ti vel a ttraçiio 
pat•a scil. espiríto ; jáma.is poudc quedar in-
drfl'crent(.' ante ol!c.~ o si nã.o le.va aos úoha-· 
tos o,; csclarccimcntos dos proils;ion· ·.es, tem 
conspg·uido com sua 1)<\lavr:J. cspm·ta1'-lbes l~ 
attençlio. 

g• o ctuo deseja conseguir, entrando agor:~. 
no debata do p1•ojocto em discussão. . 

Não lhe é p:'ocí~o. lltu•a dcmons tmr '' Hn
portancia. do ussumpto, cvoc,~r nuvos argu-
:mmtos. E' cvülonte ctuc p<:wa um paiz corno 
o nosso, d :; um::~. cost'l va.~tissima, cor tado 
em t odo> os sentidos em Pios navegaYois, a. 
construcção n<tvul é da m ais elevada impor· 
taocia. . 

Já os estadistas do Imporia, r econhecendo
isto mesmo, se preoccupo.varJ! com o futuro 
r! ,J nos~a navegação fluvial o maritimr.~ . No 
seio dellos nasceu o idê(]. da n:.teionaliza ção
d;• nav~gação de e:.botagem e esta idéa , rea
li zatla pela Repuhlica, foi o começo da orga-· 
nização por t"dos desejada nas c<>n•lições do
nossa navegação inte1·na. 

.:bem.) 

Vem ã Mesa, é liil::l, apoiad \ e onÍriada 
Commisão de Orçamcnt9 a seg uinte 

EME:'>DA 

Entretanto, ás pl'omessas dessa medida. não
corresponderam na pPatica. os resulta.dos es

[L pora.dos e o que se r econhece é quo,por falta. 
de meios de con;t:-ucção nacional, nos foi pre-
judicial a dispensa do concui·so do cstran
geit'o ncS.'D ramo de actividade, qu~ doverti.. 
sor e é pl'ivativamente nos>::J . 

A na.cionalização dÇl cabotagem não teve Ao projecta n . 18 A, de HJ02 

. . Art. Em vez de 250:000$ ate 500:000$, 
diga-se:-300:000$ n.1ê 60D:OOOf;OOO. 

Sala das Sessões, 17 de jul110 de 1903.
. Abdon Baptista. 

O Sr. A.ff'on,:o Çosta -vem se 
desobrigar do compt·omisso que t omar a hon

' tem, qua.ndo o nobre Deputado que oprecedeu 
n a. tribuna requer eu o adiamento da db
cussão do projecto em debate. 

l'e3ultado ~atisfactorios, por que os podercs
compBtentcs não a detaram com as me
didas complementares quo oram tão ncce.;;
S[I.J.'ias quanto a propria lei. A ' vista disso,. 
ficou sujeito o comrnel'Cio a os f racvs recur-
sos de uma navegação deca dente, como e 
o.ctualmente a. nacional. 

Não aug mentando as companhias o setL 
mil.tarin.l fluct uante e augmen t ando o pr eço 
uos feetes, difficultou-se o transporte do& 
productos do nos~a industria, j á. t ão sobrecar
regada, de difficuldades ecommkas. 
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Da.hi a grande grita, que voiu oxplo:lir no j serYiço do bordo c de cscriptut•ac;-ão met·· 
'Coogr.!Sst> o do.lli a a.p ~·c~cnta.~-ii.o do projoctu cantil ; <le1·endo nu <J.cto Lb mt~tricn lu. apre
Ptmla. Hamos, qu<J , sophism<\ndo o pr0ceito · sentat• folha e()rrida. passatli\ por autoritla.de 
constitucional, abt•c os nossos porcos <!. nave- j1ttli ci:tria. 
~aç-ão ostt·a.ngelt·!l· . c julg .. t doteriol'iJ.Veis SahL tl;\s sessl5es, 17 dL'. j nlho dll 1903. -
_]nsta.monte ?S p:lOClp~.as pt'OLlu~tos do com- _.lffonso Costa . 
merew ua.ciOOi~l. O ora.doL' nao se oppoz 
u~m se oppõ:l 1t medida., attendcndo á. ncccs 
sida.dc <.1 ~ so d .u· attençiío ;ís recla.maçõ:H do 
c:nnmcl'cio. embora não ]Jossa ncg:w a sua. 
inconsti tuc ionaliJaJ.e. 

E' t:lmpJ, porém, t.lc ~e cuida.r õéJ'ia.mcntc 
na. conft!cçio do leis, <JllC Cl'g'.tm a ma.rinlm 
mol'canto nn.cional c attl'n.hm importantes 
capit;tos quo se <tcham rckahidos. Para. i-:t·J, 
ó neccss ot•:o mn projed() complo:to. qtto o 
ot·adot• ni\o. póde dtllin<Jal' porque falltt (}o 
impt·oviilo, som 1lotido estudo ~ol1rc o as· 
"umpto, que merece toda. a attonção da C<~· 
ma.t--:.t... 

.rustific:~. va.rins emendas c concluo affir
mando quo. no !lia em quo o p:n •ilbão na
ciJnal , Llcsfraltlado nos masta.l'eo~ do3 nos~us 
navios, sulcar o~ nossos maro.s, singL'al'.tlfano 
a.s agua.s tla.s nossas !Jahia.'i, curbndo as 
agut~s rumorosa.s dos nossos rio.9, 1;ranspur
tando o producto de no;;so commorcio o de 
nossa. inüustt·ia , ter-sc-ha , ent ão, 1·c~ol viJu 
um dos mais poderosos faotorcs do pr·oiJ!:.Jma 
de no:;s;t riqueza. e do nosso p1•ogross J . 
(Jluito bem ; nwito bem. O orado I' d ctlmpl'i
mcmiQ.Ilo . P a.f.mo.s 1~s gcderias). 

Veem á. Mesa, são lidas, apoiadas o postr~ 
conjunctt~.mento em discussão as seguintes 

ElillNDAS 

Ao projecto n·. 18 A, (le 1002 

Eutre os a1·ts . 33 e 34 - o.ccrescento-se : 
Art. A Escola de Ma.chinistas e Pilotos 

do P ará pa.ss1r;í. n. denominar· se- Escola 
i.h Marinha. Mercanie - e terá os cm'dOS de 
na.u4ica, mâch!oistas e construcção nava.~ . 

Art. Os diplomas de capitães de navio, 
pilotos, ma.ch .nistas, eonstruotot•es nava.es e 
mestres de cabotagem, são exclusivamnntc 
conferUos pehs escolas cl vis do rn:lriaha 
·officiacs ou livres. 

Na.s lettras a, b, c e d do art. 39, diminne· 
se o. palavra prateadas . . 

Na. lettra. c do art. 39, diga-se :-os p1'i· 
melros pilotos . 

Entre os a1•tq, 43 e 44, diga.-se : 
Art. Nenhum cidadão bra.zileiro, maior 

·de .21 aanos, póde exerca:r .o logar ile com
missario do navios do commercio sem pro_. 
v ar, por titulo pJ.ssa.do peln.s escolas c i vis 
de marinha mercante ofilciaes ou livres, que 

-está (l,pprovado em gra.mmatica nacional, 
:a.ritbmetica ata proporçóes e pratica do 

Entre os a1•ts. 33 c :H : 
As actuacs escola-; liVI'cs do que fa.l!a o 

U.l' ~igo an tocet!on :c , no caso do go7~'1.l'Cm de 
pcr;:onalidauc joridica., tendo m;tis d3 um 
:tnoo ·de oxistencia, podem concodor diplo
m•~·' • d~ ::.ce~H·du com as dispJ.>içü~s do paro.
;;J·apho. se;.;-ninto, sendo os cliplJmas l'cgis
ra.rli)s nas rep:J.l•tiçõl!s competente.,: . 

Sala. das sc.,:sücs, 17 de julho do W03.
.lfJ'unso Cost(t , 

.Ninguom m:,is pedindo a. pa.l ;wra, ú cncer
rttda. a. d i:>cug~i\o c a.üi:u.la. a votaçãu a.~é quo 
a resp ~ct:va Cvmmissiio du pa.L't!Cot· sobro l\S 
omotHla.~ ulfcroci!las. 

g• : ~nouncimli~ :~ :1" !li cussão do pl'ojccto 
n. 115 A, do 1\102, cquipamndo em venci
mentos o pa~a lloL' e tiois da. pagado1'ia do 
Tltc:·uurJ l>'cdm·:Ll <!;.OS i hcosom•tJiro~ c fieis da 
Cltixu do AII10l'ti7.açuo. 

.Ninguom pedindo a. palavra, é cnecrradt~ tt 
!li~cw~são c a.tlia.da a votttt;ão. 

E' unouncbda t\ 3~ dh>cussão do projecto 
n. 41 A, do 190:3, autoPizo.nLlo o Governo a. 
abi'ÍI', polo Miois:.crio tia Fazenda, o Cl'edito 
e.x tri~ordinat•io I{UJ preciso for para paga
mento a. O. Ama.ndi.l. Dolores Pi&ham, vi uva 
do capltã.o Guilherme José Pitham, do meio
soldo que lhe é devido. 

Ninguem pe1inúo a. lK\hWPa, é encul'l'ada. 
a. à iscussãu c a.tliad~t a vota.çlio. 

E' annuuciada. a 3• discussão do projecto 
n. 185, de 1901, autorizando o Poder Execu
tivo a pag~r ao Dr. Alvaro Moreir a de Bar
ros OH voit·a. Lima os seus orden ~dos de ma· 
gistrauo em disponibilidade, a. brindo o neces
sar·io credito. 

Ninguem p~dindo a palavra., á eucon•a.da, 
a. discusoãc o adiatla a. votação . 

Compa.recem mais os Srs. Passos Mil•a.ndu., 
Antonio Bastos , Ut•IJao.o Santos, Luiz Domin
gucs; Christino Ct·uz, BezGrrll Fonteoolle, 
Virgilio Bl'igido, Francisco S~L, Fro:lc,.ico 
Borges, Esmeraldino Bandeira, Rodrigues 
Doria , Neiva, Leovigildo Filguciras, Castl'O 
Rebello, Erico Coelho, L'l.urindo Pitta, Han- · 
rique Borges, Cruvello Cavalcanti, Frun
ci~co Veiga., Estevão Lobo, Astolpbo Dutra., 
Francisco Bernardino, Cam eiro do Rezende, 
Adalberto Fcrl'az, CamiHo Soares Filho, sa·
binn R;n•roso, Padua. Rozonde, Galeão Car· 
valhal , Reb•Juças de c,u•va.llto, Jos~ Lobo, 
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Franci;;co Multa., Azevedo :Marque,;. Hcrllle
nc"ilt(u ue Mi)l'l\CS Fil!Jo, AtjUillt) !UbeiPo, 
Hc~erl i c to do Souza, Elymu Guilllcrmc, An
gelo l'inl1ciro o Diogo Fol·tnna. 

Desc,jrm elaborai' o pL'Jjecto, mas teve 
medo de entrar na se<íra alheia, apezat• de 
não tcl' se:lra a.lgum:J., a não SJr a rlo opera· 
eiatlo 011 uu gazetismo. Não diz j,Jrnalismu, 
porque este nome tlá uma ídéa. muito alta. a 

Doix:un do comparecei' co11t r'a11sa llitl'tj- quo !lli.rJ pôdo ascender. 
cip;ttl<~ os Srs. Julio f[e ~lcllo. Wanrlcrley confessa gostar tia tribuoa, mesmo porque 
de 1'-Icndonça, Stt Peixoto, A1•t !un• Lclllos, é membro do parhtmonto, quo ll uma cO!'· 
José Euzcbiu, r ;uedcliLO. Müut·ãtJ, IJla$ Vieim, poraç.ão onde so fi.dla.. F'alla·se o Yuta.-sc, 
.João Garoso, Poroir:~. Reis, Paula e Silva, mas tem notado r1uc r1uando se vo!a !ÚO se 
Soaee~ Nciva, Abdon 1\lilancz, Et'mirío C011- falia, a nã.o ser para encaminh11r a vutlt~·ão,o 
tiobo, Ma.larlltias Gonçalves. Cornclio da que po:· vezes ha 1la.do logar a lunga.s fa.L
Funseca, Estacio Coimura., Pr.dt·o Pe••nam- !ações. 
buco, Blpidiu Figuoü•edl!, Harmun~u do} Mi- E, cumpt·e nota1•, é sempre com since
rand<t, Arrüxellas Gal vão. Joviniar,o de !'idade que Jal !a 0 não faz diva gações, como. 
Carvalho, Domingo:; Guünn.t·iic;;, Milton, se disse algures. 
FeU:.. Gaspar, Sat.yl'o Dias, Pinto Dantas, A sua pt>n;>enç;1 na "tril1una é uma. prova do 
Tolcntino do.> Santos, Marcolino )Jout·a, re~p •ito á i;.nnldade, tão sulbntlda. sempre, 
Bernltrtlo Horta, Bez:tmn.t, Pel'eil'a Lima, e quc,.\uais que nunca, ora, deve s:n• aca.
Paulino de Souza, D:tVid Campista. ~totão tada..-.. 
Lui:r, Alves, LoenCJl ?'ilbo, Carvalho llrt o, 
Arthue To1·rcs, Euuiwdo Plmontcl, Olflgarlo Quor quo o -cx~rciio tenha ?--S mesma.s 
Maciel. Rodolpho Paixão, J~erreira Braga., v~nta;J;e~s qu_Cl v~o ser cbdu.s _a at·mada. 
Ca.n•li<lo •lo Abt·eu, C:~rlos Ca.valcl1.nti, La-1 Nao estt~, pDl", d1yn.gando e Hlm. h:.\tondo
menha Lin$, Pu.ul<t Ramos, Barbo~;L Lima, se pel<J. hella. dou_!.'rma. da RopuuhcLL Coma
Xavier do Valle Victoriuo Monteiro Cassiano grada no art. Bu da nossa. magna Carta. 
do Nascimento ~ Alfredo Varella. ' Mais uma vez diz q_ue nã.o lê livros, a nã.o. 

. . . ser este~ que os Mlllistros mo.nda1u de pre-
E sem causa, os Srs. Enéas. M~u·t1ns, Ra:y- sente ao Congresso todos os annos-os relato

mun.lo Nery, H~~annah de_OllVeu~. Rogerw rios. (Ris(ls.) E pelo relatorio do Ministro da. 
de :tllmmda, lntno do Braztl, _ Rod.l~gnes.Fer-~ Gu~rrn., que salieutou a necessid<Lde de· ser 
nandes, Tho~az C~valcantl, Joao . Lopes, reo1·ga.ni~ado o Corpo de Sa.ude do Exercito, 
Fons~ca e Stlva, \~ alfre~o Leal. :rrmdade, accentuou-se -lhe uo espírito a ca.rencia dessa 
PcreLra de Lyra, Joao Vw1ra, Moreu·a Alve~.~ Peforma 
Tel~eiea de S(L, Artlmr Orlando, Euzebio de ' . . 
Andt•ade, Rodt•igues Lima, Eduar.io Ramos.' O o~a~or deseJa ll~!C o Pt'OJccto volte ái 
.Tosé Mon_j<wdím, Corrên, outra, Augusto de Comm~ssao de Marmha e Guerra, afim ~e
Va.sconcellos, Sá F1•eire, Amedco de Albu- que seJa apresentada unh refúrm_a ma1s 
quorQue, Fidelis Alves, Belisario de Souza, c,omp~eta <lo Corpo do Phar maceutwos do 
Silva Co.stro, Cttrlos Teixeira Bt•a.ndi'í.o , Ber- Exm:elto, do Cm•po ue Saudo e~fim, e nes~e 
nardo Monteiro, Penido Filho, Bermwdes de senLulo ~presenta um _L'~quomnent_o _cuJa 
Faria, Henrique Saltes. Domingues de Castro, appt•ovn.çao mpera do espll'lto de red 1da.o de 
Costa. Junior, Leite de Souza, Panlino Carlos, seus collegas · 
Alvaro de Carvalho, Rodolpho Mimnda, Júa· E' j<í. tempo de attender-se a medida tãC\ 
quim Teixeira Brand5:o, Costa Netto, Marça,l instantemente reclamada, pelos m edicos, 
Escobar e Campos G<J.rtier. pelo e:x:orcito, pelo sen miuisku, pelii ira· 

E' annunciada a 3" discussão do projecto prensa, por quantos emfim olham, at t:mtos 
n. 78, de 1903, re.lacção do additivo G.esta- para esses a.ssumptos. . 
cado da za discussão do projecto n. 269, de O projeciio tia marinh11lá vae de vento em. 
190~. crecr.nuo, no cot·po de plw.t·maceuticos pôp<J., caminho t(u Suuado : haja um bom m o
do exercito, o posto de crn•onel·pharma.- vimento em pró! do corpo de sa ude das 
ceutico. em olJservancia :10 di~posto no forças de teL'ra. 
art. 85 da Coustitniçlo da Republic:\. Aguarda prestes soluçKo a.ccorde com esses 

O Sr. Neiva diz que não vem discutir 
propriamente o projecto, e muito monos lhe 

. í'azm• opposição, mas sim tratar da conve.
ni.end a que h a do que elle volte â u ommissão 
afim de que esta apresente um projecto com
plo1;o,reorg[lnizando o Corpo de !:iaudedoExer
cito, ma~:imé qn:mdo já esci em c<:tminho do 
Sena.do um projecto que t•eol'go.tüza a. corpo· 
ração dos plla.rmacenticos da armada. 

seus desejos e de tantos outros cidadãos, e 
confia. que a illustre Commissiio de Marinha
e Guerra. não se demora: si o fizer, o Ol'ador · 
então atrever-se-ha., a fazendo das ft•aquczas. 
forças, no projecto de fo rças de ter1•a, aven
tal' a medida ou então, porque nã.o se 
aterra muito, ousar{t mesmo fundamentar 
um projecto. AfinaJ vencerá o s,m aca nha
mento,e muito esforçar-sB-ha por que vença
que ao menos movam-se os que aqui reprc-. 
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sen (am o cxcl'cito, cedo cnm taes gcnc r aos 
alcança. rã a vi~tOl·i:t almoj:Lda. 

:\'!ostra qnc o numct'u Jo C<trgos itc mcLlicos, 
,1 superior :!O dos medico:; CiUC c ·nstiLumn o 
qu;tdt'o, o r1ue d:.í log;n· a nocess i!laclc tlc con
tracLus com c i ds o dus ad,juntos, o •1uo n~o 
ll1e p:1.1'ccc do mui la. convnnicncia. 
. Agr:lflcco as domonstl';lr,líe;; de a preç-o quo 

lho e~t:'io n. da.r os collega.~ qnc o e~cutam, 
poucos, ó col'to, ma.s dosLos poucos 1p10 se 
nào renilem. , . o q no ouvem. ( Wso . ) 

Confia que c\.lo~ tr[tn~mittam :sm1s im
proso;õe.~ ~to'; não menos íllustt·es collcgas 
<HtsenLu~, pur forç<1 maior, os q11aes, IJOl'éro, 
pot• força de patriotismo, convirão na m·
gencia. do seu requerimento, que ornbot'.\ 
não sc,ia do urgoncia., m<\s apena3 do t•c
grcsso u<J p t·ojccto <í Curomissão, nem por 
isso lm razão }):J.t'a. q uc não seja m·gcn tO· 
menta approvado. (Jiuito liem ; muita /Jum. 
Os Deputados p1·csen.tes feUcítam o orilda;·. ) 

Yem á Mesa, ó li,lo, a.poia.,lo c po~to con
juncta.menLO em disctLS8Ü.O o ,;egttinto 

de concmsõ..:s sumelh:Lnte;; . J\ <tp t·esontaçã.o 
uo.:;t..~ omend;L vom con ·.•spo o<let· n.o compro
misso a%un1itlo diil':tn Lc :o. vuta~;iio nllt 2" uís
cus;ãv, P•Ji..; o oratlvt' I'GtÍL'•>U a CI!H' I l!h p:u·a 
I 'O twv:t!- ;~ no ultimu do!Ja.to. C;rso a•ius,•.i•t 
apprvvatlo o C[UO PL'•JpÕlJ accoi ~"lr• i. a o;nenlitt 
1lu.~ Srs. An &onino Fi;dlw. Lou renço I::IJll.i,;ta. 
o Oliveira. Fi.c::ndreúu, di:;pon<lo qn<!. si no 
fim de douil ;L!lnos não ostiYCl'Clll inidmlit~ us 
obt•us. o Goret•no pJtiCl''L conh·<LctaT Cll LU 
quc1n m<ü~ va.utagcns oll'ln·ecer. 

Ex;tmin<tndo o at't. 1° no ta que o proj:wto 
não detcrmi110U o ponto do P<U't.irla <l<~ Ca
p ital Fcdut•al. P;~ra CY.itar dLI villatl c p:1ra 
impcdit' rJUO o cunco.;sional'io se julgue 
cum o dil'c ito uD f;tzcr c il'Cula:r os seus car
ros l)Ol' toua a. c itlaolc. o ol'tuloL' luz depender 
do ÜO\'Cl'D•J o u.,; tabo!ec:mont•J d1t o.-;tação 
iuichtl. 

o art. 3• rcz1t ClllO o c.mcessionMío !lcart~ 
sujcit•J. a.•JS o nu-; c go>tmt <los fi•vul'c;; inlle
l'OIItes ~~ ('lllpt·cz~ts deste genOl'O, inclusivo o 
di reito do dcsa.pt·opria.çãu tla-; c:lchoeiL·a.<> o 
tm·rcnos a.llj ttcontc~ do domiuio particula.r 
ncce$S<.trios á. pt'o.l.ncçã.o da !'orça. olecrica., 

Requeiro quo o prüjecto n . 78, 
volte á respectiva Commissão. 

cxeluido, por~m. ó pl'ivilegio de zona. 
Entre e~se.> fa,vores nã.o deve figut•rw ~~ 

do 1903 , gar an Lüt do juros, razã o por que mnnch a. 
em:~ndo. cschn·eccndo osr.a. parte. · 

Sala. (h\s sessões, 17 de .julho de 1003. -
J. A. Neiva . 

Ninguem mais _pelindo a pal:wra, é encet•
rada a u.iscussão e adiaua a v otação. 

E' annunclada. a 3a. discussão elo p rojecto 
u. 248, de 1902, all'tot•izanuo o Poder Ex
ecutivQ a concedat• ao engonheil'o civiL Euge· 
nio de Andrade , ou á empreza p or elle oJ•ga.
nizada. p rivileg io P<tr<~ construcção, us!l n 
goso d e uma linha de carris de forro de tt'<t
cção elcctríca que, partiodo tl.a Capital Fe
deral, vá terminar na cidade da Petropolis, o 
d :l outras providencias. 

Cérca do t lldas as cautelas a dos:1propria.- · 
çã.o (tas cnchoei ras e ton·ono~ atlj<J.ccotes o · 
lembr a. u ma pl'ovitlcncia. pa.ra garant il.' o 
livr•o cur3o dos r•ios respectivos . 

AnalysJ.ndo o n.l't . 4• nota. a ctausula da 
ca~1ucldade sl as obra.s deixarom de ser en· , 
c ,1tltd 1s d~n r.ro do pr<~zo do tl•es anuos, ffi(l.S , : 
não encontra. d isposição sobre l~ caducidade, 
no caso de não fica.rcm c->ncluidas. Lembra. . 
o periorlo do Q. uatro a.nnos, a cont<~r do co- · 
mcco das obras . . . 

Por ultimo apresenta uma. emend<J. sobre I 
taríf<\S, om beneficio elo povo das duas ci-··· · 
dades. 

Taes · as .alte rações que preconiza. Não 6 · 
O Sr. R r i cio FiHto diz quo n!l. o nunca foi advet'l!al'io do pl'ojecto, como se ·· .. 

sessão do anno passado teve oc:asião de procurou insinuar ; o que quiz foi garant ir-· 
discutir o projecto, quer na 2", quer nr~ 3 .. a. população de Potropolis e do Districto , 
discussão. Em nenhum dos úíscut•sos então 'Fede!'al. · . 
proferidos se encon tt'a impugna.ção ao pro- Qtmndo rohentar o euthusiasmo pell.l. inau-·:; 
jecto propriamente, mas, sim, a declll.ração guração da nova. linha de ligl\Ção desta Ca.-- ' 
da necessidtule de eroenda.l-o no sonti(lo do pital com a. formosa citlade da sel't'a, será. 
ga.rantir os in~cresses do povo desta Ca.pítal tambem um dos ontllusiasmn.dos c t:J.n io . 
o de P etropolis . mais satisfeito quanto procurou, n tt medida ·. 

Lê t rechuil da.s orações pronunciadas na· de suas forças, cercat· a conce~ã.o de provi- ·· 
qnella. occasião, prova.uuo as~im o que lloocias que por um lado lhe pareceram. 'i 
c\llega. a mparar a. boa execução das obras, e pQr.· 1 

Yae passar a es-tu.lar os artigos do pro- outro suste ntar u11 inéeresSI!S daqu.ellos que'·~ 
ject.o e a. p l'opôr as emendas q no lllc parecem toem de transitar pela nova estrada. ( lliuito· .·~ 
mnis convenientes. A primotra. a. enumet'al' bem; m u-:to bem ,) ·: 
~~ a que rottnda esta.belecer a clausula dn. con- -i 
clll'<·eucia pulJ!iua, proviuencia salut;,u , úeue· O Sr. ISePgio Sa boyc.l. r elat or do , 
tíca, de q no· o . or<tdor htn~.at•á mão em casos projecto que acaba de ser t1o brilha.ntemeate: ,; 
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·<liscutiJo pelo t:llentoso representante da 
Por·nam lJuco. col•r·e-llte o licvor de vir á tri
.buna. rcspond~r u. S. Ex. 

Comcr;<~.rá tratando do ponto rcfor•ente á 
faHa do do~mncntos, qnJ tanta extranhcsa 
c;~usou a S. E:c, qaaudo em vc!'dade a. pl'uxe· 
cshboL c ida. no.; ta.. C:t:;:t é de os protenden tes 

.aprc.;onta.rcm ~implcs req_u·.n·imento cspeci
.ftcando o que descj<Lm ol.J~cl'. 

.E f0i o que fez o prctcnd3ntc á conces3ãO 
do IFLll s~ trata. No emtanto, a Commiss:io, 

_._para. estuuo proprio ou U.c qu:..lqucr membro 
·i:la. C<~.mara, exigiLI que lll\3 fossem o.pt'esen· 
tados outl'os tlocumeutus. Neste ponto, não 
!m motivos para. a catr<~nhes<~o d.o S. Ex. 

A doticiencia do ponto de pai·tidn. ú~t es
·tra•.la, é supprida. p:Jlu enuuch~dLJ da. pcti1:ã.o 
.a. re>pcit:J, isto é,a ella partirá da freguezia 
de Sa.nt'Anna. Quanto ao ponto exü.cto, sú 
pod.er·á. sor fi~o.:lo á vista do estudos que de
vem se<' apresent:.tdos ao Governo. 

O ora.dül' pcns:t q110 a estrada não fará 
co·ncurl'Oncüt tt Cil.L'L'is urbanos, pedgo a que 
se l'<Jferiu S. Ex., aocentuaudo q1te a con· 
.cessão nii.o G de carris urbanos, mas de uma 
linltc1 de C<J.l'l'is de forro do tracção electrica. 

Para melhor elucidar a quGstáo, o orador 
faz tt !listincção entre carriS üe ferro ur
lJanos 011 b:>1rl~ e vin.s·fcrl'e,ts, }JL\lpriamento 
.dita.s, a qua.l consi.~te nas condições do leifo 
. so bl•e que correm 05 vohicu!os. O tram way 
utiliza. a via. pLtblic:t, a estrada de fe1·ro to:n 
leito propl'io. Cita a respeito a lei n. I. 930, 

-de abril do 1857, do regulamento de 2ô de 
-dezembro de 1874. 

O m•adur analyza o art. 3° do projecto, de
clarando que não vê inconveniente algum 
.em quo S3 especifique que a conco3sã.o sm·á 
.feita sem gat•antia de Juros. 

Quanto ás emendas apresentadas por 
.S. Ex.,·dellas se occupará com n. maio1· at
teução, fazendo a.ssim justiça ao3 nubr•es in
tantos do seu distinct) col!ega.. 

Observa, pm•ém, que sobw~ nma, man
. daudo esta.belec8r concurrencia, :para. con· 
·cessiio, o o1•ador já. se ma.nitestou contraria
meu te, o a uno passado. 

Concluindo dec!al:"a. desejar sincel"~mente 
.. que esse melhoramento se realize, vindo 
prestar valiosos S3l'viços â população desta 

-Capital. (M~~i!o bem.) 

Vêm á Mesa, sl o lidas, apoiadas e postas 
· eonjunctn.mente em discns~ã.o 1~s seguintes 

EUENDAS 

A.o projecto n. 248, de 1902 

Rodija..-se assim o art. 4° : 

Art. 4. <> E' o Podet• Exccuti v o autoriza.lo 
-a. conceder ao engenheiro civil Eugenio de 

Andrade, á emprez:t por elle organizada ou <t 
quem mttis vanbgcns offeroJccr, pdvilcgio 
para. a construcção (o l'Csta como Gstá. no 
me.;:mo a.rago do projecto). 

Sala. d1.1s SC.!SÕ;S, 17 de julho de 1903.
BI'ieio Filho. 

O ponto de parl.idõl da Capihl Federal, a 
que se re[m·u u ar L L • do projccto, será de
terminado de uecordo com u Go-vm•no. 

S:tla. d<~s SJSSÕ3S, 17 de j ulho de 1903.
Bricia Pilho. 

Accl'asccnte·se : - Entre os t':1VOl'CS a quJ 
se refere o al't. :J• nã.o sm•<l incluída a garatl· 
tia de jm•o.>. 

Sa.la d;ts sc~süe~, 17 de julho de 1903.
n,·icio Filho. 

Acc1;Õ.~~cnte-so ao m•t. 8° : -As désapro
priaçi.ie~ (lependerão !lc prévia. a.utorização 
do Govaeuo, e nn. utiliz;ação, quer da:~ ca
clloeiras, quer dos terrenos a.djucentes, uão 
p:lller·él ser ernb:naÇado o curso do.~ r ios ro· 
spectivos. 

Sala (L\,s sessijcs, 17 d:} julho de 1903.
Bricia Filho. 

No arG. 4°, depois da~ palaVl'as : -:prazo 
de tres anuas ou depois d<~s po.lav1·as :~do 
dous annos, si for approvada. a emenda dos 
Srs. Antonino Fialho e outros, 'l.preseutada 
na. SJs::ão de .2 de outubro do a.nuo passado, 
accrescente-se : ~e si não est ivel"em con
cluídos dentro do prazo ele q_ua.tro annos, con· 
ta.dos d.o começ.o d~·.s obras. · 

Sala das sessões, 17 de julho de· l 903 . -
Bricio Fillto. 

As tarifas serão revist.'ts de cinco em c inco 
!l.Unos. a. cont<~.r da data em que forem osta· 
belecidas pelo GoveL•no, não podendo so ifr'Cl' 
ttugmcnto n~s l'avi.sões • 

S.al a das sessões, I 7 de j ulho de 1903.
B1·icio Filho, 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer · 
rada. a discussão e a.diada. a v otaÇ<"':Lo , até que 
a respectiva Commissão dê parecer sobre as 
emenda~ oifet·a~ídas. 

E' annuneiada a 1~ discu;são do projecta 
n. 165, de !902, ·maaJu.ndo cont:~r aos offi. 
ciaes d<\ armada, como t empo de serviç.o , 
para o effeito da reforma, o em (tue pertcn· 
cara.m ao ex.tincto Collegio Na.va ou o em 
q_ue fmque ntaram o curso de preparatorios 
annexo ã Escola Naval, com parece!' favo
l'avel da Commissão da Marinb.a e Guer ra. 

Ninguem pedindo a palavra , ú encerrada. 
a. discu~são e adiad11 a votaçKo . 
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Vão a impt•imir a s soguintcs 

REDACÇ:ÕES 

N. 51 A -1903 

Redacçlio final elo p;·ojedo >1, 51, deste anuo, 
(j!IC (IU to;·-:'.:l.t. o Ftes ide;~le da R ·]Jttblica (t 

abt·~~- (W illinislerio da Guerra o c1·edito 
ext?·aorrlínnrio de 54:540$78,1 p<1m nccm·-
1"CI' as tlespa.:;as com a r!Jconsli'Hcçlio do 
pavilh,iu Deud.o1·o , · do Hospital Centrat do 
E<·ercito 

O C0ngt·e.gso Nacional ro.;olvo : 

Ar t. . 1.° Fic:J. o Presideo f.e d:t Rrpublica 
autoriz:ul.o a. al.Jt·ir ao Mini~tel'io da Guer1·a 
o credito oxtt•aordinn.rio de 54:546.';i84 para. 
occorret• ;í.s dmspcz<tS com a. rcconstt•ucção 
do pavilhão Deodoro, do Hos;pihl Ccntml do 
Exm•.::ito. 

Art. 2° . Revogu.m-sc as disposiçi:5e~> em_ 
contrM·io . 

S<tla. das Commissões, 17 do j ulho de 190:3. 
- Vú·iato Jlr.tSCI.t1'eil1tas ,- Hennen~gildo de 

.Moraes . 

'N. 52 A.- 1903 

-Redacçiío {i11al do pl·ojec!o 1L 52, deste ~imo, 
que r:wtM'Ü(I o P1·e.;idente da Republica a 

· ab1-i1· o a e<lito de 1 .641:037$572, suppl-e
menta;· â verba ào n . 32 do m·l. 25 dCl 
lei n. 957, ele 30 de cle:embn;, de 19 02, 
pa;·a attender ao paga·m.ento de despe::as 
e(f'cotuadas p elo .llini sterio da J{al-inlla, 
pelas nlbricas-Jltmições jVavaes-e- llfa· 
terial de Const1·ucç(To Naval 

O Congre3s.J Nacional r0sotve: 

Art. 1.° Fica o Presidente da Republica 
autorizado a ab1•ir o cr:.!dito de 1.641:037$572, 
snpplementar á verba. do n. 32 do art. ~5 da 
lei n. 957, de 30de dezembro de 1902, pa.t>a 
attender ao pagamento de despeza.s oífe
ctuadas polo 11i11isterio da. Ma.rin ha. e para. 
!\s qua.cs não foram sufficientcs as verbas 
votadas no n. 22 - Munições Na.va.es - e 
o . 23-Ma.terial de Construcção Naval-do 
art. 9° da lei n. 834, do 30 ·dc dezembro 
de 1901. 

At•t . 2. Q Revog3m-se as disposições em 
· ·contra.r ío. 

Sala das Commi!UÕC!l, 17 de julho de 1903 . 
- Viriato Jlasca1·enhas. - Hermenegil-do de 
.M&raes. 

Vol. lli 

N . :i:l A- ID.t!.J 

Redr;c('•iú p,wl dl) pt•ojl.•clo ,,, .i:1, d.'· . .-t· · ''""''• 
')tu; 't1tlo;·i:t~. o /')·esid,_• ,d,· da J,•,.,,,,/Jn,•,r. ,, 
abril· an J/i;tisi•J;··io ri•! .1/a ;·i HII ,! " ,.,.,_,di t" 
extmot•,/ i ,;twio tl e 1. 8-.I'J: 801i.);')7 f. I"' t'et 
actulí;· ao ptt.gamci1 IO ele cnncct·!os ,-,:,l(i ;wlo.< 
~ po;· -~<l t·eat i:;a;·em em dice;·sos ;un;ivs U!~ 
Armada N acional 

O Congresso N<tciolM1 ·rcsolYc : 
_ c\.rt. 1.° Fica. o Presidente dn. l'{opult!icn. 
autoriz:u.lo • ~ abt·ü· tw Minb;t.or io <la i\{arinlta 
o credito cxtt•aot·U.in at•io dl! I . 849: 806$;571, 
para acndir a.o pagamento <lo concerto :s"re~
lizados o por se re<tlizm·om em diversos na-
vios da A1•mad•~ Ka•·ional. · 

Al't. 2 ." Re vogam se as disposi<;õcs om 
contario. 

Sala da.·J Commissõos, 17 de julho do 1903. 
- Yi;· iato Jfascm·enhas. - Hermcneg:Zdo de 
Jlo1·aes. 

N·. 84 - J9:)3 

Redc:cçlw fiad do p;·,1iccto n •. ')3} , dL• 1902, 
que lCHlori;;t o I 'rcsicl<:iiiC de! Rcpr.~IJticct. lt 

abri!" cw Jlinislet·i!) dct. Gw:n·a o cndilo cx
trMrdirwrio de 470.f62-1 , JWl 'ét ct.Ucr~det· CIO 

110[Jilment.o, no coJTentc W lWt , -do o;·denado 
')_!W C011tf•ele ao e:D-mestre de gymncrstica. da 
ext!ncta Cn;;1 jl(mhia âc Artijices du Jlrscn«l 
de r ; l!C/' }'(1, d-a í'lft!lto Grosso _.tnto;IÍO ,loúo 
N t•ponHrceno. 

O Congres'o Nacional rJ.>olvc : 
Artigo nnko . Fica. o P1·esidcn tc lia Rc

publica autorizado a. abr ir ao Ministcrio da 
Guerra. o credil.o extraordina.rio de 470$1)24, 
para a.ttendcr ao po.g~mento, no corrente 
anno, do oruen[l.dO quo compete rw ex-mus
tre de gymna.sticr.t da. c.~.: (incta. Companhia. de 
Aprenllizcs ArLi flces do Arsf\nal de Guerra. 
do Estado de Matto Gt•üsso Antonio .João 
Ncpomuceno, fa.zendo as necessarias opera
ções e rcvoga.dus as dispos iÇões em oun
trario. 

Sala dM Commissõos. em 17 de julho de 
1903.- Víri;:!o Jlascw·enlw s . - Hermenegildo 
de ,llm·aes . 

N . 85- 1903 

Redo.cçtto (i11al do 1wo}ecto n . 1í3, de 190'?, 
que au!of'i::a o P1·esidente d(! Repv.blica a 
conceder um anno ele licença, com onlenado, 
para tratar de ma saude, cro conferente da 
Af.fandegu. ele Santos An tonio R u(iao de 
Ancl1·ade Luna Juniot 

O Congresso Nacional resolvo : 
Artigo uoico. E' o PrC$ideat.- do. R epublica 

autorizado a. · r.ooce~let• a Anton io Hufino de 
35 
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de Andrade Luna .Junior, conferente da 
Alf<.mdega de Santo:;, um anno de liconça 
com ordenado, para tratar de sua saude onde 
lhe convier; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das CommissõJs, 17 de julho de 1903. 
- Virictto Jlascal'enhas. - lfe1·menegildo de 
Jfo1·aes. 

N. 86-1903 

Redcrcçr.To {i11al do j)l'ojecto n. .'102, de 1902, 
que auto1·i.:a o Preside!lte da Republica a 
conceder seis me~c.~ de liccn(~ct, com doHs 
terçosdos seus vencimentos, a Oscar l'ient
zeno,uer, com.missar~o [I~WI'ClfJ-marinha do 
cm·po de fazenda da a1·mrtda, pa1·a tl'r.!tw· 
de stta saude omle julgai' conveniente 

o Congl'OSSO Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o Presidente da Repu-

1Jlica autorizado a conceder seis mezes de 
licença, com dons terços dos seus vencimen
tos,[~ Oscar Pient.zenaner. commissario guar
da-marinha do corpo de fazenda da armada, 
para tt•atar de sun, saude onde julgar conve· 
niente ; revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das Commis:sõe::;, 17 de julho de 1903. 
- Viria to Jfascarenhas. - Hcrmenegildo de 
Jloraes. 

N. 87 - 1003 

Redacçtfo final dct emenda deslacc!rl a ?W 2a clis~ 
cusscío do p1·ojecto n. 114, de 1902, nutori
.~cmdo o Presidente da Repuulica a abrir 

' ao .Ministedo da ChteJ'1'a o cTedito extJ·cwr
dina'Y'io de 992$, para 1W.Qa?nento elo Ol'fle
nado que compete ao pedc![JO[JO aposentado 
da Companhic~ de .r1JWcndi.:;0S Artífices do 
extincto 1\.Ysenal de U1wrra do Estado de 
Pernambuco, tenente lLonono·io Joaqui1n An· 
tonio de Oliveint Baduen 

(Vide projectos ns. 242, de 1001, e 114 B, de 1902} 

O Congresso N;;tcionalrcsolvc : 

Artigo unico. Fica o Presidente da Repu
blica. autorizado a abrir ao Ministerio da 
Guerra o m·edi to extraordinario de 992$, 
pat•a pagamento do ordenado que compete 
ao pedagogo aposentado da Companhia de 
Aprendizes Artifices do extincto Arsenal de 
Guerra do E::~tado de Pernambuco, tenení;e 
honora.rio Jo::~,quim Antonio de Oliveira Ba.
duen; revogadas as disposições em conti·ario. 

Sala da.s Commissões, 17 de julho de 1903. 
- Viriato Mascm·enlws .- Iiennenegildo de 
]}foraes. 

N. 88-1903 

Red~wçtio final da emenda destacada na 
2a. discussc"lo do p1·ojecto n. 114, de 1902, 
autorizando o Presidente. da Republíca a 
ab)·ü· ao Minisle>·io da Ouer1·a o c2·edito 
e.xt1·aordinw·:'o de 1: 308.~, pam pagarneniiJ 
dos vencimentos do guco-da do cxtinct'J 
Arsenal cl~ Gue1Ta do Estado de Penwm~· 
buco Jlawimo Francisco da Silva 

{Vide projecto n. U! C, de 1902) 

O Congresso Naciona.l resolvo: 

A1•tigo unico. Fic:t o P1•esidento da Repu-
blica. a.utorizl ~ abrir ao Ministerio da 
Guerra o credito extt•ao1•din11rio de 1:363$, 
para. pagamento dos vencimentos do guarda.. 
do oxtincto Arsenal de Guerra. do Estado de 
Pernambuco Maximo Francisco da. Silva;. 
rQvogadas as disposições em contrario. 

S·tla das Commissõ3S, 17 dejulbo d3 1003. 
- Vir·::ato Jlascm·enhas. - Iie1·menegildo de 
1lfo1·aes. 

N. 89 -1903 

Redacçtto fi12al ào pr~jecto n. 256, de 190.?~
que auto1·iza o Presidente da Republica o. 
concede1· t!m anno de licença, com todo o 
o>·rlenado, a José Dionysio Ueil·a, assistenk 
etfectivo do Obseruatorio do Rio de Janei1·o,. 
pa1·a t1·atm· de sua saude onde jul-gar con-· 
venienle. 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. E' o Presidente da Republica 
autorizado a. concedei' um anno de licença 
com todo o ordenado a José Dyonisio Meira. 
assistente effecti v o do Observatorio do Rio 
de Janeiro, para tratar de sua sauclo onde· 
julgar ccnlYeniente ; revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das Commissões, 17 de julho de 1903. 
Viriato Jfascm·enlws .-HermenegUdo de Jlfo-
1'ae.;;. 

N. 90- 1903-

Reclacção fiw!l do p1·ojecto n. 116, de 1902; 
que aut01·iza o Presidente da Republica '' 
ab1·i1· ao Jfinisterio da Gteer1·a o credito 
ext?·aordinm·io de 948$880, para pagamento 
do ordenado a que tmn di1·eito o escrevent.; 
aposentado elo Arsenal de ·auerm da Bahia· 
Jose Lui~ J.llendes Dini:;; 

O Congresso Nacional resolvo : 
A1•tigo unico. Fica. o Presidênte da Repu~ 

bljca. autorizado a a'!>rir ao Ministerio dn; 
Guer1•a o credito extraordinarío de 948$380" 
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para. pagamento do OI•denado a. 11uo to.n 
direito o escrevente a.pusenta.do do Arsenal 
1le Guerra do Estado da Bahia. Josli Lu iz 
Mondes ·oi.L.iz, desdo 19 do janoiro de 1893 a. 
li de agosto do 19011, d<>.ti1 tia sua aposen ta
doria, fazendo as nocessa.t·ia.s opcr.Lções e 
revogadas as disposiçõos em contrJ.rio. 

Saladas Commissões. 17 t!c julho do 190:1. 
- Vi;·ialo Jlfasca1·cnhas. - Hel'Jlwne!Jildo ele 
Moraes. 

Vã.o a impi'imir os sJguin:eg: 

1'1\0.JECTOS 

X. 8 A - 100:: 

CoHc•;de ú Soci cdwle Opcra1·ia úc .-" • .JosJ, em 
0~1!'0 Prelo, pa!'Cl »lrtnitlr:ll('iiO de SWIS ntllas 
e cursos, o 11so úo JWOJwio nacional onde 
/'unccionou a Dde!Jacia Fiscal ; rJ cl« o~tt1·a.< 
provirl~ncias, c!"ml o pm·ccer da Commi~s<ío 
rle 01·çamento 

O projecto n. 8, o cJrrcnto anno, concede 

existir a. mencion:t~la associa.çã.o, com os seus 
Iins a.ctuaes. _ 

Art. 2.• Revog.tm-s.~ as d ispo3içõc:; em 
contrario. 

Sl\la das sessõt}S, 18 de junho do 1903.
Calogeras .-Cami/lo S:ir.!rOs Hlho.-Hem·iqv.e 
Saltes . 

Fixa as (orr..·a~ clv terra pam o e.:ce;·ciciv de 
19{}-1 com ns pa1·ecan:s d;( .~ Commisst'ies de 
illw·inh'-'- c lhter!'a e de 01·rammto $Obre 
emenda.< of{ei'CCitl t.r s tUL :J& discuss,ro 

A Commis5ão t!O ~fll.rinha. o Guon·a, tendo 
cxa.mioauo .as emendas a.pra;antallas em 
3• digous~o :t•J prujc~to n. 1~. do 1!103, pelo 
illustl'e ropro.~entan&c do Par'<tnâ. o SI', C:~rlos 
Ca.vt1lca.n~i, vem sout•o ella.s otnittir parecer, 
como pt·eccitu::~ o Regimento, "' 

Qua.tt•o for<IIU as emendas apresentadas, a 
saber: ~ 

<t Sociedade Operaria de S. José, em Ouro Rodija-sc o.sslm o 'art. 2°: 
Preto. para lll!lnu'.<lnçfio de suas aulas e Art. Estas IH':~ç.l.s snrã.o obtidas peht 
cursos, o uso do proprio nacional onde func- fórma expr essa no art . 87 _ § 4", da Consti 
cionou a D~legMía Fi>cal, ultimtunente tuição Federal 0 na Lei n. 2.556, de .26 deo 
transferida para "Bello Horizonte, devendo setembro do 1~74, com as modir.ca.çõe.,; esta
tornar-se efl'ectiva dusle j á ru~a. concessão bolecidas no art . 3o dõ! lei n: 30 A , elo 30 de 
que durará ernquanto existir a. mencionada raoairo de ISn, menos quan to ü. segunda 
associação com os seus fi ns actuao.~. ordem de isenções e abrangendo a terceira. 

Sendo uma das lncumb3ncias do Congr esso cxclusivarneute, os religiosos do ordens mo
Nacional animar ntJ p:~iz o dosenvol vlmcnto. n :tsticas, comp:tnhias, congt•egações. Olt com
das lettras c das artes que eifectivameute ó munülades de qu·1lquor donom imtção, sujei -

. o intuito da socletiadc em q uo se tt>ata. e tas a voto de obodiencia.. r egra ou estatuto, 
sendo certo qnc o predio em que fuoccionou que impor t-e a renuncia. da li bol'da.do inru· 
a Doleglcia. Fiscal de :Minas está. actual. vidua.l. · 
mente d~soccup":do_ e precisando de reparo3, Paragrapho unico. Continu:1.m em vigor o 
parece <L Comrms.sa.o de Orçamento que a pa.rvgra.pho unico do 11rt. 2o e o art. 3• da. 
elle se póde dar o destino detormiua.do no I lei n. 394 de 9 de outubro lle 1896 . 
p1•ojecto n. 8, pelo <lUO é ~c parecer qu3 scj L Sala da~ scsoões, 3J de junho do 1903.-
ostc su~mot~tdo. ti dtscus.qao pa.ra sm• appr~- CaJ•los CmJal cant i . 
va.do, st asstm Julgat• accrt .\dO a. S(l,bcdor ta _ _ _ 
da Ca.mara.. Por esh emendo., propoc o seu ulu3tl'e au· 

• • - ~ • r tor quJ o art. 20 tla. proposta. do Governo, 
Sala. d~s Com.mt->Soes, ~ • do JU[ho do 19J3. a.cceita pela. maioria da commi:>São, s eja. re· 

-Frc:nct sco _Ve1ga, prestri ente c relator_. .- di,.ido de modo que as isonções estabelecidas 
La.W'l-rl,do !'llla.-u~·úano Santos .-Pnwctsco na le, n . .2.556, ue 26 de setmnlJrO de 1874, e 
Sá.--Gale<<0 Can:alhal. seu regulamento, mantidas peli1 lei n . 39 A, 

3'> do janeiro de 1892, não abrangia;rn a.s se· 
guintcs classes: os gradu_ados c os cstu~ant-e;; 
..:as Faculdades eshbelectdas no Importo - é 
a expressão da lei - da Escoli1 Polythcnica, 
dos cursso> theologicos e seminario-~ e, fi na l
mente, os religiosos não comprehendi<lo~ n~ 
excepção do art. 70 § 1 o, n. 4 dn. Constttm· 
ção. 

N. 8 - 1903 

O Co:1gros3o Nacionà.l doc:·eta : 

Art . 1.° Fi'!a concedido á. Sociedade Opo· 
nrta (le S. Josa, em Ouro Pre~o, para. 111a· 

nutenção de suas aulas e cursos, o uso do 
p1•oprio n:tcional onde fuoccionou a Dele· 
gacia. Flsca.!. 

Paragrapho unico. Essa concessão se tor
nará elfco~in1. destJe já. e durará cmqu'.1.nto 

Comqu:~.oto pareça á Commissã.o que p~lo 
espirH.o da. ConsLitLtição da Rcpuhlica._(~rtLgo 
n, §§ 2•, 7 e 27• e a.rt. 8ô) os cida díl.03 par· 
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tencentes ás classes acima mencionn.das. es
tão hoje, como os uo outl'as classes« obrJgn· 
dos ao sorvir,o militar em defesa. da Pu.tria 
e da Constituição », toduvia., julga. conven· 
iente reservar-se este a~sumpto p::tl'll. occa.
siiio mais opportuna, quando, por exemplo, 
tiver a Camat•a. de pronunciar-se sob1·e o 
projecto da lei de recrutamento iniciado na 
oatra Ca.sa. do Congresso. 

Quanto á ultima parte da emenda.- a que 
manda. continuar em vigor c para.g-rapho 
unica do art . 2• e o art. ;;o da lei n. 304, de 
9- de outubro de 1896 - est.t comlwchendida. 
no at't. 2" da pr6pJst:t, accoito pela Com· 
mL~são. 

Art. 5.• Em vez (io-~m·ão \lil'Cito :t im
portancia .. ctc.,-Dig:1-so: tot•ãu dil•cito ás 
pe<;•US do nu•damcnto que S(l abonam ll.OS l'e
crutas no ensino, gmtuitamento o á grati
fica.ção dia.1'ia. de 250 réi~. 

Sala das sessões, 30 do junho de 1903.
Cm·las Cavalcanti. 

Niio deixa do haver na. uli.imlt par·(.(~ dost.SL 
emenda um certo ftrndo do equidado, o até 
de convenicnci:t para o serviço, csta.belocon
de que a. ,[!ratificação llim•i:~ de ~50 l'éi~. :i 
que · se r efere o ar·t. 4.• (la. propost:\ , soja. 
abonada não só ás praças que, findo o seu 
tempo de ser\'ÍÇO, contrahirom novo engaja
mento, sem intenupção, como ta.m bem 
áquellas que, tendo sido e-scusas, do uoYo Eo 
alis~rem. 

Assim se procedia. outr'ora; e hoje quo, 
coro a suppressã.o do premio, escasseou o 
voluntariado, a ponto de to1'Da.t'·Sé quasi 
nuHo, e não temos a.inda uma lei de l'OCl'Uta· 
mento efficaz par(). o preench imento dos c!a.
ros, forçoso se torna cogitar de recursos, 
estreitos embora, que conciliem o intoro!se 
individual com o inte1•csse p ublico, sem in 
fringir o p1•eceíto constitucional, nem sobro 
carregar o Thesouro com e ncargos que pos
sam pareoe1' pesados. 

Nestas condições, julga. a. Commiss5.o, que 
entre o a1•t. 5• da proposta e a emenda 
apresenbda. ha meio termo que póde ser 
adaptado, accrescentando-se ao mencionado 
artigo o seguinte : 

Paragrapho nnico. Si , porém, o novo alis· 
tamento rea lizar-se em prazo não excedente 
de 90 dias, contados da. data. da escusa, a 
grat!t:lcação d!aria. será. a. mesma. fixada pat'a 
a.s praças que continuarem nas fileiras, sem 
in tet•ru pçã,o. · 

Quanto á primeira. 1mrte da emenda, n. 
maioria da Gommissão continua a opinar 
pela. proposta. do Governo. · 

3a 

At•t. 7." Supp1•ima-se des Le :Lrt igo a p:tl<\ 
vra-annualmente. O m:~. is eomo est<L 

S:J.Ia d:ts sessões, 30 de junl1o de 1903.
Carlos ('avalcaílM . 

,\.Commissão acccit.a. aemcmht; tra.t ttndo·se 
de rnatoria. p t·opria de um,~ lei a.noua, cor~o 
ó a lei do forças, a d{'dncçito · f.lJ f<~.zcr-se, do 
numero de volunta.rio:> alistados do contin
gente n. sortear, fo rc;o&omcnte ha do ser um 
t raba lho :tnnm~l, urn p reparo dt\. pru}Josta do 
Goi'OI'OO quo, sem <lu.vi<la, attcndcrá. ness;.~ 
OC\'tLsiii.!J não só ao numero d•) Yolunt<Lrios 
prnccdo•n tus de cutla. Estado, no anno a.ntcce
t!onte, como ta.mhom á. sua pupulação o a.os 
cl;u•os a prcencllot·. 

4" 

De~~11QUO·SO o :U't. 8•, afim do constituir 
projecto em separado. 

S:t.la da8 scs>õns, 30 do juoho de 1903.
Cw ·los Ca-valcmlli , 

A Commias:Lo acceita a emun<la; trata-so 
de um~ •lisposiç-ão de caractm· _pe1••ua.nonte 
o que cabo ·mdhol' numa lei que t enll:\ 
cs te c arado t•. 

SiLla das Commis~ões, ll de julho de 1903. 
-.J. SQ<tn:s N .:iva, pt·esid~nte.-OUveira VaZo 
[((dl!o, rela.tor.-Rodolpl,o P<1ÜJ<7o; l'edactor, 
- Sow·es dos SCintos, com rcsü·icções . · 

O pr' ·. Jcto de lei que fix~ as força,s de 
terra. pa ra o cxcrclcio de 1904 vem á. Com
missiio de Orçamento pa.ra enúttil' o seu pa
reoor sobre a. emenda do Sr. Deputado Cíl.rlos 
Cavalcanti ao n.rt . 5•, mandando abonar á.s 
ex-pra{'.as que de novo se alistarem a grati
ficação de ~50 r éis. 

O projecto oro questão neste assumpto no 
ll,l't . ,1• é moldado pelas disposições da lei 
n . 247, de 15 de dezembro de 1894, que l'e 
guta o soldo o otapa dos officiaes effectivos e 
praç·as do exercito e armada. Na,s suas ob
servações ultim<tS determina que os volun
tarios perceberão, cmquanto estiycrem nesta. 
qualidade de praça, uma g r lttiticação diaria 
de 125 réis. A~ ,raças, porém, que findo o 
sou tempo de set'Víço, cont inual'em nas ft. 
leiras com ou sem engajamento, pm'ceberão 
a gratificação de .250 réis diarios. 

Trata-se de uma lei permanente feita pelo 
Congresso Nacional, que r eguln. e>ta n.a.teria 
e a qua l se refere o projeeto da lei do forças 
de terra para o exercicio de 1904. Só pelos 
meios regulares poderá ser a.tterad<L a. ta.
bclla. que designa as gratificações para os 
volnnta.1•ios. l~sta. modificação não póde ser 
foitaem virtude de uma emenda a uma. lei 
annua. 
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Esta. sim}Jles pondomç:lo é sufLlciente para 
so apreciar o merito d<t emunda. A' vista do 
exposto, ú a Commissão de Ül'C:•uucnto de pa
r ecer que a. cmeu~.h~ ao art. 5• não }Jóllo ~er 
a.pprovada.. 

Sa!:J. das Com missões, 17 do julho de I 003 . 
-Francisco Veiga, presidente in terino.
Galeão Carulltaf., relu.tot· .~F.-al!cisco S<i . 
L1ul"indo I'ilta , - Ul·lmao Santos, 

N. 91 - WO::J 

Att/.or i.z-c! o P oder E.;;ecHiiw a aúr i1· ao .lli
nistcrio ela li1Clustrie~ , VitlçcTo e Oúl'crs I 'H · 
bf..:cas, o criJI.litO c:cll't/Ortlilllo·io c/(] dis 
4:538$6~0 JU!ra attender ao pagamento 
dos venct l ilentos que competem aos ell[JG· 
nheiros CX!elano Ce.<a1· de; Campos e JosJ de 
Napotes Teltes de Jf.Jne:;es, directo1·es ()<!· 
~·o.es , e José .Di~<ti.~ V illas Boas, dú·ectOJ' de 
secçao d a Secretaria do Mesmo 11fini $l e1·io. 
no periodo ele 12 de agosto ('. 16 d e oHtHbro 
de1.902 

Por acto de 12 de a.f;'osto do anno pas
sado, o Governo exonei:ou aos engenheiros 
Caetano Cesa.1• de Campos e José de Napole3 
Telles de i\Ienezes, directores geraes, e José 
Diniz Yillas-Buas, .dh·ector de secção, t <>dos 
da Secretaria do l\iinisterio da Indnstria, 
Viação e Obro..~ Publicas . 

Cedo, porém, reconheceu que o motiYo 
que servil'a. de fundamento a esse acto de 
rigor, absolutamente não a.tt iogia aos ·fuuc
eionarios em questão, e por isso não dlt
v idou r•e_pa,L'ar a injustiça que comroottc ro., 
reintegrando-os nas funcções de que os 
privara. 

Julgou mesmo o Governo, e com to:lo fun
damento, que aos ditos fuuccionarios compe
tiam os vencimentos corre.~pondentes 11.0 tem
po durante o qual se acharam afastados 
dos cargos, tendo em vista a ·natureza do acto 
que os roempossara nelles. Ma.s succedeu 
q ue a. imp~rta.ncia desses vencimentos , con
signado na. l ei de orçamento, teve de ser 
abonado aos funocionarios qu~ interinamente 
exerceram· as funcçõas dos demittidos, de 
fórma que estes, qua.ndo reintegrados, não 
tiveram verba para seu pa~amento . Pede-a 
agora o Sr. Presidente aa. Republica em 
Mensagem de 23 do passado. . 

A Commissão de Ot•ça.mento, em vista do 
... que vem narrado, concordando, como já 
disse, com o mod.Q de entender do Governo, 
de quo aos funcciouo.rios, de que se trata, 
assiste direito aos seus1•efe1'idos :vencimentos, 
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.~uhmc~te á apreciação da Ca.ma.l'a. o seguinte 
projccto; 

O Congresso Na.cional rosoln~ : 

Ar L. I . o Fie<t o Potler Bxocutivo n.utori
za.do , a. n.brir ao i\finistorio da Indu~tria 
Viação e Obras Publicas o creuiLo cxtraor· 
dirmrio de 4:538$640 pJ.ra attcmlcr ao p<tg:J.· 
monto dos vetJcimcn tos que oomp;}t cm aos 
cngenlJCiros Caetano Cesu.r de Campos c Jo,;ê 
de Na.poles Tclles de Menezes, dir·octoros 
gor aes, e José Diniz Villas-Boas, <lit·e.:tor de 
seeç5.o ela Secrcc:~ri;t do mesmo Ministorio, no 
}>Briodo de 12 de a.;;< ·:sto a 16 de ou~abrv de 
1902. 

Art . 2.0 Revogil.m·.~c a • tlispo~iç.õns mn con· 
t i' i\l' ÍO, 

Sala das Gommissõo.>, li tlc Julho ''" wos, 
- Frm1cisco '' eiqa , pl'usidonto. - UJ'ÚII!lO 
Santos .-Lt.<HI'ÜJdtJ I 'i/111. -UIIh',io Cm·wcllru/., 
- Francisco Sá. 

,· 
EXPOSI ~::i.o A C~UE SE R El' E RE O PARECEI!. 

BUl'l{A 

Sr .. Presidente da Republica- O:s func
cionarios desta Secretat•ia. de Estado, engo
nheiros Caetano Cc:>a.t' ele Campos c José de 
Na.polcs Tclles do l\Icnezes, di1·ectores ge
raes, e Jo>é Diniz Villas Boas, director de 
secção, exonet•ados por netos de ago~to de 
l'J02, teem direito a rocobet· a. lmportil.ncia. 
dvs vencimentos correspondento3 a. esses 
ctt rgos, pJr t erem sido reintegra.t.Los em ou
tubro do mesmo anno. E poPque 1,ivol'am de 
ser page>s com os r ecursos da pt•opria. verba. · 
- Pessoa l - os empregados quo os substi
tu ira.m interinamente, é de necessidade, para. 
occorror a. semelhante degpeza., ctue o Con· 
grcsso Nacional conceda a oste ministerio o 
credito oxtraordinario de 4:538$64D, as.qim 
discri.minado : 

Dous direcwros geraes, venci
ment os de 12 de a.go',ta a l6 
de out ubro de l 90t, á. razão 
de 9: 000$ annuaes ......... . 3:241$396 

Um director de secção, Yeu ci-
mentos idem idem, <.t l'a zão 
ue 7:200$ a.nnnaas .... , ,, .,.. I :296$744 

Tota.l.. . .. . .. • .. • • 4: 538$!340 

Capit:J.l Federal , 23 de junho de 1903.-1 
L cJ.UI' O Severiano illHll er. 
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N. 92-1903 

At!!ol·i:;a o Podei' Executi·ço a ((b1·ú· ao Jlfinis
tei·io dtt .Jusliço. c N e!focios Jntel'iol·cs o 
c1·edito especial de 50:000$ pa1·a atwiliew 
a cotnmissclo incumbida de M'{J~nizar o Te1·· 
ceiro Con!JI'CSSO Scientifico /,atino Americano, 
a 1'ettnir-sc ne.~ta cida,Le em G ele ago.;to de 
1905, e dá outras·proJ)idenci'tS 

O St•. Presidente da. Ropu!Jiica, em men
sagem do 6 do corrente, ex.põo que, ao 
cncerl"ar-sc om 1001 a segunda. reunião d-> 
Congresso Scientttlco Latino Amoric<mo l'ea
lb:ada em Montovidéo, o nosso Governo foi 
consultu.do sobro si lhe :::oria. grato que a 
torcoit•o. rennião ('On\'nca.da p~ra o a.nno u() 
1905, si ellbctuas.~c ncsttL c idade. 

O Govor•no respondeu affi t•mativ;\mantn, c 
mu conscquencia. disso a. commissão compe-
1entc desi~nou o dia 6 d3 agosto dlS:>I} an no 
para a. reunião, tendo a.ppt•ova.do o mgula.· 
mento para a c:lir.1cção dos tra.b:1lhos o toma.d J 
as domais pt•ovi<ioncias necessal'ias. 

·Na ímpussibilirladc, porém, dn le,·al' a 
ctr<~ito a. condigna installa.~ão do congresso o 
su~~o o1·ganização som um auxllio dos cofres 
publieos, solicitou do Governo o este a.cquics· 
ccu em pedir ao Congresso Nacional a quan
tia de 50:000$ dcstioàda. :t es>te flm. 

Além disto. ainda. o Sr. Ministro da. Ju.stlçl. 
e Negooios Interiores ponderou ao Pre
sidente Msta. Commis:>ão a. cunveniencia do 
sct• facult1Hlo o p:>rte gl'atu i to pnl'a a. ·cone
spondencia postal c tclegraphica. do Con. 
gresso, assim como concedida. a im pl'Jssão 

. ta.mbem gratuita dos seus tntbalhos na Im
prensa. Nacional. 

A Commissão, ·tomando na devid<~ consi
deração o que acaba (,)e ser exposto, o com
pr•oroisso tomado pelo Governo, e bem r~ssim 
a noce..-:sidadc, em vista deste compromisso, 
de ser o Congl'OSS'I condigna.mfmte ins·.n.llado 
entre nós, olfereco á. consideraç.iio da Ca.· 
mlra. o seguinte projecto: · 

O Congresso Nacional dGereta: 

Art . 1. o Fie:~. o Poder É:t~eativo autot•l
zC~.do a abrir ao Minist':lrio da Justiça o Ne
gocias In teriores o Cl'edito cspooial de 
50:000$ pa.ra. auxi.liae a commissão incum
l>ida de organizar o tercai ro Congra.oso Scien
iitlco Latino Amorica.no, na installa.ção c or
ga.niza.ção do dito Congresso, na rAunião quA 
tem de efl'ectuar ne~ta cidade om 6 d.e agosto 
de 1905. 

§ L o Est} auxilio sorá p;.•estado por par
cellaa, a juizo do Gover.rio, á. wediàa. que se 
forem estas tornando necessarias. 

Art. 2.o E' f ;culw.do o 'pot•tc gratuito 
pa.ra a. correspondcncia. ta.uto po.~tal como 
telegl'n.phic\ do mesmo Congr.:Jsso, e b)m 
assim sGrito mandados imprimi'.· tambem 
""t'atuitament" na Imprensa. Nacional os re
~pecti vos tl'a.ba.l h os. 

Art. 3.o Rcvog:~m-so as dL~posições em 
contrario. 

Sara. das Comtni;sõc>', l7 dé julho de l90:i. 
-1•'1-<mcisco Veiga, prosidoote. - U1·bano Srm
tos .- l.aw·indo Pilla.-GateilO Cal'r>allw.l.
Fm ncisco Sá.-.'tni~io de .-1bnm . 

EX?OSIÇÃO A QUI·: SE REFERE O PARECEI~ 
SUPRA 

Sr. Pl•.:Jsidente da Ropuhlica,- .\ 1) cnccl'r<U'· 
se em ·março de !831, na cidtLdo 11o Monte
vid~o. a segunda. r~uniilo d~ Con~t·~sso ~icn. 
tiftéo Latino Amet·rcano, f01 o l.\Ilntsterro das 
H.c·!ações B~doriorcs consultado pelo mesmo 
C•>ngre.'lSO, por intcrmodio ria Legaçã.o. B~a
zileit•a, si seria. gt·ato il.O Governo Bt•az!lcn•o 
realizar a t er•coii•a l'Junião no Br·azil. A ta.l 
consulta rospomleu amema.ti vameuto o Mi· 
nisterio das Relações Ext.oriorcs . 

Em acto continuo, na Sfssão do 3l de março 
da.qucllc o.uoo,foi resolvhlo pelo Segundo Co!!
grcsso que a pt•mdma reunião se étfectuaria 
no Rio de Juaciro, nos mezes de inverno de 
1905, Rendo cncarl'egados da organizaç.io o 
marq uez de Paranagmí., como pre~iden te, e 
os Dr·,; . Antonio do Paula. F1•citas, Henrique 
Guedes de Mello, Manoel Alvaro de Souza. s,~ 
Vi:~.ona Domiogos Sorgio de Carvalho, Ma
noel Vlctorino Pereira, João Barbosa Rodri
o-ues o Alfredo Lisbo:1, OX'-membros da Com· 
~1issão Central de cooperações no Brazil para. 
o Segundo Congresso, scnd:> que os cin~o 
ultimas foram ta.mbom os delegados brazl-
lairos nesse Congre83o . · 

Acommis ão, assumindo a direcç.>io dos tra
balhos, org .. nizou o l'egularoent? ~o . Ter 
ceiro Congresso,creou as sub·coromtssoes para. 
os r 0spcctivos tra.l?alhos, e, em reunião plen"' 
ul t imarocnts rea.liza.da, deu por conclutda a 
commissão directora, incumbi(la de provi
dencial' sob1·c a execUção do l'Oferido regula
mento,dc modo a. c1u~ o Te!·ccit•o CongTe8so se 
effectue em ô de agosto de IGO'> . O Brazil va.e 
empenh(l.l'·So, pois, em um certa.r~1en altc
men to s~ielitifico entre as na.~ões latwo·a.me
l'icanas, do qual sómente lhe poderão provir 
vantagens e utilidade . . _ . 

Não podendo, porém, a. comintssao dn·e
ctora. prescií:llir do auxilio dó Governo 
Foder;\[ para. conscguil' a. rea.lizaçã:o de tão 
elevado commettim~nto, solicito. deste Minis" 
terio uma subvenção de 50:000$, que diz ser 
necessnria para occorrer á~ dc;:;pezas de in· 
stallação o organização do dito Congresso 
Scientitlco. 
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A' vista do exposto. lembPo-vos a conve
niencia de solicitar-se do Congresso Nacional 
o ct•cdi to de 50:00U$ p:.\l'a tal1i m. 

Rio de JJ.neil'O, 6 de julho de 1903.
J. J. SeabJ•a. 

N. 93- 1003 

Aulori.;;a o Governo a despender, pelo kiínis
te1·io da Industria, Viaç@ e Obtas Publicas, 
at.é a quantia de 200:000,~, incllhsÍtM os 
50:0008 cr>nsif!Hados no art. 22, n. X, da 
-lei n. 957, de 29 de d-::zemb1·o de 1902, 
·COlll a Erx;posiçrTo Internac~onal ele Appr(
·J·elhos a Alcoot, promovida pela Suci~dade 
Nacionat de Agl'icultt~ra sob os auspicios do 
Oovm·ilo, a 1"eaU::a1·-se nc.<ta Capital, e clti 
.outms p1·o v id encir!s ; c01n pw·ece1·es das 
Connnis8ries de "·1[11'icullul'ct e Industrias 
Connexas <J de Orçamento 

A' Commissão de Agricultura o Indm;tria.s 
-Connexas fui pre::;ento uma. representação da. 
Sociedade Nacional de Agricultura., que est<L 
empenha.da. p:~trioticamentJ em promover 
nma Exposição de Appwelhos a Alcool, nesta 
Capital, sob os auspicios do Governo. da Re
publlca, com o fim de vulgarizar-se no paiz 
a. ~pplica(,:ãO lmlu~tria.l do alcool - producto 
nacional - como succedaneo do kerosene -
producto esb·angeiro. 

Nessa rapresenta.ção a Socied:tde Nacional 
-1e Agricultura. pondera sei' iasulliciente a 
verba. de 5:.1_: 000$, coasignadn. na lei or·ça.· 
montaria . YJgan•e, para a J:ealização con
:digna da Exposição,e solicita o seu augmento, 
_deixando ao alto cl'iti:leio do Po1et• Legisla
tivo a determinação da importancí.a. 

Justificando o pedido, a Sociedade sl.lienta 
que, tratando-se rle um cel'éamen int.elra
mente novo, a.inda não ren.Uza.do entre nós, 
-e que, em outros paizes tem sido elevado a 
e-lfeito directa.mente pelo Governo, parecia
lhe sufficientc a verba concedida no orca
manto; mas, iniciados os trabalhos prepara~ 
1•atorios, sempre de accordo com o Governo, 
·surgiram emba.raços e despezas não previs· 
tos, quo a pratica voiu tol'nar conhecidos. 

A Commissão, depois de exa.minar e estu
dar o assumpto com o carinhoso cuidado 
-<}Ue lhe merecem as questiies relativas á 
agl'icultura nacional, e de ouvir préviamente 
o honrado Sl•. Ministro da Industl'ia, Viação 
·3 Obras Publicas, cuja solici tudG patriotica 
·em pl'omover o bem publico constitue pode· 
1·oso incentivo para ; ~ Sociedade Nacional de 
Agricultura pt•oseguir no grandioso empre· 
hondimento de encaminha;o a. s oluçã.o do 
problema assucareiro: 
. Considerando que na Allemanha, França, 
.~elgicl, Estados-Unidos, Republica. Argen· 
tina., nos pa.izcs, em summa, onde cxisk um 

departamento de agl'icultlll'a, p1·a.ti ~amente 
organizado, os cert•1mens ag1•icolas e indus
tria.es, de~tinado,; a encami n!Js.r• a. solu,•iio 
das cris~s economicas e u.mpara.t· a lavoura, 
são iniciados e tlirect;uuente promovidos 
pelos governos, que não puupam esforços 
nem sacrifidos pocuniarlos para. consegui· 
rem o seu clesideJ·atum; 

Comiderando que as Jespozas feitas ootn 
as expo3içõe3 a.gricvlas e indu:-:tt•i:)cs, longe 
de s<.<I' improdllctivas, abrom no\•Os e lar~os 
horisontes á actividade das dasses lab<Jl'iosa.s 
e incrementa a l'iqueza. pa.rticulat· e a pu
blica; 

Considot•ando que a Exposiç:i o do App:J.
relllos a Alcool e o CongJ•esso Indu.;;tri<ll a. 
rea.lizarcm·se concomitt mtemcute nesta. Ca.· 
pita.l, vulga.rizandu os pt·ocessJs do f"bl'ico 
du alcool-ma.is recente~ c aperfeiçoadps c a. 
sua applicação lntlustria.l-- como oleuwnto 
illumina.tivo, c;~lol'ico o forÇ:. mokiz;-tr•a~•ito 
incstima.veis V:.tntagens á. lavoura da. c<~.nna. 
e á in!lustria du alcool, qtt<l cvns titucm abun
dante funte da riqueza do val'ios Estados ela. 
R~pllblica, podenuu prodttzir uma re\·olw;io 
benefica de prosperidade geral pela substi· 
tuição do atcool inl!us~rial brazileiro ao ke
rozene importado do csr.rangeiro ; 

Consilleran..lo ttue, uil.u se cuuhecondu a.o 
cm·to o orçJ,mento da.s despoZil.S, não ha. in
conveniente em fixar-se na l !Ji o ma.xirno do 
credito a. SOl' concedillo pelo Go verno ; 

Considerando mais que, pa.1•a anim<tr o5 
expositora~ e fltcilitar a propaganda peb. 
acqtüsil,~ão dos apparethos expostos, convem 
isental-os completamente tle imposto:,; n;J. sua 
entl'ada: 

A Commissio de Agl'iculturi1 e Ind zz,;k ias 
Conuexas propõe o seguinte projecto de lei: 

o Congresso Nttciona.l decr eta.: 
At·t. i. o O Gover·no é aut01·izado a de, pen

der, pelo Ministerio tla Industria, Viação e 
Obras Publicas, até a quantia de duzentos 
contos (200:000~). inclusivo os ciucoenta con- · 
tos de réis (50:000$). consignados no art . 22 
u. X, da lei n. 957, de 29 de dezembro de 
1902, com a Exposição Internaciona l de Ap
puelhos :t Alcool, promovi Ja pela Sociedade 
Naci.ona.l da Agl'icnlt.nr.J,, sob os auspícios do 
Governo, a qual dever·á realizttr-se nesta Ca
pital. 

§ 1." As despeza.s. autorizada-s CC)mpr.e
hendem: 

a) o aluguel e a adaptação do edíficio ou 
edificios em que realizar-se a oxposíçiio, e, 
em geral, as que furem relativas á installa· 
ção o funccíonamento da mesma e do Con
gresso ladust1•ial que reunir-se concomitan
temente; 

b) a acquisição dos apparelhos que forem 
julgados nccea.'*l.rios ao bom oxito da esp<J-
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sição c cujos falH•icantes não concorrerc:m ao 
ccJ.•tamen ou não quizerem fu.zel-o por conta 
propria; 

c) a publicaçl\o dos tralHllltos d:\ exposição 
c do congi'csso ; 

d) a publicação das memoJ.•ias que, por 
de!ibet·aÇ<'í.o do Congresso Industri:Ll, forem 
julgadas importu,ntos o ntois para o re~ul
tado pro..tlco da propaganda ; 

e) os prcmios a sJ:)rcm di.~tribuidus com ss 
e:otposituros; 

f) (iUUüSClUCt' díspentlios que a Sociodado 
Naciun:~l du Agricultura julg<tr indispensa
veis-com a.pproYação do Oovct•no. 

§ 2. o São isentos de todo e qualquer im
posto fc!lel'al, ~em rcstricção alguma, inclu· 
sive expcdiQnte o armazonagem, os appa.
t•elhos a aleoul- Productul'cs de luz, calor 
o forç" motl'iíl- flUe entrarem no paiz, des· 
paclmdos com o -visto ela Sacicdaclc Nacion<tl 
de Agricultura, para a Expositiio, qualquer 
q ua s~ja o ~eu de.~tino ulterior. 

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

Sala das sessões, 26 de junho de 1903.
Ignacio Tosto, prcsidente-rehtor.-Reosuças 
de Cm-valho. - Frrmc;'sco Vicente Rulc<To 
Viarma. - D1·. Domingos Jlascarenhas. -
Teixeira Braudtío.- Christ.iao Cn1z, 

A Commi>s[o de Orçamento. adaptando as 
razões expostas pela Commissão de Agricul
tura. o Industl'bs Conncxas, julga de van
tagem publica a a pprovação pela. Cama!' a do 
projecto apresentado lJOl' ossC~ Commissão em 
solução de um requerimen~o da Sociedade 
Naciomtl de Agricultura. Si bem que não 
esteja. convencida de que as condições do 
Thesouro H~ja.m b1Rbnta pm~1181'as p~wa. o 
Poder Legisllttivo se dispons<Ll' (la mais se
vel'a parcünonia na autorização a dispendio 
dos dinheiros publicas, entonde comtudo que 
não se deve mgatear o auxilio sollieitado em 
favor do um tentameu, do qual podem re
sultar reaes beuetlcios á índust1•i:t a.11suca.1'eira 
do paiz. 

São assil.s conhecidas as condições preca
rhs em que, de ee1•to tempo a esta.parte, 
se debate oBta outr'ora prospera industl'i~ 

·nacional, geradas não·só da grande concur
rencia estrangeira como do exceEso de pro
ducção uo seio tlo nosso prop1·io paiz. Visto, 
portanto, que hojo, com este tentamen, se 
nutre a esperança de dar largo consuma a 
um dos seus productos, com a vulgarisação 
de uma nova applicação do mesmo, justo é 
que os poderes publicas concorram com um 
auxilio destinado a proteger essa vulgari
zação. 

Al4m disso. não se trata. de um auxitio 
directo, cuja vantagem é de ordinario duvi
dosa, mas de um auxilio indü'ecto, em que 

a fraude é irnpossi vel de ser introduzida E 
ch•cum~cl'ipta ~ nm periodo de tempo Pelatl
V<J.rnento peQ uono ; não fie cogi t:\ do um s a
orificio do Thcsouro, importando çm gra.nde 
quantia, mas de uma dcspeza. que de <tntemã:o 
se pódo co.lculat• não se1•á desmedida o de 
certo corrc.~ponderá â.s vantagens que a ex
pel·iencia promottc. 

Em vista. do exposto. a. Commissão do Or
ç~tmcnto d1L sen apoio á a.ppl·U\-açãu do pr>o
jecto dtt. Commissão de Agricultm•a e Indus
trias connexas. 

Pens~-., porém, que o § 2> dJ al'i. I o J.o 
mesmo projecto excede o que se prctentle 
com a mcdidn., além de introduzir em nossa~ 
leis a.clun.neirü.s uma oxcepção pcl'niciostl á. 
boa marcha do serviço a.lfandegal'io. 

Propõe, porta.nto, a Cornrnissão quo elle 
seja.siiU.Stituido pelo ~eguinte: 

PJ;!waiece em favor de todos os n.pparolhos 
destinados à exposição a isenção eonccdldtt pelo . 
§ Zl do art. 2° das Disposições Prelimina.toes 
da Tarifa, incluídos direitos de expGdiente 
e armazenagem .. 

Sala. das Commissões. 17 de julho de 1903. 
- Fnmeisco Veiga, presidente. - UYbanc 
Santos. =--Law·indo Pitta.--'-Galecto Can;alhal. 
-Prancisço Sâ. 

N. 94-1903 

Parece1· soore a emenda offeJ·ecida na 2a · 
discusstTo do 1n·ojecto· n . 16 8, de 1902, que 
autodza o J>oder Executi'Vo a o.b?'i~· ao llii
nistedo da Fazenda o credito de 4:482$500 
supplemenlm· à ve?-ba n . 10 do art , 23 da 
lei 1t. 834, de 30 de dezembao de 1.901, 
para o abono de sestas e se·rões a que teem 
direílo ns operm·io~ da Casa da MoedrL 

Ao projecto n. 168, de. 1902, que, Clll vir· 
tude da mensagem do Sr. Presidente da 
Repttblica, autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 
4:182$500, supplemeotar â verba n. 10 do 
ar.t. 23 da lei n. 834, de 30 de dezembro d,e · 
1901, para. abono das sestas e serõos a que 
teem direito os operarias da Casa da Moeda, 
foi nfftwe11ida emenda a,11rescentandn áquella. 
quantia a de .2:100$ para o abcmo do pessoal 
da. d\recção e fiscalisação das sesta~ e serões . 
dos operarios do referido estabelecimento, 
sendo a Commissão de Or çamento de pa.recel' 
que es~a emenda. não seja aceita, pois os 
funccionarios a que ella se refere teem o r· 
denudo e gratificação, não são operariJs e só 
a estes, pelos regulamentos em vigo1', cab~ 
o dlrei to a sestas e serões. 

Salu. das Comrnissões, 17 de julho de 1903,. 
- Francisco Veiga, presidente e relator.
Laurindo Pitta.- Urõano Santos.- Fhmcisco . 
Sá.- Galeão Carvalho.l. 
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E~rE?\DA A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Acct·cscento-~e o11tte convier - ~: !00$000 
para o <Lbono a•> pe~soal da. direcção c fiscrt
lizaçiio de sesta,; e serões dos opc:rarios da 
Casa da Moeda. sendo assim distl'ibuido : 

Thesoureiro Antonio Gomes 
Pae~-- ••.•...••.••• , •••.•. 

Fiel José Gomes L'n.0s ...... . 
E8ct•ipturat·io Jeronymo :\Ia

ximo Rodl'i.~·ncs Co!'dcir._. ... 
Continuo Amorh:o de Ft·anç·a 

Xavier •.........•.•...... 
Fiel da. balança Antonio Oscat· 

da Motta ..•••. , ......... . 
Porteil·o Lydio Bat·booa ....•. 

Tott\1 .......•••••.• 

600.$000 
·100$000 

300:)000 

200$000 
~oouooo 

2:100$000 

Saiu das sessões, ll de noYeni bl'o de 100.2. 
~Yr:lson de Y<~.<coHCcUos, 

N. 95- 1003 

l'a/'ecer sob;·e o. einenda offe;·ecida ~u' ,'Ja d-is· 
cwssl'i'o do p;·ojecto n. 141J, ele 1901., que 
it~stitue reg;'(!S pnm o esto.belecimenlo de 
Emp•·ezas ele Annazcns Geraes, dete;-mi
nando os dü·eit os e as obtigações dessas 
emprezas 

(Vide projecto n. 146 A, ele 1901) 

Foi pl'esente á Commissão de Orçamento 
a emenda olferecida. a.o projec to n. 146 .\, 
de 1901, pela qual se manda IJUC em todos 
os Esta.dos em que se ftmda.rem armazens 
geraes haverá um fiscal nomeftdo pelo Go
v erno, percebendo os vencimentos de 7:200$ 
annuaes, pagos rdos coft·es da União e, de: 
pois de OJ~;amina.1J. e discutida o. mesm11 
emenda, pal'ecc :1 Commissão que ella não 
deve see appronida, não só por não parecer 
necessaria, attenta a naturezll e mecanismo· 
dos armazens geraes, a fiscalização do Go· 
"Verno, como parque importrt a cren.ção de 
ma!s esse;; empregos em não pequeno au
gmento da. despeza publica. 

Sala das commissões, 17 de jL~Ibo de Hl03. 
-Francisco Yeiga, presidente e relator.
Laurindo Pirta,-UTbano Santos.- Francisco 
Sà. -Galeito Om·valhaZ. 

Emenda a qae se ?'e(eJ•e o porece•· supm 

Onde convier: Em todos os Esl;ados em 
. qtte se fundarem m•ma.zens geraes haver(~ 
um fis~al nome~tdo pelo Governo, percebendo 
os vencimentos de 7: 200$ annliaes, p:.tgos 
pelos cofres dn. União . 

Sala das sessões, 26 de junho do l903 . .:.... 
Bricio Pilho , 

Vol. UI 

O Sr. P .. esiclente-Tenrio dado ct 
lwt•a,. de~ignu p~u·a amanhã., '' seguinte ordem 
do dra: 

Y ?tação 'do proj ccto n. 115 A, de HJO~, 
eq_mpar<~ndo em vencnnento:; o pao-il,dor e 
fie\~ da pagaclori<~ do Thesouro Fo•.l;r~l a os 
tho~oureiros e fi.cis ,La Caix;t de Amorti· 
zaç·ão (3" diS:·ussi.io) ; 

Vvtação do prl.ljecC!J n. 41 A. de 1008, aa
torizu.n,lo o Governo a ~.bd t•, pch ~iin i:;tcl'io 
d<\ F<tZ.O!Iri<L, o credit•J extL·;~o!·dina l'iv rpw 
Pt'!Jciso fõ1' ·]Jal'a pagamento a D. Amanda. 
Dolot•ns Pitham, viuva tlo c:'.pitli.o Guilhet•me 
.Jns~ Pitha.m, rln moi o soldo qnc lho (\ 1lr.vi •i LI 

(::l'• di~cn~sltu) ; 

Votação do projecto n. 185, de 1001. a.uto
riza.ndo o Po•ler Exceutivo a. p:tg:'.r ao D1•. 
Alvaro Mot•eü•:t de Ba.t•ro:> Olivcir;t Lim;\ 
os seus ot•dena.rlos lle magiskado em übponi· 
biltdade, abrindo o nccessa.I'io crudi!.o (3" tliS· 
cussã.o) ; 

Votação do peojecto 11. 78, de 190:3, rG
dacçao do additi v o dosta,·ado da .2• discussão. 
do projecto n.2G\J,,de 1902, crmtndo, no corpo 
de pharmaceutico do exercito, o posto de co
ronel-pharmaccutico, em obsel'vancia ao clis
posto no art. 85 da Constituição dt1. Rcpublicn. 
(3• discussli.o) ; · 

Votação do projecto n. !G5, de 1902, 
mandando contar aos offici':l.:Js da arm;ttla , 
como tempo de serviço, p .lra o clfcito ela 
reforma, o em que pcrtcncct·am ao extincto 
Collegio Naval ou o em que frequentaram 
o curso de pt'cpat•atorio.> a nnexo â Escola 
Naval, com parecer favoravelLla. Commis~ão . 
de Marinha e Gncrra. (L" discussão); 

s~ discussão dll pl'oj~cto n. 146, de IQ02, 
declarando que o te1•reno s ito á pt'ai,'U. Qninze 
d(} NovcmlJro, de Flori<Lnopolis, no Estar.lo 
de. Santa. Catll.n.rina, onde exhi iu o howicio 
dos padres da Companhia. de Jesus, per tence 
ti. igreja matl·iz (la. parochia de Floriano· 
polis; 

ga discussão do projecto n. 71, de 1903, 
autorinnd.J o Poclcr Executivo a abrir ao 
Ministerio d<t Indust1·la, Viaç~o e Obras 
Publ.cns o credit.:> do 25:000$. supplomcn
t ltr á snb-consigna.çã.o denominatla- Consi
gnações do ar f, . 313 do re~ulamento-perten
cente a.o maoerial dn.s estações da. ta d ivisão 
d.a verb:1 4a do art. 2 1 da lei n. 957, de ;~o de 
dezembro de HIO:Z, 

3• discussão do projecto n. 303, de 1902, 
autoriz'lnilo o Poder Executivo a abrir ao 
Mlnisterio da Fazenda o credito extraordi· 
nn.rio de 254:400~10, para oxocuçã.o da sen
t ença do Supremo Tribunal Feil.eral qne eon
demnou a União a pagar a Cunha. Paranhos . 

36 
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. & Comp., o principal, juros da, móra o custas 
.do processo pelo empt•ego, . us::> c gJso ,; u
rante 16 mezo3do paqueta I'amh]Jb<!; 

3a d i~cussão do projecto n • 27 3 A, do 1902, 
. rest.abeleccndo no .Museu Nacional o lagar 

de naturalista ajudante daSecçã.o de Zoologia, 
equip2ranrto-o. para todr s os effeit os, a os 
dos :tssisten te3 da. re f"Jridtt repartição e dando 
outr<~.s pt'..JVidencia.s .. 

Lovanh-sc a. sessão ás 4 horas da tarde • 

asa SESSÃO EM lS DE Jt1LHO DE 1903 

T'1·esidencia do 8r, l'm~la Guimariics 

Ao mcio-dii~ pt•occdc-s.1 à chama•b, ~t que m:Lra 0:) otlicio n .8:3, d) 1 t dJ cil~l·ontc.-A 
·1•espondemos St·s. P<tul<t Guima.L'ães, Alcn· quem fuz :~ roquisiçã.:>. (A Commissão de 
ca.r Guimarães, Thomaz Accioly, Joaquim Orça.~ento). 

· Pires, A ll rc li o A mor i m, Hos11nnah de O li· 
· veíra, Antonio B:tstos, Roddgue3 Fernan- To!e.~ra.mma : 
des, Thomaz CaY;tlca.nt.í. Etlua.rdo Stud:trt, E:nuo. Sr .. I• Secrchr io da C<l.mara dos 

.Gonçalo Souto, Tavares de Lyra, Fonseca ~ Deputados-Rio-Pra.~·a. dt\ Republica., 18 de 
Silva, Wall'redo Loa!. Teixeira de S1i, Af- jullio de 19):3.-Communico V. Ex. que dc 
fonso Costa, Bricio Filho, Angd:> Neto, Epa.· vida enfermida'le. me obrig.t guarJ·w o leito, 
.minondas Gracintlo, Felisballo Freire, OH- continuo n'\o pJder comparecer <i~ sessõe.s. 
veíeu. Va.lladão, Loovigí:do Fiiguciras, Dul- Sa.uda.ções.-A.rthw· Torres. 

_.cão Vianna, Augusto de Freitas, E1lnat'do Ra-
mos, Paranhos: Muntenegro, Rodrigue3 Sal- Requel'imento : 
!lanha, Mol·eit•a Gomes, José llfoojardim, Do engenheiro José Napoles Telle3 do Me-
João Ba.p~i~ta, Gtdviio Ba.vü~t·1 • Lwriutl.o nezes , pedindo que seja. autoriz>:uio o Go· 

. Pitta, Julio Santos, Iümrique Borges, Mau- verno a rever o proceilSo de sua a posentado
·t•icio <](} Abr0n, Cat•Ios Tebwira Brandão, ria no sentil!o de sel' ella melho rada, nos ter
Viria.to Mascarenhas, Joã:> Luiz, Rib3iro mos da. lei em vigot·. - A's Commissões de 

. Jnnqueira, Astolpho Dtttl•a., Carneiro de Re- Fazenda e Indnstria e de Orçamento. 
·zcncle, Bueno de Paiva, Antonio Zacharias, 
Calogeras, Carlos Ottoni, Manoel Fulgencio, o Sr. Oliveira vaila<lão (') _ 
i{ogueira, Lindolpho Caetano, Galeão Cat'· Sr .. Pt•esideot e, v. Ex. c a camara d\'.ve m 
va.lhal, Moreira d.a Silva, Bet•nardo de uam- b d d fi 
põs, F.rancisco Romeit'o, Valois de castro, . est-Jr !em ra os e que no m da legislatur a 
Rebouças de Carvalho, Costa Junior, Fer- passada se travem entre as duas ca.sas do 
nando P t•estes, Miranda Cha.ves . Paulino Congresso uma esp~cíc de dnello sobre o 

· ~ · projecto l'elativo a montepio . 
Cat'LOS, F1·ancisco Malta, Candido Rodrigues, o Senado pretendia que 0 projccto ini~ 
Berol1.l'do Antonio, Aquino Ribeiro, Lindol- cia.llo naquella Chsa. oru. 0 que molhol' con
pho Sert·a, Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, sultava os interesses do fisco e dos contri~ 
Germano Hassloche.r, Jarnes D11rcy, Domin- buintes; a. Camara a seu tumo entendia que 
·gos Mascarenhas, Vespasiano de Alhuquer- o " l'vJ'ecto anuí elaborado pelo no;,so illustre 
-que e HomC~m de Carva.lllo. 1! " collega o Sr. Rodotpho Pl\ixão ~ra o que 

Abre-sa <\sessão. melhor consultava essas interesses . 
E lida e sem debate approvada a acta da Ficou prevalecendo o projecto da Cama.ra. 

· sessão ante;!edentc. Submettido, porém, (l sanccão, o Sr . Pre-
sidente da Rcpub!ica em da:a de 3 vetou-o 

Pa.ssa-s3 ao expellicnt9. e as ra.zõe.s justificativas do 11 eto si.o as se-
o Sr. Alenca r Guim.arães (lo guinte3. que peço permissio á. Catuara par;t 

.. Sec1·etm·io) procede á leitura do seguinte let•: « O montepio obt•igator io do.~ empre
gados publico> civis d:t Uuião foi crea.do em 

Offi.cio: 

EXPEDIENTE bases tão insufflcientes e fra.geis que, em 
menoB do um decennio, seus deficits crescentes 

Do Ministorio da. Marinha., de 17 do cor
·l'l'-nte, sati~fu.zendo a requisição desta Ca-
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n.mea.ça.riam de pesados o1ws os cofres 1m- pwticula.nmmte, lhe perJ<ic o facto de ter 
b!icos. Na~ cit•cumsta.ncias actuaes do paiz sido obrigado a nií.o leva. e om c·.:mtn. c8ta cir
alão sor<L de bem aviso dcsfalca.t· a rccJita cumsta,ncia. 
gera.! com a ct•cação de renda especial dcsti- I-Ia muito (luc so cogit:.t da noce3sidade de 
nada ao serviço de JWtBlios, como faz o pro- crcn.r-sc uma. VCl'ba de r .1presentaçiio pM':J. o 
jecto ». Presidente da. Cama.ra,, itlé ~ esta. que tem 

A C.ltn:tra, Sr. Prcslúcot), ainda não se sido levantada em succe3;ivas legislaturas. 
pr·onuociou sobJ'<l esse deficit e parece-me Diz o or<odor que a. Camara conhece o 
que lhe cumpl'C fazel-o, p:.t~'a sa,bcrmos o que gr<J.nde numero llo dc;;pez 's úe representação 
,~e deve re3olver em rel:tção <~- o.>tc as.~umpto. a. quo é forçado o seu P residente : clle é 

O que 11:10 póJc subsistir, Sr. Presidente, obrigado a rece!Jer os memb t'.Js do cot·po di
·é <t legishç:i.o accual ~oure montepio plomatir.o, a 1·otribuir finezas, a fazer g<~stos 
(apoiados) o peço pt:.wmis~ão 1t Camara. _para. quo muitas vezes as pos~es do Deputado que 
lor o quo diz o S1·. ;>,Jinistro da Fazenda na~ occupa. aquclle ca,rgo não pó de s:J.tis fazer 
t:tbellas explicn.tiva.s do orçamento (la. des· convcni~ntemcntc. 
pcza, remottidas á Camara. .Tã.-houve pt•ojocto muito mais amplo que o 
~ Rubrica-pensionistas. Import:tncia or· seu projecto,qull estabelecia :.tt.é um distincti

ça.da pa.ra 190-!, inclu,;ivc 3UO:OOO$ pura vo !Ltrt~ o P1•osiúcntc. No ~eu projccto, po
despezas de fune1'ac~ c nova~ ponsÕCJS: rêm, trata-se tl.e uma qncst5-o dü interesses 
6.8:!9:904$612. Cl)mparada :L de3pezn. ,-otad:t matcria,(ls, quo devem ~Jt ' providos com a. 
_pela. loi n. 937, de 30 de dczombro do 1902, la.rguc&'t quo pm•mittam as nu:>~a~ circlim
-fllle foi-4.675:588$9i9--vcl'ifica.-sD um au- st:mci:ts. As>im, no seu pt•ojccto, limita-se a 
gmento de 2.1.64:40:5$633 ''· mandar •tueao Pro~iúento ([a Cama.r.~ seja 

V. Ex. e ~ C"lmilt'a vêem como ,-aJ osta da.d<J. uma verba mt importanci:t de 6 :01)0$ 
progressão creocent::. anouaes, pn,ga p01• trime3tras a dean t-ttlos, 

E' pt·eciso, SJ', P1·esidento, cogita1•mos deste verba esta destinacla exclu~iva.mento â sua 
-assumpto; e\le impõe-se como uma das mtvis representação. " 
palpitante> neces~id:.des. Si, porventnrá, so l ~vant<n'eln obje~çõc,; 

Peço a V. Ex., S1·. President~. submetta sobre este aosumpto, t~r11 então occasião de 
-á consicleravão dn, Cama r a o veto do Sr, Pre-- demonstrar que C lU todus os paizes do mun
sidcnte da Ropublict\, para que se saibl1 o do o Presidente ila Camara. t em um:1 vor•ba 
que tcmu3 a fJ.zcr- si rP.jHitarmas o mesmo muito larga, dostln:tlh á su:J. r epresentação. 
véto, ou si , acceita.s as suas rrtzüc-~ c appro- O or:J.:lor cita o exemplo da lo~rança., onde 
.-ado elle, cogitarmo~ de nova lai. clle, alúm de perceber os honorarios do 

Isto não impede que eu a.pl'C'(mte um rc~ 100.000 fr"aucos annuaes, tom o direito de 
-querimcnt o do informações sobre a receita. c residir em um predio do E;~taclo . Elle repre
a despeza do montepio do.3 funceionarios fe- sJnt:\, pm• assim dizer, tojo o l'egimcn; é a 
deraes civis e militares, no dc8enntJ de 1893 encarnação d tL repl·e~cn~ação naciunal; ê 
a 190~. discriminados os ministe1•ios o o enmu•rogado tle toJa.s as manifestações otri
·exercicios financeiros. (Mtci!o bcnr; nwito cia.es e diplom:1ticas; cmtim, em toda.s as 
bem.) circttmsta.ncias em quo a Camara é convida-

da (~ apresentar-se, é clle forçado a compa
recer e, ao mesmo tempo, ,a r etribuir as fine
zas que sãJ tl: s pensadas á. Camara. néL sua. 

Vem á mesa, é lido, apoiado c posto em 
discus~ão que é s 1m deb:Lte oncoPrarla, fi
cando adia.da a votação, o seguinte 

REQT:ERDIE1'íTO 

pessoa. -
Remotto ;i. musa o ~011 proj,3cb . (J!t~ilo 

IJem ; muito bem, ) 

Requeiro que sejam sJlicitadas 
verno as seguinte-'< informa~õeS! 

do Go- Fica s;bt'(} a mesa, até ulterior deliber a· 
çfio, o ~eguinte 

Qu~l a ·recoita arrecadada o qual a des
_peza effoctuada no decJnnio do 1893-1902, 
relativa ao montepio dos funccionari Js fe
rlera.es, civis e militares-discriminadas poi' 
exercícios fin[lnceiros e ministorios. 

Sala das sessões, 18 de julho da HJ03.·
·0liveim Vallad<ío. 

O Sr. Germano Haseloeher 
(liZ que va.e r emetter á mesa um peque
,no projecto de lei, c.sperando que o Sr. Pre
sidente, a quem o assumpto interessa. muito 

PRJ}JECTO 

O Congres;;o N:.Lcionrtl decreta.: 
Art. l". O Presidente da. Cama.ra. dos Depu

tados raceberá anaualmente, para despeza,~ 
de rBprcsentaçüo, a qua ntia. de O:UOO$, paga 
por trimestres adeantados. 

A r t. 2•. Rcvogam-so as disposiçõe.~ em 
contrario. 

Sala. das sessões, I8 do julho do 1003,
Germano Hassloche>·. - Dalogeras .-,ini,zio de 
Abret~. - 1'al)an:s ele Lunc. - JlmAricio d~ 
.Abrew. 
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OROE:\I DO DIA 

O Sr. P..-esidente- Não havendo 
numero legal, para se procedm· âs votltÇões 
d;ts matcrias indicad:J.s na ordem do dia, 
passa-se [l ma teria em díscmsfio. 

E' anmmeia(la a 3'' diseus.são do projecto 
n. l46, dll !902, declarando que o terreno 
sito <l praça Qui1lZO do NO\·embJ•o, de F:o
rianopolis, no Estado de Santa Ca,tharina,, 
onde existiu o hospício dos padres da. Com
p(l.ohía de Jesus, pertence :i igreja matriz da 
po.ruchia de Floria.nopolis. 

Isto quer dizer, entre os cinco se nt idoS 
que o catl10li<li.smo en~iua pl'ecl~amos accres
centar mais esto tão admiravelmente mani
festu.do p:Jr V. Ex. 

O Sn. En.rco COELno-E' um verdadeiro 
exame de consciencia. 

0 Sa. TI!Oli!AZ CAVALCANTI (referi n d o-se 
ao s,·. Valo~s de Casl!·o)-V. Ex. com a Sllil. 
capacidade pód.e prever e prescruta1· de um 
modo :t<lmiravel, e pot• isso digo que o sen
tido llo electrição estti. bem de~envolvido em 
V. Ex! 

0 Sa. GERMANO HASSLOCII8R-Como sabia
O Sr. Thon1.az Cavalcanti- mosqtw o llolll'ado Deputado era. a favor do 

Peço a palavra. projecto. (Apartes.) 

O S1~. Preshlente--Tem :.t palavra 
o no b~·e De pn tado. 

O S:r:o.Thonaaz Cavu.lcanti
Sr. Presidente, em 2" discussão est~ pro
jecto foi combatido por tres illustres Depu
tados que, na. minha. humilde opinião, col· 
locam a questão om sou~ ·verdadeiros ter
mos; os illustres D3putados que o combate· 
ram foram os srs. Moreh·a Alves, por Por· 
na.mbuco, Germa.no Hasslocher, pelo. Rio 
Grande do Sul, c Bernardo de Ca.mpos, por 
s. Paulo. · 

Não se póile dizer, St· . Pt•c,;idcnte, que o 
com bate faito a este prlljectr> sejo. d<l mera 
opposição <\ uma. religião ou a. uma. seita re
ligiosa. ; não, pol'qu<l o illustre Deputado por 
S. Paulo, o SL', B~rnardo do Campo5 decla
r·ou-se cüholico fervoro3o. 

O Sa. BERl'íARDo DE c .. un•os- N<io me de· 
clarei catllolico fervoroso; declarei-me sim
ple8'nente catholic:>. 

0 SR. THOMAZ CAYALCMiTI - V. Ex. de" 
cla.rou-so c:dholico, mas eu o considero fer
vorvso não só pelàs suas Pl'.:>posif;ões, quando 
occupott a tt•ibtlnl.l., corno pelo8 apartes que 
deu, quando orava o Sr. Dcput~d.o pox• Per
nambuco, o Sr. Moreil·a Alves. 
A~ argumentacõ~sadduzidas por estGs i! lus

tres Depu tudo;;, prlnaipa.lment3 os duus u lti· 
· mos, calaram-me tanto ·no espirito que eu 

fiquei complt>hmente conveocido de que a 
Camara. não tinha, competenciu. para a ma· 
teria. 

0 SR. VALOIS El~ CASTRO-V. Ex. nã.o p:re• 
cisava da argumentação; já estava prévia· 
monto convencido. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-Não Sihb ia 
c1ue o sentido de electriçã.o em V. Ex. esta· 
va tão desem·ol vido, a ponto de poder pt•ev e r 
9._ual seria a minha opini:lo, sem que eu a 
t1 vesse manifestado, 

O SR. THoli!AZ CAYALoA.NTr-M<\S, Sr . Pre
sidentG, a ttt•gument;\ção dos dous illustres 
Dep.:tados pelo H.io Gran:le do Sul e S. Paulo 
convenceeam-me, como disse, de que não 
era da nossa cornpetencia a resolw;ão da 
quei>tão, mas sim do Poder Judiciario. 

0 SR. PASSOS MIRANDA-Não ha litígio 
algum. 

0 SR.. Tno~rAz CAVALCANTr-Tambem t ive 
occa.sião, Sr. Presidente, de pegar no nosso 
Pacto Fundamental e verificar· que, nas 
lettras A, B e C do art. 60, que t rata da com- · 
petencia dos tribnnaos fedoracs, se acha a. 
resolução da questão. 

Um dos illustt•es oradores que defenderam 
o pl'ojecto, declarou que não era. uma doação· 
que o Congresso ia fazer â paroch.ia da ci
dade do Florianopolis, mas sim uma. l' 3bti
tuiçã.o, uma. reivindicação de direitos . 

Ora, St•. Presidente, as reivindicações de 
dir·eito, em casos·semelllautos, estã.u contidu.s 
na lettra C do a1 t. BO da Constituição da, 
Rcpublica, que diz, referindo-se á compe· 
tonch. dos tri bunaes fedePaes: 

« Prooessat· e julgar as causa.<; provenientes 
de compensações, rei Yindicações, indemni • 
zaç~ão de prejuizos ou quaesquer outras, pro· 
postas pJlo Governo da União contra p ar ti
cula,t•os ou vice-versa,» 

AinJa mais a lettra B diz : 
«Processar e julgar t odas as causas pro

postas contra o Governo da Uniã o ou Fazenda 
Nacional, fundadas em disposições da Consti- · 
tuição, leis e regulamentos do Poder Ex· 
ecut;ivo ou contra.cto, etc.:.> -

« Finalmente, lettra A que diz processar e 
julgar as causas em que algurn ~s das partes 
fundar a acçã.o da defesa, em dis]loslção da 
Constit1üçã.o Federal.» 

0 Sa. PASSOS MIRANDA-:1\fas não ha nada . 
disso. · 

0 SR., GER1IANO HASSLOOHER-Então que 
á que ha.1 
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O Sn. .PAssos :\Im.ANPA-N:ula pó<io haver, 
porque uma da.s pa.rte~. qno sr-r1a. a. Ooião, 
. .j<i proclamou o diL·eito d;t ptwtc cootra.l'i[l.. 

O Sn.. GemrA.xo HA.SSLOCHER- Então que 
·é que a. igreja. pede~ 

0 S~t, PASSOS MIRA:SDA - A igreja na.da. 
pede; qncm peile é '' pn.rochi:• que esse bem 
nacional passe para o seu domioio, contur
mo jà foi proclamado polo Governo. (T•·o
cam-se apartes.) 

O Sn..BEit:XAitno DE CA>rros-Logo, o Poder 
.Tudiciario 6 o competente. 

O sn.. P.\~sos MmA:-:DA-Prctcn(~ão nunca 
constituiu posse. (TI'oca·;;~-se 1mâtos outros 
apartes.) 

O SR. Tno~L\z CAVALCANTI-Eu dosoja.ria., 
Sr . Presidente, que o illustro Deputado pelo 
P ar;"t v io::sc nos explicar mr.is ela ra.meo te o 
seu modo de ~ntendcr ut·s~~ qucseãu, porque 
S. Ex . talvez elucidasse tanto o caso que eu 
ficasse convencido da. ju~tiça do projecto, c 
talvez votasse com ·S. Ex. 

O SR. PAssos MmA:->DA-0 projocto está 
esclarecido de mtüs. 

O SR . V..\LOTR DE C:AS1'Tto-lsso n:Yo ~m';l. 
possivel em hypothese a.lg-uma.. 

O Sa . G ER:\IANO HA~i:LOCHtm-Como não 
ser;( possivct V. Ex. votar tun:t causa justa, 
·desde que olh sej;~ contt·:t a. t•eligiã.o. 

Ha pertnrb1ção de posso, h:t esllullto '/ 
0 SR. V AL OIS DF: CA~Tito-Nfi.o. 
O Sa . GER)IANO H.\>'<~r.ocnt·:tt--Entiío, o.-rt:io 

·requerendo por phant~ia, pa1•a encher o 
DOSi>O tempJ. 

O Sn.. TIIOMAz CAY.\LCA:->Tt-Não ha res
posta pGSsivcl da pa.rk! 1lo3 illu:ltrc~ pro
pugnadores do pl'ojecto, p;~ra nos convencer 
de 'lue tem cabimento a resolução do Con
gresso neste a.ssumpto. 

0 SR. V .UOIS DE CASTRO- Peço a pa· 
bvra. 

·O Sa. TnoMAZ CAVALCANTI-Não ha argu· 
mentação pm:iivel em face, não srl·do nosso 
direito r.onstituciona.l, como tambem d!.ls 
:praxes seguidas pelo nosso Governo até hoje, 
para nos convencei' de que asfumpto seme· 
lha.nte putlesse ser resolvido pelo Congresso 
Nacional, pois trata-se de uma. rein••indica 
ção de· direito que com1lete u.o Judiciario, 
como acabamos llC ver•. 

0 Srt. GEIUrANO HASSWCIIBR - Am:lnhã. 
hão de viL· os josuihs podi1' o ~ol'l'Uorio elas 
Missões, ou que se lhes de o Bt•azll inteit•o, 
para n e lle fazerem a. sua. seá.l'a. 

·0 Sn. V ALOIS m: CASTRO dd. Unl a. parte. 
(!ltt muitos outros apa1·lcs.) 

O Sn. Tuo~IAZ CAYALCA:>~Tl- Sei <!W1 o 
pt•oj )Cto está. :tp:tdrinh<vlu por um:L phalangc 
daquellc;;; quo co!!oc:_Lill acima. dos pr·ecoitos 
eonstitucíonaes •~~ convenicncias de seita ou 
de religi:'io . 

O Sa. GER)IANO ILtssLocmm - .\poiado. 
O SR. !Ios,\N::":A tr DE Or.tYEIR,\-Y. EL nos 

autorizo. a dizer que t"• V. Ex. cLucm se col·· 
loca. nesse tcaono. 

O SR . Go;o;çALO SouTo-Seita. só ha. du latlo 
de V. Ex.. (Di1·ige-se <<O .5'}·. l'llom,•.:: Caval
canti . ) 

0 ::)R. FRESl úEXTE- Convido O~ O•lltro.> 
Deputa.tlos a se insceevOJ'Cm par;t l'el!lpundcr 
ao orador. 

O Sn. Tuo:M: .. z. CA\'ALCA<'\Tr-E' t\tdn co· 
nhecido nesta Camara. quo, qua,ndo ::~c tt•at.a 
de nma questão 'lua,l.tu :•r que diz t'o<peit" ;i 
igr eja ca.tltolicn., não s : procura sabet· ,;j " 
que se pedo está de accm·do ou n;i o com a. 
lei e sim si o~t:í. de accordo ou nio ('Oitl rt.~ 
conveoiencias dessa.rilligião. 

Eis o que se t em feito e como ~e tom 
votado. (fia cliv<J;:so.> apc1rles, apoit.r•lo$ ,; n•7o 
apoiados.) 

Eu farei 'ttln ap11cllo aos illu~h-c~ Depn·· 
tados que J.efendem o projccto: rutwd um 
estl1. questão para onde ella de.-e sc1· t·c~vl
vida, ou. então nos mostrem em q no at·t.i;,:" 
da c onst ituição t~m1 us;;eoto a compotou<:l;t 
do Congresso, para resolvm· o a;;sumpto. 

Parn. mostrar que não sou intolcNtnto c 
que sou d<t mn.im• paz e corJul'a pos:;ivcls, 
dil'ei que formulei u m projecto SUbStiGUI,iVu 
que, na minha opinião, vom rC';olver complt:· 
t a.mente a. quost·'i.o, si os nobres Deputados. 
pl'opugoadol'es do pt·ojecto, u aptn·ovarom, 
certos do direito que t~ssiste á. matt• iz de 
FlorinnQpolis . 

Assim é que tenl10 fol'mulado o ~e~u in tc 
projecto: iFica o Governo autorizado a Cln· 
trogar á. igreja ma. t riz da p.1.rochia. Jc F!orio.· 
nopolis o terreno :;i to á praca 15 .do No
vembro, na dita Capitu.l, onde oxistiu o hos
pício dos padres da Companlli:L de .losus, 
uma. ve7. reconhecida a. sua. propriedade, t.lc 
confo1•rnidade com a doação régia. de que 
trata a carta de 21 de outubro do li6l ••• 

0 SR. LUIZ DO)Ui'\GCES-Autorização '! 

o SR. THOMAz CA.Y,tLCANTr-Perdão ; vou 
concluir a leitura.. 

.. . salvo o caso de perda da pl•opt•iotlrldO 
por um dos mo~ivos especificados em lei». 

Estoa eonvanc1do de que o potlm• cmnpo
teote, pt~ra r esolver a. questão, é o Judiciario, 
mas como se allegou que o Poder Execul,ivo 
da. monarchia,anoganlio-se wna.cornpetcnoia 
que não possuia, de d.ise1•imin:n• poder-c~. ti
nha enviado a questão a.o C.Qogre~so, ttste, 
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tendo recebido esta. investidura.. c toma.do 
conheci monto do assnmpto de quo trata o 
p1•oj~cto em dcl.lato, devll devo! vel-o a quem 
lhe mandou, dizendo quo l'JSolva como de 
direito. 

O Sn. Lnz Do~u:--.ot:Es d(~ nrn apJ.1•te. 
O SR. TnO)IAZ CA VALCAr->TI --Si o mou 

il!ustro collega. conlweesdc o historíco do 
projeeto, não mo nu·i:J. a pergunta que rae 
dirigiu, como qn3 a.dmiraúo. 

O Sn. LUiz Dom:'\GI:Es-Causou-mo o;tra
nheza. a autorização, mas não a. opinião de 
V. Ex. sobro a. compobncia. tlo Podot• Jui!l
ciario. 

O Sn.. EoL\Il.DJ R,nros - A autoriza.ção 
Jmpoda. umasug-;rostã.o para o cumpl'imento 
do dQver. 

0 Sn. . TnmtA'l. CAVALCAXTI- 0 pat•eCOI' 
declara que o Podot• Exccu~lvo commottcl'u. a 
questão ao Congr~so. 

O Poder Legislativo, tomandrJ conheci· 
mento desta questão tra.nslor·mott a. pt•ctcn· 
ção· da igreja. rnakiz c1n novo projecto, tnan· 
dando ontr~gar-Lho o tel'l'ilno do que so 
trata. 

0 ·Sa. EDUARDO RA~IOS dú lliU aparte. 
O Srt. TumrA<~ CAYALcr.;sn- Sr. Presl· 

dento, preciso explicar o sentido do meu 
substituth·o e poço a attcnçií.o ·dos collegas 
que mo honrn.m com seus apwtes. 

Como disse crn começo, en tendia quo era 
da competeucia. do Poder ,Judiciario a solucão 
da q uest'io; mas como touas as q oestões desttL 
natureza, an ~es de i>et'em levadas ao judi
eiario, podem, creio, sel' resolvidas entro as 
partes e tendo o t.."xc~tttivo doclar ... Jo não 
ter competencia para rcsoh·el·a, e appellado 
para o Congres-,;o, pa.rcce-me que este pôde 
de-volvel-a ao Exeemivo, antes de ir a mes
ma a.o Poder Judiciario. (1'1·ocam ·se apartes.} 

A nã.o .ser assim, a. ü~mar:~. w tom uma. 
. cousa a fazer-rejeitar o p;·ojecto. (Ap.trtes.) 

O Sa.GoNÇALO Souro-l{.esolver a quastão. 
0 Sa . EDUARDO RA~IOi! - Rejeita.t• O pro· 

,ieeto é uma ma.ncira de rilsol vel-a. 
O Sn . Tno)IAZ CAvALcA:-.-Tr- Assim, pJis, 

Sr. P!·esidcnte, envio ü Me.,a o meu subsLi
tutivo, p:u>a. ltue seja tom:~do na devida. con
sidera.ç'io, aguade.n,.Lo-me pa.r::t" dar explic.l· 
·cõos ás dnvida.s quo algum c->llega pot•ven
tm'a tenha sob~·c a ma.t.erin. 
· Tenho concluído . (Ji,.ifo bent ; mui to bem ,) 

. . Vem á Mesl, é l.iJa., a:poüda e posta. con
JUnctament e em <hscus,ao a seguinte 

EliEND ... 

Ao projecto n. 146, de 1902 
(Substituti va) 

Artigo unico, Fica o Gov&rno autorizado 
a entregar á lgl'~ja mot riz dn. parocnía. de 

Florianopoliil o tm•reno si~o á praçtt Quinze 
de Novambr->, na capital do Estado de Sant:~. 
Catha.rina, onde existiu o hospício dos 
padres da Comp1nbia dc Jesu~, uma vez 
l'econhccida sua. propried3de, de conformi· 
1ade com a doação r()gia de que t t•ata. a 
cat•ta ou avis() do 21 de outubro do 176 1, 
salvo o caso d3 perda do propriedade por um 
dos motivos especitlcados em Jeí . 

S~l:l da.s sessões, 18 de j ttlllO de 1903.
Tlw>Jw~ Cauaf.fa.nti. 

O 8r. f»rel!lldcn.te-Tem a p:~.la.na 
o Sr. Valois do Castt•o. 

O Sr. Valol-1!1 de Cast.a•o-Dasisto
d:l palavra. 

O Sr. Prel!lldcnte-Tcm a palavra 
o Sl'y Ertco Coelho . 

Q Sr. Erlco Coelho -Desisto da. 
paJ;ivrJ., YiStO tet• dC.iistido t~mbcm O ujo·uo· 
representante do E5~alo de S. Paulo. o 

O Sr. Thon1az; Cavalcanti 
(pela ordem) -'St•. Presidente, agun.rda.-va 
que_ algum dos Sr3. Dcpntndos, quo tinham 
pechdo a. pi'lla Vrft, usasse de! la sobl'.) o pro
JCcto_, pu~ mru~ tarde, depois de onvh• a~ 
coost.dot'a.(;ues f~.n tas, envia.r ú. !IIosa. um re· 
quct'lmcnto. Umn. vez, p orém, que os Depu· 
tados i nsc riptos d~sisti1•a.m da. palavra. vou 
ma.ndat• á Mesa. o meu requerimento. 

1 

P:~.reee·m~, Sr .. Prcside~te, que o projecto 
em debate du; ma.ts rcspeüo a um.., questão 
que se entende com a. Commissão do Cousti· 
tulçã.o, Legisla.çi\.o c Justiça, do q ue com 
outrn. qualquez· ; no emta.nto, oHo só teve 
p:~.rcce1' da Commiss:To de Orç::unento. · 

De conformidade, po:.S, com o m :m m odõ 
de pensar, mando d Mesa um requerimento 
pedindo q ne, sem pt·ejttizo do pa.rceot• <la Com· 
m~ssãodo O"·ça.r'oent(), () projecto vtí. t\. Com· 
m1ssão de Conslitnicão, Logisl~llo e Justiça. 
. Como V. l~x. _sabo,_ Sr. Pz•esidente, os pro· 
JCc to~ em 3• drscm;sao, quamlo emonda.doll .. 
vão a Comrni~são que os formulon. · 
· O pt•ojecto, por con3eguinto, tom de se1• re· 

tirado da Ol'dem do dia para ir 4 Com missão 
de Orçament.o,e então eu pe~o quc,conjnocta
menta com esta. O.Jmmissão, s:Jj_, ou vidu. a do 
Constituição e Justiça.. 

Vem á Mo.~a. é lido, apoiado e posto con-
juncta.monte em discussão o segui11te 

REQUERIME;o.;TO 

R~qurJiro que o projecto n. 146, de<I00-2. 
vá. :~ ~mmissão de Constituição, Legislação 
e Jus t tça, par~ dar parecer sobre o a.ssum-
pto do m~<Jmo . 

Sala da.s sossões, 18 de julho de 1903.
Thomaz CutJalc(mti. 
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Nínguem mais pcdin:ln a palaYl'a, é encer
rada a distmss5.o o adiada. a. votaç~o até QUO 

a Commissão dê parecel.' sohre a emenda 
otrerecída p31u Sr. Thomaz Crw~,lca.uti. 

O !!h~. Francisco Veiga (pelu 
oJ·dem)-Sr. Presidente, too(lO·~e i.\Usentado 
desta Capital o St•. CasgiiJ.no do Nascimento, 
memht'o da Commi:;sno do Orçamento, que. 
se acha. assim Ltcsfalcada, peço <t V. Ex:. su. 
digne nomear um substituto . 

O Sr. Presidente-Nomeio o Sr. 
Paula Ramos :para sub3tUuir o Sr. Cas~ianc-• 
do Nascimento no. Com missão de Orço.mento. 

E' nnnunciada a 3• discus.são do pt'ojoeto 
n. 71, do I90:t, autoriz:wdo o Poclet· Ex:· 
ecutivo a abrír "'J Minis terio da. Indnstl'ia, 
Viação c Obra~ Publicas o credito ue .~5:00cr,;;, 
sup í'lomentat' á ;;ub-consi:.maçin denominada 
-Consignações do ut·t . ::ô \lo rof.(ulamanto
pet•tniJCento ao material das estaçõ~s <l:\ l .. 
cli visiio 1la. vm•b:t 4" do art . 21 !lil. lei n . \);)7, 
de :m de 1lezombro do !Víi2. 

Comparecem mai:; o3 Srs. Enéas Mat•tins, 
Raymundo Nery, Passo,; Mil'a.nda, Carlos de 
Novars, Rogeriu ([e :\Jíranda, Urbano Santos, 
Luiz Domingues, Citeis tino Cr·uz, Raymundo 
Arthnr, Anhio dCl Abrou, Bezerril Pontenel
le, Virgílio Brígida, Fr-ancisco Sá, Fre:lerico 
Borges, Scr~·io Suboy~, Eloy de Souza, José 
Marcellino, Pm•eira dr~ Lyt·u, .foã.o Vieira, 
Rodt•iguo.> Doria, Tost;\, Rodrigu~s Lima, 
Marcolino Mom·a, Galdiuo Lorctu, Hermlia 
ut:l Sâ. MoHu Mttttos, Erico Coelho, Lou
renço Ba.p~ista, Oliveira Figueiredo, Fran
cisco Veiga, l~stO\'ltu Lobo, Jo~ó Bonifa.
cio, Ft•ancisciJ Bet•na.rdino, Antero notolhu, 
Adalbcr&o Fcr1'az. Lamonnior Go:lurrodo. Ca· 
mil!o Soarus Filho, Sabino Bai't'o~o. Wcn- N.nf.[uom pedindo a p:tlavra, ~ encm-ra.d:t 
ccsláo Braz, .\.maral Cesr~r. Vct-reir•!l' llr-itglt, a. di~cus~ão 11 adia.tlu. a votação. 
Josó Lobo, L;:imcnha Lins, l"rancisc') 1'olon- !-:' 11.nnunciada a 3a discussão tlo pt·u.jocto 
tino, Abdon Bttptista. , Sonrc8 Jo:< Santos, n. 3~::, do 1~02, au.to~iza~L!o o Pod !l' Ex· 
An"'elo Pinheiro o D!ogo Fortuna. ccutt\'O n. abt•n• a.o ~!totstorw <la Fuzunch o 

Deixam tio compt~re!cr com causa p:u•tí· , ct:cdi1.~ oxtra.?t'dina.l'io do 254: ~00*81 (;: pa.~a 
cipa.da os St•s. Julio do Mello Wandorley de t:lxccuçao da. sontonç-<t. do Supt.~mo Tt z1Jun1l 
Mondonr,,a,Sá. P(Jíxoto,Artltur 'Lemos, Joso I•:!t· Fodot:~l. q.~to 0~.ndomnou a Um~o ~ ~:J.g ;•r, ~ 
zebio,Guedcllm \Iourão, Dias Vieil'n.,Jofio Ga- c.unh .' ,Pat,tnho~ .& Comp. •, o Pttncrpal, JU~o,; 
yoso, Pm·oirtt Rois,Paula. o Silv<t.Soat•os Nei- úa. nw~a. e custa,. do procLsso pcl~ ompro~o , 
va, Abdon Milanoz, Ermirio Cou•.inho,Mul:t- ~~soe ,oso durante 16 m czcs do p.tqneto 1 a-
quias Gonça.lvos,Col'Uolio da. Fonseca . .Estado 'ah~ba, . • 
Coimbra, PoJro Pernambuco, Elpidio Figuei· N_wgltC'~11 ped.tndo a pühw.ra, e encerrada 
t•odo, Ra.ymundo de Mll•and<t, Art•oxollas a d1scussao o alltada a. vota.çao. 
Galvão, Jovinittno do Ca.rva.lho, Domingos E' annunciada a 3" discussio do project()
Guimarães, Noiva, Milton, Folix Gaspar, n, 273 A, de 1902, l'~s~a.bcloílcnlo no .Museu. 
&Ltyro Dias, Vcrgno de Abreu, Engonio Tou· Nacional a logar do mtturalista a.judanto da 
rinho, Pinto Dantas, Tulentino dos Santos, Secç5.o de Zoologia. equipamndo-o, . para. 
Bernardo Hort:L. Bcza.rnat, Pereira Lima, todos os Cl!f.'itos, aos elos assisten t!~s rla. rei'e
Paulino de Sonza., Daxid Campístll.,Joã.o Lulz l'ida repartição, o dando ou tra.:-; provit.lort · 
Alves, Leonel Filho,Ca.rva.lho Britto, Arthur cias. 
Tórres, Edua.r<!_o Pime~tel, Olegtwio Maclol, Ninguem pedindo a palavra, ê oncm·ra.·la. 
Rodolpho Pau:ao, Candtdo de Abt•eu, Barbosa a discussão c adiada a vota.çii.o 
Lima, X.a.vier do Valle, Victm•itJo Monteiro , · 
Cas;iano do NascimCJnto o Alf!'l'.do V!J,re lla. Vae a imprimir a SJguinto 

E sem causa os St'$. Indio do Bt·azi I. João 
Lopes, Trindade, Celso i.l.e Souza, Esmeraldino 
Banuoira, 1\Jorcira Alves, Al'thur Orf.&ndo, 

n"nACÇÃO 

N. g:;- 19.)3 

Eu.,..euío de Andrade, Cll.stro Reldlo, Corrêa Rerlacçao {in.al do projecto H . 8.3, d e 190t. 
Dutra, Augusto de Vu.sconcellos, Stt Freire, gu? autm·i:;a o P residente da Uepubiica a 
Americo de Albt1querque, Fidelis Alves, Bo· 1'eve1· a t1posentado1·ia do con.tadoJ' da Arimi-
liso.rio de Souza, SilnL Castro, Cl'uvello Ca.· w:sttar(ro dos OoiTeios da Oem·á Jouq!lim de· 
valcanti, Bot•nardo l\Ionteiro, Ga.stão da -~1twedo Pimentel, pa1·a o fim de l lte se1· 
Cunha., Penido Filho, BernarJes de Faria, computado o tempo em que $enJiu como· 
Henrique Sallcs, Pad t1i1 Rezende, .Jcsuino fiscat da antiga Camara da For tale;a 
Cardoso, Domiogue.s da Castro, Arnolpho , , . . . , 

1 
• • 

Azevedo Loltc de Souza. Alvaro de Cl1r· O Congl esso Na01unal ro.,ol vc. 
valho, 'Azevedo Marqués, Rodolpho Mi· ~rtigo un\co. Fic:t. o Presidente da Rop~~ 
randa Hermene,.ildo de l\Ioraos Fill10, Jo:t- bhc:~ autor1zado a rave;• a aposentadoria. 
quim 'Teb:eil'a. B~·andão, Costa. Netto, I3e·l conlladida ao contador da Administr·ação do.s 
nedicto de Souza, I!:lyseu Guilherme, Jnvonal CDI'l'Olos üo Ceara Joaquim de Macatlo Pt:
Muller, Marçat E~cob;J..r e Campos ca.rtiel'. mente!, aposent:tdo por decreto do 30 do, 
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julho de JSV8, para. o fim de lhe sot• tambem 
computado o tempo em qnc set'\'iU eomo 
1lsca.l da antiga. Calll<Wc\ dl\ Fot>la.Leza. , ca,pi
tal do Ceará ; r ovoga.d:•s n.s disposiçõo~ em 
·con trario. 

Sa.Ia. da.~ Comlilissuf'S, !8 de j ulho ele 1903. 
-Hetmenegitdo de Jim·ues. - Viria to Jlasca

.renh(l.s . 

N. 97 - 1903 

.Rerlcwç•7o (imd dn JH'flfec. l o 11.. lf!!; , ele 190'!, 
quu tmloriz ·~ a l'l'esitf.; ,,fc da U•'PIIlJ/.ic(t a 
l!ÚrÍ/· •w ,\Jini.<ll.:ri•• d(t .1/·o·út/w o Cl'•:tliln 
c~:ltaordint.ll'io ele 28:000.--. J1t!l' fl paga· 
me11to da p~tbicaçt.7o, »•t l mpi'•Jii.W N aciolutl , 
dr; :! .000 e~;em.ph!i"d do Cm ligo J,~t,n•,;a. 
c~ounl rlt: Si!Jrt tffJ. :O:, r.~p1 ,1·u crulfJ v nu.uuirldo 
e:,:cwlar pe/•1 ' " 'CI'I'/o n • . f .3V(, •h .'JO de 
liÚJ•il •ltJ 1U02 

O Congro:~so N:wioD:Ll t•csolvo : 
At•tigo unico. F:ca o Presidente <la. Repu-

N. f.J() - 1D03 

Redacç•TO (hwl do p1·ojecto n . ::'12, dtJ 1!)02, 
gue nH f o1·i~,I o Pre:;ide f1.te 1!a R~1Jublica a 
~wtir ao Ministerio da Fa.:;e;Hla o creclilo 
de 16:7 :';8.':,, .StiJl)Jlc:ll!erltar ri VJI ' lJCI 9 a. do 
cn·t . :!:? dct lei n . 8.'J.J, de :)0 de d e:>em 7Ji·o 
de JDOJ 

O Congrcs~o Xaciona.l resolve: 
At·~igo nniea . Fica. o Presitlente da- ltcpu

hlica. :tnt.o1•iza.do a abr ir ao :\Iini~tet•io da 
l·'a.wnda. o crt•dito llo l():i:l~-:~ , snpplr.rnen t:~l' 
:1 ret·h: ~ o• tlo tll't • .23 da lei n . x34, do 31) de 
dez<unbt•o tlo HlO l. f:~.7.endo a-3 necessa.ria.s 
opet•a•:·vr!s o ro\'t'gadn.s :~s disp,)síçõM otn con
tt·ario. 

Saht da:; Cvmmis.~e>, 18 <le julho do 1 ~10:·; . 
- ,Yi.-it!IO .llas<'lt;·,:i!lws . - Hcnne.~rJgilcl'J de 
llf.·JI'I!.C$, 

N'. 101 - 1903 

R.eclc.cç<ío {/na i ·do jJI'ofecto n. :?ú9, r.le 1902. 
(j"ll reOI'!Jtl! lt::o~ o 'JU!!rlro ele ph!ll'maccHt ::cos 
c(,. aJ·nwda 

: blicn. autu1·iza.tlv a abrir :Lo Min istet•io da 
Marinha o ct•edito extl'aot•dlnario 1!0 ~8:000$ 

·.par'!' pagmncnto da. pnb!icnção. n:L lmpt•cn~a 
NaciOnal , de 2,000 exempl:wes d:.~ Cotli:.ro o Cvogt'OdSO N;Lcional t locrct~: 
1ntet•nnci•>n:t.l de Signnos, a.ppt'OY;tdo o 
mao<la.tlo ox:ecut:LL' pelo de~ reto n. 4.897, do .-\t•t. I . • O qumlro dvs plla.t•macotlticos 

. 30 de a iH'Il elo 19J:~ ; razcn tlo-su as nocossa.- da ,,,rma<la. sm•:t cons tiwido ].lela. seguinto 
rias opct•ações do e~·odíto c rcvo;;:auas a.s fúrma. : 
disposi<;úes em conk<u·io. · l pha.r maceutico-chefe, ca.pitão de ma. r e 

S:1la.da.s Gommi>sões, .18 de julho de 1903 . . gm•.rra; 
· Vil'ialo .llascare~tlws. - He rmenegildo de . 1 phat•maceutico de prilMil'a clas.le ca.:pi-
J1fwaes • tão !lc frag<Lta. ; 

)Í, gg - 100) 

Redacrao final llo projecto n. 211, do 1902, 
que auto1·i::a o Pn: ,~,[o,llii !la R.ep ul>lica l! 
abrir ao .iWmste1•·io da Guel'l'a o credito 
erotrao>·dinario de 5:058$763 para paga· 
meJlto do oJ·deruu/o ao mostro ilo olfioina 
aposen tado do cxtincto A1·se11al de Gteerl'a do 
Estado de Pernam!mco, Thoma.:; .Antonio 
Francisco Ba1-reto 

O Congrosso Nacional resolva : 
A1·tigo.> uoico. Fica. o Presidente dn. Repu

. b!ica autorizado a abrir a.o Ministe·.·io da 
· Guerl'a o credito cxtr&ordioo.rio de 5:053$763 
· para !J3gamentO do Ol'donatlo :~o mestre ue 
officina aposentado do ex&iocto · Ar•sona.l de 
Guerl'& do Estado de P.:l!'na.mbuc; Thomaz 
Antonio Francisco Darret') de l9 uu ju.nelro 
de 1899 a 2:J do julho do 1901, fazendo as 
n.e~essarias opet•ações c rovogada.s as dispo· 
-~lçoes em contrario. 

S;tla. das comroissões, 18 do julho de I\J03. 
- Vi>·iato JfaSC(t.Yenhas . -llenncnegilrJo de 
Aforaes. 

2 p\ul.rmaceutico;; dn segunda. cb.sse, capi
!.ãc3-tenento.> ; 

5 pltal'rnaceuticos de ti!l'C ~!ir a. cl a..sse, pr i· 
meíros-tenontes ; 

5 pharmacenticos do quar ta cla.:;sc, segun· 
dos tenemcs ; 

ô pharmaceaticos de quinta elass::J,guardas 
mo.l'inha.. · 

Al't. 2.~ 0 l_)03tO de capit:io !lO mar e 
guerra , pharma.ceutico-chare · set•á sempro 
precenchido pJt' acce:>so no respectivo qua
dro. de accordo com os princípios da legis
La\ãO em vigor • 

At·t. 3 ." A idade limito parn. a roforma 
compulsot•ia. dos offlciaes desse quadro , será 
a. mesmo: que Yigora par a. o.;; machínista.s 
nava.e-~ {dG~roto u . S!O, d•> 18 de <lozembro 
de 1901). 

Art. 4. • Fica !ltn~ ogado , nesta parte, o 
decreto n. 785, dcll de setembro do 1901, 

S:\la das Gommis;ões, 18 de julho de 1903. 
-Vi1·i1rto l!('Scm·ell ha! .- Hermcncgildo de: 
,1for(lr:s. 
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SE.~"Io 1DL ·18 JULJJO l!E. 11,)():} 

Vac ,1 imprimh' o soguin te 

PROJ CC'l'J 

N. 100-190:! 

Reconhece a Academia de Commercio do Rio 
de Janei1·o e a Escola Pratica rle Cvmmercio 
d~ S. Paulo destinadas d educaçao su
perior do commercio 

O Congros~o Nacional resolve : 
- ·Artigo unicJ. São .reoon!tocitlas a Aca
demia. do Commorcio do Rio de .Janeiro o a. 
Escola. Pratica. ele Oommercio de S. Paulo, 
funtla..~as em maio <lo 1902 o destinadas <t edu· 
cação superior do commm·r.io, snndo os ti· 
tula.lios do.s~s ill~titutos pa•ol'ct•idos pat·a t~ 
nomcaçfio de peritos u llomals au:dlial'us t!u 
commcrcifl em qundtuus commorcia.ci'l. 

Pa.t•agra.pho uni co. Os oxam('s de pl'<Jp:u·a· 
tot•ioa preshdos Jllll'[Ln&u a ,\carlcmia !lo 
Commm·cio sã.o vtllülo~ p •.ra todos os curso~ 
commnrciaes. 

Sala das sessõos, ll do julho do 1903.
Bricio Filho, presidente .interino, venciuu.
.Sd F1·eire. - Teia:ei!·a llrand<to. - GeJ'IlWn o 
Hasslocho1·, vonc'do ,- Valois do Cast1•o. 

Votação do p:•ojccto n. Ui5, do ]Ur12, inan· 
dando cont;u· aos otficiaes da armat.l .. , como 
tempo de serviço, pa.t•a o clfeito da reforma, 
o em que pertenceram au e.dincto Collegio 
Naval ou o em que fl'cquon t.aram o curso do 
pl'eparatorios anncxo <l E:;cola. Naval, com 
pal'ecer l'wora.vel da. Commissão de Marinha 
e Guerra. (I" discussão) ; 

Votação do requerimento do Sr. Thomaz 
Cavalcanti, peJindo que vã. i1 Commissão do 
ConstHuição, Legislação c Justiça, para in
tel'jJOt' o r·u~pectivo par·e~er, o proj!lcto n. 146, 
uo I!JOi', doch.t.r<.t.ndo que o torrono sito a 
pra.ça Quinze de Novembro, de Floria.nopolis, 
no !Gstado ,:o Santa. Catha.t·ina., onde Glistiu 
4) hospioio 4los padres dtt Compttnhitt de Jesus, 
perteucu ~~ igt•oj<t m:.ttl•tz,d:.~ llttroch {tl du 
l<'lor•ianopulis ; 

Yol.a.çúo do projcctu J1, 71, 1le 100 3, a.ul•Jri• 
zantlo o Poilm• Executivo a. :tl.n·it• ao Minis
torio da Industr·ia, Viaçfio o Obras Publicas 
o C!'oditu do .':!5:000$, supplemonta.r á. suh· 
consignação denominada- Consigna<;>õc:; do 
at·L 3CI do rcgu1a.mcnto-pertencente ao ma
terial.das es ta.çõ~~ da 1 ~ di visão da. verba. 4'" 
do a1•t. 21 da lei n. 957, da 30 de dezembro 
de 1902 (3" discussão) ; 

O Sr. Presi<lente - A lis&:t da. Votação do projecto n. 303, de 19J2, auto-
pJrta uccuSiL a. presença do 109 S1·.~. Dopu- 1•izando o Podar Executivo a abrir ao MiniB· 
tados, mas a Meaa. foi informa.dt1 de que. terio da Fazenda o credito oxtraordinario do 
muitos já s~ retiraram. Por consequencia, 254·400$810, para. execução da sentenç& do 
não havendo numero para. as votações, vou Supremo Tribunal Federal, que condemnou a 
levantar a ses3ão. Uni1o a pagar a Cunha Pa.ranhos & Comp., 

Designo pa,ra segunda. f~ira,20 do corrcnto, 
a ~;aguinte ordem do dia: 

Votação doproj~cto n. 115 A, do 1902, 
cquipa.rando em vcncimeniios o pa.gn.dor c 
fieis da pagadoria do Thesouro Federal aos 
thesoureiros e fieis da Caüa. do Amor~ização 
(3" discussão) ; 

Votação do projecto n. 41 A, de 1903, au
torizando o •1overno a abrir, pelo Minísterio 
da Fu.zenda, u Cl'etlito exLt•a.urdinario que 
preciso for para pagamento a D. Amanda. 
Dolores Pitha.m, v iuva do capitiio Guilher
me José Pitbam, do meio soldo que lhe é de· 
V ido ( Ja discusSão) ; 

Votação dopt•oJecton. 185, de 1901, auto
rizando o Poder Executivo a pagar ao Dr. 
Alva.ro Moreira. de Barros Oliveira Lima os 
seus ordenados de magistrado em disponibi· 
lidalle, abrindo o necessario credito (:Ja dis· 
cussM); 

Votar:ã.o do projccto n. 78, de 1903, roda.· 
cção dll a.ddHivo destacado da 2a discussão do 
projecto n . 269, de 1902, crea.ndo, no corpo 
de pharma.ceutícos do exerciço, o posto de 
coronel-plliJ.rmaceutico, em observancia. ao 
disposto no art. 85 da constituição da l'tf:lpu
blica (3a discussão) ; 

Vot. lU 

o principal, juros da môra o custas do pro
cesso pelo emprego, uso e goso durante 16 
mezes do paquete Paral!yba (3" discussão) ; 

Vot:LÇ.ão do projecto n. 2i3, A, de 1902, 
rostabolecondo no Muzeu Nacional o Jogat· 
do naturalista-a.jiidanto d:.. Secção de Zoolo· 
gia, equiparando-o, para todos os effeit os, 
aos dos assistentes da referida repartição,.e 
dando outras p!·ovidencias (3a discussão); 

3• discussão do projecto n. 18 A, de 1903, 
fixando as forças de te1Ta para o exercício 
de 1904, com os pareceres das Commissões de 
Marinha e Guerra. e de Orçamento sobre 
emondns olferooidas na 3• disoussão; 
· 2a dlscussão do projecto n. 91, de 1903, au
toriza.ndo o Poder Ex:ecutivo a a brir ao Mi· 
niste1•io da. Indust1•ia, Via.cão e Obras Publi
ca~ o credito extraordinario de 4:538$640, 
para a.ttender ao pagamento dos vencimen
tos que competom aos engtmlteiros Caetano 
Casar de Campos e José de Napoles Telles de 
Menezes, directores gera.es; e José Diniz 
Villas Boas, dirccto1• de secção da Secreta· 
ria do mesmo Ministerio, no periodo de 12 _ 
do agosto a. 13 do outubro do l\:!02; 

2" discussão do projecto u, 9.2, du HIU3, 
auto r i Z<l udo o PO\le!' 1'~ecuti v o a. abrir a. o 

37 
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2DO AN:'\AES TIA - CÀJ\lAilA 

Miuistorio d·1 .Justíç<t e Negocias Interiot·es o 
et•cJito especial de GO:OOU8, para. au.dli:w <L 
commissão incumbida de organiza.r o Ter
ceiL·o Congresso Scientitico Latino Am3rica.uo, 
a. reunir-se nest:~ cidade em G de agosto de 
190.5, e dan lo outt•as _{lrovidenci.M; 

2~ discussão do proJccto n. 93, dl3 W03, 
autorizando o Governo a despender, pelo 
MiniSterio da Iodustria, Viação e Obras Pu
blicas até a quantia de 200 :0!!0.~, inclu~i ve 
os50:000$consigna.dos no art. 22, n. X, d\1 
lei n. 957, de :c9 de dezembro de 1902, com 
a Exposição In&ei'Qa,cional do AppareU1os a 
Alcool, promovi1la pela Sociedade Nacional 
de Agricultura, sob os auspícios do Govm•no, 
a realízar·se nosta Capit.al, c dá. outras 
providencias ; ct>m parece1·es du,s CQmmissues 

Jo Agricu!tara e Industrias ConneX(LS e de 
Orçamento ; 

3" discussão !lo projccto n. 55, de !902 
(projecto n.230 A de l9Jl), que m 1nda. guar
cfuar no posto immed ia.ta.mente superior o 
otficiu.l du exercíb o d:.t arm cda. que a.t tin· 
gir ao n . .l da es~ala, comprahendidos os d \S 
classos :~uoexas ; • 

3" dis~uasã.o do projecto n. 399, de 1902, 
auto1•lzando o GovernJ a conceder isonção de 
irnpus~o. dontro do período tlc um a.nno, ã. 
Comp(l.nhiu. l~strada de Ferro Leopoldioa, 
para o material que írl'lportw o for ind ls
pensu.vel pa1•a a l'epai'açio de suas linhas, e 
dando outras provílencias. 

Levanta-se a sessão á I hora e 3\J minutos 
da tarde, 

39a SESSÃO !M 20 DE Jt1ItB-o DE 1903 

l'residenda do SY, 

Ao meio·dia. procede-se á chamada, a que 
respondem os St•s. Paula Guimarães, Alenea.r 
Guimarães, Thomaz Ac0ioly, Joaquim Pires, 
Enêa.s Martins, Raymundo Nory, Aurelio 
Amorim, Hosannu.h de Oliveira, Ri>drigues 
Fernandes, Anizio de Abreu, Sergio Sa.boya, 
Gonça.lo Souto, Pere ira Reis, Walfrooo Le:tl, 
Soa.res Neiva., Celso de Souza , Bricio Filho, 
Moreira Alves, Angelo Neto, Fel1sb3llo Frei
re, Oliveü•a Valladão, Domingos Guimuã.es, 
Bulcãu Vianna, Vergae de Abreu, Augusto 
de Freitas, Rodrigues Lima, Pe.ra.nhos Mou. 
tenegro, Rodrigues Su.ldanha., Moreira Go
_mes, Heredia de Sá, João Baptista, Lauríndo 
PHta., Henrique Borges, Maut•icío de Abreu, 
Oliveira Figueiredo, Carlos Teíxeil•J!- Bran· 
dão,Viriato Mascarenhas, Estavam Lobo1 José 
Bonifacio, João Laiz, Ribeiro Junqueíra, AO· 
ther·o Botelho, Carneiro de RJzende, Bueno 
de Paiva., Antonio Za.cha.rias, Carlos Ottoni, 
_Sabino Barroso, Lindolpho Caetano, Wen
ceslá.o Braz, Galeão Cat·valhal, Morcit•a. da 
Silva, .Jeauino Cardoso, BernarJo de Campos, 
Domingues de Castro, Fran'cisco Romoíro, 
,Va.lois de Castro, Costa Junior, Fernando 
Pr~s tes, Amaral Cesar, Mir.>nda. Chaves, 
Paulino Carlos, Ca.ndido Rodrigues, Azevedo 
Marques,- Joa.quim Toixeira Brandão, Ber
nardo Antonio, Aquino Ribeiro, Ca1•los Ca,-. 
-valcanti, !Jaula Ramos, Soares do>1 Sa.ntos, 
Germano Has~locher e Homem de Carvalho, 

Abre-se a sessão. 
!!;' lida e posta em uiscu:;são a acta. 

O Sr. Moreira Alves - Sr. Pl·e
sidente, motivos ele ordem supe rior força 
ram·me a falttr ás duas ultimas sessões c 
por isto não fiz então a reclamação que ora 
venho submetter á. consider ação de V. E't. 

No Diario do Congresso de 17 do co1•rente, 
vem publicado o discurso proferido pelo hon
rado representante da Bahia, o Sr. Nei va, a 
proposito de urn projocto concedendo á viu· 
va do ca.pitão·tenente Trajano de Carvalho 
relcvação da prascripção em que cahi ra o 
m~io soldo, qu~ lhe competia por mJrt~ de 
seu marido e noll~ flgul'a. como dado po ~' 
mim o segui ale apart.e : «.V . Ex. votou por 
algumas dessas pensões, e nem todas eram 
justas»; 

Eu não poderia. ter dito isto, porque V. Ex. 
é t estemunha de quo, na. celebl.'e sessão ern 
que foram condemaa.dos os projectos couce· 
dendo pensões, por todos eUes votei e isto , é 
cla ro, por considera r justos os favores por 
olles concedidos. 

Era esta a r oohtmação que tinha a fazer. 
Em seguida é approvada a acta da sessão 

antecedeu te. 

ORDEM. DO DIA 

O 8-r. Presidente - Não ha
vendo numero legal, para se proceder á s vo· 
taçõe~ da.~ ma terias constantes da ordem do 
dia, passa-se à. ma teria. em discussão. 
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f;ESSÃO EM 20 DE WL.IlO DE '1~03 2\H 

E' u.nnunciada a di~cussã.o unicC~ llo p:uc
cer• sobro a.~ emendas olfcrucilias em :1• dis
cussão ao projecto n. 18 1\, de 1003, 1ix:•ndo 
as forças de tet'rn. p:tru. o exorcicio de 1904. 

O St•. P~·esi(lente- Tem a pa.la
·vra. o Sr. Olivoil'a Valladão. 

O Sr. Oliveira Valla<lão-Cou
be-lho, na a.usencia. do seu illustre cotleg:~ 
Sr. Rodolpho Paixão, a tarefa de dar pa
recer sobre as emendas aprf-sentadas, em 
2• discussão, ao projecto Ol'U. su bmettido .ao 
cstudu da Ca.mara. 

Comquanto esteja.m consignados no pare
cer úS fundamentos em· que su b<~SGOU a 
maioria. da Commissãu para. accoit:tr um:ts 
e rejeitar outras da~ emt:nuas apresentad:ts 
pelo illus~re representante pa.runaensc, Sz·. 
C<u·los Cavalcanti, não se julga. desobrigauo 
de dar algumas explicações tL Ca.ma.l·a. 

A primeira emenda rJftJre-:)a á. isenção do 
sorteio 'e serviço militar, concedida aus ti· 
tu lares e estudantes da.s r~~.culda tl'S superio
res da Republica o aos eeclesiastico:> nu 
religiosos não comprebeml.iuos na. excJpção 
do art. 70 § 1 o, n. 4, da Consti tui('ão. 

A Commissão não acceitou a emcoda,julgan
do mais acertado o conveniente prupôrquo a 
Camara. so reservasse para disoutir o assum
:pto e resolver o problema, quando fossem 
submett1dos á. ~:~ua. deliberação o m~•~mo os 
dous projectos existentes sobre sorteio mlli· 
-ta.r, um vindo do Senado, outro da autoria 
·do proprio Deputado autor da emenda.. 
. A 2a emenda do 'nobre Deputaria ma.r1da 
dar gratuitamente aos soldt~dos que so reen
gajarem, as peças do fardamento que se abo
nam aos rect•uta.s no ensino, alem do uma 
gratificação diaria de 250 réis. 

Reconheceu a Commissõ.o que a. 2" pa.rl,o 
da emenda era razo<rvel, equita.th·a. e de van· 
tagein pàra o serviçlt. 

Quanto á. la parte, a maioria da Commis
síio continuou a proferir a. proposta do Go
verno. 

Sã.o succtlS8Í 1·amentc sem dol.Jate encerra
dos om 2" dlscus&'io os arts. l b e 2• do p l'O· 
jecto n. 91, de lll03, au roeízo.ndo o Poder 
Execu1.i voa <tbri1· ao Ministcrio da Industria, 
Via.ção e Obms Publicas o credito ex t raor
dinat•io do 4:588$(HO, para attemler ao paga
mento dos vencimentos que competem aos 
nngenhc:iros Caetano Cesar de Campos e José 
de Na.poles Tcllos de Menezos, directores 
gel';tas, e José Diniz Villas Boas, directm· de 
secção da. secretariil. do mesmo Ministario, 
no pm•iodo de 1.2 do agJsto a 13 de outubro 
do i\J02, tica.ndo adiada a votação. 

São successív;tmento sem debat e encerra· 
dos em 2a discussão os arts. I •, 2• e 3• do 
projocto n. 9:!. do 1903, a.ut ori1m.ndo o Poder 
Exeentívo a a.brir ao Mini.~torio da Justiça. e 
Negocias In terim•es o credito espacial de 
50:00 1$, para :wxiliar a eommissã.u ineum
bida. de urga,üzar o Terceiro Congres~o Scion
tillco Latino Am()t'Íc:wo, a reunir-se n~sta 
cidadtl om 6 de a.g.Jst,'J de 1!105, e dtmd'-' ou· 
tru.s proviuoneias, ficando a tliada. a. votação. 

lf an· unci:Lda a 2" d!scussã.o tio projec"o 
n. 93, auturizando o Governo a de~pender, 
polv Mi!listm·io da lndustria. Vi<Lçã.o e Obras 
Pul•licM, 1\t•~ a quanti<t uo 200:000$, inclu
sive os SO:OIJO.~UllO cunsigoadns no art. 22, 
n. X, Ih~ lei n. 057, de 211 do dezembro de 
1902, c.Jm a E:-;posiçã,o IndusLr ial de Appare· 
lhos a Alcool, pr·omovida pela. Sucieda.de Na· 
ci(Jn:.tl do Agricultura, sob os a.ua_llicios do 
Oovoroo, a rcalizt\r-so oostt~. Oa.pttal, o dá 
outras providenchs; com p11receres das 
Commissões de Agricultura. o Industrias Con· 
nexa.s o àe Orçamento. 

O S1·. Tosta-Peço a palavra. 

O Sa·. Pa·el!!lden-te-Tem a. palavra. 
o nubro Dcputrulo. 

A 3a emenda que aCommissiLo acceítou, é_ 
quasi de redacção; manda supprimir do ar
tigo 7•, a p<~.la;vra.-annualmentc. 

A 4a e ultima emenda., finalmente, manda 
destacar o al't. a• do projecto para. constituir 
projecto separado. 

O Sr. Tosta (·)-Sr. Pt·osiuento, ·não 
venho propriamente discutir a ma.tel'ia que 
fil.Z o objecto do pt\.rjeoto em debate ; venho 
apenas referir-me a um projecto em que as 
duas Commis.sõe~-a Commisoão de .1\.grioulo. 
tura e Industrias Connexa.s e a Commissão de 
Orçamento-estilo em divergencia. 

Não ê sobre o ponto c:1pital do projac&o, é 
sobre um ponto secundano, rela.tivo á expo• 
sição em si, mas de grande alcance pratico, 
debaixo do pot>to de vista. da propaganda dos 
a.pparelhos a alcool entre nós .. 

Á Commissã.o acceitou tambem essa. emen
da por isso que a disposição do art. 8• sendo 
de facto, de caracter permanente, cabe me
lhor num projecto especial. 
, Era o que tinha .a dizer. (Muito bem ; 
muito bem.) 

· Ninguem mais. pedindo a palavr a, é encer-
rada. a di:>lcussão e u.diada ~ votação, . 

O projecto apresentado pela Commissão de 
Agricultura, no se11 § 2°, diz assim e chamo 
a at,tenção da. Ca.ma.ra. pat·a a l'edacção do 
paragrapho: . 

«:§ 2 . • Silo isent()s de t odo e qualquer im• 
posto federal,'sem restri cção a.lgnma, incla• 
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sive oxpcdionto e nrma.zcnagom, os a.ppa.rc- tt•n.dos niLo .Pagam o impo.~to federal de im
lho a aJcool-pl'(l(.luctoro~ do luz, ca.lot' e portaçfi.o, nao )Jag:a.m Imposto de oxpotllcnto, 
força. motriz-que entrarem no pa.iz, duspa- não paga.m at•mazcn11gem, qua.lqum· IJUO so,ii' 
chados com o t'islo da Sociolade Nacional de sou dostlno ulterior, torminada a exposição; 
Agricultura,. para a expo.sição,l{ualquor que quer dizot•, estes a.pJJ:Lrcllws, quet• voltem 
seja .o sell destino uHerior.» para o estrangeiro pur nã.o terem sido adquí· 

- 1 •t fi d · 1 · ridos, quer fiq11ero no puiz, om virtude d~ A fsençao tos tlirel os e oraes, tnc mnve o acquislção devida. á propa!!anda., não ficam 
. do expodtente,para. os a.pparelhos de~tlnados -1 ~ d 

ú. exposição já está Mnsignada. no orçamento mais sujeitos a impos. J a.tgum, nem e ex..: 
da. receita, actua.tmente om vigor; aponas pcd1ente, nem do at'milzeuagmu. 
nóS accrescentamos, nesta projecto-nós da. Mas,nã:o é este o espirito do § 27 do 1u•t.2o, 
Comtnissão de AgrieuHul•a. - a. armazena- da. lei de Tarifas, que detPrmina. que, termi· . 
gem. nados os tra.balllOs da e:tposiç.ão, si Gstes ap- · 

Pol'ta.nto, comparado o orçamen~ da. re· pat•elhos aqui ficarem, terão que pagar o 
celta neste ponto com o projecto, temos que imposto de importação, expediente, at•maze
o orSJ&menio da. roooita isent.a os apparelltos na.gem, eic. 
dedtoados á exposição nã.o só do imposto do Ora., sr. Presidente, si examinarmos o 
importa.~o como do ex~iente. t~rça.monto da receita, vet·emos que os ai?-

0 proJecto, pot'êm, alem de os isentar dos parelhos a. alcool importa.dos pelo commol'cto 
impostos do expediente o de imporh.ção, os· para serem aqui vendidos não estão sujaitos 
iSeo~ tamoom da arma.zcnagQm. ao imposto de importação e pagam apenas o 

Vejamos agot•a, Sr. Presidento, o que é imposlo de e~pedient.e; no e~t~-etanto os a.p· 
que propõe em substituição r~. estA pa.ragra- parelhos de~tmall?s ~~ OKpOSlça.o, segundo o 
pho a Commissão de Orçamento: · perecer da. uom.mts;ao de OfÇa,mento.! torlto 

A Commissão de Orçamento diz assim: que pagar o Imposto de Importa.çao, ex· 
«Prevalece em fa. vur de todos os appa.re· pelicnte e armazenagem. . 

lhos destinados á. exposição a isenção conce· Pot·tanto, a. emenda. da. Commissão de 
dida. pelo § 27 do art. 2• das Disposições Orçamento, longe de favorecer a propa-ganda. 
Prelimina.res da. Ta.rifa, incluídos dit·eitos de (lUe 6 o nosso peusa.meuto;vem colloca.r es'3es 
expediente e armazenagem.:. appa~lbo~ destinados á. exposiçi'io em coodi· 

o art. 2°, diz assim: çoes mfo~10res â<).ue!les quo entram para o 
«Será. concedida. isenQã.o de direitos do eommerc1o ! (Apotaàos.) 

'COnsumo, mediante às cautelas fiscaes que o E' preciso fallar com franqueza, com essa. 
inspeetor da. alfi.l.ndeg'l. ou administrador da franqueza. rude do camponio, que represento 
Mesa de Rendas Julgar necessarias, a.s SO· nosto momento, é preciro dizer que a. la:voura. 
guintes mercadorias e objec~s .~ está. em !;ituaçíLo de sar auxiliada pelos po-

0 § 27 des~ artigo diz: deres publícos. 
cAóS objectos pertencentes ás companhias 

Iyricas, dra.maticas, equestres ou outras 
ambulantes, que se destinarem a dar repre
·80ntaçõos publicas; ás collecções scienUficas 
de llistoria natural, numismatica. e de .anti· 
gu~d!Wes; ás esta.tuas e bustos do qua.esquer 
fuaierias quo forem destinados á eJ~posição 
ou repre~entação- públic~ ; e á.s merca.dorif\S 

. estr!l.J:~gell1as que se destmal'em a figurar nas 
expoSições industdaes que se.Jlz~rem no pai11. 
Eilte despa.cho não poderá. ser concedido sem 
que as partes caucionem os direitos do con· 
sumo dos objectos mencionados neate pa.ra.
grap~o, ou prestem fiança idonea ; sendo 
cobrá.dos os direitos, si dentro do prazo 
co:q.cedido pelo chefe da. repartição, que po~ 
dera sor por elle razoavelmente prorogado, 
nã.o forem os objectos assim despachados 
reemba.rcados integralmente, ou nã.o si pro
va.r terem desapJarecido por uso ou JPOrte, 
seg11ndo a. natureza do objecto .)} \ 
.• Segundo o . \)rojooto primitivo da 'com-
1XI1es.io de Agncuitura, os appa.relhos en-

E, senhores, si nõsvamos, para meia. duz:a 
de apparelhos destina_dos a uma. axposiçio ; 
taxar esses objectos a. titulo de que Alfa.n· 
deg'a nã.o póde perde,· cin~o ou d~z t.Ol\os,. 
então a la.voura nada mais póde esperar dos 
poderes publicas. (Apoiados; muito be~n.) · 

Qu<Lndo . autorizamos o· Poder Executivo 
a despender até 200. contos com a. expo· 
sição de aJ,Jpar\:lllws a. álcool, para fa.ci· 
lítar a sua·lntroducção no p:üz, como é que 
na. mesma lei vamos ox.igir que esses mesmos 
a;pparelhos, uma. vez adquil•idos, fiquem su
jeitos a.o imposto de exp)diente, arma~na· 
gem, importação, etc. ! 

Então damos 200 contos pa.ra tirar cinco· 
ou dez pa.ra os cofres publieos l 1 

Isto não me pareee uma. cousa serh _: 
desculpem-me a. eitp1't!SSão. 

O Sa. CANDIDO RoDlUGUES -Acredito gu·e 
não. foi ~se o pensamento da Cómmissão de 
Orçamonto, · ·· · 
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O Sn.. TosTA - On nús proi.ogemos larga.· 
monte a. la.,'om'<t, ou Yamos u.o cncontt'O 
tloss:~ movimento a.gt•icola quo so notil. do 
norte ao sul da Rapublic[t, Mopta.ndo todas 
os;;as me(lida,s quo as m:.poríencias, que o 
patriotismo e a pratica taem aconselhado, 
ou, então, teremos de assistir i.1. morte da la
voura e set·emos nós os responsa.veis por esse 
desastre. (Mttito bem; mui!o bem.) 

·Senhores, eu não ten!1o necesR\da.de de fazm• 
largas considerações ; pi1rece·mo que paira 
no espírito da C lmara a. convicção de quo 
chogoll o momento critico om qu1 os podorcs 
publicas, Congt'<'Sso Na.cional, Poder EJte
cntivo, a.!l assembléas esta.duacs, os gover
nadores e presidentes de Estados devem to
mar em mnit.a. consideração a questão agri· 
cola. · 

E\lparo, p01•tanto, quo a. Ca.ma.ra dos Depu· 
tados nãq rejoltn.t•d, som quo ha.j& nosta. 
questão vencedores nnm Yoncido~. o pa-lido 
que fl!Z a. Commissilo do Agricmltur.~. inspi
rando-se no verdadeiro amor da. Patria, 
espero quo a Camara. não re~US'Il'd. seu 11.poio 
pa.ra. o projecto primitivo da. Commissão de 
Agricultura., pa.ra. que se nõ.o dig' que os 
quo conseguiram, no anno p:1ssado, na. !oi do 
orçamento, ii!onçã.o completa de direitos para 
os a.pparelhos a alcool destinados ao com· 
mercio, vão ost~belecer que os a.ppa.J:'elhos, 
qMndo destinados á exposição, uma vez 
adquiridos no pa.iz, sejam sujeitos ao imposto 
do irnpo1•tação e expediente. (Muito lJem ,· 
muito bem.) 

Níoguem mais pedindo a. ·palavra, 6 encer 
ra.do em 2n di~cussã.o o art. lo e som deba. te 
o a.rt.. 2• do projeeto n. 93, de 190'l, autol'i
zando o GoYerno a. despendm•, pelo Minis
teria da Industl'ia, Viação e Obt•as PulJlicas, 
até a quantia de 200:000$,inclusive os 50:000$ 
consignados no a.rt. 22, n. X, da loi n. 957, 
do 29 de dezemb1•o de 1902, com a ExpJSiçio 
Irrternaoíona.l de Apparolhos a Alcool, pt•omo
vida pela Sociedado- Nacional d l'l Agricultura, 
sob os . auspícios do Governo, a realizar•se 
nesta. Capital, e dá outras providencias, com 
pareceres das Commissões de Agricultura e 
Industrias Connexas e de Orçamento, ficando 
adiada a votação. 

E' annunciada a -3.. discussão do· projecto 
n. 55, de 1902, (projecto n. 239 A, de 1901) 
que manda graduar no posto immediata
ménte superior o official do exercito ou da 
armalia. quo attingh• ao n. 1 da eSI}ala, com-
prehendidos os das classes annexas. . · 

O Sr. Presidente-A Elste projecto 
foram apresentadas diversas emendas que 
entram conjuncta.mento em discussão com o 
projecto, 

Vt1m :t· Mrwt, Afio lidn.x, apoi:uhr. r pn~tfl~ 
conjunc~amrmtc om rU..;cu~&to as St'.guintAs 

EMEl'{DAS 

Ao pl·~iec.to n. 55, de 1002 

Accr03COnte·SC : 
· Art. Ficam e:x.teusivas aos offici&es gra

duados nos postos sllperioros a.s vantagens 
contidas na resoluçio de 30 de outubro de 
1819, para. a rororma. dos o/ficia.es gencraes 
graduados. 

Sala das sessõos, 20 de julho de 1902.
J. Soares Neiva, presidente.- Soares dog 
Santos.- Cm·tos. Cavalcanti.- Oliveira Val· 
~aâao. 

coosidm•a.ndo que o n. 1 para pt•omoção 
por estudos bojo deixará de ser a.ma.nhã, si 
algum ou alguns oJHcia.cs mais antigos tirar 
o curso, do onde re3ulta.m graves in.conve• 
niontes, proponho que seja eliminado do pro· 
jacto acima. o pa.ragraplto unico. 

Sala. das .sossões, 20 do julho de 190.\!.
Thoma~ Cat1aloanti. 

Accrescente-se in-fln.e do a.1•t. 1 o: - o seus 
respectivos chefes, sendo ostes chefes depois 
de 35 anoos de serviço ou quat.ro annos de 
effectivo serviço na.quellc posto. 

Sala das sessões, 20 de julho de 1902.
Thomaz Caval-canti. 

Art. Os coroneis dos corpos aspeciae!J e 
das armas de a.rtilharia, cavallaria e infan
taria, qne so tornnl'em chefes de cla8So nos 
alludi!los corpos o armas, serão gradnados 
no posto de general rl.e brigad,'1.. 

Sala das sessões, 20 de jullw de 1902.
Rodolpho Pairotio. 

Os inspectores. de saude naval o do exercito 
terão, no ftm de quatro annos de exerclcio, a 
gradtnção do posto immedia.tamente supe
rior e no fim do 10annos a e!foctividade desse 
ínMmo posto. 

Sala das sessões, 20 àe jnlllo do 1902.
N ci'f!ct . 

Ninguem padindo a palavra, é encerrw 
a. discussão e adiada a votação ató que a re· 
spectiva Commissíi.o dê pa.r ecer sobre as 
emendas o'erecidas. 

E' annunciada a ga discua.!lio do prcjecto. 
n. 399, de 1902, autorizando o Governo a. . 
conceder isenção de imposto, de o tro do pe
r iodo de um anuo, á Companhia E stradr:. de· 
Ferl'o Leopoldina, pa.l"a. o material quo im· 
portar e for iudispensa vel· para a reparacão 
de suas Iínba.s, e dando outras providencias. 
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' Ninguolll pedindo a palavra, é enccrr:.1.da. 
a. di seu ,;g;"1o o u.dia.d:~ o. votaç5:o . 

Compat•ecem mais os Srs. Pass·JS Miran.la, 
Ca.rlo3 de. Novacs, Raymuoclo Artlmr, Bezct•
l'il Fnntenelle, Virgilio Brigi,!o, Thomaz 
Ca.valcanU, Fl'Ancisco S:í, l?rod.erico Horge;, 
.Toão Lopes, Etir1ardo Sl;u,Jal't, T,tvarcs rio 
Lyt"a, Eloy do Souz:a, Fon:>~ca. e Silva., Affo:IS> 
Costa, José Marcellino, PerJit•a de Lyra, 
João Vieit·a, Esmeraldino Ihadeira, Epa.mi
non~as Gt·acindo, Neiva, Leovigildo Fil
guetras, Castro RebeUo, Tosta, Eugenio Tou
rinlw, Marcolino Moura, .José Monja.rdim, 
Oa.ldino Lot·eto, Cort•êa Dtlka, Mello :'liattos, 
Americo do AlullqUmJUo, l~t·ico Coolho, lJe
lisa.rio do Souz,1, Ga.lviio Baptista., Lourenço 
Baptista., Bonm"t, Julfo San~os, Ft•ancisoo 
VO\IJa, A~tolpllil Dll~ra., Fra.trclsco llet•nat'· 
dino, Adalberto Ferraz, Oa.millo Soa.ros Filho, 
Calogora.s, l~odolpho Paüc;io, Pa!lua Rozondo, 
Robouças do C.~rl't~lho, Forroil•a Braga., Jusé 
Lobo, fra.ncisco Malta., HortMIIJ)gilllo d•l 
Morno~ l<'illto, Henmlicto d~J Sotrzu., Lin1lol· 
pllD SorJ•n., Lumenha. Lin!l, A~Jon fbptista., 
l!:~yseu Guilhe~me. .ruveno.l :'.!ull!r, Angelo 
Ptnheiro, Domm~,ros Masca.Nnh:ls, Vospazitlonil 
do Albuquerque o Diogo Fot•tuna. 

Deixam decampar~cer, com causa.p:~.rtici
pa.la, os 81·.~: .Julio de Mello, \Vandol'loy de 
Mendonça., Sa. Poix:oto, Arthur Lemos, Anto
nio Bastos, .José Ettzebio, Urbano Sant.os, 
Luiz Dominguos, Guedelha Mour.i.o, Chriotin'l 

. Cruz, Dias Vieit'a., Jofí.o Ga.yoso, Paula. e 
S1lva, Ablon Milanez, E1•mirio Coutinhó, Ma.
'laquias Gonçalves, Cornelio da Fonseca., Es· 
t~cio .Coimbra., Pedro Pernambuco, Elpidio 
Ftgumredo, Raymundo de Miranda, Arro-

. ·xellas Ga.lyão, Joviniano da. Carvalho, Milton, 
Feli~ Gaspar; Sa.tyro Dias, Pinto D~ntas, To· 
l~ntml) d:~S Santos, Bernardo Horta, Pe1•eira. 
L1pa, P~ulino d3 Souza, David Campista., 
Joao LUIZ Alves, Leonel Filho, Carvalho 
.Britto, Manoel Fulg.mcio, Arthm: T~rres, 
Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, Candido 

.de Abrt;~u . Francisco Tolentino, Barbosa Li
ma •. Xavíe~ do Valle, Victorino Monteiro, 
Ca.sssia.uo do N·<isdmen·to o Alfredo Varella . 
. . E_ sem causa oJ Srs. Rogerio Li e Miran.la, 
lrldw do Br.~zil, ·Tl'inda.de, Tei:wira. de Sá, 
Arthur Orlando. Ettze!>io de An•lrade, RodJ•i-

. · gues Doria, Eduardo Ramos, Augusto d ; Vas
concellos, Sá. Freire, Fidelis Alve~, Silva 

;Castl'o, Cruvell!> Cavalcanti, Bernat•do Mon
teiro, Ga.stão da. Cunha, Penido Filho, Ber
na.rdes de Faria, Lamounier Godot'redo, Hen· 
rique Sa.lles, Nogueira, Arnolpqo Azevedo, 
Leite de Souza., Alvaro de Ca.rvalb.o, Rodol

·pho Mira.nda, Costa Netto, Marcal Escobar, 

materias cm;t:J,rltel d.1 onbm do dia o das· 
quo se ach~rn S·;bro a moStt. 

Em sCJguila ê posto a votos o approva.do o 
rBqu.)rimcnto do St•. Olivn ira Vn.lla.clã.o, ofl'o
rocitlo n1. S:Jssfí.o de 18 do corrente, cujo 
tlteor (1 o scguinto : 

« Reqttciro que sc,ja.m solicitadas do Go
verno a,s seguintes infv1·ma,ções : 

Qua.1 a receita at'i'0cadada. e flual a despez!1 
elfec \llltda n.J decennio tl~ 1893 -1902, rela
tiva ao montepio ,lot~ funccionarios fedarae:;, 
ai vis e m'litlres - disc riminadas por exer· 
cinios tinanceiros e mioisterios .» 

São lidos e julg<\dO~ objecto de ualibcruçiío 
os .~oguiotos 

l'ROJf!CTOS 

N. 105- 1903 
'• 

Eslabalvcc qtt~ o l't·esidr.mte da Ocmuwa dos 
D.!pula1lr1s J'ecelwrà, annua!mcnte, parH das. 
pe ;as d1< represr:ntução, a quantia de 
6:000$000 o 

O Co1greSJO Nacional decreta.: 

. At•t. 1.0 O Presidente da Ca.mara dos 
Deputados reoelHlr1t, a.nnualrnsnte, pal'a dos· 
peza.s Lle representa.çã.o, a qullontia. de seis 
contos de réis, paga por tri mestres adean
t:J.do3. 

Art. 2.0 Revognm-ss as disposiçõe• em eon
trar'io. 

Sn.ta das sessões, 18 de julho de 1903.-. 
Germano Hasslocher.- Calo geras . - Ani.:io .de 
Abnnt.-1'avares de Lyra.-Jfauricio de Aõrew 
-A' Com missão de Orçamento. 

N. 106 -1903 

Dispõe soln·e a p!·ecedencb ôbri_qat oi"Í a do 
casamento c.i,il ao religioso, e dd outms p ro
llidencias 

o Congres::1o NaCional decreta.: 
Art. l,o Have1;á vicio do consentimento e 

será. alinullavel o ca.sa.manto civil qulLo.do, 
não ha.vealo ou nio tendo havido cotubi
ta.çã.o e tendo um dos cúnj uges promot ~ido 
ao 011tro ca.sa.r·S3 sesun lo a religião deste, 
racus1r-se a. cumprh: a.. p romessa feita ante
riormente ao ca.sa.meuto c ivil. 

Art. 2. 0 E' dec!Çtrado l'm vigo1· o art. 234 
db Codi ~o Pena.l, passando a infra.cçã(} desse 
artigo a, ser classificaf\a entre a.s contraven
.çõa~ pa!'a todo3 o., effeib J de direito . 

. ' hll:leS Da.rcy e Ca.mpos Ca.l'tier. 
Pa.ragrapho unico. O ministro incurso no 

O Sr. Pre!!lidenta - Havendo nu- art. 284 do Codigo Pen:1l ftcarà isent o de 
mero lega l, vae·se proced!lr ás votações das pena. si os nubentes viverem em cancubinatq 
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o um delle~ se achar mol'ibundo ao tempo 
da in fracção. 

Art. 3 .• O ca.~<1mento roliglo~o não isenta 
tln pena os responsa.,·cis por um lhcto pn
nivcl. 

Art. 4, 0 Aquello quo, abu~ando da bua fé 
ou ignm'1tncia (lo uma mulher honesta deci
dil·a. a. só casl\r-se relig-iosamento, incorrerã 
nas pena:; do art. 288 do Codigo Ponu,l, st a 
preju.i.icacla. promover o rospecti v o processo 
ou der o.utorização pi'lra. in~taura,l o antes de 
úccot•ridos sei.~ mezos d:~ celebração (Jn.s ceri· 
monin.s religiosas. 

Paragrapbo unico. Na hypothege deste 
artigo cessará todo procedímunto c.riminal o 
se eJCtinguirá. a pena logo qur} o casamento 
civil se elfectuar. 

Sala das Sl'~sões, 17 de julbo de 1903.
Galdino Loreto. - A' Cummissiio do Coasti
tuioão, Logisl:tção o .JIJstiça.. 

São succossivarnootc sem debate a.pprova
das as redacc;ões tlnaes dos projcctos n.;. 51 A, 
fi2 A, 53 A, 81, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 
98, 99 e 101, do 1903,_para. serem ooviarlos ao 
Senado. 

J;~' ígualmento sem deba.t.e ap:~rovada a. 
reda.cçã1) final do projecttJ n. 85, do 1903, 
para ser envia[lo á sancçiio. 

E' po3to a votos e approvttdo em a~ dis
·cussão e enviado á. Commissão do Redacção 
o suguinte 

PROJECTO 

N. 115 A-1902 

O Congresso Nacional-decreta: 
Ad. 1.° Ficam oqui-par(tdos em vcnciroen· 

tos o pa.ga.dol' e fi3is da paga.doria do The" 
souro l<'edoral aos thesonriliros e fieis da 
Caixa de Amortização. · 

Art. 2.• R.ovoga.m·sl} as disposições em 
con tl'ario . 

E' posto a votos e approva.do om 3• dis
cussão.e enviado â s ancção o seguinte 

PROJECTO 

N. 41 A-1903 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo uoicJ. E' o Governo autorizado o 
·abrir, p :olo Ministcrio da. Fa.zeuh, o credito 
' extraordiilario, que preciso for, para paga· 
meu to a. D. Aro anda Dulores Pitham, v i uva. 
do capi tão Guilherme José Pitham, habili

. tada., pur titulo de ô de novembro de 1899, 

elo meio·sol(lo quo lhe é devido de~de 25 do 
novnmbro do 189:~. om que succumbiu o sou 
mal'ido, a.Lé 6 do novembro de 1800; fazendo 
o~ neccss.wia.s op()ra.ções e ro\·og<tdas <ts dis· 
posif;Ões em contmriu. 

E; posto a votos e n.pprovado em 2" dis
cussão e enviado á. Gommissào de R.edaeçã.o !l 
segtünte 

PROJECTO 

N:. 185-HlJl 

O Congresso Xaciont\1 resolvo: 

At•tigo unicêl. Fica o Govet•no aul.ot•izndo 
a p•t~at· ao Dt·. Alvat•o l-foreira. do Ha.t'l'os 
Oliveira. Lima. us sous ordenados da ma.gis· 
trado em disponihilidado, a contar oh~ se· 
tembro de 18\JO a 24 tlc julho !lo 1805, role· 
Vi ~da. a. pmscrlpçl\o om •tue por ventul'clo te
nham ca.hitlo, abríntlo pa1•a. os.~e fim o oo
cess:trio credito; e rovoga.d:~s as di~posições 
em contral'io. 

E' a.nnunciad& a. votaÇi1o do projocto n. i8, 
de 19{l3, reda.cçã.o do a.dditivo deshcado da 
2" di~cu .. ;sã.o do. proj 1céo n. 2n9, de 1902, 
cro:~ndo, no c/)J>pu de pharmaceuticos do 
exercito, o posto de coronel pharmaceutico, 
em observancia. ao disposto no ·art . 85 da 
Constituiçlio da Republica. (3a disc:ussão) . 

o Sr. Presi<lente- A este pr•ojecto 
foi olrerecidJ pelo Sr. Neiva. o seguinte 1'.6· 
q uerimeuto: 

<<Requairo que o projecto n . 78, do 190?, 
volte á, respectiva. Com missão. » 

O Sr. Thomaz Cavalcanti 
(pela ol'dem) - Sr. Presidente, autor tla. 
emenda. que constitue actualmente projeoto 
em sep"rado,venho declara r que- não só e~t9tl 
do accordo com o requerimenw, como acho 
de gra.nde convoniencia. a. voBa do projecto á. 
Commissão. 

0 SR. NEIVA- Muito obrigad(} a V. Ex. 
Em seguida é approvado o' roferido reque

rimento do Sr. Neiva., volt a.ndo o projccto ú. 
Oomn::issiio. 

E' posto a. votos e a.pprovado em 1n 'dis
cussão o seguinte 

PROJECTO 

N. 165- 1902 

O Coogresso Nacional decreta: 
Art. L o Aos offlci<LOS da armada que per

t oncel'am ao ex:tincto Collegio Na val ou qpe 
frequentamm o cumo de preparatorlos an-
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n exo á Escola. Xa.va.l, com pea.ç.a de aspi- I~' posto n. votos, a.)1provado em 3• dis
rantcs, será computado, para o clfeito da. cusslio c onYiado á Gommiss:io de ltcda01;ão 
reforma, csso icmpo de serviço, desde que o seguinte 
tenham tido aproveitamento em ta.cs os"tab3· 
ledmento J do irutrucÇiio militar. 

Art. 2, 0 Revogam-se as disposições em 
contmt•io. 

J<:' annnnci:~,da a votnc)Iio elo l'CI] ncr·imcnto 
elo SJ•. Thorn<~. r. Ca.v<Lica.nti pdimlo fllW v:.1 á 
Commissão iln Const itnir;ii.o, Legislaçào n Jus
t iça., para intorpm• o rcspactivo paro~cr. o 
:projecto_ n. l41i, de 1902, declarando que o 
te rreno sito á praça Quinze de Novombl'O, 
de Flol'ianopolls, no !Maclo de Sanh Cath:l.· 
rim1., onde existiu o hospicio dos padres da 
Companhia do Jesus, pertence á igreja ma· 
triz da pa.rochia de F1orianopolls. 

O Sr. Prealden~e-0 pt•ojccto tcmí 
de Ir á. Commissão do Orçamento, em vir
tudo de tsr sido apresentada omenla.; mas o 
Sr. Thomaz Ca.valcanti aprcssntou o roquo
riuionto que se va.c vobr, o que ú o se
guinte: 

«Requeiro quo o projeci;o n. 146, do 1902, 
v~t á Commissão da Constituição, Legislação 
o Justiço.a, para dar parecer sobre o a~sum
pto do mesmo. • 

Posto a· votos, é approvado o rererido ro
q.uerimento do Sr. 1.'homaz Cavalcanti. 

O Sr. Ho11annab de Oliveira 
( pe~a onlcm ) requer vorific'lçã.o da vo-
tação, · 

Procedendo·so á. ver~tica.ção, r-econhcce·s3 
quo o requerimonto foi a.pprovado por 80 
votos contra 30. Tot:\l 110. 

· O . Sr. Tho:J:Jl.az; Oa.vnlea.nli 
(pela ordcm)-Sr. l're.>idente, devo dcclal':.tr 
que o Presidente' da Commi>são o rJ ln.tot• 'lo 
projecto me doelarou ante-hontem, e confir
mou hoje, que n.i.o faz opposição ao raquori· 
monto. · 
r.; E' posto a votos. approvado om 3~ dis
CtL.~o c envia(lo á Commi!lS:.'i.o do R<'lla.c~iío o 
segninio 

PR(),JF.CTO 

N. 7l -;:- . 1003 
O Congreaso Nacional l'OSOl ve : 

·Art. 1," Fica. o P~Jder ExecuLim au~ori-

PRO.JECTO 

N . 30 '3 - }!)02 

n Congres.~J Naciona l resolve : 

AL'I-lg o uuico. Fica. o Podm• E.xccuLivo :~,u
torizado a nbrir no Mini~tet•io ela. Fazend!L o 
credito oxtraortlinario do lC.Y1:400$810, pa.ra. 
execução da sonbnça. do Supremo ·TL'ibuna.l 
Federal, que condemnou u. União a p~at• a 
Cunha, Para.nhos & Oomp., o principal, Juros 
da. mora., cu;ta~ do processo, paio emprego, 
uso o goso, dtu•aoto lô mezos. do paquoto 
Partt.l•yba, a. ellcs pm·t~ncontos, fa.zondo a.s 
necessa.rias opcl'a.çõo~. re vogada.s as disposi • 
çõcs om contrario. 

E' posto a v~Jtos, appt•ov~~odo em 3~ dis
cussii.o o onviac1o á. Corornissão do Rodttcçã.o, 
o s~gulnto 

PROU.:CTO 

N. 273 A-1902 

O Congresso Nacion:J.l resolve: 
Art. I.a Fica restn.IJelooido, no Mu~eu 

Nacional, o loga.1• do naturn.lh:ta.-a.judallte da 
Sacçlo do Zoologia., que será. equiparado pM'a. 
tojos os olfeitos a. os assisten ·os da. referida 
repartição, sendo nellc pt•ovido o funccio. 
na.rio que o oc :upa.va,por concurso, ao ser pt·o
mulg :.do. o r eJZulamento que baixou com . o 
tlecl'oto n. :-l. 211 , do ll do f .. lVereiro de l t--'\)9, 
ficando o ao vemo autoriza.do a fazor as no· 
cnssa.rla.s opcwaçiics d<J credito . · 

Art. 2 . • Ficam revogadas as disposições 
13m co o tru.rio. 

E' annuncia.da a. votaçii.o do pt•ojocto n. 18 A, 
de 1903, tixanJo as fvrça.s de torra pa.ra o 
exoreicio de 190-l, com os pareceres das Com
missões de Ma.rlnlla. e Guer1•a·e de Orçamento 
sobre emendas oil'crecidas na3~ di.5cus.<J1o . 

O Sa~. Preshlente- O Sr . D,1pti~ 
ta.do Co.rlo3 c;wa.Lea.nti npresGntou uma 
emcncla. ao art. 2° ·do pl'ojeoto, o monda. re
digida nos sagujntcs termos: 
Rediju.~sc assim, o art . 2•: · 

·. zadó a. abrir ao Ministorio da Industt•ilt, Art. . Est:r.s praçag serão q,btidas pch 
Viação e Obras Públicas o credito do 25:000$, forma expressa. no a.ri. 87, § 4", da Consti· 
supplementn.t' ~·sub-c.>nsignac.ão denominaáa tuicã.o Fodéra.l o na lei n . 2.556, de 26 de 
-Con~ignaçõcs do art. 36 do regnlamento- 1 sctombt•o de 1874, com as m~difiMçõP.s esta· 
per tencente no matcr,ial dns estações da bolecidas no at•t. 3° da lei p. 39 A, de 30 do 
14 divisão d!l. vorb:r. 4 .. do al't. 21 da lei janeiro de 189~, mJnos qua.n·to á 2• ot•dem 
n. 957, de 30 de dezombt•o d~ 1902. · dli isenções 1;1 abeaogeodo a 3•, exclusiva.-

Al't. 2.0 Rcvog:tm-so as disp:tsiçõcs em mcnto, os religio:ros do ordens monMticas, 
contra1•ío. companhín$, congNgações ou comrnunida.-
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dos u~ qualqu<Jl' <hnomin<t<;-1iO, Sll,jOitttS a. 
voto do uba.lionci:J., rogrn, ou estatuto (!UO 
importo a. r enuncia !la. lil>o>rdatlo intlividtnl. 

Pa.ril."'raplto mtlco. Contioú;~'ll em \·ig<>r o 
.Pn.ragr~pho unico do art. 2• e o art. <l" da 
lei n. 3~'1, de 9 do outubro de 189G. 

S:t.la das scssõ 3s, 31 do junho de 1!)()~1.
Cm·los Caualca.nti . 

A Connntssã.o do Marinha c flt10rr:1. rlrm o 
sngninla p~trecer : 

«Poe esta. cmcnd:1., ·propõe o s~n illustr{l 
autor que o a.rt .. 2•.d•t proposta. d_? Goycroo, 
acc()ita. pela mawrta da Commtssao, SQJa. re
digido da mod·o que o.s isenções o~tabc leatuas 
na. lei n. 2.556, de ~6 de setornbro de 1874, c 
seu rcgula.mento, mantiJas pela. llli n. 3? .\, 
de 30 de janeiro do 18112, não abranjam as 
seguintes classes : os gra.dlla.dos o os cstu· 
d:tntes das l"aaulda.d('s o~tabolo~ida.s uo 1111-
pJrio - ó a. exp,·c..'li!ã.o da. lei - do. E>cola. 
Polytoohnica, dos cursos th?o~ugicos _e S{llllÍ· 
na.1'ios o, flnalmoato, os ;·ohgwsos nao corn
prehendiuos na cx.copç-ão do art. 70, § t•, n. 4 
dn. Constituição. 

Comq uan ~o pareça á. Commis~ão q u ·,, p~lo 
espírito da Constituiçio da Republica. (a.mgo 
7~. §§ 2•, 7° e 27 o a.r~. Sô), os cidadii.os p •t•· 
toncentes á.s cla.ssos acnno. InOltC10ltudas e~t'lo 
hDjo, como os de outras classes. «obr_iga.do$ 
ao serviço militai' em .defeaa da Patr1a. o da 
Constituição», todavia., julg 1 con venien_to 
raservar-so este assump~o para occa.sw.o 
mais opportuna, qu<lndo, po1·· ex('mplo, t1 vor 
a Cama.ra. do pronunciar·SCl s:>b~o o proj:~cto 
da· lei de Ncru ta.meato inlcia.J.o na ou tl'a 
Casa. do Coogt•es~o. · 

Qun.nto á ultima parte da emenda.- a qu.1 
mn.nda continuar em vigvr o p:wn_gt•apho 
unico do art. 2' o oa.t·t. 3·• da lei n. aO I, de 
9 de outubro de 189Ci - ostá CJmprcltcndida 
no o.rt. 2• dn. proposta, a.cceito poltt Com· 
missão. ~ · 

Por consequcncia a emenda. do Sr. C:1rlm 
Ca. valca.n ti a.o a.rt. 2", tem parecer con~mrio 
da. commissã.o. 

Po.~ta n, votos, ú rsjei\ada a. rclerida 
emenda ao a.rt . 2° do pr0jccto. 

o S•·· Pre~l<'lente-Sogunda omcn-

2H7 

do convcnícncüL para o ser1·iço, estahole· 
cendu que tL gra.tiflc:tçüo di ar ia de 250 l'vis •. a. 
' •te se r oro:e o <wt. 4• JI<J. pt'Opo~ta., SOJa. 
.. bon<tda. não sú ;is pz·aça:J que, findo o sen 
tempo do servi~~o. contra.h irom novo engaja
mento, ~em inten·upção, como tambem 
á.quclh s que, lündo sido escusas, de novo se 
alista.rem. 

As;;im se procedia outl'ora ; e hoje quo, 
com a Sl!Jlpz·cssão do pt·cmio, escasseou o 
volnnt.at•!o.do, a. ponto dCl tot'na.r.se quasi 
nu!lo c nã.o tomos ainda. um<L l-ei de recruta
mcn~o cnlcaz pa.l'a o preenchimento dos c!a.
ros furcoso so torna. cogitat• de recuz•sos, 
est;'l'litos ell).b:lrt\, que conciliem o intere~se 
lnJivitiu 1l com o i nOOI'C'liJ() publico, sem in• 
fringir v prcccib constitucional, nem sobre· 
carregar o Tltes.mro com ono:wgos que pos-
sam p!1t•ecer pesados: . _. 

NClstas cond:çõ..!S, JUlga a Comm1ssa.O, quo 
on~··e o at't. 5° da. proposta e a. emenda · 
t\presantada. h~t moio tormo que pódo sez• 
o.doptado, accrescontando·so ao mencionado 
a.r~i,;o o seguinte: 

Pa.ra.rrra.pho unico. SI, porém, o novo alii
ta.mon t.O rOt\liza.r·so om pl'azo não excedente 
d~ f.IO dia~. contados da. data da. escusa, a 
g1• >titlclQã.u diaria se:·á :t mclstnp. ftx.fl.da para 
as p:'aças que continuarem nM fiieira.s, som 
io t~rrupçã.o . 

Quanto ;.i. primeira. pal't(J da. emenlla:, a. 
mniorin. da Cornmissão continua. a opmat• 
pch proposta do Governo. 

A Commissão do Orçamento, porém, que 
tave de dizer sobre a. mesm1., por sei' objecto 
de dcspez"-, dcll parecer contr.uio, to rmi· 
nando com a;; seguiotes palavras: ·. 

P,wag<•J.pho unico. Si, porúm,_ o novo alts
ta.mcnto realiza.·: soem prazo nao exceclrnte 
etc {):} cl ia.~ . con ttvios da dat!l. da. o 3CIL<ro., a. 
"t•a.till.oa.,..ão di<l.ria será. a mesma. fixado. p a.ra 
~s praçás que continuarem nas fileiras, .sem 
in t:n·ru p~ão. 

Qumno <1. p1·im~ir.1 p:tr tc da: omenda, & 
maioria d t\ CommiBx'io continua. a opinar 
pela proposta. do Governo. · 

A Ca.mara, porbnto, o tá lnb im,cla.. •. 
Posta :1. votos,é t•ojoitadn. a. t•e::fortda. ClllCit· 

d;:t 1\0 ad. ;,·· do pt•ojccto . 

da. u.o ;J.I't. 5~ : o Sa•. Presidente - A t erceira. 
Art. 5.• Em vez de-terão dil•eito á im- C\rnetHh foi a.prc.'lún ta.da ao a.r t. 7•. A Com

pol'tancia., etc.-, diga-se : terão direito âls mi~são de !.[a.l'inha. e Guerra. é 1'a.vora.vol 
peças ele f:.~.rda.mento qu,o se abonam aos ~c- á mesma emcnth. 
crutas no ensino, gratllltamcnte, o á. grattli· Pos.ta ·a votos, ..., appravada a seguinte 
ca~ão diaria de 2õ0 réis. emenda ao art. 7": _ 

Sala das ses.>Õ.Jõ, 3Q do junho de . 1903.- Art': 7. • Supprima.-sc deste a.r~igo a. p:da.• 
Car los Oavalca.n ti. vr<:~.-J.onn:t!tnento-0 mais como está, 
· A e>h em:mda, n. Commissiio de Mal"inlHt . 

o Guerra apt·ostm:ou o SOYUi nto p] t·c-=cr: O Sr. P.re•ldente -A q~ar~a. 
<Não deixa. do havor .na. ultima.pa.l'te <lostu, em2.nda. é rotativa. ao art: ~·. A commtosao 

emenda. um certo fundo <lo equi<bdc c a.t..l : do Ma.rinf~a. o Guerra a.ccetta. a emenda.. 
Yol ; IH 33 
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298 . ANNAES DA CAMARA 

Posta. a. votos, é approvada. a seguinte 
ennnda ao art. 8• do projecto: 

Des\aque-se c) ar.t. s• a.Hm de constituir 
projacto em separado . 

E'. o projeo>o, assim emendad:), a.pp1•ov,tdo 
em 3& discussão 6 enviado ú. Commissiio do 
Reda.cção pa.ra redigit-o do accordo com o 
vencido. 

São succeSàiva.mento postos a votos o 
approvados om 2s discus>ão. os seguintes 
aNigos do · • 

rno.JECTO 

N. 91 - 1903 

O CongresSo Nacional resolve: 

Art. 2.• E' f:tculta.do o porte gratuitc 
para a. corrospondencia. tanto postal como 
tole:;t\lphic:t do mesmo Cungresso, e bem · 
a:;sim sorii.o mandallos imprimir, tambem·. 
gr'<\t.ll ita.mente, na IrJpreosa. Nacional os re 
spectivos t ra.ba.l lws. 

Art. ::!.• Revogam-s::l as dispo.~içõcs om 
contra.ri?. 

O Sr. A.ngelo Neto (pela ordem)
Sr. Presidente. us ca.!eiras estão vasias ; 
p:1rcce-me que nã.o h:1 numero no recinto. 

R.equ Biro a. verificação da votaç;:'í.o. .. 
P t·vcedendo-se <~ verificação, rcconhecé·SO 

ter0111 votMo a. fa.vor 96 Srs . DeiJutados e 
contra. ll, total 107. · 

E' a.nouuciada a. vota~ão elo pr.:>jecLo n. 93, 
Art. 1.• Fica o Podm• Exeautivo autori- do t.OO~, a.uto1•izando o Gove1•no a despender, 

zo.do t~ abr·ir a 1 Mini.$turio <la. Industl'ia, poli.! Ministorio da I :11lustria., VhOQão e Obras 
Viaçio o Obra~ Publicas o credito ext1•a.ot'· Publica.s, até a. quantia de 200:0008, inclusive 
dina.1•io do 4:538$610, para attcndcr M p·1ga- os 50 :0):J$ consignados ao m·t. 22 u, X, da. 
monto dos vencimentos que competem ;\os lei u . !J57, de 29 da úozembro de 1902, com 
engenheiros Caetano Casar de Campos e Jo.iê a E..:posição Internacional de Apparolhos a. 
de Na.pole.l Tel!es de Menezes, directores Alcool, promovida. pela. Sociedado Nacional 
ge1·aes, e José Diniz Villas·Boas, director de de Agricultura, sob os ausplcio~ do Governo 
sacção da. Sacreta.l'ia do mosmo Ministel'lo, a. rco.lisal'·se nesta Capit:J.l, o uá outrd~ pro
no período de 12 de agõsto a 16 de outub1•o vidoncia.s; com pareceres da.s Commissões de 
de 1902 . · Agricultura c Industrias Connexas e ·de Or· 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em ça.meoto. (2a discussão). 
contrArio. · 

O Sr. ftodrlgue a Fernandes 
(pela ordem).-,S•·- Presidente, roqm~lro a 
·v. Ex. que consulte á Casa. si concede dis
pensa de in~e1'Bticio para que o pr,ljecto que 
acaba de ser votado figure na. ordem do dia 
·de amanhli. 

. · .ConsulLacla. a Ca.mara., ê concedida. a. (lis
·pensa pedida.. 
. São succesiva.mente postos a. votos e ap
pl'ovados em 2• discussão os seguintes artigos 
do 

PROJECTO 

N. 92-1903. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Fica o Podor Executivo autori

·za.do a .ab~·ir a.o Ministro da Justiça e Ne
gocias Interiores o credito especial de 

.50:000$ para. auxiliar a. commissio incum
:bida de organizar o te1•ceiro Congresso Scien · 
titlcn Latino Americano,na lo~hlhção e OI' · 

· ganizaçã.o do dito Congresso, na. reunião que 
tem de E'ft'octuar nesta. cidade em l3 de 
agosto de 1905. . 

§ 1. o Este auxilio .serlt prJsb.do por par
·c3llas, a. juizo do Governo, â. medida. que se 
. forem ostas tornando nécessarias. 

O Sr. Tosta (para enc1•.minhar a 
,otaç«o ) -Sr. Presidonte, o proj3Cto que 
vae ser votado tem apenas um al'tigo. Por· 
tanto, como se trata de 2• discussão será 
votado o projeeto englobadamente. 

0 SR. PRESIDF.NTE- Tem dous artigos, e 
tom parag1•apho.s referentes Q.O ::n·t. 1• . 

O Sa . TosTA-O art. 1° contém a ma.terla 
em sua integridade ; o at•t. 2° m:~.n•la revo· 
gar as dispós!ções em contl'arlà. Porta:nto, 
deve ser v~tado o art. 1°, som prejuízo da 
emenda. da Commissão de Orçamento, que 
será. posteriormente sujeita. á. vo tação. 

O Sr-. Pr~slden'te:.._ Vou submettet• 
a votos o art . 1• com seus parag:a·phos, salva. 
a emen,da da Commissão de Orçamcnt.d. · 

O Sr. Francisco Vei~a- ( peZa 
ordem ) - sr. Presidente, eu deseja.va que 
V. Ex. tivesse a. bondade de me informar 
si va.e pôr' a vot os a. emenda do nobre DBpu· 
tado da. Bahia.. · 

0 SR. P RESIDENTE-:- VOU pôr a votos O 
art. 1• do projecto, salvo a. omenJ.a.da Com
missão de Orça.men~o. contraria. ao § 2•. do 
mesmo artigo. 

0 SR.. FRANCI SCO. V!i:ZGA - Ih a lguma 
emenda. do noiH'O Doputado da. Bahia.·:? 
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SESSÃ.O EM :20 DE .II<LIIO DE Hl0il 

0 SR. PRESIDE!\'T!': - Não, .senhor. 0 pro
jecto ó apresentado pela Commi~são de Agt•i
cultura., dri que é presidente o nob:-e Dep·t· 
ta.do da Bahia. A Ol!rnmissão de o,·çamcnto, 
qun ~~ ra.vora'llel 0/..l projocto, touavia., so ma· 
nif~sta. contt•al'ia ao § 2-. 

E' annuneia la a votação do 1l.l't. I• do pro· 
jecto n. 89, de· l90:1, sobl'e a emenda lt<J, Com· 
missão do Orçamento. 

O Sr. Presidente-Vot'l.l'a.m a fil.· 
vor 98 Ses. Deputados e contra sete. Nã.o lm 
nurne1.'o, va.i~se proceder 1i. chamada. 

Procedendo-se a chamada, vm•lfica-se ta
rem-se ausentado o.s .Srs. Enéas Martins, 
Raymundo Nery, Aurelio Amorim, Virgilio 
Brigido, Francisco Sll., E luardo Studa.rt, 
Soares Neiva, CJlso do Souza, José Ma.r.:el
lino, Pereira de Lyra, Moreira Alves, B:pa
minoniias Gracindu, Folisbello Freire, Castro 
Rebello. Vergne de Abreu, Roddgues Salda.· 
nha., Heredia. de S<t, Col'l'ôa. Dutra, Americo 
de Albuquerqu.e; l!:l'ico Coelho, Gllvão Ba.· 
ptista, L:mrindo Pitta, Ccu·los Teixeira Bran
dão, Francisco Mal&a., Hormenogildo de Mo
ra.esFJlho, Aquino Ribeiro o Diogó Fortuna. 

o Sr. I~resident.e-Respondara.m 
tt cha.u ada 99 Sr~. Deputados, 

Não ha num Pro. 
Fica adit\da a votaç.ão. 
Passa-se ~1 hora. destinada ao expediente. 

· O Sr. Alencar Guhnari'iee (1° 
secretario) procede á leitura do seguin~e 

EXPEDI!liNTE 

Otncios : 
- Do Sr. deputlldo Ra.ymundo N!ll'y, com
munica.ndo qu3 em cunsequencia do estado 
precario de sua saude, e a consellto d(} seus 
medicas, sê ve forçado. a ausentar.se desta 
Capital para o e:>trangeiro, deixando de com
parecer âs sessões do presente anrw e soli· 
-citando uma liceoça pa.~a trata.r-se onde lbe 
.cl)nvier-A' Commissào de P etiçã.o e Pode
res. 

Do S1•. 1° Sccretu..'io do Sen::tdo, de 18 do 
C.Ol'l.'ente, cJrnmunica.Pdo que nessa data, o 
Senado en·viou á saneção presidencial, o de· 
ereto do Congresso Na.ciona.l, a.utorisa.ndo a. 
abertura do credito de 2 .000:00)$, para oc· 
correr ás daspezas axtraordina.rias coose
quentes da occupação do Acre-Inteirada. 

Do Ministerio dos Negocios diJ. Fazenda, de 
17 do corrente, enviando a seguinto 

Fazenda a extincçã.o da. Alfanrleg:t de Maca h!", 
attendendo ao facto rlo ser quasi t 0da. a ren· 
tht arl'CC<uladn. pol' aqucll1 rop<trtição ahsor· 
vi•l<\ pela l'espectiva d~speza. . 

O Congresso Nacional deixou il'.l :>atisf',~ZCl' 
então aquello pedido, o. postol' i .n·m~nte,. 
nenhuma providencia se d ignou toma.e a 
respeito, embora roa;o o assumpto rDpethlo 
nos demais relator•ios do mesmo mini~ ter i o. 

Esso. insbtcncín. do Govm•no em podil• ~ 
extincçã.o (la. Alf&ndega do MacaM justi
fica·sa perfeitamente pelo confronto en tr e a 
rcnilt~. por el!:1 areecadil.da. e desp eZ<t rea. li· 
zado. com a sua. m m•t tenção c agora mais 
do que nunca, pelo constMto decrescimento 
da sua renda. 

Certo da qlte vos dl!4'neis toml\.1' na devida 
consideraÇão o que ora exponho, esper o seja. 
aclopta1a a provítleocia J)e.lida, qm3 i1ttende, 
por oomp:eto, o interess,J publico. 

Rio de hnei.'o, ll de junho de 1903, 15" 
da Repub!ica. 

Ft·ancisco de Paula Ro-ll' Í[Jues Al1lcs ,- A 
Com missão de Orçamento. 

Do mesmo ministerio, do igual data, en· 
viando a seguinte.;· 

Srs. Memb1'0S do Congresso Nacional -
Tendo si'lo a. União condemnada a pagar ao 
juiz federal, na secção do Estado do Espiyito 
Santo. Dr. Raul de Souza. Martins, em vir· 
tude de sentença. proferida. pel'o respectivo 
juiZ suhs'ituto e confirmada por accordão do 
Supremo Tribunal Federal , a. importancia 
que o mesmo doutor foi obr igado a descon ta r, 
a. titulo de imposto sobre vencimentos, como 
consta da. carta. precataria expedida. pelo 
dito juiz subatituto, em 6 de abril do cO!'· 
J•eotll anuo, cabe-me solicitar-vos a concessão 
do credito necessario para occor1•er a ta.l 
p:tgamento. 

Remetterido-vos para os fins convenientes 
a. alludida precataria, rogo-vos digneis de 
devo! vel-a. opportunament e. 

Rio de Janeiro, 11 de julho do 1003, 15° da 
Republica. - F,-<mcisco de Pa o.tla R od1·igues 
Al'l)es . - A' Commis,;ão d_e Orçamento . 

· RequerimentJ de Ma.thilde Peixoto de Azc
ve .o, viuva. do capitão do exercito Leoncio 
P eixoto dG Azevedo, pedindo l he seja pe~
doada. a. divida de 23:$532, restante da quan
tia de qu [) era. crelora. a Fazenda. Nacional 
de s lU fina.do marido. - A' Commissã o de 
Fazenda e Iodustria . 

MENSAGf:I>r O Sr. A.lnaral Cezar -Sr. Pre 
$rs. Membros do Cong1•asso Nacional. - siU.eute, não pudeÍido po1· m otivos a.lhe:os á.. 

No rela.torio de 1899 p3diu o Ministerio di\ minha vontl).de fo.zer ~arte da. Commissã.o de 
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Constituição, Legislação o Justiça., peço a Todos vós conheco's a situação actual desté 
v, .Ex. que so digne conceder.:. mo dlspons& riquíssimo e f:~cnndo Estado, cuja rui na a 
desse cargo. mão da fat:tlidado tenta. cavar. · 

O SR. PRESWENTF.:- O peJido do nobt·e Contorcendo-se na angustia. de um11 crise 
Deputa~o s~rá. opportunamento sujeito â do- quu.si insuperavet, estit vendo ruir lonta
liberaçao da. Casa. manto seu justo renome, e om consequoncia. 

dmta. catastrophc 11. v:da al{ui tornou-se, si-
O Sr. A:.r.evedo Marque• (')- não impossiYol, ao menos difllcilima. 

Sr. Presidente, acabo de recobor dos empre-
gados dos correios de s. Paulo, uma repro- Ei~ aqui succint:tmont9 desa1•ipto o com-
sentação rJlativa. á organjsação dos serviços pungente e dolo :oso especta.cuto quo se nos 
daquello. repartição 6 ao necessal'io augmento antolbn; mais triste ainda se vol-o apresen- · 
de vencimentos. · taria si se des-::orUna~se a vida particulal' de 

E' um additarnento, Sr. Presidente, a cada um· 
outra reprcsi:mtaçã.o que já. tive a honra de A vista do expJs~o f,JCH é calcular as pro
mandar a v. Ex., acompanha.nd•J um pro· vaçõesp:>rque pa.s~;tm os funccionarios desta 
jec~ que eu e alguns companheiros de ba.n· reNrtição. 
cada tivemos 0 prazer de offerecer á Ci!.ma.u Percebendo clles vencimentos strictamente 
dos Deputados. ne~e.ssarios para fazer face ás suas despeza.s 

Deixo de olferecer um projecto relativo a orainarias (c sujeitos ainda. a. descontos de· 
esta, porque a Commissio respectiva, que vidas á.s rcsponsa.bilida.de3 que accidental· 
terá de estudal' a outra., tomará, pot' ccwto, ml.'nte lho.~ attingern) vêm-so coagido~ a 
em consíderaç;\o esta e formulará 0 projecto pensar sóment~ no presente sem que se pos
qua entender justo e conveniente.· sam premunir contra qua.o3CJ.uer oventuali-

Requeiro tambem a V. Ex. que mande dades futuras, 
publicar no Diario do Cong1·esso a rDpre- Outras serão as condições dos supplicantes 
sentação. si uma remuneracão mais libera.l vier ame· 

E' o qu:J tinha a dizer.. nisar os solfrimentos dos tas existencias tão 
Vem â. Mesa, é lida e enviada á. Cornmissão ~f~:j~:~roga.das de trabalhos e responsabi-

do Orçamenta a seguinto A elevaçã.o de seus vencimentos impõe-se 
REPRESENi'.AÇÃo como uma necessidade inadia.vel e urgente; 

resta, porém, que este tentamen encontre 
Exms. Srd. Representantes da Na.çã. > Bra- éco em vossos corações patriotas, não dei

zileira-Agora que ides cuidar dos interesses xando no olvidl) ·e n:L miseria aquellcs que 
da Patria. e bem assim da.s garantias de seus com prejuizo proprio c de terceiros t êm col• 
filhos, entendemcH nós, o~ empregados do laborado devota·iamente p:1ra a r estauração. 
Corr·eio do Eitado de S. Paulo, virmos con- financeira c engt'andocimento da nos8a es· 
fiant?s a.tê vós pedin1lo a. vossa a.tt!:lnçãu p;~,ra. tromcoida. pa.tria. 
o assumpto que abaixo explanamos ; e, Afim de justificar a sua pretonção os sup
certos contamos dentro em breve vermos plica.ntes passam a adrluzir as r azõeg que 
convertido em lei o quo ora p::ldimos:-O.s res:1Uam em seu favor; l'll.zões esta9 cuja 
ama.nuenses o os pratimintes de 1" e 2•clas.se~ veracidade é contc~te. · 
da Administração dos Correios de S. Po.ulo, A Administração dos Correios do Estado de 
represeni!ldos · pela commtssão abaixo as- · S, Paulo que occupa. um dos pt•imei~os lo· 
signada.,recorrem neste momento angu:;tioso gares entre as- su3.s congeneres, quo1• p ol' 
á vós, quJ suis ~ concretização do segundo su:~.r~nda., quer por su~ loca:lização, sendo 
Poder da. pujante e gloriosa. Terra !le Santa por mto motivo um centro importante de 

·Cruz; fa.zem-n·o amparados pala certeza de pm·mu tação de ma.las, ~ além {lisso uma das 
encontrarem sob a indestructivcl ~gide da unlcas rcparl.içõcs postaes que oifer ecem (L 
Justiça, que constitue o vosgo apanagio, 0 in· União uma. c )piosa fonto de renda. _ 
dispensavel patrocínio para a, consecução do A sua r·enda attingiu du~ante os exerci-
sou objectivo. cios de 1900,1901 e 1902 ás fabulosas cifras do 

- Aos seus preclaros o digno3 eo-est::~.dinos, 2.009:947$950,2.095:434$fl50 o 2.163:595$940, 
·que com justo orgulh-J de seu Estado natal, que compamda.s com as do RiQ d_e Janeiro 
representam-n'o em o colendo Congresso Fe· em eguaos exercícios apresenta saldo bas· 
doral, os suppliea.ntes mui pa.rticuhtrmente tanta lisongeiros. 
ea didgem, visto como, melhor que todos po· O seu dssenvolvimento j(L bastante consíde· 
derã;o sanccionar a authonticidade das justi· ravel tenda-se a augmentar ainda na ordem 
ílc~~tivas quo se vêm de apresanta~·-vos. directa do desenvolvimento dog diversos 

( ·) Este di~curao não foi rev isto pelo orador. 
faütore> do progross•J industrial o c ommor
cial, 
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SESSÃO mr 20 DE jn.HO DE 1903 

Não obsto.nLe esta manifeatn- superioridade O carteiro depois de cE:wto numero de 
digna de attendor-sc, a Administração dos tmuos de ~rabalho percebe uma gratificação 
Co,Teios do Est<uio do S. Paulo, a'> contrario addicionill (cxpt·cs:oão p<·opl'ia do regula
do quo succede com 1\ da Capital J<'edcral, monto) ao passo que aquelles quo do algum 
dispõe de um pessoal insutnciente para ex- conllecimento intellectual. lispoom c (luo 
ecução dos ditferentes !'amos do ~e1·viço o duraob toda a sua vida tiver<~m a inl'ehcl
que resulta tic ~~r o mesmo demasiadttmento dudo do !icaL' e->mo amanuenses pel'cebot•ii.o 
sobrecarregado. o [1ue ha lo ou 20 annos anter iores perco· 

A veracidade deste asserto temol-a sane- bia.m. 
ciona.d11 nos relatorios pelos que na invo~ti- O numero dos peticiona.rios attinge a 152, 
dura de suprema autoridad~ desta. adminis- sendo 36 amanueoses72 praticantes de 1• e 
tração tiveram a nítida comprcheosão de 45 pratiMntes do 2a classe. 
suas responsabilidades. Amamtenses e praticantes do ta classe 

Mão grado, estas tentativas a. que tem pre ha nesta. Administração que contam mab d~ 
sidiil.o supet•ior criterio e inlmitavcl zelo até 15 annos de ~erviço, homens esses ca.r
hoje não. se fez o augmento do p:;ssoal com t'egad9s de filho>J e quo sujeitam-se aos 
detriinen'to do existente c sob p1·essão de minguados vencimentos não podendo l'cunü' 
ordens superiot•es, aliás justifica. veia, veem- outt•os meios du acção por ser-lhes vedado 
so na contingencia de a.ccumular serviços. pelo regulamento exercer ctualquer profissão 

Esta administraçíi.v l'ocebe e ex])ado dia.ria- fóra tia repartição. 
monto uma quaJJtidade cxtraoruina.'.'ia. de Confiados nas vossas jus~as deliberações 
malas na.ciona.es e pv.ra. cor1•oborar este ma- justiça vos padc. 
ximo serviço rocebe malas estrangeiras, que São Paulo, 30 do junho do 1903.-A com
com pequenos interval!os de dias chegam a missão- Ho1·ac·;'o Gwna,- Jorge Ame1·icano 
esta administração, tendo a.ttingido o sou Rodrigues tle Alchmind.-Paulo Quartin Cor-
numero cento e tantas em um só dia. dia de .ilforaes. -i 

Outras considerações de superior impor- o "" n 1 
tancia passam a fazer os rcquerenttJs afim ..,1

•• ueno de Pa va (')-
de documentarem a le~titimidade de sua Sr. Presidente, os praticantes de 2a classe o 
pretenção. ~ os cartcil•os do aa dos COl'l'e.os do Esta.do da 

A desproporcionalidade de vencimentos Mina::; pediram-me que apresentasse ~ Ca
entre os carteiros c os rnquerentes é uma mara a mensagem que vou remette1· á. 

" Mesa. 
das razões mais convincontes da.. mn,gnltuJe E' escusado acci•escental' alguma cousa 
do assumpto.. d · d .. d" · Antes, porém, de entrar-se na exposição epms o que J<t Isse a respetto o illustm Deputado· pai' S, Paulo; a mensagem que 
deste ponto, convém estudar as condições trngo refe1·e-se ao mesmo assumpto: é sobre 
de 1" entrancia exigidas pelo regulamento augmento do vencimentos pa.m essas classes · 
para os praticante3 de 23 e carteiros de 3~ de funccionarios pltblicos. . . 
classe. O candidato ao logat· da praticante vem ti. Mesa, 6lidoe enviado a Commissão 
de 2• classe deve submetter-se a um con- d curm ri!!:Ol'Oso, íluer pelas ma terias de que e Or<}a.tnento, o req_uorimento dos praticao~ - tes de 2a classe e carteiros de 3•, pedindo 
consta, quer pela fiscalização exel'cida ; ma- equiparação dos seus venciméntos aos da 
terias exigidas em um curso secundario. praticantes do 1• 0 carteiros de 2a. 

O candiJato ao logar de carteiro não care-
ce de saber ma.is que -- as q ua.tro operações O Mr. Francisc~ Romeiro ( ·) 
fundamenta.es o ler e eMt•ever solfl:ivolmante Pedi a palavra, Sr. Presidente, para. apl'e· 
a língua IJoi·tugueza. sent1u' um proje~to que, pela sua impor-

Vê-se quão differcntes são para a mbas as tancia, acredito merecerá a attençã.o da. 
classes as condiçõ.es de ca.bedt~.l intellectua.l ·cama.ra dos Da:putados. 
ex.igidas pa1•a a. primeira. entra.ncia. . Versa elle sobre o reconhecimento dos ser-

Não obstante esta pa.lpavel prepofJ.deran~ viços pre~ta.dos_ no Instituto Ba.Ct~riologi~~ de 
cia dos praticantes de .2• aos carteiros· ·de:.3•, S. Paulo relattvamente ao veneno op~1d1co, 
!1-mba.s as classes estão coJ:!.fundidas pela_ ha,po~co eatud~do •. pe~o grande pesqu1zador, 
Igualdade de vencimentos e dUferom só- Dr. Vttal Brazll Mmmro da Campanba. 
mente pelas responsabilidades e serviços que Cl?mo V. Ex. verá, Sr. President.e, este 
lhes cabem, · proJocto é de natureza tal que me dispenso 

Esta desigualdade e igualdads real de wn: de entra.~, por ornquanto, em ~onsidora.Qões 
cimentos existe não só quanto a. estes, como a respelto · dclle, o que fa.ret om tempo 
ta.mbe!ll com . os praticantes de 1 a promovi- opportuno. 
dos a amanuenses, cujos -vencimentos estão· - - - -
em paralc!lo com os de carteiro do la clas::m. :·J J!•te di-. our; o r.ão foi rev\~to ~elo or~dQr. 
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Fica sob1•c a Mesa até ulterior deliberação 
o scguinle 

PR.\WlCTO 

O Congresso NaciotÍ~l rcsol vo : 
· ArtigJ unico. Fict~ o Poder Exec~tivo 
autorizado a. subvencionar co~ ~ qua.ot/8. de 
20:000.$ ao Dr. Vital Brazll Mt!leiro da .Ca~
panha,par:~. no estrangetro, tornar coo!leCido 
o t1•a.taro.ento do cnveuenamcnto oplndtco e 
aperfeiçoar os s~Ju~ ostu~os . ~u_?re serum
tbera.pia ; revogadas as d1spostçoes em con· 
t'rario. 

Sala das se;sões, 20 de julho do 1903:
Frartcisco Romeiro.-We1tcesldo Bra.::.- Per· 
ium.do P1·esl.es.- Fl'ancisco 1\[alta.- Valois 
de Castro - Do-minqucs de Castro.- Jo.~é 
Lobo. - ltebouças de Carvalho •. - PalAli,~o 
(Jarlos.-A.zevcclo Ma,·ques.-Jesulno Car doso, 
- Etoy Cha11es. - A-mtll'al Cesa1·. - _Galelio 
Oarvalhat.- J<'erYeiro. Braga. - .Moreu•a. da 
Sa1la.- Bemardo de Campos.-. Ca1~di.do . Ro
dtiguos. -Calogeras·. -l+ancisco B crna1·dut.o. 
~Jose Bonifq.cio,- Ant/wro Botef.ho.- Lm
clolplto Caetano . 

O Sr. A.nizio de Abreu(·)- Sr. 
Presidente, a. Commissão nomeada :pala Ca
mara dos Deputados com a. . z~issã.o espe
cial de rever e estudar os d1 vcr<>os pro-

. jeotos de r•efol'ma eleitoral coooluiu hoje sua 
tarefa; envio a V' Ex. o trabalho sla.boraclo 
pela. mesma Commissão, afim de que . tenha 
ella pubiica,ção no jornal da Casa e st>Ja op
portuna.mente dado a deba.te. 
, A Commissão, Sr. Pt•esidcnte, ufana-se de 
\er procurado corresponder á confiança. da 
r..ama.ra. do~ Oeputados bem como á urgen
cia o á. importaneia do as~umpto. 

Em mataria tão complexa .não era, de 
certo, po55ivel que ~o~vesse e n\re todos .os 
membros da. Commzssao absoluta. soltdarle
da.ae . de vistas e in-teira uniformidade de 
pensamonto. . . . . 
·• assim. apezar de es.tar o proJeeto .assl
gnadil por todos os membros da. Commissão, 
sem declaracão de restric1(ies, a. verdade ê 
que elle roprosont a. o. m6dia das diversas 
!Jpiniões que se manifestaram no seio da 
mesma Commissão, sendo que em alguns 
p()ntos ca.pi~ divergira~ distinctos colle
gas nossos, reservando-se o direito ·de, dtt 
tribuna o em tempo opport uno, isto é; 
quando entrar em di$oussão a reforma, ·ex
plicarem os se us motivos de divergencia. . · 

A Coromissão, Sr. President~, como disse, 
dedicou-s , com o ma ior empenho a esta 
ardua ia.refa.; clla acrndila. que, illsim agindo, 

("} Este d i&~u,.so uão foi revis\o ptilo orador: 

correspondeu ao a.ppeUo da Nação o ao voto 
da Cama.ra. dos Deputados, que vê na. r efot·· 
ma eleitoral a reforma das reform~. a r c· 
forma preliminar, aqu!'ll<.~ a. que estão. ;J?Or 
as.~im dizer vinculado.:! os dcstmos da. pohttca 
braziloira. 

Sr. Pre:;identc, a Commissão esp~ra que a 
Ca,ma.t•a. dos Dcptltados na disctt:;sao c n.o. 
votação deste projecto acompanhe-a na .soh· 
citudc, no ompenho, no zelo .e desmteresse 
com que ella pt•ocurou coPrasponder á. con
fianç.a. com que foi honrada. 

Tenho concluído. (ilfuito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente declara. quo, 
sendo a ma.terill de a.ltà. rolov:Lnria, vue 
ma.ndat• imprimir em avul8os o pa.rocllr, pat•a. 
di,tribuir pelos Srs. Deputados, e só dará 
o pr ojecto para o1•dem do dia. na. semana. 
seguinte. 

va.e a imprimir o seguinte 

PR01ECTO 

N .. I07- 1903 

Reforma a lei eleitoraL para as eleições {e· 
deracs com substitt,tivo da Commissüo Es· 
pecial' 

(Vide projectos ns. 5 e 285 C, de i902) 

A Comm:S:lão Especial, . encarregada de 
estudar a reforma. el.;itoral, vem apresentar 
á Ca.mara o r esultado do seu tra.balho, con· 
substanciado no projecto abaixo, cujas idcas 
tiveram a maioria por si. Entretant o, ha 
divergeucias sout·e varias pontos, ma.s no 
in tuito de !lâ.O ser ret().rdada a discussão do 
as~umpto,deix:am os membt·os da. Com.nissão, 
em divergencia. com o que venceu, de e:xpo1• 
aqui as razões de seu dis3entimento, reser
van.d'o·se para quando for opportlUlo a.ssi
gna.larem a sua. discordancia. 

o Congresso Na.ciona! decreta : 
Art. 1 . o As eleições para os cal'gos de 

Prosidenie e Vice-Presidente da Republica, 
Senadores e Deputados realizar-se-hfi.o de 
accordo com as disposições da present e · lei. 

CAPITULO I 

DOS ELEITlmES 

ArL 2. o São elei~ores os cidadãos brazil 
leiros, maiores de 21 annos, que, na fórma 
desta lei, se inscreverem no alistamento 
elAit.nraL (Ar t . 70 d..'\ Constituição da R.op\1· 
p11hlica..) · 
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§ I. • ~ão cid:1dãos br:L'I.i lC'it•os : 
· 1.•. os nascidos no Brazil, :tinú:1 <J IIO tlu p1w 
cstrangt:..iro, não re:;idindo esto a. serl' iço tio 
sua. naçao ; · 

2', os filhos de pa.e br:17.iloiro o os illo~ 
. gitimos de mãe brazi.leira, nasoi1los om p:\iz 
· estr:\ll ll'Oiro, si es ';abelece;·em domiclli(} na 
l~epuhlica.; 

:1•, os filhos do pae brazilciro que o.;tiver 
om outro paiz ao serviço da· Republic~\ , em
bora. nello nã.l> vonba.m domicilü\r-sc ; 

.4•, os estt•angeiros quo, achando-se no 
Brazil a. 15 de novcrobr..J de 1889, nã.o d~cla.
r ara,m, llent:·u ue seis me~>os, depois de ter 
entrado em vigor a. Constituição, o ttnimo 
ue oon~erva.r a. nacionalidade do origem ; 
. 5°, os estrangeiros quo possuírem bons 

immoveis no Brazi I e forem casados com 
brazileh•as, comtantJ que residam no Brazil, 
salvo si manifestarem .a intenção de não 
mudarem de nacionalidade ; 

6•, os estrangeiros por outro modo na.tu· 
raliza.dos. (Art. 69 da Constituioi'i.o. da Re· 
publica.. ) 

§ 2.• Os direitos do cidadão brazileiro só 
se suspêndem ou perdem nos casos aqui par· 
ticular izados: 

1•, suspendem-se : 
a) por inca.pacid:.Ld.l3 phyisica ou moral ; 
l>) por coodemna.ção crimina l, emqua.nto 

dura!'em os seus effeitos; 

2°; ·perdem-se : 

303 

CAPITULO I! 

Al't. '1. ~ f) (~ll~t.tU11t'lllfo• J tiO r.lf'ltut'tiS SOI'lt 
pl'~lp:tt'a.tlo 0111 cn.• l:\ n.lll.nicipíu P.l! t' um:t cum
tmss:to cornp.JM,a. d11 .Pilíl !lo dtrcl to rl;t <:a· 
m;wca, do Pl'C.!!Íilentll do Conselho, Ca.nmt•a. 
vu Intentloncia. ~funicipal c du lo !>Upplonte 
do substituto do juiz seccional, sob a. :pt•esi
denc ia. do primeiro. 

Pat·a.gra.pho m~ico. São consi rlet•ados suJl· 
plentes de c:~.da um tlestes funccionarios os 
seus respect ivos substituto~, na o!'dem ue 
su'l. collocação. 

Art. 5. o Nos municípios que não forem 
sótlo de comarca, prcsidir:i a. jt!Dta. a. anto
l'ida.dc judicin.riét estadual de mais elevada. 
categoria.. . 

Art. 6.0 Sessenh dias a.ntes do designado 
para o inicio dos trabalhos do a.listamento, 
a jun la. ue revisão e recursos da. C..wi tal do 
Est'.ldJ, tendo préviament.e requisitado-das 
delegacias os livrc~s necessat•ios, I'emetterá 
quatro dolles, competentemente rubricados, 
a ca.rla um . ~os presidentos das commissões 
de alistamentos municipa.es. 

Pal'agrapho unico. l~st.es livros servirã.o: 
um pt~.ra as actus das reuniões da commis- · 
são municipa l; outrv pa.ra a tt•anscrip\'.ão do 
alista.men~o, logo que e~ta. termina os seus 
tra.ba,lhos ; o oa d.ous ultimos para. a inscri
pção do nome. odaue, profissão, esta(lo c f! lia· 
ção dos alistandos . . 

a) por naturalização 
geiro; 

I Art. 7. • A l do fe-\•oreiro, a. commissã.o 
inunicipal, que ma.nda.rá., 15 dias antes, 

em pil.iz eslran- affixat• ed.it:l.e3 convidando os cidadãos a se 

b) por acceitação de emprego ou pensão de 
goveruo est1•angeiro, 5em lícr:nlÇO. do Poder 
E;"{ecutivo Federal; 

c) por allegaç:ío de crença religiosa com o 
tlm de isentar-se de qualquer onus, imposto 
por leis aos cidadãos. 

allstarem den~ro do praso l!lgal, dará co
meço aos seus tra.ba.lho~ no ediftclo do con- ·· 
~elllo , Camara ou lntendcncia. Municipal, 
funccionando ·á.s segundas, qua.rtas e se'l'tas· 
feiras, do meio-uia ás tres horas da tardo, 
dur .. mte quatro rnezes, sob pena. de multa. 
.de 500'$ ao membro que faltar sem causa. 
participada.. 

§ 1. • A commtsllão não podtmt fuucclonar 
sem a tot ·11idade do numero de seus roem · 
bro~ effectivos, e só nos casos de falta destes 

At•t. 3'.• Não podem alistar-se eleitores: servirão os supplentes. .. 
l• os mendigos· · . . § 2. 0 As substituições so fado lndepen· 

d) por acceita.ção. de conrlecnr a.êões ou ti· 
tulos nobilia.t·chioo; estrangeiros. (Art. 71, 
§§ I• e 2° da Consti tuiçlí.oda R.epublica. .) 

• ' · .. ' · . . , den temente de a. viso ou communioa.ção dos 
2, os ana.lpha.betos , .. I ausentes, desde que constar aos substitutos a. 
3•, as prar;as de l?l~t, exceptuado~ os a lu- sua ra.lta ou presentes se acharem no acto 

mnos das escóla~ mtlttaros de eosmo :supe- dellu. verificar-se. . 
ri01'; § ·3.0 No caso de falta ou impedimento do 

4•, os. r eligiosos de ordens mona.sticas, presidente da. commissão, serâ esta presi
< · comp!l.ohiM, congl'egações ou communida- dida pelo presiddnie do Conselho, e, fa.ltan
;:~ 'des de qualquãr denominação, sujeitas a do este, pelo 1° supplente do juiz sttbst i~uto 

·voto de obedi~ncia," regr , ou estatuto que federal. 
i mporte a. renuncia. da liberdade individual. § 4 . o Nas comarcas em que houver mais 
(§}o do a.rt . 70 da Constituição d!t Repu- de um juiz de direito, servir(t na cornmíssãa 
, blica.) o d~t 1.. vara. 
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At•t, s.o O cidadão que quizor ;lli~tar-so · ~ccrd:tl'io, Javmm!a-so em St>gniua a <wta. 
fará perante a commis~ão u seu requer·!· fina. l, na, qu;tl :,:e mencio!Htrão o nwnm•o to
mento escripto, datn.úo c assig-naúo e do t11l c os ·nomes elos cidadãos incluidos o elos 
qual conste do modo ~xpl'03so, alúm. d~ sou nilo incluídos c que, corno ns pardae.~. será 
nome, idade, profissao, ostaúo o filla.çao, a as~ ignatla pela commi;;são e pelos fiscae;;. 
prova de sua t•esidencia no município por § 9. o Dos ta a.cta. rarú, a commí~sao tirar 
mais da soí; mezes c de quo é mai1ll' elo 21 un1:t cópia que será pulJlica·la por cditul, 
annos. atllxado no edifici o em que e lla houver cele-

§ 1.• as provas se:·ão da.dus: br·ndo as suns reuniões, dura.nto oito d ia.s e 
ad t d ~ t t•eprQ(luzida. na imprensa, si houvet·, e con-

l, a do id e-por meio Je cer i ao ex ra- vidarâ. os in,eressaclos a a.prcsentar á. junta 
hld;~. do l'Ogistro civil ou dos livrvs pat•o- revisor:\ da capital do Estado os sous rc-
chia.e.l; por documento authent_ico, do qual d t d d 
&e verifique ter o alistando ox()rculo emprego cursos e reclamações ~n ro o pra.zo e 

lO dias. publico ou funcção política., possuir pMooto 
mlliia.r ou gr-.:i.o seientitlco que cxij<L aquella § 10. O :;ecretario.> dará t•ecibo dos docu
id:.l.dc, ou, na. f&lt11. desse.'~ meios, por jusUfi- montos reccbidox truando <~ p<\rte os exigir. 
cação Jegalmonto procc;;sa.da. e julgt~da.; :' ;:i l l. Dcntl·o desto mostno pr;tzo, devé1•á 

li, a. do sa.bot• lor o esct•cvut•: oscruvcndo "' commiss.'\.o dovolvct· á junt.íl rcl"isor., os 
o ali<~ta.odo perante a commissão, alümdo linosqucservirampara. o traba.lho do alis
seu rcquodmcnto, o seu nomo, oshdo, filia- tamento, com os documentos, rcclltma~·i"íos c 
~.ão, idade, rcsideoc!a o profissão nos dous requerimentos que lhe foram pl'esentes, ·me
livros enviados pela junta da. Capital (art. 6° dir.1ntc registJ:o e recibo do agrmte do Correio, 
plragra.pho unico); · em o qual se declarem o dia c a hora da on-

III. A de rei:lidencia, por attesta.do de qual- tr.:lga e da remes~a. o numero o a natureza. 
que1• 11utoridado judiciaria. ou policial ou, no dos papeis remettidos: 
oaso de recus~. por juslificaç..'\o Lega.lluente § L2 . Do omcio de remessa. dJS livros á. 

· processada e julgada. junta. revisot•a, que serú assígnado pela. com-
§ 2.• A eommissão não pocler-d. alisíar, pot• missão, doverá constar a. pul)licação do etlital 

iniciativa propria, :por indicação de autoi'i· de qne trnt!L o ~ 9o dc3tc a.rtigo c o dia . em 
da.de ou mediante procuração, aindu. m~smo que asta. se Yeriücnu. · 
que o alistando tenha notoriamente as 11uali- § 13. Nenhuma petiç•ão ou documento será 
dades de eleitor. r eentt•c; ue aos alista. o dos em original. Ser· 

§ 3. 0 Em cada. requorimcmt·• de alista- lhes-hão, porém, d<lda.s quaesquer certidões 
manto não poderá figut•ar mais do um ci- que roqu~rerem. 
dadão. Art . 9. Os recursos contra o alistamento · 

§ 4. o Ao secreurio do governo municipal, m unicipal poderão sm• enviados á junt:L re- · 
BOb.pena. de multa <lo 200$. incumbira. o.;ere- visora da. Capital, pelo cot·reio, median te 
ver as acta.s, côpias, editaos e officios da rogjstro, ou apresentados petas propriM 
commissão. partes . 

§ 5. • A com missão não poderá, sob p!'etexto Art. I O. O a.gente do Corre lo da.rJ. á. parte 
algum, 1•eeusar o cidadão alistava!, r(>sidonte l'ecibo do r ecur·so e dos documentos quo o 
no munieipio, que se apresentar, como r~- o.c<.lmpanham e immedia.tamentc o expedirá. 
presenta.nte de qualquer aggr emiação poli- â junta revisora. que da sua recepçüo dará. 
tlca; l'equerendo ser ndmittido como fiscal ta.mbom recibo nas mesmas çondiçõe;:; ; 
'dos trabalhos. Art. 11 . Ao presidentA da, c.ommis.~ão nni· 

§:6.• No livro proprio serâ lavrada a. acta nicip&-1 ou ao empregado do Currelo que 
dos trabalhos mencionando a.s ínclusõ~s. o as cahir em falta, relativamente á. remessa dos 
não inclusões, a somma. das decisões da. com- livros e recurs js de alistamento, sera.· im
·iníssão, dos votos divergentes, das reclama.- ·posta pelo pre3idente da junta do rMursos e 
çl!es e protesto dos fiscaes, bem como a falta ue t·evisão a multa de 500$000. 
P,e comparecimento, justi'ticada. ou não, .e as 
cor~espondentes substit~ições. Paragrapho unico. Esta. multa nã.o isenta 

o agente do Correio da rosponsabilidado cl'i§ 7 ,o No ultimo dia do prazo do alista- mtnal. 

:0:~~~:;:::~ d~~~~~~lh~:~a. declaração de Art 12. O Dlstricto Federal formal'Í4 uma 
§ S.o No dia seguinte; conferido o.alista.- Só circumscripção de a.!ista.mento. 

mento .com os ·documentos que lhe serviram § I. • Nà oi'ga.ni.zaçli:o da commlssã.o serã 
de· base-, será. lançado no livro pl'opi·io, as- observado o que est:i. <IÍS].)osto sobre as com
Jiignado pela commi.Ssfi:o e authentica.do pelo mis~ões dos municípios nos Estados, apena.iJ 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 11: 13+ Página 16 de 25 

8liSSÃO EM 20 DE ,HJI.I[O DE i!)Q:J 305 

com a.s segui o te~ motliflcar,:ões : 1 & ' o sou 
presidente ~e1·;i o juiz d<L prl mcir;t lH'otorll ; 
2a, a. commissiio funecioaará üiariamcnto. 

§ 2.• N;tjunta do revisiio o L'ecut•sos o pre
sidente do Tribun:d do Justiça será substi
iuido pelo presidente da Côrte de Ap
pellação. 

§ 3, • Quer a commíssão do alistamento, 
quer a junta. de recursos e revisão so re
gerão pelas disposiçõe:'l desta. lei e sob as 
mesmas penas, no caso de inl'racçào. 

CAPITULO lli 

DA. JUNTA DE RECURSOS I~ REVISÃO 

Art. 13. Haverá na capital dos Estados 
uma junta encarregada da revi.~ão .. eli
nir.iva dos alista.m~ntos, prepamdos pelas 
commissões municip:\os, o de decidir dus 
recm'SJS e recLnnaçõos contra. elles inton· 
tados. 

§ 1.0 A junta se coJnpoJ•á do juiz succiona.l, 
do presidente do Tribnnal do Justiça do J<;s
tado e do pi'ocu ra.dor da Ropublica, sob a pr·e
sideocia do primeiro; e funccionará. durante 
quatro mezes, ás segundas, quarta.~ e sextas
teira.s, do meic~-dHt áS tres horas, iniciando 
os seus trabalhos dez dias, precisamente, 
defois de terminado o prazo do que trat:.l. o 
ar . 8° § 9°, no edifl.cio do Conselho, Camara 
ou lnt.endencia Municipal. 

§ 2.• Ao juiz socclonal incumbe fazer as 
communicacões ou requisições e dar as pro
videncias indispensavei.; para, a composic,;ão 
o installação da junta. 

§ 3. o O recurso seril. inte1•posto : 
a) no caso de alistamento indevido, por 

qualquer cidadão do município; 
b) no de oão inclu~ão no alistamento, só

mente pe lo proprio rrejudicado. 
§ 4." O recurso de alistamento indevido 

só póderã refel'ir·se a um eidadã.o, não ti-' 
cando prejudicada a sua interposição pela 
interposiÇão de outro sobre o. mesmo indi
viduo. 

§ 5. o A junta não ~omar1 conhecimento 
dos· recur sos int~rpostos fóra do prazo de 
qno tra~a o art. so § 9•, 

Al'L 14. Em liVJ'o ·proprio; aberto, r ubri
cado e encerrado pelos membros da junta, 
se<'á. lavrada. a acta dos trabalhos, dando 
eonta das alterações realizadas no alista-

. monto, dos r.;cursos a.tcendidos ou não, como 
dos motivos das decisões, expostos resumid~ 
mente. 

§ 1-o A junta: preferir!). no trabalho de 
revisão os alist<Lmei:J.tos dos municipios mais 
distantes e os irá publicando por edital ·e 

Vol. lll 

pela imprensa o onvia.ndo aos presidentes 
llas commlssõos municipaos J•cspcctiva.s p:l.l'a 
os fins convenientes, á propot•çiio q na fot•om 
scn.!o revistos. 

§ . 2. o No uI ti mo rl ia do pra.zo flx1~do pn,ra. 
os trabalhos da revisf1.o, depois de la.VI'ada a 
acta pal'cial, a junta os encerr•ar<t mediante 
termo assignado por todos os seus membros 
e pelos fiscaes, si os houver. admittidos nas 
mesmas condições dos rlas commissões mu
nicipaes de alistameato;e no seguinte, pu
blicará por edital, afHxado na porta do 
edíflcio de suas sessões e reproduzido na 
imprens:~, o alistamento revisto dos muni
cípios. 

§ 3. o Os alistamentos, depois de defini ti va~1 
monte revistos, serão tra.nscriptos em llvro 
especial, aberto, rubricado e encerrado pelos 
membros da junta, collocados os nomes dos 
eleitores em ordem alpha.Letica e numerados 
succcssivamente com a indicação da ida. te. 
filiação, e8tado e profissão, 

§ 4. 0 Aos presL<entes uas juntas de alista.
mento de cada. um dos municípios Si;r;i. en
víMla cópia dus .respectivo3 ali~tamen t.o~ de 
finitiva.mente 1·evistos e tra.oscl"iptos, assl
gnados pelos membros das junta.s, pa1•a que 
os f<~ça. publtcar por edital e pela imprensa, 
onde houver, e transcrever no llvro de no .as 
do ta!Jellião, depositando-se o o,•igínal, quo 
servirá para o processo d1t eleição, no ar
chivo de papeis cleltura.·s, sob a guarda do 
secretario do governo municipal , 

§ 5. 0 Além desta cópia enviada aos prosi· 
dentes das commissões muniêipa.es de f.l.lbta
mento, a junta fará extra.hir mais tres para. 
serem enviadas ao Ministro do Interior, á. 
Cl\mara dós Deputados e ao Senado. 

§ 6. o Juntamente com a cópia do alista
mento, s~ra. enviado ao Ministro do Interior 
um dos livros de que trata o art. 8° § lo 
n. Il • 

§ 7. o A Secretaria da Justiça e Negocias 
Interiores deverá mandar t ornar publico 
pelo Diario OtJicial o recebimento das cópias 
e livros a que se refere o paragraphoanterior. 

Art. l5. O trabalho . de transcripçã.o do 
alistamento (§ 3°), de extracQão e remessa 
de côpias, deverá. se concluir improroga.vo~
mente dentro do prazo de 30 dia':!, contados 
do ultimo dos trabalhos de alistamento. 

Art. 16. Dentro de igual pra.zo, a contar 
da affixaC)ão dos editaes (§ 4•) , na capital e 
em cada um dos municípios, é permittido .n. 
qualquer cidadão alistado recorrer, no todo 
ou em parte, do alistamento para o Supre
mo Tribunal Federal. Este recUrso não tem 
effeito suspensivo o será interposto pora.nte 
os presidentes das l'espectivas commissões 
de alistamento, a requerimento das partes, 
quo dolle haverão reoibo de entrega., mencio
nando expre$Samente a. dat<l. da interposição. 

,~-
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Art. 17. Todos os livros o papeis, quer 
referentes ás commissõcs de alistamento mu· 
nicipa.lo ka.balhos de revisão, quer sobro 
recUl'SOS e mais assumptos eleituraes, fica.· 
rão depositados no archivo do .Juizo Secc:o
na.l, sob a guarda. do respcctiv9 escrivao, 
que será o secretario da junta.. 

CAPITULO IV 

l>A m::v!SÃO DO ALJS'l'AMENTO 

Art. 18. O :tlishru.onto p1•rcediuo do M· 
oordo com esta. lei 4 pot•ma.Doote. 

Art. 19. No dia 2 de marco do cada anno, 
aa Jun\as municip<~s de alis~meoto se re
umrã.o, com as torma.lihdes prescriptas no 
capitulo U dosta. lei, diminuídos de trcs me
zes os prazos estabelecidos para us seus tra.· 
ba.lhos, e procederão á. revisão do alistameti· 

Art. 23. Terminados os trabalhos, a com· 
mis~ão municipa.l enviará. o alistamento re· 
visto á. .iunta de recursos da Capital, aeom
panha.do de todos os documentos e papeis que 
sorvira.m "de base aos seus trabalhos e de· 
cisões. 

Art. 24. Be posse do alistamento e papeis 
que o acompanharem, trinta dias depois de 
ultimados os trabalhos 1las commi~soes mu· 
nieipaos, a. junta do recursos se reunirá. 
para revel-ü definitivamente, obse1•vando 
em tudo as disposições referentes ao pri
meiro alistamento a. i'a?.er-se de accordo com 
esta. lei, à:tcepto em relação ao prazo de 
seu funccionamento, que será reduzido de 
accordo com o dispostu no a.rt. 15, 

CAPITULO V 

DOS TITULOS DE EI, EITOR€8 
to sómente para. os soguinte3 fins: . 
· I, eliminar os. eleit!!rcs que houverem· Art. 25. Terminada a revisão do a.lista.
fu:Uécido; modio.nte cot·tidã.o de obito de a.u- monto, a. junta de recursos remetterá. ao9 
toridade competenttJ; os que houverem mu· presidentes das com missões municiptAeS, pelo 
dado de residoncia p:~.m fóra do municipio Correio •. sob registro, os livros de talões, 
.a roqueritmnto do proprio oieitor, ou em conforme o modelo n. , dos qua~s serã.o 
fu.ce do documentú quo provo ter elle accei-· extrahidos os ti tu los do.s eleitores . 
tado emprego ou m:eri"Cl' em outro munici· § 1.• Todos os ·tiLulos reme&tirlos levarão 
pio funcciio que acarrete obr;gatoria.mente n. rubrica. do p1•esidente da. junta.. 
a. sua. residencia nhi; e os que .houverem per· § 2." Os. titul\)S deverão eontet', além do 
dido a. cap1citladu civil, ou a poutlca, nos a.nno do alistamento, a indicação do muni· 

·termos do a.rt. 71 da. Cons~ituição ; cipio e o nome, a proftssã.o, o estallo, a. fi· 
II , a listar os cidalã<is que requercr.)m , e lia.ção, a idade e o numero de ordem do e lel· 

·provarem, na fõrma csia.belecida. por esta. torno alid~amento gei·al do municipio. 
·lei, que se achâm om condições de serem § 3.• O presidente· da commiS.!!âo muaici
. a listados on tei'Gm · atlquit·ido a. e:lp'\ciúade pal dará recibo a.o agente .do Cvrreio, que o 
·para exercer o direito de voto. enviará ao presidente da junta de revlsão e 
. Art. ·20. Da. 1;evísã.o do alis~mento feita recursos. mencionando o nnmero de liVl'OS o 
. pelas commissõJs muníeipa.es h<~.ver(~ recurso a dat;1 em qtte estes llle foram entregues . 
. pa.ra. a. junta. de revisão da. capital, compe- § 4. 0 No dia. saguintc ao do recebimento o 
tindo in'tental-o: · . presid!-Jnte da commíssã.o do alistamento 

amxará edital convidando os elelíoras a. 
· · I, iw cas() de <ústamento indevido, ·a qual· virem receber os s ms titulos, · dentro do 
quer eleitor; . prazo d A trinta difl.S, a CoJOtar• ua. da~ da.pU· 
·n, no de não ali.~~amento, ao prejudica.do; blicação do edital. 

§ 5." DUI'ante este prazo o mesmo prenr, no d,e eliminaçlo, ao elimirmdo; sidente permanecerá no elificio elo governo 
IV; no de nao climina.ção, o. qun.lquer olei- _municipal, do meio dia :l.s 3 da tarde, á. dis· 

· to r do municipio. . · posição dos eleitores q ua -pessoalmente com· 
.Art. 2. i. Os requerimen.tos, docum[)ntos )aTecerem a solicitar os seus titulos, que 

só sarao entregues depois de asaignados·pelo 
·.e papeis eleitoraes scrãa isento.l . de sello . o presidenta c pelo proprio . oloitor, e modi-
qua.esquer direitos. t -~~ d t 1· · 1 

. · Art. 22. Os livro~ neces;arios aos traba- an e reCI 0 es e, em· lVro especia. • 
lhos de revisão de alista.monto serã.o forne, § ô . ó Somente por meio da requerimento 

. cidos, como os do a.lista.mento, p ela. Junta. da. esca•ipto, assigna.do e pessoalmente ent regue 
capital, que, com a. DE!ca.:l8aria antec~:~de'nc!a., pelo proprio eleitor ao pre:~ídenté da.· com
os requisitara ás .. Delegacias Fisca.es, nos missão, ser-lhe-ba expedido ~eguodo ti~lo 
Estados, e áo Thesouro Naciona.I, no Distrieto no caso· de perda. ou extravio. Este li~ulo ter! 
Federal, e remetror:l., d!Jpoisde devidaJ;IJ.ente a declaração ·do ser 2" via . 

-rubricados, aos prelliclentes das commissoes § 7. o No caso de recllSa. ou demora na 
• .~unicipaes.- · e ntrega dós t itulos poderão os eleito1·es i'e~. 
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correr p<\ra o presidente da junt a de revbão 
e recu·rsos, que providenciará com urgcncia, 
podendo, neste caso, expedit-os por si 
mesmo. 

Art. 26. O uso de um t ítulo f<tlso ou 
alheio será punülo com a n1ulttL da 500$ 
a 1:000$, além da sJ.ncção penal em que 

. incorrer quem dellH usar. 

CAPiTULO VI 

DAS Er,EÍÇÕES 

Art. 27. A eleição orJ.inaria par·a os 
cargos de ' Deputado:> e Senadores se procc· 
dará. em toda a. Republica J!O ultimo do· 
mingo do rnez de j<J.nciro du primeiro anno 
da legislatura. e serll. feita mndianle o surrra
gio directo dOS eleitoras irrScriptOS UO COU• 
formidado com esta lei. 

Art. 28. A eleição de Senador srwá feita 
po1• Estado, votando a eleitor em um so nome 
para substituir o Senador cujo mandato 
houver terminado. 
. Paragrapho unico. Si houver mais de uma 
,·aga., a eleição será feitn. na mesma oc,·aslã.o, 
votando o eleitor separa.damentll p·.Lra cada 
uma. dellas. 

Art. 29. Pa1'a a eleição d' D.'putatl(ls ê 
mantida a a.ctual divisão de districtos e!ci· 
toraes dos Estados ela União e da Capital 
Federal. .. · . 

• Art. 30. Cada Qleitor voht'<t em dous 
terços do numero de Doputa.dos do dlst.z•icto. 

Paragrapho unico, Nos dhLL'ictos de quatro 
ou cinco Drputados cada: eleitor votará. em 
tres nomes. 

Art. 31. 1!:' obl'iga.torio o voto descobe1·to. 

Art. 32. A eleição ordinaria. do Presidente 
e Vice-PreBidcnttlda. Republica será feita no 
dia L de inarÇo do Ultimo anno do período 
presidencial, por slilfragio directo da Nacão 
e maioria absoluta de votos. 

· · Paragr ,;pho uni co. No. caso de 'ta.ga da 
presidancia. ou vico-prosideocia, não havendo 
decorrido dous aonos do per lodo lH'csíden
cial, deverâ e1fectuar-sa a eleição para. pre· 

· enchimento da vaga. dentro tle tres mezos 
depois de aberta. 

Art. 33. Dentro de oito dias depois de ut· 
timadas as dil·gencias a que se refet•e o § 4° 
do art. 10, o presidente do. commissão de 
alistamento . a convocará para. dividir o 
muuícipio em secções, d~~ignar os edificius 
em que devem· funccionar, distribuir nomi· 
nalmento por ellas os e leitorL>s inscriptos e 
eleger as respectivas m esas. 

Art. 34. os mun1c1pios que não tiverem 
ma.is de 300 elGitores constittlirão uma só 

B07 

secçiio eldtoral, que funccí on,u·á. semp:'•: 110 
CIHficio elo consc·llw, cama1·:~ ott ínLcn d c~nei:t 
municipal ; os que tivm·em mais de :{:o e 
menos de 6•JO, du:u;,c assim P•lr do~nto, .~on;:;t i
tuindo cada gi•upo de 300 eleitoras ou Ü'.~cçã 1 

deste numero uma nova secção . 
Art. :15. Quu,lt[Uer que seja o numcl'o ue 

secções do mtlnicipio, os editicios doí!ign<L·los 
para seu funecíonamento dever iio ser sem
pre dentro dos llrnite3 urbanos da. sé1lC d, 
mesmo mun icipio, preferindo-se os edíflcios 
public.1s. 

Pa.ragrapho unico . Estas ucsignaçõo.l uma. 
vez reitt\S não potlrorão ser a!teratla~. excepto 
força maiot• cu1npruvaun. o com (~ antu· 
ceilancia de li) !lia~. pelo monos, o que será 
torna.lo publico pol' l:'uaal o pela irnpt·cnsa, 
undo houver. 

Art. 3G. Nus municípios om que huuvcr 
uma só secção a mesa. será cnnst ituid<1 p::la 
commi~sã.o tio albtamonto,cu,jos mombru.•. uo 
cnHo do falta ou impedimento, serão su l.~.;ti
tuhtos poltL mesma rórma. que no procc.,so da 
a.lishmonto . 

Partt;p•upho unico. Ha>·ondo mais d} uma 
set"çãu, a COJtunissão de alistamento olegel':i, 
uo entril os olc itot'Os da. secção, aqueilcs 
quJ dQvem constitui!• as respecti\•as mesa.~, 
quo Sll comporão tambem de tl'es membro~ . 

Po.:·a t.nl fim, cn,do. membro da. commissão 
votará em uma chapa Cúntendo do us nomes, 
sendo um pu,rt~ mes:trio c outro para sup· 
plente. 

Art. 37. De tod;~,s as diligencias constan~ 
tes dos arts. 30 a 33 se lavl'ará uma. u,ct.a 
especial, quo ficará. a.l'chivada na socrota1•ia. 
,[n Conselho 1\ofunicipal, o da qual se extrahit•iio 
cópias, que serão affixadas em edital e publi
cadas pela imprensa, onde a ltouver, e rcmct· 
tidas, dçvidamente assignadas pela commis" 
são, ao presidente da junta. de recur~t)S c ao 
Ministro do Interioi'. 

CAPITULO VII 

DO PROCESSO E LEITORAL 

Art. 38. Sessenta di:~s antes de proccdel'-so 
a qualquer eleição, a juut.a. revisorn, da. Ca
pital rernetterã aos presidentes das mesaH 
eleitoraos de todos os municípios dous Hn ·os 
de talões, om duas vias, contendo cada. um 
tantos exemplares quantos forem os eleitores 
qualifieados, um outro livro par a. a ~signa· 
tura dos eleitores que comparecerem e vota.· 
rem e outro, finalmente, para o lançamento 
das actas, dos trabalhos eloitoraes. 

§ 1.0 Esses livr os fornecidos pelas dele
gacias liscaes, sob a l'equil>lção do juiz scccio· 
nal, serão abertos, numerados e rubricados, 
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folha ~ folha., por todos os mem bt·os da 
junta. 

Os i<tlõos serão f!Jbricados em ambas as 
v ias. (Modelo n. I.) 

§ 2. • A remessa. sorá feita pelo correio, 
sob rl'lgistro, cumprio !o ao fur1eciona.rio que 
os expedir, cvmo âqttell(l a quem são desti
nados, o.ccusar o, cntt•og;~, mcdianto recibo, 
designo.odo o numero c a nattu•eza dos li
vros, o dia. o a hora do recebimento. 

Art. 39. No caso d13 não semm recebidos 
pelos presidente.s das mesas eluitoracs os 
livros de que trata o artigo anterior, até 
cinco dias a.ntos da cleicão, cstos os rcqui~i
tarão dos p1·esidentcs dos Conselhos Munici
p:tes, que serão obrigados a fot·neccl-os, por 
conta tia União. 

§ 1. • Esses livros SJrão rubricados poios 
membros das mesas e ~ó servirão na hyp~· 
tlwse de não chegarem, até ti. vespora da. 
eleição, os remottidos pela ,junta. da Capit~l. 

§ 2. • As mes:ts dovm·ão, na. hypothes3 
dest~ artigo, .communicat• immodiatamente 
~t junta da Capital a. l'oq_nisição feita aos pre· 
sidentes dos cons!lUws municlpa.es. Os officios 
deverão s!lr a~sign·.~dos p:ll' todos os seuJ 
membros. 

Ar~. 40. Somp:e qae sJ tivet' do pr.>ceder 
a qualquer ol )jç,ií. ), em virtuut} dest·J. lei, os 
prc>identc3 das oomm[J,;ões ds alistamento 
dos municipios ma.n-la.r;'i.o affixa.r, cJm ante· 
cedencla tlo vinte dl:ts, ndit:tes convidando 
os eleitores a. dar o sou vo~o. declarando o 
dia, lagar c hJL\1 du. eleiçã.J e o nume1·o 

'dos nomes que devl3t·:to figu:ar o:n cadu. 
co~fuht. 

· Pa.ragt'<~p!Jo unico. E~sBs edita.es serã.o llll
blicauos pela imprensa, nos toga.res em qu~ 
houver. 

A1•t. 41. Os trabalhos cloitoracs deverão 
começar ás 11. horas d•1 manhã, la.vl•aodo-se 
uma a.ct:.t especial da. installação da Ii:J.em .. 

Art. 42. A chamada dos eleitores será 
feita. por listas que deverão see fornccidn.s 
oito dias antes da eleição aos presidentes das 
mesas eleitoraes pelos sccrotarios dos consl}· 

'lhos municipaes. 
. § 1" Essas Listas serão cxLt•ahidas,por cópia, 
da. a.cta. de que t;·atl o art. 34. 

§ 2• Na faltl. rins listas, os eleitores vota· 
riio com a simples exhibiçã.o do seu titulos, 
qui" serão app3nsos á u.ctu.. 

Art. 4'3. Iniciada a cha.madlt, cada. eleitor 
.-votará. po1' sua vez, exb.ibíndo o .s~u titulo e 
entreganilo ao pPesideote da mesa duas ce
dulas iguael, abertas e assigna.da.s, contendo, 
r.or extenw, os nomes dos candidatos . 

§ 1. 0 O pt•esübnt'l da. mesa., dopois de ta
zel-os transcrevo•·· lendo-o:; em voz alta, nas 
duo.s vias do to.liio e de assignal-o.~ com os 
denmis memhl'OS e fazel-as assignar pelo 
eleitor, a este en~rega.râ a primeira. 

§ 2. a Das dua., ccdulas n. presenblas pelo 
~citor, uma. lhe será. ucvolvida e a out ra ti
cuá em podol.' da. commissã·J, 11mbas assi
gna.das por clle e pelos membros da junta.. 

§ 3. 0 O eleitor, antes de a.s.signa.r o lh~ SO· 
rem dovolvidos a colula e o exemplar do ta
lão,a.sdgnar~t o livL'I> rle presença, rla(Jiarando 
qua.cs os candidatos em quem vota, de fórma. 
a .ser impo~sivcl o desncco1•Jo dos nomes ahi 
mencionados com os c.;criptoa nas ced11las o 
nas duas vi:ts do talão. 

§ 4. o Nenhum oluitor, sorâ. admHthl1> a. 
votar som a pt•évia oxhihiç5.o do sou titulo, 
mas, exhibido cate, nã.o lbe S()r;l. o voto re
cusado. No caso do duvida. sobre a idcnti· 
dado do eleitor a ,juot~ receberá o voto, etn 
sep:n•ado, m \S declarará D\1. o.ctu. o uccor
rido c ·não devolverá o t itulo, que serJ. ap
p :nso ao livro de as.signt\turas, enviado á 
Junh Apuralo!'a. 

§ 5° Terminada a chamada, serão admit
tidos a votn.r os eleitores qu J estiverem pre• 
sontcs c tenham chegado depois de chamados. 

Art. 44. Serão bmbom ioma.do3 em sepa
rado: 

I, Os v otos dados a. mtndül.a.tos cujos nomes 
(J>tejam alterados por t!'oca, augmento, ou, 
suppreSBão de sobrenomes, nao se. enteuden
do por tal a. sua orthogra.pbia, m·ronea. · 

H. Os votos dados por eleitor cujo tit ulo 
for impugnado, no momento da votação, por 
outt•o quo exhihil' segunda v ia do mesmo ti· 
tLdo. 
. Neste c:J.So, sori.i. k\mbem tom!ldo em sep:.t
raio o voto do impugnante e seu titulo fi
cará. em poder ela mesa. para te·t o mesmo 
destino que o do eleitor de identidade impu-
gnada pela mesa. · 

·Art. 45. No ca..so do eleitor c:screver em 
~utt chapa um só nome, uma. só vez , só um 
voto sCJra. contado ao nome escripto. 

Paragra.pho unlco. Si a chapa contiver 
mai.~ votos do que aquelles do que o clei~ot• 
podia. dispor, stwão aptlrados sómente, na. 
ordem da colloenção, os nomes oscriptos até 
se cJmp!etai' o numero legal, dospreza.ndo se 
OS.OXC3dO :tes. 

AJ•t. 1.6. Depois do haver vota.do o ult imo 
eleitor dos Ilresentes, o presiden ~e da mesa. 
declarará tet'min:.tda a eleição, fu.zendo Ia.
v·rar o termo de enceri•amento immooiata.· 
mente abaixo do ultimo e leitor assignado. 

§ l . • Em seguid<J, proc Iam a.râ o resultado 
da. eleição pelo livro de t alões , confr onta.do 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 11: 13+ Página 20 de 25 

SESSÃO E~I 20 DI\ .lULliO DE 100;~ 30\) 

com os das assignatums e as aetlula.s rcco- O cloitor: que a não puder pe~sou.lmente 
lllidas, procedendo a qualquer vcrific:tção, s l;J.nçar é cJushlet•adu <J.U~ontc Oll como não 
alguma. reclamll.ção for aprcscntarl:1 pot• tm•.lo compl\t'ecido. 
mesario, fiscal ou eleitor o fará J;wrar a At·t. ,18_ A :wt:t a quo se r cftH'ü 0 art . 4G, 
neta no livro pl'llprio, a qual sc:·á. assigna<h § l", dovet•:i conte1·, all!!ll tio 11ua.lqum· 00• 
pelos mesarios, fiacacs e cleitot·os <[UC qui· corPoncia dada durante 0 processo eleit oral: 
zorom. 

a) o numm·o dos 'Jloitorcs que nã.o com· 
§ 2.• Tcrrninacla a apuraç·ão, o presirlentc parecerami 

fará escrever, em reStlmo, f' re:;ultad 1 da 
eloio5.o, mencionanJo-so. express~tmente, os b) o uu nero de codulag l'l!oebidas; 
nomes dos candidatos votaclos, o numel'O dos c) o numero da.s apuradas em sep:trn.do, 
eleitores que compa.roceram e o de votos que com a ucclar<.~.ção do; mocivos, c os nomos 
cada ca.ndiclato obteve, em tantos mtomplal·es dos votados e dos oloitoros que dellas foram 
quantos furem os mesari.Js o fisca.os. Estes porhdoresi 
boletins serão rubricados pelos mcsarios e d) os nomo:J dl!s nwsarios qac nii.o assl-
flscaes o a cada um sm·á entregue um exem- d 
pla.T', mediante recibo do~ ultimas, decla- goa.r;~m a a.cta, dnclat' <~n O·SO a rn.zã.o ; 
raodo o conteúdo do que lhe coube. e) o Jia., hora e loga.r d:\ oleiç1ío. 

§ 3. • Estes1•ecibos serão l'emettidos :t jtmta Al't. •l9. Ultlmaila ~~ cloiçiio, sct•llo rcmot-
a.puradora com os domais :papeis da eleiç:"io. tidos !leott-o do cinco dia.s,pc la, musa. oleitoml 
. § 4, o. Servirtt de secrota.rto das mesas 0 mediante regi~tN no cori•oio, <i. Junta. 
mesario mais moço, Apuradora. 1h C~tpital os li Vl'OS do tt~lüJS, o 

de a:;sign:Ltni·as da cleltor<Js e o do a.i!\as tlo.~ 
Art. 47. Os fi~caes se1•ã.o nomeado.~: tra.balltos eleitora.es, aeompanhallos (los pro· 
I. Por cada ca.ndida.~o queplnitear a eleiçiio tCl.>tos a.pp~nsos, titull)s do eleitoras de iden· 

.li. Por cada grupo de 20 eleitores. tida.de co.ntesta.da, cetlulas recebidas c apu-
radas om sepa.t•ado. . 

§ l.• A io.dic:\çã.o dos fiso:tes sent fei~Jo pelos PaN.gri1ph~ uni co . Ante~ da r.:lrnt.>sn dos 
proprios candiJa:tos ou seus prvcurador~s. livros e pa.pcis do quo 1;r ata. 0 artigo an
por offioio entregue no aeto da installação te ·ior, sori u. a.cta da. eleiç,ão tl'anseripta em 
da ·mesa. O:J; em qualquer phase do processo no tas pelo t.tbellião do municipio, 0 11

ua.l (; 
elegoml. 

obrigado a dai' certidão ·della. a qualquer 
. § 2.• Os. fiscaes apresentados, de conformí- eleitor que o rCILUcit•a. · 
dade com o d1sposto no p n•agra.pho a.ntccc- Art. 50. No c\·;o de rocusn. por p:\rt3 do 
dente, não poderão, soh pretexto aJgum, S:)T' agcntJ do correio, do registro dos li vro3 e 
recusados, e t ;em o direito de offt:lrocer pro- p tpeis eloitora.es, com0 na. hypothe3e de 

.testos sobre a. marcha do processo aleit oral, occultar-se pam impeuir que seja cumprido, 
vorbaes ou escriptos, perante a junta. dentro do prazo le!ia.L, 0 disposit ivo do ar· 

§ 3.• A junta consignal-os-ha na acta, ou tigo anterior·, poderao as mesas eleit oraes 
a est1. os mandará juntar, contraditando-os erivütl-:)s á .Tunt:t por portadores de con
ou não. fiança, a 0s qu11es set•ão dados rocibo3 pelo 

§ 4.o Quando rtrcusa.dos os p 1·otostos, poJ.o. (lllC iucorprosiucnte da. mesma. junta. . 
rão os fiscatH enviai-os diracta.mente á junta Art. 5') A. Ao ugentc do correio que cahir 
apuradora ou lavrai-os no livro da nobs do em qualquer das fu.,ltas prevista.s nos artigos 
Jabellião, dentro das 2i hora~ seguintes á anteriores serão impostas mult:1s de 1:000$, 
,eleiçã.o. alem da. 1'.3spon,;abilid:tde criminal em que 

§ 5.0 Os eleitora~ q u } não forem admit- íncorrerE.'m · 
tidos a. votar ou cujos votos forem l'ecusa.dos, Art. 51. As mesas funccionarão sob a di· 

·poderão fazer declaração de voto,assim como l"Ccção do presidente, a. quem c.!lmpre de 
··os das secçõ3s otljas mesas nã.o sa reuni- a.ccordo com os mesarios, resolvel' as ques
'ratn, no verso do seu titulo, enviando-o tões que se suscitarem, regular a policia no 
direetamente, pelo correio, sob regisé:·o, a recioto da. n.sserobltli1, fazendo ret irar os que 
junta apuradora no mesmo dia:. pel'turbarem a ordem, prender os qúe com· 

No caso de recusa, poderá fazer a remess11 metterem crime, lavrar o respectivo auto, 
:1. junta por· :portador de confiança. t'emettendo imrnediatamento com o auto, o 

. § 6.• E' vedada a a.ssignatura, por outrem, dclinquente â autoridade competente . 
. do nome do €leitor no livro de presen· Ar&. 52. E' expressamente pt•ohibida. a. 
. ça, s:>b pretexto de molestia ou outro qual- presença de torça pubtica d9nt ro do edificio 
~~uer, · · í)m quo se procodm· ã, eleição. 
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CAPITULO VIII 

DA APURAÇÃO Glc AL DAS ELEIÇÕES 

A r t , 53. A a pu ração geral da. eleição de 
Deputados e Senadores tet•á Jogar na Capital 
dos Estados pela. Junta Aput·adora, quo serr'L 
cvmp-sto, do juiz e do procurador seccional e 
do pro3idonto do Tribuna.! do Jujtiça. 

§ J.n No Districto Fed:n•a.l, ella será com
posttt do juiz o p1•ocurador seccional o do 
prcsh.lonte da Cõrte de Appallação. 

§ 2.• O membro da. Junta. que deilta.r de 
com·parecor, sem causa. devidamente com
provada, sorll. multado em 100$ em cada. 
soss.'i.•.> a que faltar. 

§ 3. o S~rão substituídos os membros da 

§ 3.• Os c'\nd.idatos ou os seus fiscaes. apre
sentados do me.~mo modo que pl.rn. o proces• 
so eleitoral, podem assistir a essa~ sessões e 
otfarecer prot)stos, que, com o contrapro· 
testo ou sem ollo, no caso de não ser feito, 
será. inseriJo, em resumo, na acta. 

§ 4.• A' junh cabe sórneote sornmal' os vo
tos de· ca.d:1 candidato paios livros recebidos, 
addiciooando-lhes os torn'l.dos em separado. 
quando docidír ser.em v:\lidos pela. maioria. 
do seus membt·os. Todavia, mencionarA na 
a.cta ~~razão de decidir. os votoi divergentes 
e tambem as duvidas levant:t4hS sobre a. or· 
ganiza.cão do qualquer mesa eleitoral, fa
zendo expres~a menção dos votos nosta obti .. 
dos pelos candidatos. 

Junla.: 
r o juiz seccional polo sou substituto; ·. 

§ 5.0 São considerados fraudulentos o, 
portanto, nullos e como não existontes, não 
podendo, em hypo these alguma, ser objecto 

ll o procuralor da Republiea pelo seu 

/ de conhecimanto da junta apuradora, aetas, 
documentos 011 papois de eloições procedidas 
perante outras mesas que não as est abeleci· 
das nesta Lei, ainda megmo que delles oonste 
a presença de qualq1nr membro da~ mesmas 
mesas. Tamoem não podem ser apurados 
votos condhntes de outros livros que nã.o os 
d~ que trahm os ar~s. 35 e 36. 

adjunto ; 
Irf o presidente do Tribunal de Ju3tiça pol•) 

s~u legitimo substituto. 
§ 4. 0 Na hypothe3e de não compa.recel' o 

jLliz seccional, será a junta pre.~idirla pelo 
Jlrcúdcnte do Tribunal de Justiç1. 

Al't. 54. A apm·ação cJmeçaL•â 30 dias 
dop0is .da eleição, na séde do Conselho, Ca
mura. ou Intendencia Municipal da. Capital, 
c deverá. terminar dentro de 40 dia.s. 

Út. 55. O dia e hora pna a ttpuração 
sorõ.o annunciados polo presidente da junta 
- pela imprensa e em editaes- afflxados na 
I)()!' La da séde do conselho, Cã.mara 011 Inten
nc.u.·l-J Municipal,res dias, pelo menoa l• 
antd;; do inicio dos trabalb.o1, · 

Paragrapho unico. O se~retario da junta. 
de apuração será. o escrivão do juizo sec· 
cíonal. 

Art. 56. A apuração sará feita pelos livros 
·do acL?,s, talões, assi•rna.tnras de eleitores e 
mni.> papeis remettidos. de aooordü com o 
ilispo;to nos arts. 46 o 47, decidindo a junta 
da validade ou não dos votos tomados em 
scplrado. · 

§ 1.0 Na falta dos do~umentos a que se re. 
fao o a.r.tigo antecedente, a. apu1•ação poderá 

· ser fuita pela certidão ua ach de que tra.ta 
·o ar•t. 46,para.grapho unico ou pelos bolet;ils 
do art_. 43, § 2•,desde que astejo,m revestidos 
de fürmalülades legao l e não otrereça.m 
du vü.l:.t. 

§ ~.· As sessões da junta serão publicas, 
lavr.mdo-se niaria.mente uma. acta, em que 
se rlará, em resumo, o ka.ba.lbo feito no dia, 
designando-se o total da. votação apurada até 
então a cada candidato, 

§ 6.• O juiz seccrona,l, dentro de cinco diM 
após o seu recebimento, rometterã. ao pro· 
curador da Republica quaesquer document.Gs 
quo incid:\m nas disposiçõGs do paragrapho 
antel'ior, para ser insta.urado o competente 
processo contra quem os tenha apresentado 
ou f.tlsiftcado, assim co.no cJntra. qualquer 
aut01·idade que tenha contribuido para que 
fossem elles feitos . 

§ 7.• Nã,o podom ser apurad~s os votos 
dados a candidatos que não se hajam prévia.• 
mente inscripto perante a · junb da. Oa.pita.l 
ou que não se tenham apreseuta,do pela. 
imprtmsa. 

§ 8. • Terminada a apuração, serão publi· 
cados os nomes doscidadãos vota1os, na or· 
dem numerica do~ votos recebidos, e lavra
da uma acta om qu} se .consignará, em re· 
sumo, t(){o o trabalho da apuração, repre
sen·taçõe.J, recla.mações ou protest os que fo· 
rem apre~entados perante a jnnta , com dê· 
clara.ção dos motivos em que so fundam, 

§ 9. • Da a.cta geral de apuração de qua.as· 
q\ler eleicõed serão extra.hidas a.s cópias ne· 
cessarias, as qua!ll!, depois de assjgnadas pela 
junta. apuradora, serão r em !lttidas : uma ao 
Ministro do Interior, uma ao Governítdor do 
Estado, uma á Secretal'Ía da C~mara. e . ou~ 
tra á do Sena.do e uma, que Sel'Virá. de dipld· 
ma, a cada um dos eleitos. Estas cópias 
podem ser impressa.s, mas deverão ser a.ssi
gnadas pelos membros da junta.. 

§lO. Todos os papeis e livros que serviram 
de base á apuração serão enviados pelo Cor
reio1 sob re~istro1 á. Secreta,ria. !lo CongressQ, 
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Art. 57. Nenhuma contestação a díplom1s 
expedidos pela junta será a.cceita ~em a 
prévia. caução de I :000$, feit1 pelo conto+ 
tanta no Thesouro Federal, l'evel'tendo em 
favor deste, para o custeio de despoz1s clei
toraes, caso seja reconhecido valido o diplo
ma. contestado. 

Art. 58. Não poderão ter entrada. ni1 Se· 
creta.ria de qualquer das casas do Cong1·esso 
livros e pa.pois eLcitoi·aes quo não tenham 
sido enviados pelo ·Correio do Estado onde 
teve logar a eleição; e. quando venha.m por 
pa.rticulaioe.~. estes preci:iam prova.r a iden· 
tidade de pessoa. e exhlbir otD.cios a&-;igna.dos 
pelas juntas. constituindo-os portadores dos 
mesmos. 

Art. 59. Nã.o são comprehendidos neste 
artigo 03 documentos e papois que servirem 
de base ás contestações fundamentadas por 
qualquer candidato p3rante a Commis.;ão de 
Poderes d~!- Camara ou do Senado. 

CAPITULO IX. 

DO~ ELEGIVEIS 

Art. 60. São condições de elegibilida~e 
pa.ra. o Congresso Nacional: 

1"', estar na posse doa direitos do Cidadão 
br8$.ileh·o e ser a.li~tavel como eleitor; 

2&, para a Camara dos Deputados, ter 
mais de quatro annos de cidadão brazileiro, 
o,_para. o Senado, mais de seis a.nnos e ser 
maior de 35 annos de iladl) . 

Art. 61. NãQ podem ser eleitos em toda a 
Republica.: 

1°, ·o Presülente e o Vice-Prssidonte da 
Repn blica. ; 

2<>, os ministros do Presidente da Repu
blica e os directores de ~uas secretarias e do 
Thesouro Federal ; 

3•, os governadores oti presidentes e os 
vice-governadores ou vice-presidentes' dos 
Estados; · 

4", os aJudantes gene1•aes do exercito e da. 
armada; 

5•, os maglsirados, quer federaes. quer es• 
tadua.es, salvo si demi~ti1•em-se pelo mJnos 
tres mezes antes da, eleição. 

Art . 62. Não pJdam ser eleHos aos respe
ctivos Estados, equiparado a este~ o Districto 
Federal: 

1", os commandantes do dl&trlcto mili
tar; 

2u, os funccionarios militares inve3tidos do 
commando da forças de ter ra e mal', de po
licia ou milícia. ; 

3n, a.s a.utnridad[J" policiacs o os officla.es 
dos col>p:)S de policia. e rnilicia ; 

4•, os funccionarios n.dministri1tivos · fc· 
deraeJ ou c~ta.d uaes, tlomis.sivci~ indopcudcu
temontc de scntenç:L 

ArL 63. As incompa.tibilitlade.~ acima de· 
tinidas vigoram até tres meze3 depois de ces
sadas a.s funcções dos funccíonarlos a que se 
referem os artigo~ anteriores. 

Art. fl4. Conforme o tl.isposto do art. 24, 
d& Constituição, n~o pôde sot• eleito Depu
tad!) ou Senador ao Congres~o Nacional o ci
dadão que fc>r presiolant:l ou director de ban
co, companbia ou empreza que gosar de ta~ 
vore3 do Governo Federal, indicados nos nu
mero:; abaixo: 

1°, garantias de jtit•os ou outras sub
venções; 

2•,privilegio para. emissiio de notas a.o por
tador, com lastro em ouro ou não; 

3°, isenção de direitos ou taxas federa.es ou 
reduecão deltas em leis ou contractos; 

4°, privilegio de zona, de na.vega~ã.o, con
tra.ctos de tarifas ou concassã.o de terras. 

Paragrapho uaico. Além das ineompatibi
lida.des detinidas nos artigos anteriores, não 
poderão S3r votLdos nos respectivos Estados, 
equiparado a es~es o Districto Federal, os 
cidadãos que fl>rem presidentes ou directoros 
de bancos, companhias ou emprezaa privi
legiadas ou gozarem de subvençõeg, garantias 
de jurrs ou outros favores do Estado; 

O cidadão q1,1e, eleito Deputado ou 
Senador , acceitar qualquer dos fa.vores 
constante~ do artigo ante1•ior, tem por este 
facto r~nunciadD o ma.nd.uto legislativo, fi~ 
cando considera·J.o vago o Jogar pa.r<1 se man
dar proceder a.oova. eleição. 

Art. 65. Os votf•S que recahil"em sobre 
candidatos inelegíveis são reputados insub
sistentes para o elfeito d3 -ser considerado 
eleito o immedia.to em votos. 

Para.grapho u :ico. Só o Congresso, porém, 
poderá dooidi e da compa.tíbilidade ou incom· 
llil~ibilida.de de qualquer candidato ; as 
juntas <~.pur!Woras não podem entl'<l.l" nessa. 
ind~açã:o, 

CAPITULO X 

DAS VAGAS 

Art. ôf:\. O cidadão qne for eloito Depii· 
tado ou Senador póde, depois de legalmente 
reconhecido, renunciar a todo tempo o man-
dato. · 

Al't. 67. Impol'ta l'enunClia, de pleno di
reito, do mandato de D3putado : 
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§ ' 1. 0 A ausencia para fóra do paiz sem § 2. 0 Pelos presidentes das junta.s do re· 
:pré.via. licença da ra~pectiva Ca.mara, si esta. visão o recur;;os de alistamentos e da junta 
estiver funcciona.ndo, ou, si em lér·ias, sem o.pura.tl.ora: 
pa.r~icipacão de mole-~tia grave, comprovada I, na. quanLa. do 2JO$ a 500~, os prc3idcnt1s 

:.porattestados meJicos,seguida do competente das commissões de o.Hstamento c mesas elei
.pcdido de licença. · tomos r1uc doi:ml'em de cumprir ou não cum-

§ 2.o A fa.lta de comparecimento a t:>da prirem no tempo c pelo modo legal qualquer 
uma sessão ordinaria., 6010 pa.t•ticipaçã:> de da3 obriga~:ões que lhes incumbem com rela
molestia, nos termos uo pa.ragrapho antece- ção a actos de alistamento ou processo de 
donto. · eleiçlio ; 

li, na mesma quantia c nos mesmos ca.sos 
§ 3. 0 A f<~.lta de ccmpa.recimento a. duas do numero antecedente, os membros das jun· 

~essões ot•dinaria.s inteiras e con~ecutívas. tas de revisão e recurso e de apuração. 
§ 4.• Nos mesmos casos do artigo antece- § a. • Pelo Miuisko do Interior: 

dente considora.·se feita. a. renuncia. do cargo I, na mesma quantia e nos mesmos casos, 
de senador. os juizes seccioni.\es, pre :idente.q das alludida.s 

juntas, nos Estados e na. Capital Federal. 
Art . 68. Em qua.lquer destaS hypothoses, § 4.• Pelas autorida.des judicia.rias ou alei-

assim como nas de renuncia. expressa. 0'9 tivas .com quem servirem: , 
morie, o Presidente da. Cama.ra. ou do Sena.d'o I, na. quantia de 100$ a. 500.~, os secr etarias 
declarará. vago o Logar aos guvernadores dc.3 do governo municipal, ta.belliães ou po,ssoas 
Esta.dos e ao Ministro do Interior, quando se legalmente incumbidas de escre verem, trans
tra.ta.r do · Districto Federal, para mandarem erevez·em ou copiarem livros, papeis ou 
proceder á. eleição. n.-:tas eleHoraes que, na escripmração, tras• 
. ,Art. 69. Quando, por qualquer motivo, os lado, cópia. ou editaes que fizerem ou nas 
governadores dos Estados ou 0 Mioistr9 do certidõe~ que passarem, incorL'erem em falta, 
lnt!ilrior deixarem de maz·car a. nova eleição t1•anspondo, omit~indo, accrescentando ou 
até 30 dias depois de recebida a commum altera.ndo nome,;, qualifica.tivos, indicações, 
caçio de que trata o artigo anterior, o Pre . datas ou numer•os. 
·Sidenta da. Ca.mara em que se deu a. vaga 0 Art. 71. Os casos do falta de imposição 
:fará.: · de multá pelas autoridadeg competentes, 

previstos nesta lei, serão suppridos por acto 
Para.gra.pbo unico. O prazo para elfe proprio ou meaiante denuncia de qualquer 

. ctuar-se o preenchimento da vaga. não póde eleitor. · . 
·'é'tced.êr.de tres mezes, e, uma vez determi· . § 1.• Pelf)S presidentes da junta. de. r eví-
nado ó dia em que deve realizar-se, não sã.o e recursos e apuraç-.ã.o-a fa.l ta dos presi· 

:·pódé mais ser transferido. . · · dentes das com missões municipaes de. ali.sta-
me.nto e das mesas eleitoraes ; pelo Ministro 
do Interior-a dos presidentes das jnnta.s de 
revisã:o c recui.'SOs de apuração. 

·· CAPITULO Xl 

DAS MULTAS 

. Art. 70. Al~m das multas já. estabelecidas 
em artigos anteriores desta lei , serão tam
bem multados: 

§ . }.o Pelos .· presideo.tes das commlssões 
. municipaes .de alistamento e das· mesas e lei· 
tor.aes: 
; I; na. quantia, de 100$ a. 500$, os cidadãos 

· designados para. a formação e tra.ba.lhos das 
a.lludida.s commissões e mesas que se escusa.

.. rem desse serviço ou delles se ausentarem 
·, sem motivo justificado; 

li, na. q ua.ntia. de 500$ a 1 :()00$·, reparéida.
menh entre os respe~~ivos membr. 1s culpa

. do~, as n:iesmas commissões de alistamento 

. e mesas eleHoraes que não se reunirem nos 
prazos e Jogares marcados nesta lei, que 
deixarem de cumprir ou cumprirem fóra dos 
prazos e da.s p:rescripções neua estabelecidas 
os deveres '!Ue lhes são impostos. · 

§ 2. • Das decisões sobre multn.s imp()stas 
pelos presidentes das commissões de alista
mento e das mesas eleitoraes haverá. recurso 
para. os presidentes da~ juntas de recursos a 
revisão o a de apul'ação, e das in1postas por 
estas para o Ministerio do Intm·ior. : 

Art 71 A. Quando a. imposição de multa for 
provocada por denuncia. de qualquer eleitor, 
reverterá. sua importuncia em proveito .dollo, 
do instituto ou estabelecimento que fot• in· 
dicado na. denuncia; 

CAPITULO XII 
DISPOSIÇÕES PENAES 

Art. 71 B. Cabe acção executl va P,ara co
brança. da multa. 

Art. 72. Além dos definidos . nc;> Codigo 
Penal, serão considora.dos crimes contra. o 
livre exercic~o dos direi.tos políticos os factos 
mencionados nos artigos seguintes, , . i 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 11: 13+ Página 24 de 25 

SESSÃO E:.! 20 DE JULHO DE 1903 :313 

Art. 7,L Deixar qu1\lquer cidadão, inves
tido das funcçõcs do governo municipuJ ou 
chamatlo a. exercer as a.ttrllmições definida.0 
na pz·esente lei, de cumprir re.~trícta.ment 
os. deveres que lhe são impostos e nos pt·a.zoS 
prescriptos, sem causa. ,ÍIIStíficada. : 

Pena - suspenslo tl.os direitos polit:cos 
pol' dous a. quatro a.nnos. 

Art. 74. Doixa.r o cidadão, eleito para 
fazer parte das commissões de alistamento 
ou eleitoracs. de satisfazer as determinações 
da. lei no prazo cst.a.bolecido, quer no tocante 
ao serviço qua lho é ell:igido, que-r no que diz 
rospeiiv á~ ga.ra.nlias que deve dispensar aos 
alistandos ou eleitores, sem motivo justi
ficado: 
· Pena- suspensão de direitos po\Hicos por 

dous a quatro aun<ls. 
Art. 75, Deixar qualquer dos membros da 

mesa.. eleitoral de rubricar a cópia. da ácta 
da eleição, tirada. pelo fiscal, quando lbc for 
e~igido: 

Pena~ de dous a seis mezes de pri~Jí.o. 

§ I ,o A denuncia por tiles crimes poderá 
igualmente sGr dada. perantG as referidas 
autoridades por cinco eleitores, em uma só 
petição. 

§ 2.0 A fórma do procesgo de taes crimes 
será a. esta.llalecida na legislação vigente 
para. cs ct•imes do responsa.l.lilida.de dos em
pregados publicos. 

§ 3.0 A pena será graduada., attendendo·se 
a.u valor du~ circumstancias do delicto. 

Art. 81. Será punido com a pena de seis 
mezes a um anno de prisão e suspensão de 
direitos politicos por tres a seis annos, o 
mesa rio que ~:~ubtrahir, accrescentar ou alte
rar cedulas eleitoraes, ou ler nome ou 
nomes dilferentes dos que forem escriptos. 

CAPITULO XIII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 76. A fraude, de qua.Iquer nat11ren.• Art. 82.,· Cada. uma. das circumscripções 
praticada pela. mesa eleitor>al ou pela. junb de que tra.ta o § l" do art. 3o da. loi n. 221, 
apuradora, será pun~da com a seguinte: de 20 de noveml>ro de 1894, comprehenderá. 

urn município, 
Pena-. de seis mezes a um anno de prisão. 
P h · s - · t d Art. 83, O. Governo Federal cre:\rá agon-

aragrap o umco. erao Isen os essa cias de correio na sllde de.todvs os munii!i~ 
·pena o membro ou membros da junta. apu-
. radora ou mesa eleitoral que contra a. fraude pios em que udualmonte nã9 existam. 
protestarem no ecto, Art. 84. E' considerada. constrangimento 

Art. 77. Deixar o funccionario estadual illegal, salvo o caso da flagrante delicto, a. 
'c,u federal de denunciar, promovel' ou dar prisão de membros das commis~ões de alista
andamento aos termos do processo, por rnento, das mesas eleitoraes, das. junt:u de 
crimes definidos nésta lei: revisão e apuração; desde que es'.as estejam 

onstituidas, ate termioat•em os respecti vos 
Pena - suspensão dcs direitos politicos raba.lhos; e bem assim a. prisã.odo eleitos 

.por dous a quatr·o aunos,a perda do emprego, de3de cinco dias antes até cinco dias de:poír 
com in habilitação para outro, pelo mesmo de eleição. 
tempo. 

Art. 78. O cidadão que us1.r de documento Art. 85. São inafiançaveis os .crimes de-
falso para ser incluido no alistamento, ou de fluidos nesta lei. · 
titulofat;o ou altwio para votar: Art. Sô. As a.ttrlbuicões conferidas por 

P11na - prisão por dous a quat'ro mezes. esta. lei aos juizes, supplentes e proeura.c.lo
. Art. 79. O cidàdão que, em virtude das 're~ secciona.es, bem· como a.os presidentes 
disposi~es da presente lei, for condemoado dos tribuoa.es de justiça e procuradôres 

·na pena. ·de su~pensno dos direitos politicos, geraes do~ Eshdos serão exercidas, no Dis
não poderá, emquanto durarem os elfeitos da. ti'Ícto Feder·al, pelas autorida.des federaes 
pena, votar nem ser votado em qualquer e loca.es correspondontej. . 
eleição do Estado ou munlcipio. Art. 87. Depoiil de ultimado o primeiro 

Art. 80. Os crimes dellinidos na presente a.listamenio feito de accorJo com e~ta lei. 
lei e os de ig ual natureza do Codigo Penal serão considerados insubsistentes todos os 
serão de acção publica, cabentl.o dar ·a de- que foram anteriormente feitos. 
nuncia., nas comarca.s das capitaes dos Esta-
do:;, ào procurador da Republ(ca. ou scccio- Sa.la das sessões da. Commissão Especial, 
nal perante o juiz secc ional, e, nas dema.is 20 de julho da 1903.- Anizío de Abreu.
coma.rcas, aos ajudantes do procurador da Emias Martins.- Ta1larer de Lyra,- Galeaa 
Republica. pe1•a.nte os supplentes do j11iz Oarw.lhal.-Calogera6. -Henrique Borges~-
secciona.l. Germano Hasslochc,., 

Yol, ru 
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V'ao a imprimir· as sognintes 

Il.EDACÇÕES 

N. 66 A- 1903 

RedacÇ((o final do projeclo n, 66, deste anno, 
qtl8 proroga por um armo a licença con
cedida, sem vendme11tos, a.o Dr. Samue! 
da Gama Costa Mac-Dowell, lente substi 
tuto da Faculdade de Dire to do Recife 

Carvalho, eJc:,chefe de sec?ão da Alfandega 
do P:.wá, a quantia de 7:91 5$892, importa.ncia 
que deix:ou de receber durante o t empo em 
que esteve illcg<1lmente aposenta.do, a.hriodo 
para l:sso o ne~.essario credito . _ 

Az·t. 2. o I<,icain revogadas as disposições 
em eantrario. 

Sala. das Commissões, 20·dejulho de 1903, 
- Vit·iato Mascarenhas.- Hermenegildo d B 
Moraes, - Domingos Guimarães. 

O Congresso Nacional re~olve: 0 f!lr. Pre.sldente -Não havendo 
Artigo unlco. E' o Presidente da Repu- nada mais a tratar, designo para amanhã a 

blica. autorizado a prorog ~r por um anuo a seguinte ordem do dia: 
licença concedida, sem. venctmentos, ao Continuaçito da votaçio do pt•ojecto n. 93, 
Dr. Samuel da, Ga,ma. Cosb M_ac·Dowell,le~te de 1903, autorizanjo 0 Governo a despenrler, 
sub~tituto da Faculdade de Dtrelto do Rea~fe:, pelo Mi ois~erio da Industria, Viação e o bras 
para. tra.tar de_ sua_ ~ande onde Ibe ~onner,• Publicas, a.té a quantia. de 200:000$, inclu
revoga.das as d1spos1çoes em contrario. ., sive 05 50:000$ consignados no art. 22, n. x, 

Sala da.s Commissões, 20 de julho de 1903. da lei n. 957, de 29 dezembro de 1902,- com a 
-Domingos Guimarães.- Viri(lto Mascare- Exposição Internacional de Applrelhos a 
nha.s.-Het·menegildo de Mor<J-es. Alcool, promovida. pela Sociedade Nacional 

d3 Agricn~tlii.'a, sob os auspícios do Governo, 
a realizar-se nesta Capit-.:11, e dá outras pro· · 
videncias, com pareceres das Commissões 
de Agricultura e Industri"'s Connexas e do· 
Orçamento (2 .. discussão) ; 

N. 102- 1903 

Rt:daoçc!o final da projecto n. 870, de 1902, 
q~te manda reverte~· em fu:tJor de Primili1lia 
da Cnu Ferrei-,.a e Francisca da Cruz Fer· 
?'~Íta, repartidamente, a penstto mensal de 
70$ que p erceljia D, Cecilia CarDalho da 
Ct·u:; Ferreira, 1liuva do major de enge
nheiros Franci/ica da Cru.: Jtí:n•eira .Tun~·or 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica. rJvertida om fuor de P ri

·milivia. da Cruz Ferreira. e Francisca. da 
·Cruz Ferreira, repartidamente, li. pons'io 
mensa.l de 70$, que percebia D. Cecilia Car
va.lbl) da. Cruz Ferr·aira, ·viu va. do major de 
engenheiros Francisco da. Cruz Fel'reira 

,Junior. 
Art. 2. o Revogam·se a.s disposições em 

QontParío, 

Sala. das C~mmissõea, 20 de julho de 1903. 
- Viriato Marcarenlias. - He1·menegUdo de 
Mtwaet .- Domingos Guimarães , 

N. 104.- 1903 

~edacçcfo fina~ dó fJr;:jeclo n. 382, de 1902, 
~ gue autoriza o P?·esidente da· R epubtica a 

pagar a Augusto Joaquim de Ca1"'oalho, ex 
ohefe de 11ecçao da At{undega do Pard, a 
gnantia de 7:915$892, que deixou de re· 
céber durante o tempo em que e;te\le· m egal· 
menti aposentado 

f O Congresso Nacional resolve: 

- Art. 1.° Fica o Presidente da Republicà 
«.utQti$~0 a pagar a Augusto- Joaquim de 

. Vo~acão do projecto e. 399, rle 1902, au
torizando o Governo a cona3det• isencão 
de imposto, dentro do pariodo do um 
anno, á Comp;1nhia. Estrdda de Ferro LeD
poldin:.~, para o material que importar e for 
indispensavel para. a t•eparação de suas li-. 
nhas, e danio outras provldencias (3" dis· 
cussão) ; 

3a discussão do projecto n. 91, de 1903, au· 
torizando o Poder Execut ivo a abrir ao Mi
nisterio da Industrh, Viação e Obm.s Publi" 
cas o credito extraordlnario de 4:538$640, 
para attenrler ao pag 1mento dos vencimen~ 
ios qué competem aos engenheiros Caetano 
Casal' de Campos o José de Napoles Telles 
de Menezes, uireétJres geraes, e José Dio.iz 
Villa.s Boas, director de secção da Secretaria 
do mesmo Ministerío, no período de 12 de 
agosto a 13 de ou,ilbro dé 1902; · 

2" discussãQ dQ projecto n. 100, de 1903, 
rooonhecoíldo a Academia de Commercio do 
Rio de Janeiro e a E~cola. Pratica de Com
mercio de S. Paulo, dest~n:tdas á educação 
superior do commercio ; 

3" dio~cuilsã·) llo p•·oj Jcto n. 80, de 1901, 
autorizando o Podei' EJtecntivo a abl"iP ao 
Ministerio da Justiça. e Negacios In teriores 
o credito extra.ordinal'io de 1: 180$676, para 
pagamento de gratificações aos lentes da Fa.· 
culdade de Medicina do Rio de Janeiro Drs. 
Augusto de Souza Brandão e Pedro de Al~ 
meida. Magalhães ; 
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----·------------------------------------------------------------------
Discussão unica. do parecer sobre a. emenda 

contJtante do iropres,;o n. 9l do 1903 e 0ffe
reclda. na. 2"' discussão do pr.ljecto n. 168, de 
1002, ~ue autoriza o Poder EJCecutivo a abrir 
ao M1nisterio da. Fazenda. o credito de 
4:482$500, suppleroentar á. verba. n. 10 do 
art. 23 da. lei n. 834, de 30 do Lezerobro de 
1001, pa.r·a o a.bono de sestas e serões'-' quo 
teem direito os operari~s da. Casa da. Moeda. 

Discussão unica do projooto n. 62, de 1903, 
relativo á emenda. do Senado ao }lrojecto 
n . 354 B, de 1902, <{Ue manda. revorter em 
f11vor do D. Catharmu. Nogueira Godoy, fi
lha do finado ex-Scnadol' do Imporio Dr, .Toa~ 
qium Floriano de Oodoy, emquanto solteira, 
a pensã.o que este pet•ccbia. 

Levanta-soa sess'io ás 2 horas da tarde. 

-40• $i:SSÃO llK 11 DE m.!O Dl1t03 

Presidencia do Sr. Paula GuimnrcTúl 

· Ao roeio·dia. procede-se á chamada, a. que va., Jesuino 01\rdoao, Bernardo de CamlJOS, 
respondem os Srd. Paula Guimarães. Alencar Oomiogues du Oaeh•o, FrJ.neisco Rometro, 
Oufma.rães, Thomaz Accioly, Jo ·.quim Piros, Va.lois do •CWJh•o, ltellllUQ&S de Ca.rvalho, 
Eugenio Tou:·inho, Enéa.s Martins, Aurelio. Costa. Junior, l<'crna.ndo Prestes, Ama.ra.l 
Amorjm, Hosanna.h de Ollveira, Po.sdos Ml- Ces~r, For1,.1r~ Ur~IJ 1, Mll'lnda Cb.a.ves, Josá 
randa., Ca.rlos do Novaes, Rogerio Miranda, Lobo, Pa.utloo Carlol, Fra.11cisco Malta, Ca.n· 
lndio do Brazil, Antonio Bastos, Luiz Dom!n· dido R.odrJgu011, Az1vedo M:.trques, Hermene
gues, Rodrigues Forna.ndes. Chrísti no Cruz, giltlo de MurJ.Il' Fllll'l, Joaquim Teixeira. 
Ra.ymundo Arthur,Anizio do Abreu, Bezerl'il J3ra.odii.o, norn 1rJn Antooio, Aqui.no Ribeiro, 
Fontonolle. Virgílio Brigido, Ft•a.oeisco Sá, B~nedicto do s..,u""· LtnJolpho Serra, Carlo3 
F1'Gderioo Borges, João Lopes, Edua.rdo Stu. C&valcan&l, P'ranciiiOO Tolontino, Paula R.a· 
dart, Sergio Saboya, G.>nçalo Sout o, Ta- mos, Abdoo llaptltta., Elyzeu Guilherme, 
Varei de Lyra., Eloy de Souza, Fon~ecfl, e So~rea do• SartGoí. Juvenal Muller, Germano 
Silva, Paula e Silva, Soares Neiva., Teixeira Has$lOcher, Angulo Pinheiro, Ja.més Darcy, 
do S'-, Affonso Costa., José ~a.rceHíno, ·Bricio 0Jroingue MIUIO!Al'enha.l, Vespasia.no de Albu· 
Fllho, Moreira Alve:l, Coroelio da Fonseca, querque o Dlog9 Fortuna.. 
Al'\hur Orland~, Angelo !'leto, _Ep~mlnonJa.s Dehtam de eomp\reooroom causa part ici· 
Graolodo, _Rodt•Jgue~ Do_!'l:l., Ollv~tl'!J- Va.l~a.- pad\ os SN Julio de Mello Wanderley de 
dão, Dommgos Ouimarae.i, LeJvtgJldo Ftl-- d g:. p l ... Ra. ' d· N A ~ 
guelras, Castro Robello, Tosta., Bulcã.o Vi· ~leo onça, .. il IOw, .Ymun o ery, r 
a.nna., Vergne de Abreu, Para.nllos Monte- tbur Lemos, J09é EuzebJ~ •. Urba,!!-o Santos, 
negro, Rolrigues Sa.ldanha, Ma.rcolino Mou- Guedelba ~.>uriio, Dias Vt~Ira, Joa.~ ~..yoso, 
ra, .José Monjardim, Galdino L?reto, ~e~eir& Reta, Abdon MU!Lnez, Erm~r•o Cou: 
Heredia. de Sá., Mello Matt"Js, Augusto de tt?ho, :\hl!l.qutae Oo!lQ \lve~l ~sta.?IO Coim 
Va.s.aoncellos Americo de Albuquerq_ue João ,bra, Pedro Perno.mbuoo, Elptdw F1g11eire~o, 
B •• ta ' · · B t' t ·L · d p' • • R.a,ymundo do Mlr11.nda., Arroxellas Ga.lva.o, 

a.I?ws • Louren. ç~ ap 19 a, aurrn ° Lt"a., Jovlnla.no do Cal'valllo Neiva Milton 
Julio Sa.utos, Henr1que Borgas, Oruvello Ca.· 1 G 8 t , ' p· t' t ' 
valCJ\ntt, Mauricio de Abreu, OlivairJ. Fi- Fe IX . aspo.r, a. yru Dias, tn o Danas, 
gueiredo. Carlos Teixeira Brandão, Francisco Tolentmo doi So.ntos, B)rnar~o Horta, Be· 
Vei~ra., Vlriato Mascarenh1s, Estavam L<lbo, za.m~t, Porelr~ Li~a., P~ulmo de Sou_z11, 
Bt>rna.rdo Monteiro, José Bonifa.cio, Jo'io D~vtd Camplsh, J J_ao Lutz Alva~, Loo~el 
Luiz, Oa.atão da. Cnnha., RibHiro Janquell·a., Ftllto, C~rvalho ,Rrtb, M~nool Fulge~c1~, 
Altolpho Dutra., Penido Fi!ho,F,·ancisco Ber- Arthur rorres, Edu~r~o PlmeJ?.tel, Ole~a.r1o 
nardfno. Antero Botelho, carneiro de Re· Ma.?iel, Rodolpho _Pa~xao, CandLdo d~ ~Aoreu, 
zGnde, Blleoo de Paiva., A4albarto Ferraz, Ba.l bos~ Lima.,_ Xnler do yaue, Vtutorlno 
Antonio zac,ria.s, Henrique Sa.lles, Camillo Monteiro, Ca.ssul.no do Na.sc1men to e Alfredo 
Soares FUilo, Carlo~ Ottoni, Babino Ba.1•roso., Varella. 
Lindolpho Caetano, WenCAAiau Braz, Padua E &em ca.~ 09· Sr3~ Tho~a.z Ca.valca.ntl, 
fl,ezende, Galeão carva.lha.J, Moreira da. Sil· We.lCredo Leal, Trindade, Pereira. de ·Lyra.; 
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doa.l Pocci o se lhe annunciou a probabilidade 
do sua eLeição, ello e]!;clamou cheio de an
gustia- « E,;tou velho e fL"aco; não é o p a · 
p1do que me quel'em llal', é a morte. Dentro 
de poucos dia.t:; succumbirei.» 

EU c era humano, enganou-se; não fui · a 
morto que lhe derlm, foi um pontifica!lo 
gloriosissimo (!tpoiadas), foi um pontitloa.1o 
recundissimo, dos mais fecundos que conta. a 
Igreja, no. sua. historia no uecurso de 19 se
culoJ. (Apoiados.) 

A pó~ a luta herculea. que Pio IX sustentou 
contra. a.s opiniõJ:.; munda.na.s,em momento11 

·O 8r. Alencar Guimarães (f• de cJnvulsõ ~s saci:1~s, Deus quiz que viesse 
Secretario) procedo a. leitura do seguinte um espírito pacificador, um espirito conci

liador, para amainat· as temposta.des bu· 
ma.nas. 

Joií.o Vieira, Esmeraldino Bandeira, Eu.tebio 
de Andrade, Felisbello Freire, Augusto de 
Freitas, Rodriguos Lima, Eduardo Ramos, 
Moreira. Gomes, Corrêa Dutra, Sá. ·Freire , 
Erico Coelho, Fidelis Alves, Beliza.rio de 
Souza, Galvão Bap\ista, Silva. Castro, Ber 
nardes de Fo.ria, Lam,ounier Godofredo, Calo
gel'as, Nogueira, Arnolpho Azevetlo, LPite 
d'l Souza., Alvaro de Carvalho, Rodolpho Mi· 
ranrla, Costa Notto, Lamenha Lins, .Ma.rcal 
Escobar, Campos Ca.•·tier c Homem de Car
valho. 

EXPEDIEN"T.IC 

REQUERIMENTOS 
/ Sã.o insoudavei~ os desígnios da. Prov • 

dencia.! · 
·. O cardeal Pecci, arcebispo de Perouse, ltí 

De Egy9io José Ferreira Martins, pedindo no sou retiro da Umbria, acompanhava os 
a. concessa.o pl.l'a. executar obras no p orto de movimcntus do seculo, todos os combates, 
Oa.rgahil ou S. João da Barra, meiiante as todas a.:~ discussões que o livro exame susci· 
condições que estabelece -A' Commissão de tava contra. a IgrJja, e lá malitou, estudou 

·obras Publicas e Coloniza.~ão. e fm•mutou soluções para os mais compU-
De Jose Claudio da Silva, corretor de ca.dos problemas socia.es. E' quo a Providen· 

fundos publ!cos, decLarando 1m.ntor 0 propo· ela fllda.va o c•\rdeal Pecci, camerlengo da 
si~o, que manifestou em seu requerimento Santa S~. pa.ra opportunamente dirigir o 
de .25 de setembro de 1901, de, por si ou por teme da blrca. de S. Pedro. 
"<lO~IJe!.~hia que organizat•, construi!' 0 pa.- Meus senhores, logo ao assumir o governo 
1~10 da Bolsa, pede que seja o governo auto· .da Igt•e,ja Catholica., Leão Xtlt, com uma. ela· 

:r1zado a ceder, nos terrenos marginaes á. rividencia enorme, que os crentes cllamam 
grande a!enida.. projectada, isto é, na a.rea iosplração e os incrodulos genio, iniciou uma. 
desa.propttada, um espaço de.;tinado á.quella s~ric de.enr:yclica.s immort~. que por si"só 

_. eoostrucção, :segu~do as conuições que pro- constituem um monuroen~o mais duradouro 
_põe.-A'Olmmissao de orçamento. que o bronze (-apoiados) e que lhe dã.o o di· 

rol to de ser cognominado o ultimo dontor da 
O SI•. Tosta. ( ·} (ma11imento de attcn- Igreja. 

çt%o; profun4o si~tmcio} Sr. Presidente, Srs. Os a.ctos do seu pontiflca.d.o t'ora.m admira.· 
.~e.p1•osentantos da Nação, a christanda.de veis I A direcçã.o q_ue soube_· impl'imir á. 
!e.stá. de ~uto .; a Igreja. Catholica. perdeu 0 seu bJ.rca.de S. Pe~ro ~01 extraordtoarta. de sa· 
-v:enera.ndo chefe Leio XUI, ·o "glorioso pon· bedorta e pl'Ondenma. Faz l~mbrar os tem· 

. ttfice, após 93 annos de uma vida laborio· .pos proceUosos da Idade Mé~Ja, em que, na 
, si~íma e gloriosissima, em que as virtudes phrase de Macauly, a IgeeJa. fluctuava. só 
.e. os·actos de sabedoria se viera.m avolumao- sobre as a~uas de lmmenso dlluv~o, do .o~~e 
(1?, com,o a.saguas ma.go.stosas deum grande devJa sahtr uma nova e glor1osa. ctvth-
·1,'10, atê chegar a a oceano da morte (Apoiados; za.Dçao. t . d _ 

. ~uito b~m.) . · · . . uran e o pon~tfica o de Leao XI.II I'ea.-
: · Após um pontificado cheio de sciencia. e de 11zaram·so as ma1s assomJ;~rosas peregrmações 
. ~bedorif', · ~ermjnou 0 cyclo de sua. exls· de todas as nações cathol~cas,~ entre as quaeiJ 
ten~ia. fecundbsima. (Apoiados; muito bem.) tlgu.ro~ o Braz ti, peregr1naçoes CID; que os 

.· Soou,. Sr. Presidente, para 0 venerando e chr1staos levaram ao c~efo da IgreJa. as ho· 
.:Vene1·ado anciio chefe da !"reja ca.tbollca ·o menagens de seu respe.tto e admil'ação; du-

: ·JDÓDÍen~ da morte, em que" o espírito, dás- rant~ o seu PO';ltilicado,. ~s soberanos ~ais 
, prendendo se da cart:as~ que ma.l podia 000• poderosos de patze~ chrxstaos e até de pa1~es 
·tel-o, voou para. o eetode Deus, na. ~ercnida.do barbaros e ma~ometa.nos, ~orno a Turquia, 
,da justiça. e da. v~rtude. (Muito bem. ) rorí.\m, Sr. Prestdente, por st ou .PD~ emba.i
' Ha 25 a.onoa, quando os suitragios ca.rdina- xadoros, levar· lhe offerendas pl'JDctpescas e 
"licjos inclinavam-se p:~.ra. a. eleição do car- as prov~ de sua. :idmira.~, respeito e· vene· 

· r~o. . . . 
Dut·anteo .pontificado de· Leão XIII, pa.s~

ram;Je ~mbem, em rolàção ao nOáso p~iz, · • (•) Bale dilcura~ lliq foi:r•viFio pelo orador,: 
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fJ.Ctos os m·.tis significat ivos do amor pater
nal. Foi duranto o seu pontific:1do que ~e 
Cl'earam mais uma provtncia. cc~Jes ithtica. e 
val'ia.s diocoses; foi durante o seu pontifica
do que se r en.!izou em Roma o lH'imcir,J con
cilio de prelados t.ul-amcrica.nos, cabcndrJ 
aos brazitch·os a honrosa distío l~çào de serem 
o primeiro grupo a.presentn: lo e recebido 
p:n· Sua. Sanfida.do; foi duraotP o seu ponti· 
ficado quo so fez a pr-imeira. pet·eg ~ina.ção 
brazileira á cidade oterna., pet•egrina.çã.o qUf~ 
teve a. di..;tinccão de uma benção especial do 
pootifli:e; foi duranto o seu pontificado que u 
primeiro chefe de Estado republlcann foi re
cebido pol' Sua. Sal;ltida.de, na pessoa do nossJ 
Presidente da. Republica.; foi durante o seu 
pontificado quo o nos.«> opiscopatlo ouviu dos 
labios de Sua Santidade palavras de a.Jfec to 
e de amor pela no:ssa. Patt•ia. Elle teve oc· 
ca.sião elo dizor que a Constituicão Brazi!elra 
garantia a ma.is absolut:J. liiJel'dade ao culto 
ca.thoUao e <J,UO os C<\tholicos se aproveitas· 
sem de.s>a ltberdade para. dilatar a fé e pro
p&J:?P a.s obra.9 ca.tboUcas em beneficio da. 
Pa.oria. 

Sonbo:'GS, não é o momento d 3 fazer o 
pancgyrico do lllustt•e morto, cuja. ft.;-ur:t 
sympdhic-\, exoel~a. imponente, parece ainda 
estar da loggia, do interior da Basilica uo 
S. Podro, a abençoar, com · os braço.~ cstoo · 
didos, em sua. magreza. ascetica, co:no se fôra 
uma. eruz viva., na. phraso do um brilhante 
escriptor, · abrangondo com o seu gesto 
amplo mais de 200 milhões de almas. (Muito 
bem.) 

Sr. Presidente, venho, neste momento ·de 
angus~ias para a. chrishndade, propor á. 
Ca.mara dos Deputad<Js que, como demons
tl·~ de peza.r, levanto a sessão c lance na. 
:;lC'a um voto de prot'undi~simo poza.r pola 
m.>rte de Sua Santidade o Papa Leão XUl. 

Tenho concluido. ("lfu{!o bem; muito bem. 
O o1•ador é comprimentado por muitos Srs. 
deputados.) 

O @r. Pasll!lol!l Miranda ( mo· 
~imenlo de attençã.:~. Profundo silencio)
Sr. Presídent ), assumindo as proporções 

. de uma calamidade universal, repercute 
plangentemente pelo universo int..eiro e aper
tn.-nos o cora.cão e o egpirito a a.ogustioaa. no· 
tlcia do tre.qliSSO do Leão Xllf, pol't13ntoso 

,a.rchetypo do Pontífice, _ gloria imperecível 
da Igreja. e, do mundo, luzeiro fulgen \íssimo. 

,(Apoiados.) 
·. Não· pódc nem aspira. a. mísera _Palavra. 
minha tecel'· lhe o condigno panegyr1co, que 
devera. ser. tão complexo como as supremas 
questões agitadas no seu tempo, tão as:om· 

· broso como a nitída visão das perturbações 
e divergeoeias qne trabalharam a. soci~e. 

' {lelle coéva, tão brilhante co·mo a luz rnten· 

síssima., prot'usa munto dcrrn.matla :robt'O to
dos os ass~mptos e pcudcnci~ quo o sou 
cunsellw fot chamado a. clucilhr ou a sua a.u· 
toridall.e obrigala a. docidit· (~ft,i to bem .) 

Thema. sel'ia. esse opulentisíimo pa.ra. que, 
no momento, eu mea.trovoíse aa.commettel·o. 

MinhM palavras trazem <!PCna.s um pallitlo 
reforço ao toatemunbo de peza.r e ao enthu
siasmo de apreço. qtte propoz. para honra 
sua , ao Pa_rlamento do paiz, o i Ilustre Depu
tn.do bahtano, em leve de!afogo &o oppri· 
mente Occaso que se dá com soatida e h'n·
monica vibração das almas cuHas. (Apoiados.) 
~lto gcnio o ~esbalizada.. a.lma de Papa, 

ortenta.ndo a. soc10U.ade polttloa. c civil mo• 
dorna, do tbz·ono indisptttado do maximo 
pr6l!tígio moral, c consagrando com o seu 
verbo augusto t Jdos os omp .. ebendimen
tos gonarosos da. époc:t aontemporanea. 
Leã.o XHI foi, na. actualidade, a. prova. en~ 
ca.rna.da. da fao11ndldade admiravel da. Igreja, 
sem~ro prompta. a. a.c1_1dir _ com pensamen
tos dignosdelltL as a.sprraçu-ls e as necessida
d~s que, airavé3 do espaço e do 1smpo. ae 
va.o apresentando, se vão encont:'ll.ndo na. 
medida dM! contln·.1as e progressivas ~rJ.DS· 
formações sociaes. (Muito betn .) 

Espirito de eleiçã.o pa.ra. a. quadra fllrmosa. 
e delica.da. que atravessamo~, o Anthistite 
defunto, fulgldo. em V!da, pela. ma.goiftea. 
aureola. do blanto e do saber, que elogia 
com applauso uua.nime dos povos policiados 
e com a. maxima. veneração dos cerebros 
pensantes, resplanieceu nas dlciras da. 
Igreja.; a com elle póda esta marchar á luz 
do seculo, arrostar adís~us,ão, cha.ma.r pal'a. 
junto do si todos os cora.çõos e todas as in· 
tell.ig~ncia.s, com a. segurança. de que ha
via.m do encontrai-a. hnto ma.is pura,, · ra
diante o. benetlc~, quanto a. contemplassem 
com mats atteu-;ao, quanto a. olhassem màis 
de perto. ( M'u i to bem. ) 

Senhores, aos genios, porque não teem pa· 
'!'i:l nem carecem de bíograpbias, parcos 
hnea.montos ba.sh1.1n para descrever·lh~ · o 
contorno e ll orbita da. t ransfiguração toda. 

Joaquim Vicente Pecci nasceu em. Cal'ÍJi: 
neto, reino da . lblia, pelo aono de 1810 • 
Após brilhante3 os'udos, cursando os jesui· 
ta.s em Viterbo, o collegio Romano e a; Aca
demia. dos Nobi'e!, presbyteriou~se em 1837. 
Entro es~ época. o a. do 1877, om que a. vir
~ude a o merccim,nto delle fizeram cárdeal 
carmelengo, estadea-se a · sua pasmosa. ba.
bilidade e preluz o seu sa.ber a.crysolado. 
Ensaiaram-se, neste percurso, os· vôos da. 
Aguia, que, de. 1878, quando eleito e sagrado 
Papa, até á data de hontem, tão alto devia 
subir, tornando-se a fascinação culminante 
do seu \empo, BOb o nome de Leão X.III. 
(.llt!itos apoiaclO$.) . 
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E, ao contomplar-lhB o Pontillcado opero!lo 
e fecundo, terem o animo tão varias impres
sões, agrupa-se tal tropel de objectos e 
assumptos como demandando consideração e 
pr!lferencia., que, não obstante a imaginação 
se recreie e a vontade se alimonte com a. 
magnilicancia e·rormosura do quadro, o en· 
tendimento se confunde e se ai1niquila, nã.o 
tttinando púl' onde oomeça.r o exame, engol
pbado, po1· completo, lia admiração e no as
sombro. 
. O recurso em casos taes sel'iil. o silencio, 

11i o anthuslasmo de minha admiração e a. 
grande magna, que tambem me pllnge, já. 
não tivessem feito, com o abandono d~ mim 
proprio, da minh<\ palavra, um holocausto, 
perante a sublimidade do momento, a que 
sua. fraqueza não póde remonta.•, 

Prodigioso pontificado esse, que eguatoli• 
sl nio excedeu, aos maiores que a clirista.n· 
dada relembra. 
· Como Sylvestrõ H, Gregorio VII c lnnocen• 
eio III, em quadra.s diversas, Leão Xlll fot 
o homem do mais extt·aorJina.rias facul· 
dades de sua época, odillu todas as iniqui
dldes soclaes, fez d·t justioa a. rei cão proemi
nentissíma de sou cal'acter e a.lontou .o pre· 
stigio pontifiC!io por um vivo anhelo de per· 
feição e e'}uidade, em todos os i'atnos da 
economia ecclesiastic~ e e:n tod:~s as esphoras 
da sociedade civil. (Apoiados.) 
· Si. Pio V, pela memoravei victoria nas 
agtias de Lepa.uto, salva a Europa civilizada 
e levanta. ba.rreira. in~ra.nsponivel .ao 
mourismo avassalador e á. .barbaria eonge
nita., Leio Xlll recommenda-se como U_!D 

·argonauta venturo~!> do pensamento christão 
·por mares e continentes, dando combates, 
-vencendo preconcoitos, derramando ·ensina
mentos e ,·ecolhendo enthusiasmos. Si Pio IX 

. •foi a maior bondade 411e pó.Là mover-se 
em um coração», Leão XIII «foi a maior intel-
lig~ncia quo póde caber em um cerebro». 

. (M"íto bem.) . 
Dipl.oma.ta. feswjado e_ pi!litico famoso; 

ê · arb1tro entre as na.çoes , acalma com 
doces palavras o conflicto da.s ca.roUna.s , 
·põe termo, com vantagem pa.ra o imperador 
e pa.ra. a. Igreja, á luta. religiosa. da Allema-
nha , sua-visa. as htlpacienciM da l>olonia e 

: ·da Irlanda, pediqdb justiça e rocomínendan• 
· do conciliação á Russia e á. Inglaterrá , 
· 'vence governos, meliante coneessõa<; feitas 
· e a.cceitas , influe nos p:~ortído3 nacionacs1 

t'az-endo·de seus subditos, que se contam por 
milhões, o mais solido e inconcusso esteio 
para a ordem publica e para as. instituições 
vigentes; em cada paiz determinado. (Muito 
bem.) Allaim, por toda a pa.l'te e por todos 

· QS meios, procurou amizades, $emeou atrai
. ções e colheu pr•omessa.,g. 

As homena.gens possoaes o os testemunhos 
reverentes de chefo.i ou representantes das 
nações civilizadas ao solio poutillcio, e as 
continua.s e enthusi!lsticas romarias de mi
llla.res e milllares de peregrinos, de todas as 
zonas, de todos 03 climas, idades e aondiçõas, 
om fluxo e refluxo incessantes á Cidade Eter
na, bem proclamam o tt·iumpho positivo des· 
s& politica. mansa e h a bit, lenta. e segura. 

PaliourJ dos povos, sagrou Leão XUI ao 
pem commum da humanidade novos aspectos 
de paz e de grandeza.. (M11ito bem.) 

Lançou os olhos de sua ev:1ngelica soliei· 
tude para as populações oppressas á. aofre· 
guidão criminosa. do c:tpital. Fez·se patrono 
magno do trabalho em substanciosa. oncyolica. 
que terá a. sorte dos monumentos perennes. 
'Aqui, o seu coração revelou·se tão gra.nde 
q11anto ó grande a pt'Opria. nooã.o .dn. justioa; 
e a respeUo a.ssenta.m economistas e sociolo
gos, sem côr religiosa, em que a histol'la. 
inscreverá. a S'•luçã<J dada pelo Pontidce ao 
prvblema aqcial como constituinc.io um im
pulso muito forte e certeiro na marcha 9.8• 
oensional dos acontecimentos humanos. 

Nas confusas sombras ou ameaça.doras 
brumas congenitM a.o brilha.nto colorido d~ 
quadra. a. que pertencemos, a vigoraram-se os 
seus cuida.dosde timoneim vigilante. Com a 
tl.ltima clareza, precisou t odos os pontos pe
rigosos, declinou todos os erros que nos a1B0• 
berbam e apontou as causas elficientes das 
actuaes agitações ou futuros ab:dos. (Muito 
bem.) Em abundancia advertiueá.s vezes cen· 
surou,mas sempre com profundo respeito pelo 
llomem e pela superioridade de sua época.. 
E é 03rto que a civilização em todo tempo 
encontrará, nos documentos . pontificios de 
agora, um fua..to taesgota.vel de recursos, 
para se .remocar sem pe1•ecer, para sal v ar-se 
na.s maiores crises . (Muito bem; muito bem.) 

Si o -ensinamento ou a exhorta.ção coasti
liuem o supremo destino da missão pontificia. 
desta, no desempenho, foi Leão XIII um 
deslumbramento. Extrabiu, do seu alto en· 
genho. todas a.s luzes, e do seu amorabilis• 
simo coração todos os perfumes. bo thesouro 
dogmati.co da Igreja. , . que conservou . in· 
ta.cto, de.Senvol v eu, eutretanto, o conteúdo; 
da. vid•~ christã, sempre a. mesma. no fundo, 
pol'egrinameute diversificou as fórma.s. Mo
delo de orgulho do sacerdocio, ao Evan
gelho, que é um thesouro de verdades e 
uma surgente de virtudes, amou como a 
pupilla, de seus olhos e tambem fez da verda.· 
daira liberdade, fructo do Eva11gelho, o doce 
ambiente luminoso, ~m que a visão se exer
cia. (Muito bem; muito bem.) 

A palavra lhE' desceu dos labias a ugus
tos, ou lhe jr1•ompeu da penna flammeja.nte, 
como de um throno sem pa.r , trazia; a. · di• 
gnidade de ·uma grandeza moral incorripi!,, 
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ravel e a. limpidez das aguas quo, U.os pc- Com a. Igreja., () peneamcnto hodlorno o 
nha.scos, .jorra.m crystallina.s e volumosas a. civillzaçl\o associam-~'' na.'i tri~:~Lc~as til) 
acommettcndo todas as questõ~s, plll'lus- luto e nas pruvaçõ1:s. da. saudilde. Quo a Cl~· 
tra.ndo todos os assumptos, a.ssignala.ndo todos ma1•a dos Deputados do mou paiz, para. honra 
os acontecimentos, dando muitas vezes a so- sua. o por amor do noJso tempo, vote som 
luçã.o definitiva no momonto, comb:Ltendo discussã.o a proposttt que lhe foi a.p1·escotada. 
tudo que lhe parech máo e estimulando ( Muito bem ; muito bem ; palmns no rc· 
tudo que so lhe afigurava bel! o. cinto e nas gale1·ias. O ot·ador é v:, amcnte 

Sou geni(l pontificou realmente pelo mundo, felicitado e abraçado p o-.- todos os Deputados 
com caridade a.postolica., elevação uc v ista.s, presentes, sem distincçao.) 
lucidez de idéas e hombridade do linguagem, 
sempre primoroso e sempre nobr.e, fecundo 
e raiiioso, enthusiasta. por ftua.nto na. vida. 
sooio.l era grando e ganei'OSO, por qua.o~ 
houve de Pl'Ofundo o íúé&l pa.s rogiõel do 
eapirito. (llluito liem.) 

Que vol-o digam, sl cnca.reço, as enoyolieas 
1Ut•um tiO\lat-um, 10bre a. condição dO!I o~
ru.rloe ; lmmorwle Dei, sobro a. coostltutção 
moderna. dos Eatttdos ; Li/lerCa8, sobre a. ll· 
herdade humana.; Graues de communi, sobre 
a tlemoeracia. chrbtã., e tan~a:i outras, cuja. 
·enumeração prollxa. houvera do sor; do
oument.os todos, Senhores, quo incontesta.vel· 
mente 10 impõem 4 singular proemlnenoia., 
na sorte illustre dos fachos luminosos, que, a 
espaçoe, esclarecem o pensamento o a huroa.· 
,niaada. 
· Sou nome, agora entregue ás ostrophes de 
uma elogh unlv.,rsal, flca1'á. vinculado á 
historia. da. Idéa., emquanto muitos o dei· 
xaram apenas oommern.,rado na chrontca 
.d&s a.burrações inMlectuaes. 

Estaa, com espirlios indisciplinados, emi
nentes e, na a.ppa.rencia, triu;uphaates, tra
balharam o mitOdo e a. humanidade pur dous 
seculos, raiando no .cxt-relílo paradoxo e in
. vestindo pela.s mais descompassadas negações, 
. ao simU pallido da. época. hellenica dos al· 
t i vos o engenhosos sopbidas que chamaram. 
e, por demais, precipita.r ..~.m o tempo veloz 
d~ decadencia e do abatimonto pa.ra a demo
cracia. .e pa.ra. Athenas. 

~ntretanto, na aCção o r6accãv do tampo 
sobre a consciencia. e do espírito sobre ·a 
ma teria, a Idéa venceu ao diluvto, tripudiou 
sobre os cataclysmus,fulgiu,readquiriu maior 
brilho, revestindo·~e úas nob:es e justas as· 
pira.çües do intellecto e da. humanidade, e ah! 
está solida e permanente, corno JPimeira. e 
ultima causa;, como rcducçã.o do ser e do 
pJnsamento a. um unico ·a eterno principio, 
fOra do q nal niio. ha. raciona. vel ou sa.tlsfa• 

. torla. explicação para os phonomenos dos 
cosmos e para; os destinos do homem. (Muito 
bem ; muito bem.) · • · 

E neste tumulo venerando, Que . se abro na 
portada. luminol!& _do seculo XX, vejamos, 
senhores, a.s promh·sora.s e deliciosas espe· 
ranças· do espiritualismo. ini\].udivelmente 
proela.mado. como ~mpulso necessario •. 

O Sr. "Valois de Cast.ro ·fa.z ver 
os serviços pre;ta.dos po1· Sua Santidade 
Loão xm, quer á. religião ca.th.olica., quer á. 
polltlca e quer á. p:u universal. 

.O Rr. Gonçalo Sout.o- Emisi' 
•pi,·ilum ! . 

E~tha.lou o ultimo suspiro, alou-se ~ re
giõ!)B infinitas, blca.rido pelos esplendores 
do céo 11s negruras da. terra ; morreu ! 

Quem, senhores 1 o PapJ1 Não ; o Papa. 
não morrl3, porque o Papado não tem solu· 
ção de continuidade. Funda.-so em Podro, 
Pedro vive IIm Lino, Lino em Cloto, .Cleto 
t>m S. Clemente ; e, a. pós uma longa seriu de 
PootlficoJs, ve111 aquelle a respeito de quem .• 
dontro do poucos dias, se ouvirão a.s. pala
vras proreridas pelo ca.rdea.l diacono: « Oun· 
clis vobis gat~dium magnum ; Papam habe· 
mus,,. . 

Quem mort;cu, portanto, não foi o PaJila, ; 
quero deixou de existir desde bontem fot · o 
eminente cardeal Joaquim Peeci que, no coa:: 
clave de 1878, sibi nomen d egit Leonem. de-
cimum te1·tium. · 

E quem póde ignorar a figura distinctis· 
alma., o papel transcendonts que representou 
no scenarto da Igreja o P~pa Leão xnr t 

Prisioneiro no Vaticano, foi Gregorio Vll, 
proferindo; fóra. da cadeira de S. Pedro, as 
se~ixnte~ palavras: «Amei a justiça e odiei a. . 
iDiquida.de; eis porque morro no exilio .• · 

Espoliado dos seus domínios ternporaes, 
Leão XIII foi ainda. Ionocencio lU, vence
do .. · nunca vencido, lutando ren,hida. e co.ra.
jb&.mente o arrostando todos os caprichos de 
Felippe Augusto. , · 

Os surtos de Leão XIII subiram tão a.lto, 
qutt nem o vôo do condor dos Andes, nem· o 
vôo da.. a.guia dos Alpes. .. 
· Fallando ou escrevendo, Leão XIII foi uma.s 
vezes S . João Chrysostomcr com o seu 
.verbo vigoroso e foNe, pugnando em favor da 
Igrej 1, outrns vezes foi S. Bernardo com a 
sua palavra meiga, suave e tão doce qua.l o · 
md das abelhas do Hymetto . · · , 

Senhores, sem querer por mais tempo 
abusar da: vossa. benevola a.ttenção, que 
muito agradeço (não apoiados), sem querer 
impor-vos o grande sa.crificio de coniinua.rdes 
a. ouvir-me, vou syn~hetizar tudo quan~a 
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puJora dizer, para. fazer salientes as altas a 
eminentes qualida.des do eminente Pontifica, 
eujo pa.ssamentJ lastimamos, l'epetíod<> os so· 
guinhs versos de um poeta bra.-zileiro : 

«GrandJ em tudo e pol' tlJdo, faz do solio 
Um thesouro de amor e de respeito.» 
Senhores, permitti que, ao concluir, eu 

vos peça fiores para. dorra.ma.r sobre o tn
mulo de L<>ão xm, como flores sa espar.zem 
sobre o tumulo dos anjus, pois 4{Ue Leão XIU 
foi tambem um anjo. Manibus dale lilia 
plenis, ut spargam tumuto. (Muito bem. Muito 
bem. Palmas, O orador t! muito comprimen· 
f<tdo.) 

O Sr. Presidente - O Sr. Depu· 
tado lgnacio Tosta requereu quo so inserisse 
na. a.cta. da presento sessão um voto de pro· 
fundo peza.r, pelo falle~imento do Papa 
Leão XIII e que, om seguida, pelo mesmo 
motivo, se levantasse a .sessão. O Sr. Depu
tado Valois de Castro, por sua vez, requereu 
que a. Mesa e•tvie um telegramma de coodo· 
lencias ao NunClio Apostolico, transmittindo· 
lhe em nome da. Ca.ma.l'a dos Deputado~ os 
sentimentos de peza.r pela morte de Sua San
tidade. 

Os senhores que approvam estes requeri
mentos queiram levantar-se. (Pausa). 

ForJ.m approva.1os. 
A' vista. da delib~ração tomada pela Ca

mara, designo para ordem do d.a de amanhã 
a mesma. de hoje c levanto a sessão. 

Vae a imprimir <> seguinte 

PROJECTO 

N. 103 - 1003 

Determina que o director do Po·mbal Mititar 
seja nomeado· dentre os officiaes etfectir;os 
do ta:ercito, com substitutivo da CommiS$ão 
de Marinha e Guerra 

(Vide projectos ns. 72 e .72 A, de f902) 

A CommisSão de Mal'inha e Guerra, tendo 
de novo examinado o projecto n. 72 A, de 
1902, e attendendo a co!lveniencia que pôde 
haver para o serviço e'll tornar mais ampla 
a attribuiçã.o conferida ao Poder Executivo 
pelo art. 4• da lei n . 403, de 24 de outubro 
de 1896, que restringe ll classe dos subalbr
nos o1fectivos do Exercito a nomeação para. 
o Jogar de encarregad? dos pombos correios, 
vem submet.ter á. consuleracã.o da camara. o 
seguinte substitutivo a.o mesmo projecto: 

O Congresso Nacional decre&a : 

Artigo unico. O éncarl'egado do Pombal 
Militar será. um official do exercito do qua
dro activo ou refot•mado, e~~olhido dentt•e 

os subalternos ou· capitães, ficando nesta 
parte rovogil.d(j o art. 4• da, lei n. 403, de 
24 de outnbl'o de 1896. 

Sala. das Commissões, 19 do julho de 1903. 
-J. SoaresNei'IJa, presiden &e.-0ti1Jeh·a Val· 
ladao, relator.-8ot:l1'es dos 8antos._;_Ca!·los · 
Gavalca~ti. 

N. 72- 19:)2 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.• O direotor do PQmbal Milita.r 
será nomeado dentre os offleiaes elfectivos 
do exetcito. 

Art. 2.o Revogam·se as dispDsições em 
contrario. 

Sala das sessõas, 10 de julho de 1903.
Joaquim Pires. 

O Sr. Presidente -- Designo para 
amanhã. a mesma. orderr.. do dia de hoje, 
i~tu é; 

Continuação d:t vot~çã.o do projeeto n. 93, 
de 1903, autorizando o Govern<> a despender~ 
pelo Ministerio da lndustria., Via~ã.o e Obra.· 
Publiaas, até a quantia de 200:000$: inclu, 
sive os 50:000$ consignados no art. 22, n . X, 
da lei n. 957, de 29 de dezambrod e 1902 
com a·Exposição Internacional de Appa.t·olhos 
a Alcool, promovida pala. Sociedade Nacional 
de Agricultura, sob os auspícios do Governo, 
a realizar-se nesta capital, e dá outras pl'O
videncía.s ; com pareceres das Commissões de 
Agrlcultura e Industrias connexa.s e de Or
çamenl;o (2a di3cussão); 

Votação do projecto n . 399, de 1902, auto
rizando o Governo a. conceder isenção de im
po>to, dentro do período de um anno, á. 
Companhia Estrada de Ferro Leopoldina, 
para o material que importar e for indis· 
pensa.vel para a reparação de suas linhas, e 
dando outras providencias (3a discussã.o) ; 

33 disCU$São do projec to n . 9 1, de 1903, 
autoriza.udo o Podar Executivo a. abrir ao 
Ministerio tl~ Imluotria., Viação e Obras Pu· 
blicas o credito extra.ordinario de 4:538$640, 
para. a.ttender a.o pagamento dos vencimentos 
que competem aos engenheiros Caetano Cesar 
de Campos o Jos~ de Napoles Telles de Ne
nezes, dire~~res geraes, e .Tosé Diniz ViHas 
Boas, director do· secção da Secretaria do 
mesmo Ministel"iQ, no periodo de !2 de agosto 
a. 13 de outubro do HJ02 ; 

2~ dis!lussão do projecto n. 100, do lü03, 
reconhecendo a Academia de Commercio do 
RiD de Janeiro e a Escol:t Pratica de Com
~<>reio de S. Paulo, destinadas â educação 
superior .do coromercio ; : 
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3" di~cussão do projecto n. 80, do 1\JO:!, 
autorizando o Po:ler Executivo a :•brir ao 
Ministeáo da. Justiçu e Negocias InteJ•iot'cs o 
credito ex:tra.ordinario de l: 180$6i6, p:u·a 
pagamento de gratificações aos lentes da 
Faculdade de Medicina do Rio do Janeiro 
Dra. Augusto de Souza Brandão o Pedro de 
Almeida Magalhães ; 

Discussão unica do parecer sobre a emenda 
constante do impresso n. 94, de 1903, oll'e· 
recida na. 2• discussão do projacto n. 168, 
de !002, que autoriza. o Podet• Executivo a 
abrir ao Ministorio da Fazenda o cre..iito do 
4: 4S2$500, supplementar á verba n. 10 do 

:wt. 23 da loi n. 834, do 30 elo J.owmbro 
de 1001, par.t o abono de sést<•s () ;>Ot'Õ!!S l\ 
quo teem direito os oper.:wios tla Ca~a da 
Mooda; 

Discussão unica. do projecto u. fi2, de 1903, 
relativo á emenda do Senado ao projecto 
n. 354 B, de 1902, que ma.nda reverter em 
favor de D. Ca.tha.rina Nogueira Godoy, filha 
do finado ex-Senado1• do Impel'io D1·, Joa· 
quim Floriano de Godoy, omquanto solteira, 
a pensão que este percebia.. 

Suspende-so ::1. eoss:to :\ 1 hora o 20 mi
nutos da t~wde. 

41 a SESSÃO EM a a :O E JULHO :O li: 1903 

Presidencia da Sr. Paula 'Guimal'c'íes 

Ao meio·dia procede se á chamada a que mano Hassloeher, Angelo Piaheiro e Homem 
respondem os Sl's. Paula Guimarães, Alencar de Carvaltw. 
Gui.uarães, Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Abre-so a sessã.o, 
Ho!l"lnnah de Oliveira, Antonio Bastos, José 
Euzebio, Rodrig11es Fernandes, Thomaz Ca- E' lida e posta em discussão a acta. 
valcaoti, Eduardo SLudart, Sergio Saboya, 
Pa.llla o Silvq, Walfredo Loal, Teixeira ue O Sr. ~ermano Hasslocher 
Sá, Celso de Sunza, Bricio Filho, João Vieira, pede á Mesa para. retirar da ordem do dia 
Julio de Mello;Cornelio da. .Fonseca, Angelo .o projecto n. 100, do corrente a o.no, reco
Neto, Epamlo.ondas Gracio.do, Arroxellas nhecendo a. Academia do Commercio do Rio 
GaJvão, Felisbello l<'reire. Oliv-eira Valladã.o, de Janeiro e a ~scola Pratica do Comrnercio 
Domingos Guimarães, Castro Rebello, Bulcão de S. Pa.ulo, destinadas á. educação superior 
Viânna, Paranbos Montenegro, Rodrigues do cmnmercio. · 
Saldanha, Moreira Gomes, Heradia de Sá., Apresentarlo o projecto á Commíssã.o de 
Corrêa Dutra, Mello Mattos, Amet•ico de Instrucção Publica pol' um dos seus m em
Albuquerque, João Baptista, Galvão Baptista, bras, o Sr. Valois de Castro, o orador, pen
Laurindo Pitta., Henrique Bof'ges, Cr1tvello aando trata.r-se de a.ssumpto antigo c não 
Cavalcanti, Mauricio de Abreu, Francisco querendo retardar, assignou vencido o raspe~ 
Veiga, Estevam Lobo, Bernardo Monteiro, ativo parecer. . · . 
José Boniracio, João Luiz, Ribeiro .Junqueira, 
Astolpho Dutl'a, Anthero Botelh(l, Carneiro Mais ta.rde reconhoctlu que o projecto fórà 
de Rezende, Bueno de Paiva., Antonio Za· apresentado pelo nobre Deputado Sr. Valois 
charias, Camillo Soares Filho, Calogeras, de Castro, como Deputado e não corno roem· 
Carlos Ottoni, Sfl.bino Barroao, Lindolpho bro da. Commis~ão. 
Caetano, Wencesláo Braz, Moreira. da Silva, N(lStas condições e como o parecer não 
Jesuino Cardoso, Bernardo· de Campos, Do- esMo assignado pela. maioria. da Commissãc;, 
mingues de Castro, Francisco Romeiro , V a" pois dos cinco membros que o subscrevem, 
lois de castro, Costa Junior, Rebouças de dona a.ssignam-se vencidos, requer a retirada 
Carvalho, Fernando Prestes, Amaral Cesa.r, do projocto da. orJem dos trabalhos, para 
Ferreira Braga., Miranda Chaves, Paulino ser novamente estuda :lo pela Commissiio. 
Carlos, Francisco Malta, Candido Rodrigues, 
Azevedo Marques, Hérmenegildo do Moraes O Sr. Pres.iden•e:- Devo respon
Filho, Joaquim Teixeira. Brandão, Carlos der ao nobre Deputado o dizer quo o projccto, 
Ca.valea.nti, Francisco Tolentirio, Paula Ra· a que S. Ex • .se refore, foi trazido á Mesa 
tuOllt Abclon Ba.ptist<~. , Elyseu Guilherme , Ger- por um dos distinctos membros da Corn-

~Lrn u 
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missão do Instruc(·iio Publica, voriflea.ndo·so 
então cJUC ollo se achava assignu.do pot• ciuco 
membros uestl\ Cumml~~no, entro os quu.es o 
Sr. Bricio Filho, na. q unlidade de presidente 
interino. 

Por consequencia, não se trata de um pro
jecto assigna.do por Deputados simplêdmente, 
mas sim por membros de uma Commissã.o. 

0 S:tt. GERMANO HASSLOCHER- A Com· 
missão é composta. de nove membros e o pro
jacto está assignado apena.s por tres Depu
tados, membros desta. Comruissão. 

0 SR. PRESIDENTE- Está assignado por 
cinco membros dessa. Commissã.o. 

A Ca.ma.ra é CQmposta de 2lia Deputados e 
delibera. estando presentes 107. 

Assim, os cinco membros da. CommissiW 
podiam perfeitamente se reunir e tomar 
deliberações sobro o a..~sump·o, constituindo 
trcs a maioria.. 

Já vê V. Ex. que a. Mesa. podia e d;}vla. 
acceitar o projeoto, collooando-o na. ol'dem 
do dia, da roaneíra. por que o 'fez. 

0 SR. ANGELO NETO-Nem podia proce
der por outro modo . 

O SR. P:ttESJJ>EN'l'E-0 projecto foi a.pr&· 
sentado á. Mesa por .um Sr. Deput!ldo, cuja 
palavra lhe merece mteiro credito. 

0 .-1 SR.s. YAtots Df~ CA.snto, Go:-.·<;•At.o Sou
To I·! OUTJl()S-Nào apoiado. 

0 Sa. THO~IAZ CAYALCANTl - ... em todo 
caso é uma religião que prestou assignala.· 
dos e t•elevu.ntes S'ilrviço;; á civil.z~J.ção o da. 
qual somos filhos . 

O Sn. H oSANNAII D& OLIVEIRA-Está. pres
tando e pl'e3tará. (Ha otdt·os apartes.) 

0 SR. THO~IAZ CAVALCANTI- J<:m virtude 
deste meu modo de entender, Sr, Presidento, 
julguei necessa.rio vir uizer á Carn::Ll"J. que, 
si est.ives•o p1•esente, votaria, por aqueUas 
manifestaçõas de pezat•. 

0 SR, VIRIA TO MASCARENHAS -Todos OS 
caminhos levam a. Roma.. (AJJoiado. ) 

O SR. TuoMAZ CAVALCASTl - Et•a esta a. 
de~ar~Jio quo tinha a faZGl'. 

!tm seguida. ê approvada a. a.ct.a da seasiio 
antecot!onte. 

Passa-se ao e:<pediente. 

o &r. Al..leooa..- Guhna.riie• 
(1° Secretario ) procode á. leitura. do se· 
guinte . 

EXPEDIENTE 

Telegramma.: O projecto está. perfeitamente bem e só 
JlQderá. sahir da o;-dem dos trabalhos si 

· · · ··qualq~sr !'enutado ap;•asentar requerimento Petropolis, 21 de julho de 1903 - Exm. 
de adiamento pa.ra qu.e '2'1le volte á. Com· · Presidente·ca.mara. Deputados--Rio- Sensi 

. missão. . · · · · · vel-ma.nit'estação una.nimc l)(>putados .pelo 
Não :()Osso ter outro procedimento. fallecimento Sua Santidade, agradeço pe

nhoradissiroo seus illustre~ merobros . ..;..Nun-
0 $:r. Thomaz Oavaloanti- cio Apostolico.- Inteirada.. .. 

Sr. Presidente, não me a.clla.va hontem pre- Offl.cios· 
sente quando foram pedidas e votadas de - ' · 
monstr~es de pezar p2la morte do chefe : Do · Sr. I• Secretario do Senado, de 21 
da. igreja ca.tholica.. Si me achll.Sl!e preseutc, do corrente, ~uvi ~ndo a esta Cama!'a. o 
Sr. Presidente. teria. acom~nhado os meus ·projooto do Senado abrindo o credito d"tl 
illustras collega.s nessas manifestações de 639$ para pagar aos 2•• olfiches desta. seere
;pezar... taria o a.ccrescimo de ·vencimentos que lhes 

o sa. CELSO DE SouzA_ Nem eJ;"a. de espe· foi concedido em virtude de deliberação do 
rar outra. eousa. ·F:eu~dv, de 28 de outubro de 1902. -'-A'- Com· 

missão de Orça.mentl). 
0 SR, THOMA~ CAVALCANTI-:- • ••. não p.elos · 

motivos que foram allega.dos, porque a mim, Do mesmo senhor, do 1gual da.ta,enviando a. 
como parece-me quo ta.moom <1. Camara., é esta Camara o projecto do Senado concoden
indiíferent.e que se creem bispa.tos. e a.rcebis· ·do a.o Dr. Epita.eio da Silva Pesso;.t., licença 
pádos no Brazil ou em outras partes ;. é 'por quatro mezes, com ordenado, em proro
- d""' • h " d · · t"· 1· 'gação da em cujo goso se acha., para. t ra.t:um 1ueren.e que o c e1e a. IgreJa ca u.o 1ca. .de sua· sa.ncle. onde lhe conv-ier .-A' Com· receba. perigrinações, mas vo~I:ia. com os 
meus iJlusires eJllega.s, com a Ca.mara in· . missão de Petições e Puderes. 
teira, pelas manifestações de :vezat• peta Do mesmo senhor, de igual data.,. enviando 
mo~te do chete da igreja cathohca, porque a esta ca.mara, o proje~to do Senatlo, a.utori· 
elle era o illustre e prestimoso represen- zando a coMessão de um n.nno de licença, 
tanta de uma religião que, comqua.nto não com ordenado, ao Dr. João Lopes Pet•eira, 
corresponcl,a. a.ctua.lmentc ál; aspirações mo- :pat:.t tratar de sua. sauda onde lhe convier.· 
detuas.. . -A' Commissão de Petições e Poderes. 
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Do JL1nsmo sun ltOl', •lo i;rual <Lat:t, t ransmH· 
tinclu o JH'o.iectu do Srmadu, ;uÜOI' iz:•n.to ú J>o
dc.r gxccutivo :t lH'orogar· pO\' um anno, com 
o ot•dnnado. :L licon•;·.a om cujo >.:C n.clm o Dt•. 
Joaquim Fct•na.ode~ da Co~tft Lima, in~pecr.or 
de saude dos porl;os do Maraoh(IO.-A' Com
missão d(: Petições e Pode1·c.-; . 

· Do mesmo r.tenhor, de igu<il data., tra.nsmit
tindo o projecto do Senado, isentando do pag<t-

. monto de impost Js do impor tação, os ma.te
ria.es, macbinas o a.pp:\t'elhos importados 
pela Municipalidarlo do Ploríaoopolis para o 
fim exclusivo de serem empregados em obt•as 
de abastecimento de aguu., rede de esgotos, 
illuminação o viação Ul'bana. da mesma. ci
dade.-A' Commissão do Orçamento. 

Do mesmo genhor, de ig-nal data, rcmcttcn
do um diJS <1Utogra,pho,; da ri)Sohtção do Con
gresso Nacional, devidamente su.nccionado, 
autorizando o Podm• Exccu\ivo a a bril• o Cl·e
dito de 120:000$000, Olll'O, supp!emonta•· á 
verba.-a.juda..-; de custo-6•, do art. 8• dn.1ei 
n. 9f>7, do 30 de dezembro de 1902.-In· 
teirada. 

Do mesmo senhot', de igua.l da·ta, trn,osmit
tindo a proposição desta Camara,detorminan
do não poder ser l'ecusado por moti\·o alg , 1m 
aos herdeiros de todo o funcciooario que !lon· 
ver contribtlido com a.s quotas mensa.es pa.ra 
o montepio ou po.- pa.gamoato vollmtario 
consecutivo á exooera.çà.o do sou cargo, a 
pensão correspondente áquellas contribui
ções, a que o Senado não poude dar o seu as
sentimeuto.-Inteirada. 

Do Ministerio da Fazenda, de 21 do cor
r•cnte, re;;tituindo dous dos autographlls da 
resolucão do Congrosso Nacional, dAvírln.
mente sanccionados, concedendo prazo á 
Sociedade. Montepio Geral de l~conom1a. dos 
Servidora~ do Estado para ioderonizar o The
souro Federal da quantia de 456: lô9$77ô.
In t.eirada, enviando-se um dos autographos 
ao Senado. 

Do Mioisterio da Industria., Viação e Obras 
Publicas, de 21 do corrent e, enviando a se· 
guinte 

tclogmpl!i.<ta !le :l• da~ ;~~ ila Hepal'ti•;:-l o 
Cli•l'<tl•fos Tch).J;I':tphn~. •lut·anto o Lmnpo d··
eot't' illil do 2~ de llliti'ÇO óL ;.Jl 1l" tlOt.elllbi'O 1lo 
18\Ji:i, 

Capit:1l Foliet·:\l, 16 de julho de 190 l.
l<hmcisco de Paula Uodrigues J'\.l1.1es.- A' 
Cl)mmissão de Orç:tmonto. 

Rcqucrimentod: 
Do Dr. Rodolpho de Paul<\ Lopes, len!e rlo 

&l:l.ernato do Gymnasio Na.ciona.l, pedindo 
oito mezcs do licen~a.. pa.ra. ausenta.r -so para. 
o estrangeiro . -A' Commi8sü'.o do Pctiç-Jcs G 
Poderes. 

De Joaquim Alves Ca.rociro, conservador 
do gabinete do operações o :Lpp~rlll\tll~ d~~ 
F11.culda.d c elo Mctlicirn elo ltio do .lauoi1·u, 
podindll c .mta.~cm 1lo tempo do sorviCtJ mili
t:~.r para a sct<~ ;tpo.~oata.t.lot• itt no CtLrgo que 
ocoup:~.-A' commissã.o d!l Fazenda. e lnlh;
tria.s. 

O Sr. Pr•esldente - i!:'ltlt findtL a. 
lcii.ura elo expctlioule. 

Tem a pj!.lavra. o Sr. Depnt(l.\lo Thomaz 
Ca valca.ntl. 

O Sr. Tho:m.Q.Z Oavalcanti
Sr. Presidente, o Jm·nat do <.:ommercio, de 
hontcm, NO uma. de s11as oarias, dccl:tra que 
por uma ca.rtt\ vloja do ACl'O, tinh :~ 
tido noticia de factos quo se passavam n:l
quella. rcgiíio, !fUO, de a.lgnm moúo, vil'ia.m 
em desabono da administr:tção central da. 
Guerra. 

Assim é quo o informante a quem so re
feriu o Jo,·nal tlo iJommercio diz que são ~s
!\n.ssos os t'ermr~os envia.d.os pl'llo Governo 
á.quBila. re.trião, não só relativamente a gc
~oros alim<mtic1o~, como com relação <lOS 
necess:~rios elernontos que dizem respeito á 
saude dos defensores da pa.tria que se u.eham 
na.quelle territorio. 

A acci:Jsaçã.o me pareceu um pouco forte, 
motivo por que procurei obter todas 1ts in
formações ; e do fonte competente as recebi, 
do modo mais satisfa.torio possível. 

E' v erdadG, 81•. Pros!dente, que hoje o 
~iENSAGEi\I mesmo j c~rnal faz um<~ rectificaç~ão ao que 

disse no dia anterior; mas achei ta.! rc .. ·ti1í· 
Srs. Membros do Congresso Nacional- ca.ção muito pa.llida, e por esse motivo jul

Tenho a. honra. de submettel' 11 Yossa consi- guei indispcnsavol trazer ú. Camnra dos 
doração a inclusa expo3ição ap1-esontn.da pelo · Dcputn.dos as informações quo colhi. 
Sr. Ministro de Estado da Industl•ia., Via.~}í.o O illustr :\do chofo da oxpncliç.ã.o brazilch·a 
e Obras Publicas, sobre a. necessidade da no Acre, o denodado e patriotico gencril.l 
abertura. de um credito especial na. impor· Olyrupio da Silveil'a, antes de pa.rtir de Ma
tancia de 1:553$770, para. occorrer ao paga· o áos e com amoriza.cão do Governo, fez um 
m onto dessa. quantia a.os herdeiros do Gentil contracto com a casa. Bravo & Rr::tga.daquclla 
Homem do Oliveira, a. qual tlnba o.~to direito praça para o forneoimonto; não a.o p~s;oat 
por sor a mesma eorr·espunilente aos orde· qno eft'eeti vamente levn.vo. , mas partt ~ - 00 l 
nados C!ltC dcb:oudc receber, na c1ua.lidadc de praç::ts c pot• ospaço do oito Juczog. 
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Essa~ inful'n1itçõos, S1•. Pre.lidcnl,~, c0n-E[ off,:cUvo de mono~ de 2.000 imlividttos ontra 
stam de documcntJs officíacs, e t<Lmbem do ufficiaes c pra.r<aS U.o pret. 
publicações fe_itas n~quella. cldalle. . I Preciw ttinda, Sr. Pt•esidonte, dar outras 

Por consegUinte, st no mez de abril o ge· informações. 
neral comma.nllantc da expeJiçã.o do Acre . . 
d1:clara que a rofct•ida r.a~n commorcial de Desdo 9 de fev~rmro até 12 de JUl hp , o 
Manáos fez o fomecimcnto para :2.000 prttçr~s Govern? tem cnvmdo pt\ra. a_quel~a. loca.hdade 
durante oito mczRs, nií.o poderia haver no os me~tcamentos qu<: a ~n·ecç<w Geral do 
mez de junho, data tla informaçào enviada Saude Julgou nccessa.rws, nao só pa.l'a trata· 
ao Jornat do Comrnercio, a escassez de geocros monto do~ doentes, como para seu conforto. 
q!le allega o informante, 1.1: ponto de, como Mandou, Sr, Presidente, por intermedio da 
d1z o me~mo, morrerem á mmgua. ou á fo~e. Direeção Gorai de Saude os seguintes medi· 
nos hospltaes-lta.rracas, as praças que a.lll se camentos e confortantes necessarios ao tra· 
a.cha.vam doentes, tam'.lnto dos doentes, na região do Acre: 

O illustra general, a.m:10to da cla.sso 11 que 
pertence, roas tambom cauteloso, como ·todos Agna inglesa............ 3.467 g.1rrafas 
nós devemos ser com a situação financeira Vinho da quinium,...... 2.870 ditas 
do pa.iz, procurou fazer um contracto, so- Elixir !le Serpa.......... 1.500 vidros 
gundo suas proprias doclaraçõ:~s, quo nil.o só Linimento de dito . .... . . 1.500 dit os 
sa.lvagua.rdasso os intm•oosee 1la. llnião, como Vínhe. Corrêa do Lago... 1.120 ga.rrafc~s 
corre$:>ondesse CDmplotamcnto a.o !Jom estar Xarope de Jl:aston....... 3 500 vidr os 
de todo o pessoal que ia comm:mdat·, Xarope de Fallow....... 800 ditos 
· Além des~es g-encros que foram contra· Vinho qui nado.......... 249 kilos 
etados, o gene ·ai Olympio da Silveira, tendo Extracto fluido de,quina.. 16 ditos 
de contractar um vapo1' que se achava em Sulfato de quinina....... 60.002 grammas 
navegação no rio Acre, fez comprehender Chlorhydrato de quinina. ·7 .012 ditas 
nosso contra.cto os generos que ahi se acha· Bi·sulfato de quinina.... 3.994 ditas 
va.m, na importancia do 7:008$650. B;·omllydra.to de quinina. 5.500 ditas 

Pela importancia so verifica que a quau- Bi-chlorhydrato de qui-
tidade da generos que elle n-'.!quiriu nessa nina.· ........ ·" .. · .. • 1•300 ditas 
occa.sião, como necossario para o inicio da Valcríana.to de quinina... 5.010 ditas 
expedição, era realmente suffici;mto para Pílulas de sulfato de qui-
colloca.r- as tropas que para. alli marcha.ram nin!J.. · • .. · · .. · · .. · ..... 100.000 piiulas 
em condições de não ficarem na situação q11e MagnesiOL fluida..··· • • • · · 1.300 Yidros 
allega o informante do Jorna~ do Oommercio. Granulos de arsenin.to de 

Relativamente, Sr. Presidc:1to, ao mate- quiuína. .. · · · • .. · .. · • · · 
rial sa.nita.1·io que pal'a alli seguiu, as in for- Granulas de arseniato de 
mações que tenho são as seguintes : fJram stryclmina.. · · · • · · • · · · .. 

150 vidros 

. seis barracas para qu~tro pt'aças. dez para Agu::t S:tlubris . · · · · · • · · · 
oito o dez p;na 16, dando um total de 26í lo- Agua. de Vichy · · · .. · " ... 
ga;rcs para. os doentes quo tivessem ncoossi~ Agua. de S:Jlters. · · • · .. · · 
dado de entrar p:tl'a essas barr~cas. 

350 
4.000 
2 .350 

528 

dito9 
garrafi.ls 

ditas 
dHa.s 

Ora, comprohcnde-se que Gm uma forca 
de menos do 2. 000 praças, h wer condições 
hospita.la.res do recolhim:mto e tratarrieuto 
para 264 praças, é o sufficientc. 

Além disso, Sr.· Prosidcuto, o Governo en
viou para.·aquelle Jogar 12 canastz•asue am
bulancia do systema. inglcz, SBid caixas de 
instrumentos cirurgicos, e mais 1.600 appa
r clhos para os tra.tamnntos individun.os uos 
feridos, 

Mandou ainda mais 13 ce$tos com os mcs· 

Como se vê, Sr. Presidente, o Governo 
mandou para o Acre tudo qua;nto era. neees
sa.rio para o tra.tarnento dos defensores da 
RcpuJJUca que ali enferma.Silem; Sr! presi
dente, o G:.>verno mandou para o Acre todo o 
pessoal medico necessarlo e si Iliio mandou 
mais , foi porque o corpo de sa.ude.do exerúto, 
assim como o de pharmaceuticos, do modo 
pelo qua.l estão a.ctllalmanto or~anizados, 
não correspondem aos sez•viç.os exlgidos, em 
ca.~os como este. 

mos apparelhos p;ua estabelecim:mtos de Temos, Sr. Presideote, no corpo de s1udo 
postos avançados, si, por i\c<~,so, hGltYesse do e;o~;orcito, 60 medicas adjuntos e « p ha.r;.. 
necessidade, na hypothese de combate. maceuticos que são contractados para servir 

Por conseguinte, Sr. Presidente, as me· nas guarnições, e quando o GovernQ precisa 
didas to.madas pelo .Governo relu. ti.vamente de pessoa.! da saudo para· ernpr()gal-os em 
as co~d_:ções sanitarms, ~ão, me parece; pela ~erviço fúra das guu·uições, não póde lançar 
exposwao é!Ue acabo de faze t·, as sufticiontes \ inão dos refel'idos adjuntos, vist') que seu 
,J?a.ra corr~;;ponderem i'Í.S necassid;~des di;J UIU contra.cto não lhes obriga a, taes serviços , 
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Em to lo caso o Governo mandou Jl~l'rt 
aquella rl'gião o pessm~l medico il!JCJSSn.t·.o 
ao trata' .anto dos dmmtes. 

Aproveito, csh. occasiã.o, para chamar a 
attenção da Cama.ra para a. urgente rel'orma. 
que estâ :pedindo o corpo do saule do e~•W· 
cito, afim de que fiqm~ em condições úc cor
responder às ex.igencias do serviço rc3pc-
ctivo. • 

Eram estas, Sr. Presiltentc, as obsol'va· 
ções que me parecQl'am convenientes ft~zer, 
dando á Camara dos Deputados osta.s irrfor
ma.ções, para desfazer a má impr!ls~iio que, 
:porventura, podessem pr-oduzir a.s in ror mações 
que i'oram publica1as pelo Jornal do Com
me>·cio do hontsm. (Jluito bem; muito bem.) 

o Sr· Ca•tro Rebello (')~St', 
P1•esident.a, prucur•a.do por uma comrnissão 
de estudantes do pt•ep:u•atm·i·o~ desta. cida.do, 
par~ ser portu.ilor de uma rep1"esentar;ão á. 
Camara. dos Deputados, dosolJI'igo-mo hojo da. 
melflvr vontade da honL"oza inmunuoncitL. 

Estes estudantes, Sr. Presillente, para 
cuja. matricula nos curdos superiores fa.Ua.m 
um, d.ous, ou no maximo, trcs exames, mas 
que, entretanto, frequentam com a.ssidLii· 
dade as au\ns dos cursos superiores das di
versas escolas desta. ca pita l, solic.i G<tm da 
Oa.mara. dos Deputados a concessão uo uma 
êpoca. de exames om outubl'o, no louvavel 
empenllo de libertarem-se das poucas ma
terlas que lhes faltam e podei•em presta.1• os 
exames nos cursos superiores na época legal 
desses exames. 

Como v. Ex. sabe, St•. Presidente, não é 
uma. novidade o que pedem esses a.tumuos; 
e ainda no anno passado a f)utros em iden· 
tic~s condições foi feita. igual conce~são .. 

Lamento, entretanto, que não SOltbessem 
os dignos moços escolher pat•a. patrono de 
sua causa quem melhor poilesse prestigiai' 
se!l pedido. Isto, porém, em nada diminue a 
capacidade e justiça de sua pretenção. 

A V. Ex., portanto, envio a representação 
da mocidade, certo do que ella será pela Ca
ma.ra. dos Deputados acolhida com bastantes 
sympathias. {Muito bem; muito bem.) 

Vem á Mesa é !.ida o enviada á Com missão 
de Instr ucção e Sa.ude Publica, uma. petição 
dos alumnos ouvintes das escolas supedores, 
pedindo uma época. especia.l pua exames de 
preparatorios em outubro do corrente a.nno. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero legdl, pa.ra se proc(lder ás votações 

das m:ütwla$ const.:\nf.t ·.~ d:t. oJ•It'm do tli:t, 
p:t~S:t S\1 :lmalt'l'i:t l'll'l diSCIIS.>:ÍO, 

g• annundutl:t :t :~" d is,~nss:'ttl 1!0 pt•o~j(!Cto 
n. 9!' ue wo:;, :mtol'ÍZ:t!H.lo I) PodO!' E:tOCilti· 
Yo a. abriL· a .~ Mioist.erío da Inuustl'i:1. 
Vb<;âo c Olli'J.S PulJlica; o crcrlit<> cxtmor· 
dinario do 4: 53~$6·10 p<u·a. u.t.l.cnder au p:tga. 
mcnto dos Y<mcimentos q 1.10 <~mnpetem v.os 
engenheiros C",wtano Ce:>ar do Campos e .Tosô 
de Na,poles Tclles do M<mc:l.es, direc t()res 
geraos, c .José Dinl!- Vilhs Bóas, dire.ctot' de 
socçã.o dr~ Secrel::tría. do mesmo Ministerio, 
no pei•ioi.lo !le 12 ele ag.Jst:> <~ !3 tle outabro 
de 1002. 

Níngucm pcd.íodo a. pn.l:1Vm, é cnccrradn. a. 
discussãv c addiad:1 u. vota.cii.o. 

E' a.n nuneiad:"~ a .2a di$CU~são do projccto 
n. 100, de UJ03, roconhei:!~ndo <J.. Ac:1demia 
de Co1ntne~ciu úo Rio do Janeir o e :1 Escola. 
Pratic[~ (lo c,;mrnorclo do S. Pau!o destina· 
t.las á. oduca<;fi.u supu1•h>r d..> commor<l io. 

O s.-. Presidente - Tom a p~~ola.· 
vra. o Sr . Germano Ha.sslocher. 

O S..-.,; Geranano 1-J:assloeher 
(.) ~ Se. Prc~iueatc, o projecto em deba.tc 
onvolvo cousa. mui Co seria o penso que nã.o 
está sutficientcmonte instruido, para poder a 
Ca.mo.ra sobrll el!e pt•onunciar-se, com u. 
plena. cooscienci11 indisponsavel em a.~sum
pto do tal né\tureza.. 

Trata.-se de reconhecer officialmente duas 
academias commer<üaes, uma om S. Paulo, 
outra •~qui . 

No regirnen represeotMi1m existem no seio 
dus parla.montos as commissões espocíaes, 
delegadas úos mem bt'os desses mesmos pa.l'la· 
mentos, ás quaes 6 commettido o encargo de 
estudar todos os <\ssumptos que devem ser 
submettidos á. apreciação dellas; essas com
missõel forneeem as infot•maçõe;; indi>~pensa.
veis para que a Camara, estribada no estudo 
de seus del11gados, possa, eom conllecimento 
desses mesmos assumptos, r esovol·os. 

Nem· seria. admissivel que, em uma as. 
sembl~a. de 2.!2 Srs. Deputados, cada um dos 
~ clll~ mombro1 fosse fa.zer um es~udo especial 
de cad;\ um dos as~umptos. Por is~o é 
costume das maiorias louv:.tr-se n os pare
cores das commissões especia.es. 

Ora, em materia. de ensino, nós temos Yi· 
vido até hoj6 aridaudo, ora par a. dermte, 
o1•a pQ.ra traz, sem nunca tomarmos reso
ução definiti va, ref01·mando hoje os re
lgulameutos pa1•a. serem uo dia seguinte 
revogados, estabelecendo novas r .Jformas, 
de modo que, pód<::·se d.i zet·, desde 15 de 
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nov .1mhro de 1889 ató hojo, os assumptos 
que dizem respeito á instrucçã.o publica teem 
sido aquelles que mais retoques toem sof· 
frido. 

P or emqua.nto existe uma lei á qual não 
p1•csta.m apoio, um regulamento do onsioo 
conclemnavel e condemna.do já na, opinião 
pnhl ica. . · 

T1•a.ta-so agor a de pedir recoohooimeuto 
par:-. duas academias, que a. Camam não co· 
nhece s iquer . .lü·a muito natural que. apre
sent:Lndo-se este project o, poJo monos, á 
commissão de Ins~rucção Publlci1, fossem 
presentes o~ estiltutos dess11s duas corpol'a· 
c;õcs pat'll. a Ca.ma.ra tel', qua ndo mu.is não 
foss(}, uma informação sobt·o u rJUO são ossa.s 
dua\! escolas. · 

Entretanto, nada. disso so dou, Foi apre· 
sentado á. Com missão um projoct.~ !JOio meu 
Plllinento colleg:l do S. Paulo, o Sr. pu.dro 
Valois, pl'Ojocto sirnpl·s, consiso, Ia.conico, 
quo obte,·e trcs assigna.tura.s n fn.vor e duas 
contra, em um1\ Commissã:o do oovc mom· 
lJ!'OS. 

Comoco por dizer que a. Camara. não sa.l)e 
o que são es~as &eademias, como cu não 
sei.. , 

0 SR, VALOIS DB CASTRO-Peço O. palavra., 

O SR. GERMANO HASS!.OCltER - Não sei a 
que r egulamento obedecem, não sei de quo 
J)a.turcza é o curso que alli se professa.. 

Póde o illustrado cúlloga., mais instruido 
sol•rc o a.ssuro~to do quo eu, fornecer á. Ca.· 
ma1•à essas informações; mas o meio regula.r 
nno é o Deputa.do, na oecasião do de bate, vir 
di ze r á Ca.mara que o projecto r econhece as 
ao :demias to.es, que funceion(lm em taes ou 
qun.os condições. 

O regular é que a Com missão de Iostrucção 
P ublica,es tuda.udo maduramente o assumpto, 
ox:amina.ndo os estatutos, verificando ai as 
cor porações teem existencia. legal, verifictlJldo 

. si os seus progro.mmae correspondcm de a.l
guma. fôrma ao favor que se lhes vae fazer, 

· r oconhecendo·a.s como institutos offl.cíaes, 
viesse no~ dizer tudo isso . 

Oea,· si se tratasse no projecto simples
mcn te de galardoa.r duas academiàs com
merciaes com o seu reconheciment o official, 
eu talvez não me abalançasse á. vir discutir 
o .assúmpto, po1·que acho que elle a.té nã.o 
seria digno de discussão; acho ridícula esta. 

· prooccupação de querer a t odo o custo que 
a s c ousas valham neste paiz só :porque te
nham reconhecimen tu utllcial. 

Mas, não se tr at a. disto, trata -se de dous 
institutos que, devendo ser reconhecidos of· 
fiei . ..lmente, conferirão aos que nelles forem 
rliplomados, um privilegio que reputo odioHo 
- o de só ser virem como peritos judicíaes, 

· pP-t'n.nte us auditorias do Rio de Ja~eiro o de 

s. . P u.ulo, os titulados p or essas duas aca
demias, quando, até hoja, nunca nioguem 
discutiu a Ci1pacida<le dos guurda-livros, 
sem diptoma.s da academias, pa.ra poderem 
funccionar em toJos os exames pericla.es, a. 
que s5.o cbam·ldos, como ha.biHtados. Seria., 
a.lém disto, S1·. Pr~idon te, com a dccretaç.-'io 
de.'!ta lei , condemna.r hoje uma classe numc
ros"', uma. classe cujos membros contam, 
como uma. das fontes de renda.,t:nnbem servir 
de peritos em exame de livros, para. reco
nhecer uma, aciltdemia que ainda talvez não 
dhponha t.ie pe::~~ual suficiente para at tender 
a todas Rs necessidades dos exames arbitraes, 
no . .; juizos de S. Paulo e do Rio de Janeiro. 

Não po~so nem quero discutit• amplamente 
o as.umpto, ne:ste momento, Msumpto que 
so pro.~ta. n. muitas divagaQõos, assumpto 
qill\, examinado minuciosamonto, ha de pôr 
em'i•olevo o quanto o3te p rojooto vao de en
contt•o ao sentimento geral. 
Es~ro que a Camo.ra., cort•espondendo â. 

gra.vtd•~de tio assumpto, consentirá em que 
oste prQjocto voi"to á. Commissão de Instrucção 
Publica. para sobre eHe dar parecer . 
Nes~e sentido, mando!). Mesa. um requeri

mento, lembrado por V. Ex. mesmo, quando 
eu ha. pouco pedia que fosse retirado da 
ordem do dia., este projecto, lembrado por 
V. Ex. mesmo - repito- como o remcdio, 
no momento. 

Espero que os meus illustra.dos collegas 
não ve!'ão, na attitude, que ora. 3.$SUmo, si
não o desejo de bem corresponder á confiança, 
em mim depositada, quando me ·elegeram 
para. essa. Commissão, assim eomo a vontade, 
que tenho de elucidal' um assumpto impor· 
t.antlsslmo eomo esto,para poder a. Camara, 
ou pensando commigo, ou não estando de 
accordo com o meu sentir a respeito, rejeitar 
ou approvat• o projecto.(.Muito bem.) 

j 

Vem á. Mesa, é lido, apoiado o p.osto con· 
un<itamento em discussão o seguinie 

R EQUBRIME:NTO 

Requeiro que o projecto n; lÓO, deste 
a.nno, volte á Commis~ão de Iostrueçã.o, para 
dar paroce1• a respeito, sendo adiada. a sua 
discussão . 

Sa.la das sessões, 22 de julho de 1903. -
Ge1-mano Hasslocher, 

O Sr. Valois de Oastro
Sr. P resillt:lul.e, _pedi a pala.v l'il, para decla.ra.l' 
que não me opPQnho á approvaçâo do r e
querimento que acaba de ser apresentado 
pelo honrado l'epresentante do Rio Grande 
do Sul, sem embargo da convlc~llo em gue 
me acho de que o projecto foi contemplado 
na ordem do dia. da presente sessão, de con-
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!brmidade com as :praxes rcg imentaes o ao 
mesmo tempo de quo csto projccto é ua. 
Commissão de Instrucção Publica. 

E' annunci ad<L a votaç:'io do requerimento 
do Sr. Germano H:tSslochcr, olferecido ua. 
sessão de hoje, cujo thcor é o scguint!) 

Comparecem mais os Si's. Aurelio Amo1·im, 
Passos Miranda, Carlos de Novaes, Rogerio 
de Miranda, Luiz Domiogues, Christino Cruz, 
AniZio de Abreu, B,czerl'il Fontenelle , Vir
gilio Brígida, Francisco Sá, Frederico Borges, 
João Lopes, G .... nça.lo Souto, Tavares de Lyra., 
Eloy de Souza., Affonso Costa, Esmeraldino 
Ba.nd.eira., Rodrigues Doria, Leovigildo Fil· 
guciras, Tosta., Eugenio Tourinho, Vergno 
de Abreu. Rodt>ígues Lima, Eduardo Ramos, 
JOSé Monj ~rdim, Erico Coelho, Beza.mat, 
Julio Santos, Oliveira. Figueiredo, f'-a.rlos 
Teixeira. Brandão, Viriato Mascarenhas, Pe
nido Filho, Francisco Bet•nardino, Adalhet·to 
Ferraz, Henrique Sa.lles, Padua. Rezende, 
Galeão Cat•valhal, José Loho, Aquino Ri· 
beiro, Benodicto de Souza, Lmdolpllo Serra, 
L:tmenha. Lins, Juvcnal Muller, Domingos 
Mascarenhas, Ve.~~pasiano de Albuquerque e 
Diogo For~uoa. . 

Deixam de comparecer, com causa parti
clpa.d:\, os Srs. Wu.nderley de Mendouca, Sá. 
Peixoto, Ra.ymundo Nery, Ar~hur Lemos, 
Urbano Sa.utos, Ouedelha. Mourão, Hia.s 
Vieira., João Gayoso, Pereü·a. Reis, Soares 
Neiva., Abdon Milanez, Ermirio Coutinho, 
Malaquias Gonçalves, Estacio CoiJn bra, Pedr'O 
Pernambuco, Elpídio Figueiredo, Raymuodo 
de Miranda, J()vinia.no de Carvalho. Neiva., 
Milton, Feliz Gaspar, Satyro Dias, Pinto 
Dantas, Tolentino dos s~ntos, Marcolino 
Moura, Born~rdo· Horta, Pereira Lima, Pau
Uno de Souza., Da.'fid Campista., João Luiz 
Alve9, Leonel Frlho, Carvalho Britto, Ma
noel Fulgencio, Arthur Torras, Eduardo Pi
mentel, Ol~>gario Maciel, Rotl.olpho P~~oi:xiio, 
Candido lle Abt>e'rl, Ra.rbosa Lima, Xavier do 
Valle, Victorino Monteil•o, Cassiano do Nas
cimento o Alfredo Varella. 

E sem c1uaa, os S1'S. Enéas Ma.x•iins, Indio 
dó Brazil, Ra.ymundo Arthur, Fonseca e 
Silva, Trindade, José Mar cellino, Pereira de 

· Lyra, Moreira Alves, Arthur Orlando, .l!~u
zebio de Andrade, Augusto de Freitas, GJ.t
dino Loreto, Augusto do VasC()ncellos, Sá 
Freire, Fidelis Alves, Belisar io de Souza, 
Silva Castro, Lourenço Baptista., Gastão da 
Cunba, Bernardo de Faria, Lamouoier Godo· 
fredo, Nogueira., Arnolpho Azevedo, Leite de 
Souza, Alvaro de Carvalho, Rodolpho Mi
randa, Bernardo Antonio, Costa Netto, 
Soares dos Santos, Ma.rçal Escobar, James 
Darcy e Campos Ca.rtim•. 

O 8r. Presideute- Havendo nu
mei-6 legal, vae-se proceder ás votações das 
ma terias constantes da ordem · do dia e das 

· que se acham sobro a Mesa.. 

"' Roqueil•o que o projecto n. 100, deste 
a.nno, volte á Commissão de Instrucç:ío, para 
dat• parece·: a. respeito, sendo auíada. a. 
sua discussão.» 

Em seguida. é posto a. votos e approva.do o 
referido requGrímento do Sr. Germano 
Ha.sslocher. 

E' lido, jalga.do objecto de deliberação e en· 
via.do á Commissã.o de Orçamento, o se
guinte 

PROJECTO 

N. 108- 1903 

Autoi'Í.ta o Pode1· Executivo a subvencionar 
,:nm. a quantia de 20:000$ o Dr. VitoJ 
Brazil Mi»ciro da Campanha, partt, no 
estt·arl{letro to1·nar conft.ecido o tratamtmto 
do ent7enenallwnlo opllidico; e dá outt·~ pro
videncias 

O Congresso N:.LCiona.l resolvo : 

Artigo unico. Fie& o P.xler l!.'xecutivo au· 
toriza.do a su\.rvonciona.r com a. quantill de 
20: 000$ o Dr. Vital B1-a.zil Mineiro da. Cam
p 1nha. para no estrangeiro tornar conhe· 
cido o tl'ata.mento do envonena.mento ophi:
dieo e aperfeicoa.r os seus estudos sobre 
serumtherapia ; ravoga,du.s as disposições 
em cont:ario. 

Sala das sessões, 20 de setembro de 1903.
Ji'ra?lcisco Romeiro.- W . 81'az .- Fernando 
Pt·estes .-.li~·a11cisco ilfalta.-Vakis de Castro. 
-Domingos de Cast1·o.-Jose Lobo.-Rebot.lças 
de Carvalho.- Paulino Carlos .- Azevedo 
Marques.-Jesttino Ca1·doso.-Etoy Chaves.""
Amaral (Jes1w . -Ga.leflo Carvalhal . -Ferreira 
B'"aga.-A. Moreira da .Silva.- Bernardo de 
Campos.-A. Candidc Rodrigues.-Calogeras. 
- R·aflcisco Bernard\no.- João . L111iz.-'- .S. 
Barroso Jimíor. - José Bonifacio .- Anleno!' 
Botelho. -Lindolpho Caetano . 

São successivamen~e saro doba.t6 a.pprova.
da.s as redacções finaes dos projoctos ns. 66 A, 
102 o 104, de 1903, par& serem enviados ao 
Sanado. 

o s~·. Oels o de Souza (pela Or• 
dem) requer e ob'tem dispensa da impressão 
da. reda.cção final do projecto n. 185, de 
1901, para serjmmediatamente~ votada. 
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Em seguida é sein debate a.pprovada a ceres das Commissões de Agricultura e In-
seguinte du~tri~s CouneJta.s e de Orçamento (2• dis

REDACÇÃO 

N. 109-1903 

Redacçao final do pl"ojecto n. 185, de 1901, 
que CJ.Utoriza o Pre$idente da Republica a 
pagar ao Dr. Atvm·o Moreira de Barros Oli· 
vei:ra Lima os seus ol'dtmados de ma,r;istrado 
em disponibilidade, abl'i1tdo o necessario 
credito 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o President!l da Repu
bliaa. autorizado a pagar ao Dr. A.lvaro Mo
reira de Barr0s Oliveira. Lima os seus orue· 
nados de magistrado em disponibilidade, a 
contar de setembt•o de 1800 a. 24 de julho do 
1895, relevada a preseripção om ·que por 
ventura tenham cahido, abrindo para. esse 
fim o necessa.rio credito ; e revogadas as dis· 
posições em contrario. 

Sala das Commissões, 22 de julho de 1903. 
-Domingos Chtimarães. - Viriato Mascare-
nhas.-HermeMgildo de Moraes. · 

E' o projecto enviado ao Seo.a.do . 

O Sr. Prealdent.e declara. que 
(lm uma das sessões anterio1•es. o Sr. Ama· 
ra.l Cesa.r pediu dispensa de membro da. 
Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça e que vae consultar á;Camara. nesse 
sentido. 

Coo.sulta.da a Camara, ~ negada a dis
pensa. pedida. 

O 81•, Ainaral Cesar (pela or· 
dem) - Sr. Presidente, agradecendo a 
generosidadé da Cama.ra, ·peço licença. para. 
insistir . no pedido feito, e assim desejaria. 
que V. Ex. P.onsulta.sse-a. n ova.mente sobre 
a dispensa pedida. 

Consultada novamente_ a. Camara, é con· 
cedid,a. a. dispensa pedida.. 

O Sr. · Pre~~tidente nomeia para 
Bubstituir I) Sr. Amlra.l Cesar o Sr. Aze-
vedo Marques. · · 

E' auuuuciada. a continuação da votação 
do projecto o; 93, de 1903, autoriza,ndo o Go· 
verno a despender, :p.)lo Ministorio da In:l.us
tria., Viação e Obras Publicas, até a quantia 
de 200:000$, inclusive os 50:000$ consignados 
no art. 22, n. X, da l ei n. 957, de 29 de de· 
zembro da 1902, com a Exposicão Internacio· 

· nal de Apparelhos a. Alcool, promovida. pela. 
Soéiedade Nacional de Agricultura, soli os 
aus:picicrs do Governo, a realizar~se nesta, 
Capital, e dá outras providencía,.s; com :pare-

cussão). 

O Sr. Presideniie- O projecto é 
da. ·Commissã.o de Agricultura. e a. Commissã.o 
de Orçamento deu parecar favora.vel, menos 
quanto ao§ 2• do art. 1•. ·. 

V:w se votar o n.rt. 1• com o sau paragra
pbo, salvo a. emenda da. Commissão de Or-. 
çamento. 

Em seguida é posto a votos e approva.do 
em 2~ discussão (salvo a emenda da Commis~ 
são de Orçamento, o seguinte art. !• do · 

PROJECTO 

:' N. 93- 1903 

O Conf?<"esso Nacional decreta.: 

Ar& . 1.• O Governo. é autorizMo a..desp9n· 
penJer, pelo M1nisterio da. Industria., Via.oão 
e Obras Publioo.s, a~é.& quantia. d9 duzentos 
(200:000$), inclusive os cincoenro. contos de 
réis (50:000$), consignados no art. 22 n. X, 
da. lei n. 957, de 29 de dezembro de 1902, 
com a. Exposição Internacional de Appa.relhos 
a. Alcool, promovida. pela .Socieda.de Nacio· 
nu.l da Agricaltura, sob os a.uspicios do Go
v~rno, a qual devorá. l'ealizar-se nesta. C&·· 
pita.l . 

§ 1. • As despezas autorizadas compreben
dem: 

a} o aluguel e adaptação do ~itlcio ou 
edificios em que realizar-se a. exposiç'ão, e, 
em gerar, a ; que forem relativas á. installa.
ção e funccionamento da mesma e do Con
gresso Industrial que reunir-se concomitan
temente; 

b) a. acqui.sição dos a.ppa.relbos que forem 
julgados neoossa.Tios ao bom exito da. expo· 
sição a cujos fabricantes não concorrerem ao 
ccrta.men ou não quizart>m fazel-o por conta. 
propria; · 

c) a publicação dos trabalhos da. Exposição 
e do Congresso ; ... 

d) a.·publicação das memorias qtte, por 
deliberação do· Congresso Industr-ial, forem 
julgadas importantes e· uteis para o resul-
tado pratí(lo da. propaganda. ; ' 

e) os premias a. serem distribuídos com os 
exiJo sito res ; 

() qtl&esquer dispenâ.ios que a. Sociedade 
Nacional ds Agricultura julgar indispensa-
veís-com approva.ção do Governo. · 

§ 2.~. São isen"tos de todo e qualquer im
posto flldera.l, sem restricção a lguma., inclu
sive expediente e arma.zenagem, os a.ppá.re
lhos a alcool - Productores de luz, calor e 
força. motriz- que ent1•arem no p a.iz, de~~pa
chados com o 1r:sto da. Soeiadade Naci onal de 
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Agricultura, pa.ra a ExvosiçãJ, qua.lquer que 
seja. o. seu desõino ulteriOr. 

E' tambem . posta a. votos e approva.da a 
seguinte emenda. da Com missão de O roa
manto ao § 2• do art. l" do referido pro
jacto : 

cPrevaleoe em favor de todos os appare
lhos· destinados át exposição a isenção conce
dida. pelo§ 27 do art. 2• das Disposições Pre
liminares da. Tarifa, inchüdos direitos de ex~ 
pediente e armazenagem.» 

O Sr. Tosta. (pe74 ordem)-Sr. Pre· 
sidente, pedi a palavra pela. ordem, para. 
decl&rar o seguinte: a Commissiio de Agri
cultura, pelo seu presidente, declara que 
a.cceitou a emend<J da Commissã.o de Orça
mento, porque na 3& discussão eotrat•am em 
accordo as duas CommissOes (m11ito bem), 
para modidca.r o pens \men;o desta emenda. 

Po1oque, devo dizer francament e á. Ca.ma.ra 
dos Deputados, a. Commissão de Agricultura 
prefere que do projooto seja. eliminado o § 2'>, 
que concedo a isenção, a. que fique no pro
jecto a. emenda. da Commissã.o da Orçamento, 
uma. vez que ella. vem crear difllculda.des, 
emba.raçoa na. Altandega. e que, devo dec!a.
ra.r, os empregados do fi.ico cream as maiores 
difflculdadei a. todos estes emprehendimentos. 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem.) 
P•sto a. votos, é a.pprova.do o seguinte: 
Art 2,o Revogam-se as disposições em con

trario. 
E' o p~ojecto &Si!im emendado, approvado 

em 2• diseossio e enviado á. respectiva. Com
missão para. redigil-o píl.ra a 3• discussão, 
de accordo com o vencido. . 

E' posto a. votos e approva.do em 3• dis
cussão e envhdo á Commissão de · Redacçã.o, 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 399 ~ 1902 

O Cllngresso Na.cionit.l resolve: 

Art. 1. • Fica o <roverno autorizado a con
ceder isenção de imposto, dentro do periodo 
de um a.nno, á. Companhia. Estrada. de Ferro 
Leopoldina, p ara. o. material que · importar e 
for tndispansa.v:el pa.ra. a. reparação actua.l 
de suas linhas, augmento e melhoria do tra.
fego, mediante lista apresentada ao Thesouro 
e approvada. pelo Ministro da Fa.zenda, de
pois de ouvido o Ministro da. Viação, ê 
sómente para. os_objecto3 que não tiverem 
similar na pt•oducçâ.o nacional. 

Entre os serviQOS de roparaçlo das linhas e 
au~mento e melhoria. do trafego a compa.
nhta. incluirá o melhoramento do trafego de 
Friburgo e do ramal de Sumidouro. 

Vol. UI 

Art. 2.0 Rovoga.m-se as disposições em con
trario. 

E' sem debate appt•ova.1o em 3A discussão 
e enviado (~ CommissfLo d() Rcda.cção, o se
guinte 

PR.O.JEOTO 

N. 91-1903 

O Congrosso Nacional resolve: 

Art. t.• Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir ao Ministel'io da. Iodus~ria., 
Viação e Ob:·as Publicas o credito extraor
dina.rio de 4:538$64.0 para a.ttcnd.;,r ao paga
mento "-os vencimentos quo competem a.os 
engenheíi'OS Caetano Cesar de Campos e Jo~é 
de Na.poles Telles de Menezes, dil•ectores 
geraes, e José Diniz Villas Boas, diroctor de 
secção da Secre ~aria. do mesmo Mlnl.sterio, no 
pel'iodo de 12 de agosto a. 16 de outubro dtl 
1902. 

Art. 2 . • Revoga.m-se a.s disposiçõea em 
contrario. · 

O Sr. ftodrlgoe• Fernandes 
(pela ordem)-Sr. Prellidente. Pe<!O a V. E1. 
quo consulte a. Casa. sobre ~1 consente dis
pensa de impressão p11oru. a reda.cçã.o tlua.l do 
projecto n. 91, da 1903, que se aoha. sobre a 
Me3a. 

Consultada a Camara., é concedida. a dis. 
pensa pedida. 

Em seguida é sem d~ha.te approvada a. se-
guinte . 

R.EDACÇÃO 

N. 91 A- 1903 

Redacçdo final do projecto n. 91, deste anno, 
q1.1e autot·iza o Presidente da RepubUca a 
abrir ao Ministerio da lndustria, Viaçd'o e 
Obras P ublicas o credito e:ctraordinario 
de 4 :53{1$640 para altender ao paga
m!lflkl dos vencimcnt03 que competem aos 

· eng~htiros Caetano Oesar de Oampo1 e 
Jové de Napoles Telle:f de Menezes, dire• 
ctores geraes, e José Dinis Villas Boas, 
directores de secção da Secretar! a. do mesma 
Minísterio, no pe~iodo d~ {2 de agosto a 
16 de outubro de 1902. . 

· O Congresso Nacional re$olve : 

Art. L • Flca. o Presidente da Republica. 
autorizado a. a.brir ao Minis~rio da. Indu!;!
tría., Via.çãv e Obr~ Publicas o credito 911:
traordinario de 4:5:l8$6t0 para a.ttender ao 
pagamento dos vencimentos que competem 
ao3 engenheiros Oa.eliano Cosar de campos 

4~ 
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e José de Napoles Tolles de Menezes, dire
ctoros gora os, e José Diniz Villas-Boas, di
rectorde secção da Secreta.ria do mesmo Mi· 
nisterio, no período de 12 de agosto a 16 
de outubro de 1902. 

Art. 2. 0 Revogam-se as dlsposiQões om 
contrario. 

Sala da~ Commissõos, 22 dojulho do 190:~.
Domin[JOS Guimo.n7:es,- Vil"il!lo 1Jfascarenhas. 
- Hcrmenegildo de Aio1·aes. 

E' o projecto envhdo ao Senado. 

O Sr. PreMi<Jente ·-Estão findas 
as votações . 

Passa-se a ma teria. em discussão. 

E' annunciada. a 3a discussão do projecto 
·n. 80, de 1902, autorizando o Pod.er Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio da Justiça e 
Negocios Interiores o credito oxtraordina.rio 
de 1:180$666, para. pagamento de grati
ficu.ções aos lentes da Faccutdade de Medi· 
eina. do Rio de .TaneiroDrs. Augus~o de Souza 
Brandão e Pedr•o de Almeida Magalhães. 

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

Havendo numero é, em seguida posto a 
votos e approvado em 3a disaus~ão e en
viado â. Commissão ue Redacção, , o seguinte 

PR().TEC1'0 

N. 80 - 1902 

O Congresso Nacion~I resolve : 

Art..igo unico. Fica o Poier Executivo au
torisado a abrir ao Ministerio da Justiça e 
Negocios Inte1•iores o credito extr :~ordinario 
de L: 180$676 pam pagamento de gratifica
ções aos lentes da Faculnade de Medicina do 
Rio de Janeü·o Drs. Augusto de Souza Bran
dão e Pedro de Almeida Maga.lbães e de 
custas do prócesso devidas ao primeh•o, na; 
acção que intentoll contra a. União, que foi 
condemnada. ; fazendo as necessarias ope· 
rações e revogadas as.disposições em con· 
tra.rio: 

E' annunciada a discussão unica do pa.
recer sobre a e<nenda constante do impre>so 

· n . 94, de 1903 , oíferecida na 2a disaussão do 
prujecto n. H.iS, de 1902, que autoriza o 
Poder Executivo <\ abrir ao Ministerio da 
Fazenda o credito de 4:482$500, supplemen
tar á verba n. 10 do art. 23 da lei n. 834, 
de 30 de dezembi'o de 1901, para o abono de 
séstas e serões a que teem direito os ope· 
rarios da Casa da Moeda.. 

. Nioguem mo.is pedindo a IJa.lavra, é encer
r ada a discussão e a nnunciada a votação. . 

E' posto a votos e approvado o art. 1° do 
·projecto n. 168, do 1902, s:tlvo a emenda do 
Sr. Nelson de Vasconcellos . 

O Sr. Oliveira Valla.dão (pela 
o1·dem} requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a. fttvor 68 contra 13, total SI. 

O Sr. Presiden~e- Não ha nu· 
mero. 

Va.e-se prJccder á chamada. 
Procedendo-se á chamada, verifica-se te

rem-se ausentado os S1•s. Aurellio Amorim, 
José Euzel>io, Francisco Sá, Frederico Borges, 
Eloy de Souza, Teixeira de Sã, João Vieira, 
Esmeraldino Bandeira, Coi·nelio da Fonseca, 
Epam,i.nonda.s Graciudo, ·Arroxellas Galvã o, 
Bul.cã!J Víanna, Rodrigues Lima, José Mon
jardHu, Heredia de Sá, M:el.lo Mattos, João 
Baptista, Bezamat, Laurindo Pitta., Julio 
Santos, Henrique Borges, C1•uvello Caval
canti, Mauricio de Abre11, Francisco Veiga., 
João Luiz, Adalberto Ferraz, Camillo Soares 
Filho, Aquino Ribeiro, Carlos ·cavalca.nti, 
Francisco Tolentino, Paula Ramos, Juvenal 
Muller e Angelo Pinheiro: 

O Sr. Presidente- Responderam 
á chamada 92 Srs. Deputados. -

Não h a numero. 
Fica adiada a votação. 
Passa-se á. materia em discussão . 
E' annunciada. a discussão unica do pro

jacto n. 62, de 1903, rtllativo á emenda do 
Senado, ao projecto n. 354 B, de 1902, que 
manda reverter em favor de D. Catharina 
Nogueira Godoy, filha do finado ex-Senador 
do Imperio Dr. Joaquim Floriano de Godoy, 
emq_uanto solteira, a pensão que este per· 
cebia. 

O Sr. Presidente-No projecto es
tava 500$; o Senado apresentou e votou a 
seguinte emenda : 

« Accra~cente.se á ultima palavra do 
art. 1" ~reduzida a 300$ mensaoe . » 

Nicguem pedindo a palavra, ê encerrada a 
discussão e a.diada. a. votação. 

Vii.!J a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N . 18 B- 1903 

Redacç{ío final do projecto n . 18, deste anno, 
· que flxa o.s forças de terra para o exercicio 

de 1904 

O Congresso Naciona l decreta.: 
Art. 1. • As forças de terra para o exer-

cicio de ·1904 constarão: . 
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§ !. 0 Dos oillcioes das dilferentes classes 
do exercito. 

§ 2.~ Dos a.lumnos das Escola3 Mílitaros 
até 800 praças. 

§ 3.• Do 28.100 praça.~ rio prn!., distJ•ibui· 
das tle accordo COI!I a Ol'ganlzaçli.o em vi
gm•, a.~ qm\cs pudm•ão ser ll!Yiltlas ao 1lobt•o 
ou mais, crn eircumslia.uciri.s oxtmm·dilli~t·ia!l. 

At•t. 2. • Estas praças seri1o obtida.s pola 
fiWma oxp1•essa. no arL 87, § 4", dt\ Consti
tuição e na lei n. 2. 5 -,6, do 26 do setembro 
de 1874, com as modificações cstaiJelecid:tS 
nos arts. 3" e 4° da lei n. 39 A, de ;10 de ja
neiro de 1892, continm\núo em vigo1• o pa
ragt•apho unico do art. 2° e o art. 3• da. lei 
n. 394, dB !) de outubro de 1896. 

Art. 3.• Ernquanto não for exocuta.Jo o 
sorteio milital', u te.mpo do serviço para os 
voluntarlos eorá de tres annos, p<•dendo o 
engajamento dos que tiverem concluído es,;o 
tempo de se1•viço ter log.w p.J!' mais de 
uma vez e ror tempo nurnca menor de tres 
annos. 

Art. 4. o As praças que, findo o seu tempo 
de serviço, continuarem sem intorPupção 
nas fileiras, coro ongaj<J.mento por tres anuas, 
terão direito á importancia em dinheiro das 
peças de fardamonto que se abonam g a
tuitamente aos · recrutas no ensino o bem 
assim á gratificação diaria d.e: 250 réis, esti
pulada>na lei n. 247, de 15 de dezembro de 
·1894. 

. Art. 5. 0 As ex-praças que de novo se alis
tarem, com engajamento ou reeagaja.mento 
por tres annos, terão direito á importancia. 
em dinheiro das peças de fardamento que se 
abonam aos recrlltas gratuitamente r. o ensi
no e á. gra.titlca,ção dütria de 125 r~is. 

Art. 6. a O Governo providen ciarâ para 
que nas Colonias Militares seja,m convenien· 
temente localizadas as pral}as que o deseja
rem, quando forem excusas do serviço por 
conclusão de tempo, garantindo-as na posse 
dos respectivos lotes. 

Art. 7 .o O Ministerío da Guerra. terá um 
registro dos voluntal'ios, segundo os E~tados 
onde tenham v -1rilicarJo praça, para o fim de 
deduzir-se do contingente a. Eer sorteado em 
cada Estado (Constituicão, art. 87 e seus 
pa.ragraphos) o numero daquelles vollmta.
rios. 

Art. 8 .• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

N. 71 A- 1003 

Red{l.cçüo fina~ do projeclo n, 71, deste aJmo, 
fJlW aulvri~" o P)'/!.~ irlcn fe da Republica a 
afn•í;• ao .lfinis!CI'ÚJ da Industría, Viaçtío e 
0/n·as Pubticax o c/'l;rlilo de 2;):000$. sup
pl<:mcnt~o· 11 ~~~1•-cnu.~if!HClrrTo tZ, ·nominwlH 
t .'rm.~Íf/IIOÇ<ies 1/o ro·t • .'Ui do re!fHlallumt~
}l<.'l'f ··nc,JH!e ~~o male;•ial das esl<!\'<jas rlrr /"' 
divi.~rio da ~e1·úa 4" do ar/. :! I tia lâ n . !) ;)~~, 
de ;JrJ ela cl~~em!Jro de JV()2 

O Congresso Naciona l resolvo: 

Art. l.° Fica o Presidente da. Republíca. 
11utopjzado ~~abrir no Minlstcrlo fla Indust1·ia., 
Viação e Obras Publicas o credito do 25:000$, 
~upp1umenta.t• t1. ~ub-consignaçiw uonomina.da. 
-Cvns(gnações do at•t. 36 do regulamon l,o
parteltconto ao mtttorial das estaçõo.~ da 1 ~ 
divisáo da verb:t 4" do art. 21 da. lei n. \!57, 
oe 30 Jo dezembro do 1902, 

Art. 2. • R.uvugam-so a.s disposições em 
contrario. 

S:1la da.s Coruinissõcs, 22 ue julho de 190:3 , 
- Domingos Gttimaraus. - lfermcnegildo de 
Mwaes. 

N. llO- lV03 

Redacçtio final do projecto n. 30.'], de 1902, 
gu~ atltoriza o Presidente da R ep ublíca a 
abri1· ao Ministerio da Fa::enda o cr edito 
eootraordinari~ de 254:400$810 pttra ex· 
ecuçao âa sef'!.lença da Supremo Tribuna~ 
Jierle1·al f!tle condemno~ ct União a p agar a 
O.,.nha, Paranhos & Ocmp., o principoJ, 
juros da mora, CMStO.S ilo pr ar. f!gso pelo 
emprego, uso e goso d rwante 16 mez~s do 
paquete «l'arahyba» 

O Congresso Nacional r esolve : 

Artigo unico. Fica. o Presidente da Repu· 
blica autorizado a aorir ao Ministorio da Fa· 
zenrla o credito extrll.ordinario de 234:400$810 
parlt. execução da sent ença. do Supremo Tri· 
bunal Federal, que condcmnou a União a 
pagar a Cunha, Para.nhos & Comp., o prin· 
cipal, juros da mora, custas do processo 
pelo emprego, uso e goso, durant e 16 mezes, 
do paquete Parahyba, a. elles pertencente ; 
faze ndo as necessarias opera.çães, revogadas 
as disl}oSições em contrario. 

Sala das Commissões, 2'<l de julho de 190 .3 Saladll.S Cotllmisoões, 22 de julho de 1903. 
-Domingos Gu:marães. - Hermenegüdo de 1-. Domingos Guimarães.- Hermen e!JildQ de 
ll[oraes. - Moraes, . 
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N. 111-1903 
Reilt.ieçdo final do projecto n. 273 A, de 1902, 

que restabelece no Museu Nacional o lagar 
ád natumlista·ajudante da Secçt!o de Zoolo· 
gia, equiparando-o, para rodos 0$ etfeitos, 
aos assistentes da referida repatliç{io, e dd 
outras pr-ouidenciag 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica restabelecido , no Museu 

Na.ciona.l, o logar dJ natul'alista•ajuda.nto da 
Secção de Zoologia,que será. equipa.ra.do, para 
todos os ell'eltos,_ aos assistentes da referida 
repa.rtiçã.o, sondó nelle provido o ftinccio
no.rio que o occupava. pol' concul'so, ao ser 
promulgado o regulamento que baixou com 
o deereto n, 3.21.1. de 11 de fevereiro de 
1899, ficando o Governo autoriz~J.do a fazer <!-B 
necessa.rias operações de credito. 

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

Sala das Comii1iSi!Ões, 22 de julho de 1903. 
- Domingos Guimaraes.- Hermenegildo de 
Moraes. 

N. 112- 1903 · 

Redacçao final do subs!iluti-oo da Oommissão 
dtJ Orçame»to aD projec!? n. 316, de: 1901, 
equiparando em -oencimentos o pagado?' e 
fieis da Pagadoria do Thesouro Fedem! 
aos thesoureil'os ·e fieis da Caixa de Amor
li:.aç<!o 

(Vide projecto n. H5, de 1902) 

O Congresso Nacional decrat~: 
Art. 1.° Ficam equiparados em vencimen· 

tos o pagador e tl.eis da Pagadoria. do The· 
souro Federal aos thasoureiros o .fl.eis da C&ixa. 
de Amortizàçã.o. 
Ar~. 2.• Revogam-se as disposições em 

contrario. · 
S~Ia. da.s Commissões, 22 de julho de 1903, 

- Domingos Guimarães, - Hermenegildo de 
Moraes, 

·Vae a imprimir o seguinte 

Pll.OJECTO 

N. lS C-1003 
Redacçlto, para 11011a discussao, do additi1lo 

destacado na 3 .. discusselo do projecto n. i.B, 
de3te ann?, dispondo sobre a oreaçtW de 
prem ias pecunim•ios e medalhas de dis
tincção }!ara serem conferidos annualmen· 

. te, em concurso solemne, aos melhores ali· 
raàores 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.0 O Governo animará. a crea.ção do 

tiro nMional, instituido preil)iõS peouJÚ~rios 

e ma:i~lha.s do distincçã.o pax·a. serem conf'o· 
ridos annualmente, em concurso solomno, 
aos melb.ores atiradores, daduzindo·SB oppot'• 
tunrtmen-te da verba - Instrucção Militar
do Orç-amento do Ministerio da Guerra a. im· 
porhncia que for necessaria á. realização 
desse serviço. 

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

Sala das Commissões, 12 de julho de 1903. 
- Domingos Guimarães. - Hermenegilrlo de 
Moraes, 

O Sr. Pt•etddente-Não havendo 
nada mais a tratar, designo par& amr.mhã. a 
seguinte ordem do dia: 

\Jontinua.ção da votação do IJl'ojecto n. 168, 
de 1902, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 
4:482$500, supplementar á verba n. 10 do 
art. 23 da Lei·n. 834, de 30 de dezembro ele 
1901, para. o a.bono de sestas e serões a qull 
teem direito os operarias dl Casa da Moeda 
(discussão unica) ; · 

Votaçã') do projecto n. 62, de 1903, rela
tivo á emenda do Sena.do ao projecto n 354 B 
de l90H, que manda. roverfet- em favor de 
D. Ca.tha.rina Nogueira. Godoy, ftlha. do fi
nado ex-Senador do Imperio Dr. Joaquim 
Floriano de Godoy, emqua.nto solteira, a 
pensão que este percebia. (discuSl!ã.o. unica.) ; 

3.. discussão do pl'Ojecto n. ··145, de 1902, 
autorizando o Governo a isentar dos direitos 
de importação o material importado pela 
Intendencia Municipa.l de Porto Alegre para. 
abastecimento de agua, bem como o ma.te· 
I'ia.l metallico destinado á rêde de esgotos e 
illuminação ele~trica h mesma. cidade ; 

3a discussão do projecto n. 228 A, de 1902, 
manda.ndo abonar aos offlciaes do Corpo de 
Bombeiros que se reformarem, alêm do soldo 
devido, uma gratificação annua.I, correspon
dente a cada a.ono de serviço que exceder 
dos 25 primeiros, e dando outras .providen
cias; 

2a discussão do p rojecto n. 165, de· 1902, 
mand&ndo contar aos otnciaBH da armada, 
como tempo de serviço, para o effeito da ro· 
forma., o em que pertenceram ao extincto 
Collegió Na.va.l_ ou o em que frequentaram o 
curso da preparatorios annexo á E~cola Ná· 
vai, com parecer favoravel da Commiasão de 
Marinha e Guerra. ; · 

1" discussão do projecto n. B A, de 1903, 
concedendo â Sociedade Operaria de S. José, 
em Ouro Prato, para rll.anuttmção de suas 
aulas e cursos, o mo do proprio nacional 
oudo funcoiQnou a. Deleg-acia Fiscal, Q dando 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 11: 15+ Página 1 de 7 

SESSÃO mr 23 DE JUUIO DU 1003 

utll .. m~ providencias, com o :parecer da Com-~ Civis da. União :projecto jniciado na Cam.ara 
111 11!00 llll Ot•çamonto; dos Deputados,' ao qual o Sr. Prcsidcnto da. 

lllsctl!~ilo unlco. tlo projecto n. 3, do 1903, Repu blica. negou sa.ncção. 
roor·go.nlt.ando o ~lonteplo dos Funcciona.rios Levanta-se a sessão ás 2 horas ila tardo. 

42a SESSÃO EM =a ~E .tt7L!IO DE 1903 

Pr-esidencia do S1·. Paula Guimar<l'es 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a. que 
l'eBpondem os Srs. Pa.ula Guimarães, Alencar 
Guima.rã.es, Thomaz Accioly, Joaquim Pires, 
Sá. Pcixotc, Enáas Martins, Rodrigues Fer· 
nandes, Raymundo Arthur, Thomaz Ca.val
ca.nti, Sergio Sa.ooya., Gonçalo Souto, Elvy de 
Souza., Paula e Silva, Wa.l(redo Leal, Tei
xeira de Sá, Josê Ma.rcellino, Bricio Filho, 
Angelo Neto, Arroxel!a.s Ga.lvão, Rodrigues 
Daria., Fe lisbello Freire, Domingos Gu ima.rães, 
Pa.ranbos Monteoegro, Rodrigues Salda.nh<L, 
Moreira. Qomes, Heredia de Stt, MelloMa.ttos, 
João Baptista, La.urindo Pitta, Htmrique 
Borges, Maurido de Abreu, Carlos Teixeira. 
Brandão. Franciac<> Veiga, José Bonífa.eio, 
João ~uiz, RibeiroJunqueira., AstolphoDutra, 
Carnetro de Rezende, Bueno de Pa.iva, Hen
ri_que Sa.lles, Ca.rlos Ottoni, Sabino Barrozo, 
Llndo!pho Caetano, Wencesláo Bra.z, Galeão 
Carvafhal, Moreira da Silva., Jesnino Oa.r
dozo, Bernardo do Campos, Domingues de 
Castro, Francisco· Romeiro, Costa Junior, 
Fernando Pr~tes, Ama.t•al Oesar, Mil'anda. 
Chaves, Franclsco Malta, Ca.ndido Rodrigues, 
Joaquim Teixeira Brandão, Bernardo An· 
tonio, Carlos Cavalcanti, Francisco Tolen· 
tino, Paula. Ramos, Germano Hasslocher e 
Homem de Carvalho. . 

Abre-sé a. sessão. 

E' lida e sem debate ap:prova.d~t a acta da. 
sessão antecedente. 

Pa.JlM.~se ao expediente. 

O SB'. Alencar Guimarães (1° 
Secretario) procede á. leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offici()S : 
Do SL". 1° Secretario do Senado, de. 22 do 

corrente, tra.nsmittindo o a.utographo da 
resolução do Congresso Nacional, autori· 

zando a abertura. do credito de 1:100$, ouro 
para. occorrer á~ despezas a. ree.liza.r com ~ 
representação do Bra.zil na Expa.sição Uni· 
versal de S. Luíz.-Intoíra.da. 

Do Ministedo da Guerra, do 22 do corrente 
satisfazendo a. requisição desta camara, n~ 
offlcio n. 68, de 8 do coPrente.-A quem fez 
a. requtsiçã.o. 'A Commissã.o de Orçamento.) 

O S:r. Thomaz Cavnioant.l
(•) Sr. Presidente, no anno de 1001, em vir~ 
tudo de autorização dada. pelo Cúngl'eSSo ao 
P.odcr Ex~cutivo, ~ <;ioverno de então orga.· 
mzou a. brigada poh01al da CapHal Federal. 

Nessa organização, Sr. Presidente, o regu
lamento que entã.o baixou com o decreto 
n. 4.272 modifl.cou, melhorando, os venci
me~tas dos offlciaes e p:•aças daquella corpo
racao, de modo que ficaram aquelles offi
ciaes collocados em condiçÕJS que correspou· 
dia~ ás necessidades da. época.; porém, Sr . 
Pcesidente, nesse mer,mo regulamento ma.n· 
dou-~e da! aos mes~os officiaes dessa brigada. 
gr.a.t11icaçoes espeCUI.(1S que não foram·exten
sivas a tvdos. 

E como me parece que essa disposição do 
regulamento não foi equita.tiva., visto que, 
mandando dar aos otHciaes do estado-maior 
d.a brigada., aos chefos dos ser viços e.sperliaell, 
ao,; empregados da pagadoria, a.os ~uartel· 
mestres, ajudantes dos corpos, ftscaes e com
mandantes, deixou de estender essa. mesma. 
gra. tillcaçõ.o u.os ofticia.os por\oncontos :1s 
companhias e esquadrões. 

Todos nós sa.bemos que,nessa.s corporações. 
os officiaes das companhias e esquadrões·sãÓ 
justamente aquelles que mais reaes serviqos 
prestam no e:tercicio de suas funcções, por· 
que, para. elles, não. h a. dias nem noutes, 
não lla tempo bom, nem tempo máo, sampre 
que são escalados .para o serv-iço, lá vão, 

(•J Este discur~o nãn foi revisto pelo orad~r, · 
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sej1. qual for a condição om '1 ue so acllo o 
tempo; 01'a si aos oificiaes du estado-maior, 
da contadoria, do ~ecviço medico, qual'tel
mestl·us, socret::trios, ajudante~, fisccles o 
comma.dantos de cot•pos se dú. esta gPa.ti/1· 
cação especial, paroca-me justo que se dê a 
cada um dos capHiies, tenentes o alfm•e:J das 
companhias e esquadrões a mesma gratifi· 
ca.çã.o, p01·que os serviços destes são muito 
mui~ fátigantos, muito Llais pesados do que 
os dos outros officiaes. 

No ínt~ito, Sr. Pre>idéote; de molhorat' 
as condições dos referidos officiaes e collo· 
cal·os om condições identicas á~ dos seus 
companheiros, envi() â. Mo..;a um projecto do 
lei pa.ra que tenha o ne~es;ario destino. 

O que poço é que se dê um quantitativo a. 
os~es otllciacs, desde que não possa.m morar 

. nos estabelecimentos do Governo, gratifica· 
ção que tecm os omciaes do o~bdo-maior e 
os outros que já citei. 

Pa.r~ce-me justa a extensão que faço desta 
gratificação áq uelles officia.es. 

El'a.m as plla vras que julgllei uecessa.rio 
dizer para. justificar o projecto que tenllo a 
honra de enviar á. Meaa. (Muito bem.} 

O Sr. Pre:ii!:idente-Ó projec&o fica 
sobre a mesa até ulterior delibe1•ação. 

ORDE~ DO DIA 

O Sr. Presidente - Não havendo 
numero legal para. se proceder ás votações 
da.s ma;erias constantes da ordem do dia, 
passa-se á materia em discussão. · 

rncorporo·mo no gPupo do3 l'opl•cscntantus 
rio·gl'J.I1JÜJU$CS, pat·a. lJ.YJlOtlrccat• o meu <I.JWio 
á. providencht cun:;;ignad;t no projecto. 

Aproveitando, além disso, a opportuuitlado 
(t!W se me oifoeecc, venho Pl'opol' mellidi.l. 
identic<t com :rel:1.çilo a um~ cidade que tam· 
bom devo merecer igual favoL' do Poucr Lo
gisla,ti v o. 

Refiro-mo ;L formosa. e saluberrima cidade 
de F1•ibu1'go, .•• 

0 SR. LAURINDO PITTA-Apoiado; muito 
bem. 

O SR. Barcr-> FILHO-••• ondo a illumina
ção aiod 1 é feita pelo obdoleb procos~o do 
keroz;ene, onde não existe &.inda um rogula.r 
~rviço d.e esgotos, onde nã.o ha conveniente 
dbMbuiçã.o de agua.. 
·• E' pa,ra lamentar que fartem ta8s molho· 
rmnen •.os em uma e idade que tem um cl.ima 
excellente, um· dos melhores do Brazil. 

0 SR. LAT.!RINDO PITTA-Apoia.do. 
0 SR. BRWIO FILHO - Venho tentar re

mover esse;:~ inconyenientes, sujeitando á. 
consideração da Casa. a rnipha. emenda. a este 
projecto. 

Sinto-me tanto mais fortalecido, nesta 
ca.mpanha,quanto vejo que a medida,que ora 
proponho,está sub3cripta por dous illustrados 
repres~ntan tas do 3° districto do Estado do 
Rio, districto a que pertence aquelle impor· 
tanti~simo municipio. 

Quero fallal' dos St•s. Laurindo Pitta e 
Julio dos Santos, que semp1·e promptos a. 
concorrei' para; o progresso, para o en
grandecimento da tEm'a. fitJminense (apoia· 
dos),immcdiata.mente subscreveram a mesxp.a 
emenda. 

Amp9.rada como está, apoiada em tão 
solídos elementos, é de crér quo olla mereca 
a approvação da Camar·a <los Deputados . 
(Apo-iados; mui!o bem.) . 

E' annun~i.ada a. 34 discussão do projecto 
145, de 1902, autorizando o Governo a isen
tar dos direitos de importação o matBria;l 
importado pela Intendencia Municip:~.l de 
J?orto Alegl"a, para abastecimento de agua, 
bem como o mMerial metallico destinado á 
rêJo de esgotos e Hlumina.ção electrica da 
mesma cidade. 

Veem á Mesa., são lidas, apoiadas e onvia-
0 Sr. Drieio Filho - Peço a pa.- das á Commissão as seguinte~ 

lavra. 
EMENDAS 

O 8r. President,e- Tem a pala-
vra o nobre Deputado. . Ao projacto n . 145, de 1002 

O ~J.-. Dricio Ftlho-- 81•. Prasi- Fica o GoYor.no tambem autorizado a isen
dente, não venho .impugnar o projecto ; ao tar dos direitos de importação o material• 
contra.rio-venbo declarar que voto a favor nne for importado pela rntend.encia Muni• 
do mesmo. 'l 

A medida autoriza.ndo 0 Governo a i.':lenta.r cipa.l de Nova Friburgo, cidade do Estado do 
dos direitos de importação 0 matel'ial im· ·Rio de Janeiro, para abastecimento do agua, 

d1 bem corno o matm'ial metallico destinado á 
portado pela Inten encb. Municip:tl de Porto rede de esc"'otos 0 0 que for nece:ssario pal'a 0 A:legre para o abastecimento de agua, hem 
como 0 material meta.llico destinado á rede serviço de illumina.cão olectrica da mesma 
Q.e esgotos e o que for necessa.rio. para o seP- cidade· 
viço de .illuminaçã.o eb:wtrica., merece ser Sala. das sessões, 23 d~ julho do 1903.~ 
appl'ovada pela Camara dos Deputados. Bricio Filho.-JuUo Santos.-Lau1·i11do Pitta, 
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OnJ.e coovior : 

At·t. FiGa. o GovOl·na ig-w.tltnt!n to aut11· 
riz:tLlo a cooc13•loJ" a mesma. isonçtio pa1•:t "J 

materh~l <itl3 fot• impoNa.do po!o g'JVOt'no tlo 
Piauhy par•a o se~viço do aba.$tecimen to do 
a.gua. da capital do Esta.do. 

Sala. da!l sessões, 23 de julho do 19J3.
Raymundo Arthw· .-Ani.;:io de Aln·eu . -Joa· 
quim Pires , 

Accl'escente-se onde convier : - e para. o 
roa.tel'ia.l. preciso para. o il.ba.;;tecimento tlc 
agua. á· cidade de Belém, no Pa.rá.. 

· · Salo. dus sessões, 23 de julho . do I 003. 
HosanMh ele Oli'l?eira . 

O Sr. Presidente-Devo infvrma.t• 
a. Ca.ma.ra. q.ue o u. VIl, lettra. a do art . 2° 
da lei da receita dispõe o seguinte : 

rp1 11 :L tli.ipu,;i<!âo oL·~a.mnn t:Lria. uão tli.-;p~n:n 
a. a ppt•onu;ito tlo prnjec!.o. 

l·:1·a.m css:Ls a:; cunsitlct"~<•õo.i quo tinha <L 
f~zot• a V. Kx. e á c~~sa. ( ,lfnito '"'"'. ) 

Xinguem mais pedinrlo a palavL'il. ~ encer
rada a. di.~cussiio e a.uiada. a. vut<Lcõ.o, t\t.ú q m1 
a. t•espoctiva. com1uis:lito de parecCJr sobr., as 
emeoda.s offct•ecidn.s. 

E' annuncia.da :L :l• cliscussão do projcc to 
n. 228 A, de l !J02, rne~ndaudo a.bom.tl' aos o lU· 
oiaos (lO 'cur po do Bomlmiros que se re!in·
mar,•m, a.lém tlo soldo devido, ll(Utl. gra.titi.
oa.ção· annua.l, cori'CS(JJUdonte a. e<Lcla. ann.J 
de serviço que cxcoder dos 25 primeiros, e 
dando outl'a.S proytdoodas. 

Nioguem pedindo tt palavra. é cncel•rada a 
di. cu:;:,ão e adiada. a vota.~·ão. 

« A conceder isenção na. vigencia. da --pre
sente lei: a.) de direitos, á requisição dos go
-vernos dos Estados ou Munil}1palida.dos, a.o 
mt\teria.l impoL·tado com applicação ao abas
tecimento de a.gua. e ma ter tal meta.llico para. 
ínstallações das redes de o~gotos, e bem 
assim ao material metallico para illumi· 
nação electrica. » 

São succes:~iva.meukl sem doha.tn cncerrados 
em 2• discussão, os Mts. l " o 2" do pl'Ojecto 
n . 165, de 1002, ma.nda.ndo contar a.os ofll· 
ches da. armada, como tempo de serviço, 
para o effcito da reforma, o em q uc perten
ceram ao ell!tincto Collogio Naval ott o em 
quo frequental"a.m o cur:;o ue prcpa.ratori03 
a.nnexo á Escola Na.val, com pa.rccar !'avo· 
ravel da Commis~ão de Marinha e Guerra., 
ticanrlo adi:ttla a votaoão. 

E' annunciada a ta discussão do projecto 
O Sr. Odeio Filho- Peço a. pa· n . 8 A, de 1903, concedendo á Sociedade 

lll.Yra. Operaria de S. José, em Ouro Preto, para 
·manutenção de slla.s aulas e cursos, o uso do 

O Sr. Presidente-Tem a palavra .proprio nacional ond() funccionou a D~le-. 
o nobre Deputado. gacia Fiscal, e dando outras pt•ovidenctas, 

com o pa.eec)r da. Cornmissã.o do Orçu.meoto. 
O Sr. Dricio Filho - Sr. Presi-

dente, com 0 direi'to que tenho de fallar · Ninguem pedindo a. 'Palavra ~ encerrada a 
segunda. vez sobre . o pl'ojàcto, venho fazer discussão e adia.la a. vota~;".ão. 
ra.pidas considerações, om vista da. leitura E' a.nnuncia.da. a discussã.o unica do pro-
que V. Ex. a.cu.ba de fazor. jecto n. 3, de 1003, reorganizando o. monta-

O SR. PR.El!IDENTE-Et•a. do roeu devol' in· _pio dos funcciomtrios civis da União·, pro· 
formar á (',amara . jacto iniciaJo na_ Ca.ma.ra. dos Dep~tados, ao 

. . · qual o Sr. Prosrdeute da. Republlca negou 
O Sa. Brucro FrLuo-No intuito muito .sancçã.o. 

louva.vel do escla;:oecer a. Ca.mara, lou V. Ex. ; 
a.disposição.c_ontida na. leida _rec_aih, ison- 0 -: sr ... "\ .P.:-e!O!ident.e-0 § 3• do 
ta.ndo. deste 1mp~s~o ~ mater1a.l 1mporta.do art. 37 da· Coustituir;ão da. Ropublica. doa 
por diversas mumcipalldades. EstadosjUnid.os do Brazil, promulgada oro 24 

Realmente V. Elt. a.caba de ofl:'ereeer á de fevereiro de 1901, Lliz o seguinte sobro o 
Ca.mara um esclarecimento importante ; caso do Presidente da. Republica. noaa.r sane
devo, JlOl'ém, ponderar que esta dispo~ição é ção a qualquer pro.}ecto: « devolvi8o o pro· 
de lei annua, e como tal só vigora du1·ante jecto á. Camara. iniciado:a, ahi ·se sujeita.r:lL a 
o exercício de 1903, ao passo que este pro- uma discus~ão e ti votação nominal, cons1de· 
jec~o consigna a. medida pl:\ra um l!e;iod_o rando-se a.pprova.d.o . si obttver dous terços 
mais amplo, permittindo que as munlCip:1h· do~ sufi'tagtos presentes. » 
dades possam gosa.r deS>a. isenção mesmo Por consequeuci:J., o projecto vae ser sub
depois do pt•eseo te. exercicio. Já vê y. E_!. me~ti_\lo á~ discllS3ã.o unica e. U.epoi~ á v o
que o projecto não ê uma redundancra, nao taçao:nomma.l, se~do ~ecossa.nos doud erço:s 
é desneoossario. (Apoiados . ) para. que o v~to se~ reJetta?o. 

Levando em conta. o- 68Cla.reciroento que. a - Está. em discussao o. proJecto a q~e o SI_'.. 
Mosa. o.trerooeu á Oam.:tra., oontinúo a pensai' Pi'esidentA da Republíca negou sancçao, 
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f\_NNAES BÁ CAMARÁ 

Nioguem pedindo a palavra é encerrada. cobt~.r, Domingos Mascarenhas, Diogo Foi•tuna. 
a discu~são o a.dia.da. a votaçio. e Cu.mpJs Ca.rtier. . 

O Sr. Presidente- Havendo nu. 
me ·o legal, vae-s:~ prolleder ás votações das· 
materias constantes da ordem do dia e d·ú! 
que se a.oham sobre a mesa. 

E' lido, julgado objecto de deliber11ção e 
enviado á.s Com missões de Constituição, Le
gislação e Justiça e de Orçamento o ·se
guinte 

PROJECTO 

N. I 13- Hl03 

Comparecem mais os Srs. Julio de M :llo, 
Aurelio Amorim, Hosa.nnall de Oliveira., 
P~ssos Miranda., Carlos de Nova.e~, Indio do 
Brazil, Antonio Bastos, Luiz Domingucs, 
Christino Cruz,. An1zio de Abreu, Bezerrll 
Fontenelle, Virgilio Brigido, Francisco S~, 
Frederico Borges, João LoJ)'3s, Eduardo Stu· 
da.rt, Affonso Costa, Celso de Souza, João 
Vieira., Esmeraldino Bandeira, MCireira. Al· 
ves, Artbur Orlando, Epaminondas Oracindo, 
Oliveir& Va.Uadã.o, Tosta, Buleã.o Vianna., 
José Monjardim;· Ga.ldiao Loroto, Americo 
de Albuquel'que, Ga.lvão Baptilita, LoU1'onço 
Baptista., Julio S:uftos, Cruvellil Cavalcanti, Torna ea;tensitXJ a todos os officiaes da Bri· 
Ollveira Figueiredo, Viria to Mascarenhas, _gatla Policial da Capital Federal, o à~sto 
Estevio I..obo, Bernardo Monlieiro, Penldo ,11C! art. 89 do regulamento que bawou. 
Filho. Fra.ncisco Bernardino, Anthero Bote- ·com o decreto "· 4 .272, de 1.f de de6embro 
lho, Adalberto Ferraz, Bern&rdes de Faria, de 1901 ; e dd outras protJidencíal 
Antonio Za.cha.rias, Camillo Soares Filho, Ca.-
logeras, Padua. Rezende, Va.lois de Castro, O CongressoNaciona.I decreta.: 
Rebouças de Carva.lho, Ferreira. Braga. Josê Art. 1.° Ficà extensivo a. toJos OS omclaas 
Lobo, Paulioo C~rlos, Azeve~o Marques, Her· da. Brigada. Policial da. Ca.pital Federal o 
menegildo de Moraes Fitho, Aquino Ribeiro, disposto no art. 83 do rognlamllnto que 
Benedicto de Souza, LindolphÇI Serra, La.- baixou. com o decreto n, 4.272, de 11 de de· 
menba. Lins, Abdon Baptista., Elyseu Martins, zembro de 1901. · 
Soal'es dos Sa.ntos, Juvimal Mullel', Angelo Art. 2.o Fica modificada. no mesmo sentido 
Pinheiro e Vespasiano de Albuquerque. a 3a observação da. 4a ta.bella. 

DeiJÇam de comparecer com causa parti- Art. 3.o Accrescente-se in·fine do para· 
cipa.da os Srs. Wanderley de Mendonça, gra.pho .unico d_o refer~do artigo o seguinte:· 

· RaymunJo Nery, Ar\bur Lemos, José Eu· -em vtsta de lnspacça.o de eaudo. · . 
zebio, Urb&no San~us, GuedeJha. Mourão, Sala dlS sessões, 23 de julho de i903.
Dfas Vi~ira, João Gayoso, Tavares · de Lyra, Tlwma6 Cava~canti.-Germano Hau lochi r . .. . 
'Pereira Reis, SoaresNein, Abdon Mila.nez, -
. Ermirio Coutinho, Malaquias Gonçalves, Cor· São succesdi va.mente ~em debate a.ppro-
nelio . da Fonseca., Esíacio Coimbra, Pedro va.das as reda.cções finaes dos project.Js .nu·. 
Pernambuco, Elpidio de Figueh•edo, ltay- mel'OS 18 B, fixa.JJdo as forçaa de terra para. 
mundo de Miranda, Joviniano de Carvalho, lll(U, 71 A, li O, li I e 112, de 1003, para. 
Neiva, Milton, Folix G~par, satyro Dia.s, serem enviadas ao Senado. 
Vergne de Abreu, Eugenio Tourinho, Pinto E' a~nuncia.da a continuação da. votação 
Dant~. -Tolentino dos Santos, Mal'Collno do proJOOlio n. 168, de 1002, que autoriza o 
Moura, I!ernardo Hol'ta, Belisa.rio de Souza, Poder Exeeuti"yo a abrir ao Ministerio dà. 
Beza.ma t, Pereira. Lima., Paalino de Souza; Fazenda o cre ... tto de 4:48~00, .supy1emeo
Da.vid Campista, João Luiz Alves, Leonel Fi· t:tr á verba n. lO do art. 23 da le1 n. 834, 
Jho •. C~rva.lho Britto, ManoolFtdg~ncio, )S'o- . de 30 de dezem__!lro de 1901,. para. o _abono 
guelt'a, Artlrur Torres, Eduardo Pimentel, de sest!'a e seroes a que t eem ·. dtre1~o os 

. Olega.rio Maciel, Rodolpho. Paixão, CandiJ.o op3rar1os da Casa da Moeda (2• tilscussao). 
· · "-~ Ab!eu, Barbo.sa Lima , Xavier do Valle, Em seguida. é posto a votos e o.pprova.do·. 

"\Ictorl~O Monteu:o, Ja.mesDarcy, Cassiano em 2'" discussão, salvo a emenda, o seguinte. 
do Nasctmento e Alfredo Varella. art. unico do · ·· 

PROJECI'O 

N. 168, de 1902: 

E sem causa· os Srs. Rogerio de Miranda, 
Fonsec_:a. e Silva, Trindade, Pereira. de Lyra., 

·. EuzebiO de Andrade, Leovigildo Filgueiras, 
Castro Rebello, Augusto de Freitas,Roddgues 

. Lima, Eduardo Ramos, Corrêa Dutra, Au- O Congresso Nacional resolve: 

., 

~usto do . . V~sconcellos, _ Sá · Freire, Erlco Artigo unico . Fica. o f>oder Executivo au-
·CoeJbo, Ftdehs AlvE_!S, . Silva Castro, Gastão torizado a ã.brir ao Minis1erio da Fazenda 0 . 
da Cunha, ~amou.niel' Godofredo, Arnolpho creditó de 4:482$50(1, supp1eQJ.entar á verba. 
Azevedo, Le~~ de Souza;A.lva.ro de Carvalho, 'D. lO do a.rt~ 23 da lei n; 834, de 3ü de 

· ltodolph~ Mll'a.nd~ COsta. Neto,· Ma.r~al Es: de.zembro de 1901, par& o abone de sestas e 
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sm·ões a quo tcom •li r cito 0s o pol';\1' i os rla. 
Cn.sa. dn. Moedtt quo, nn. c"nfot·milhule tio 
M't. 10 do rogulamcnto u.nnuxo :t.J ucm·cto 
n. 5.536, de :31 de j:lnoit•o de l87.J, tt•abalha
ram aWm das horas do cxp,)Jicnto no ~or· 
viço do reccuimonto das novas moedas do 
n ickel, c:ul'aotc o: mows de janeiro a abl'íl 
ultimas, fa~ondu as no ~ossarla~ oporaçõos e 
revogadas a.s disposíçtic~ om contrario. 

E' posta n. votos c r,,jeitada. a seguinte 
cmêndn. do St•. Nelson, con~tantc do impresso 
n. 04 deste a.nno : 

Accrescontc-se ondtJ cunvi<n·-2: 100.$, para 
o aiJono ao pe8soal da. dirccção o 1isca.liza
ção do se.,t.<\S o serões do~ operarias da. Casa 
da Moo1la, senllo ttssim di.;tribuido: 

Thosoureiro Antonio Gomes 
Pa.('S •.•.••.•••.••.....•••• 

l•'icl José num o!! I 'ac~ ....••••• 
J~scripturario .ltwonynw l\h

llimo RodTiguos üul'!luiro ... 
Clll~tiO!JO Amo1•ico !lO l~t·n.nça. 

XavleP .•................•. 
Fiei da ualança Antonio ÜSC:J.l' 

da Motta ...• . .•... -. ...... . 
Porteiro Lydio lltl.rbosa .....• 

· Total .......... . .. . 

600$000 
4!10$fM)0 

:-J0fl$001l 

400$011) 

200$000 
200$000 

2:100$000 

O 8r. Moreira Alves-(Pala or· 
dem) Requeiro a. V. Ex., S1•. Presidente, que 
se digne verificar a votaçã.o a que se acaba. 

. do proceder. 
Procedenrlo-se á verificaç-ão, rec::mhcce·se 

terem votll.do contra 100 Srs. Deputados 
e a. f:tvor 17, Totalll7. 

O Sr. Presidente-A emenda foi 
rejeitad!!. por 100 contra 17 votos. 

E' approvada. a seguinte emenda do Se· 
nado ao projecto n. 35-1 B, da 1902, da Ca· 
mm·a dos Deputadus e conslante do im]ll'esso 
n. 6 2, deste wmo. 

Accrescente-se á ultim:\ palavra do art. 1 ~: 
«reduzida a 300$000 mensa.cs:8>. 

E' o pl'ojecto .cn viado á Commissão de Re
dacção, officíando-sc ao Senado o ocor· 
rido. 

E' posto a votos e a.pprovado em 3• discüs
são e enviado á Commissão de Redacção o 
seguinto 

P?.O.TE C'rO 

N . 228 A, de 1902 : 

O Congresso Nacional decreta : 
At't . 1, 0 Além do soldo devido aos otllci· 

aes do Corpo de Bombeiros que se refurroa
rem, ser-lhes ha abonada uma gratificação 
annual, correspondente a cada anno de ser· 
viç-o qtU:J cxQcdeL' doe 25_ peimoiro~;, ~cndo 

V o\. l U 

837 

osssa. gratificação do 120$0j0 para os offici
aes snperiores e de 80$000 p:Lra os capitães 
e olliciaos ~ubalternos. 
~rt. 2. ~ 0.~ oflici:ws grn.uu.ados desse eDl'PO 

~erno cqmpa.rado~ aos e!foctl'vos, para os cf· 
f,Jitos o va,nt:.a.gen~ da refoJ•ma.. 

Art. 3.• Nu. contagem dv tempo para a 
retorma. dos ofliciaes o prtlça:;;, a!! ft•aações 
excedentes de seis mozes sorão contadas 
corno um antJo completo. 

At•t. 4.• Os otficiacs do exercito, qoe oc· 
cup!l-t'em no Corpo do Bombeit•os postos su
perwres aos seus o neste ultimo se imttilí
sarom pa.ra o serviçJ militar, serão consi
derados, para. os etrcitos d<1 l'cforma. como 
si fossom unimunent J ot!icí!lcs do t'nesmo 
corpo. 

Art. 5. o RcNg$IU·S& as disposições em 
contt·tu·io. 

g• posto a votos e rcjci lado om 2>- di~,m~~ã•J 
u artii-(o L" fio pt•ojecto' n. lüil, cln 1!)02, ma. 11 • 
lla.ncio nontar M-~ oml'ia.e~ rh AJ·m:t,Ia.. conw 
tempo !h\ servi~o. p:wa o efl'nitn da. z•ol'ol'nlr\, 
o em que pertenceram an extincto Colle)!io 
Naval ou o em que ft•eqneollt'am o curso tio 
pl·opa.ra.torios,.annexo á, Escola Na.v:tl. 

O Sr. Carlo8 Cavalcanti~ 
( Pela ordem ) requer verifica.çã.o da. vo
tação, 

Procedendo-se :1 verificação, r econhece-se 
que votaram contl'a 75 Srs . Deputados e a. 
ta vor 2j, to~allO I. 

O Sa·. Presidente -Não ha. nu• 
roeN. 

Vae Sll proceder á. chamada. 
Procedendo-se á chamada, veriflca.-se te

rem se a.usf."ntado os Srs.: Antonio Bastos, 
Eloy de Souza, \Valfredo Leal, Teixeira de 
S:i, Domingos Guim_ltrães, Tosta, Bulcilo Vi
anna, Ga,lvào Ba.pt!sta.,Gamillo Soares J<'ilho, 
Abdon Baptista, !!:lyz:eu Guilherme e Angelo 
Pinheiro. · 

O Sr. PJ•esldente - Responderam 
<i. chamada. 105 Srs. Depu~ados. 

N~o htt numero pa,ra. se prosoguir nas vo• 
tações. 

Vão a. impPimir os seguintes 

PR0-1BCTO~ 

N. 82 A - Hlú3 

kevoga os m . 1 e 2, do m·l. 18 do regula 
menioapjn·ouadopelo dcc 1·eto ·n . 3.G40, rlu 
14 de nl!rit de moo 

{ Vide projectr1 n. 82, do HlJ.~ 1 

A Comrni.ssâo de Constituição, Legislação e 
.Tustiç:~ oxamtnando· o projccto 11. 8~, desta 

~J 
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3:l8 i\N~AES DA C.UlAHA 

anno, qu~ NVOgil. os ns. I e 2 d,• a;•t . 13' I · N. 93 A-!901 
do I"ogulamen'.o apt>rova.do pelo dcereto _ . _ . , 

·~ fL!O d HJO 1 onde s~ esbbelec 1, que nã .'J Rrulacçao pam .'3• dtscttu,~rJ do 11>'nJoclo n . 93, 
n.l.?n R~r-~Jlllil~dos ddno-J.ios a.ux:itia.t•cs ·au dGJte wmo, que. ~uto•:~.:a Q Govern~ a r~c-
~~ 0~i;d'umsct·ipções urb:~.n\s sinão b lCha.· spende>·. jJelo ilbnts~eno da _J,1dusl1·'a! V1u· · 

· l to ·es em dit•oito na. [a cla.sso ('<71) e Ob•·as Publ1cas, ate a q~twt!la de 
rdelil ou - 11 .0~e-· 1 

com 4 a·lnos' pelo menos d~ 200:000$, incl~;;ive os f50:0v0$ consignados 
os auxa 13.1 "• - •. . · ' ·t ;) o X d l · 9 7 tle '>9 rle p · tica forons9 ou polLma.l, o na 2' corn t'lo a• • ~-. • n, · • a c1 n, " , . - · 

· a~~s; ermittin1Lo 0 ml"llmo ro)!ui:Lmen~o de:em~•-o de 1902, com a E:.r:posaç,z~ bt · 
DJmel~m-~e não tittda.rios nil.S ctrcumSCL'l· ta;nactonal ,de_ Appa1·elhos_ a Alcool, P' o_mo-

çl\:o subut·ban<Ul medi<lnte oxa.ma de babHi- 'll:da p rJla 8ocaadad~ _Nac<o~al d e Agncw~-
-~ ~ • ' ttwa. so~ os ausp1ctc>s do (~~ve1•no, a real>: 
· aç.to · .zar-se nesta Capital, e da ot~!l·as provi· 

Consideran-lo que a. qua.!íd'l.de de b:lch<tr~l dencia.~ · 
ou duuto1· em. dirúto de~o dar pre{i:lr.lnc!:r 
nas n->mea.ções, porém, nao exciull' as apt~- O Congresso Nacional decreta: 
dões ooto1•ias já. cxporimontadM no scrvlçr, Ar·t. 1 . • O Governo é autorizado a do· 
policial, á. f:tÚa. do um diploma da.quell(} g~- spondcr, pelo Ministerio da. Inrl ustria, Vü\Ç<'io 
nero · que a !Na esc~Jltm, para. o pt·eoncln- o Obt•ad Publicas, .até _a. quanth da c.J.uzontos 
manto dos referidos c::trgos, deve consul t·u•, contos (200:000$), inclusivo os cincoenta. 
além d<L~ ba.bilita.ções juridíca.s dos _ que contos d'B réis (50:0000), consígna.<los no 
tenham ile ser nomeados, outro& reqqtsitos art. 22, n . X. da l()i n. 9:>7, de 29 de dezem· 
especiaes como a. actividude, o tino c a per· bro de 19J2, ·com a E:tposição lnteroacional 
sptca.cia. no deseobri~ento _c pcrseg~içã.o do do Apparelhos a· Alcool, prómovida pela. 
crime, podendo suppr1r a fa~t~ do d1plo~na 0 Sociedade Nacional dB Agricultura., sob os 
perfe ito conhecir?e~to adquu·J~<! d~ leiS e auspícios do ~overno, a qual deverá realizar
regulu.mentos, crumnu.es e pollc1a.~~, que 0 se nesta Gaptta.l. 
estalã.o de sufficiencia para os aspirantes ou § I.• As dcspezas autorizadas . compra-
hal>ilita.ndos aos mesmos cargos de lguaes I hendem : · . 
fancções, responsabilidades e deveres,_ es~a.- a) o aluguel e a. adaptaçfio do edificio ou 
belacido pelo regulamento! em attençao ao edificios em que se realizar a Exposição, ~;~ , 
logar o á. dllferença do mat9r ou menor tl'a·. em geral, as que forem 1•el~tiva~ á. insta,l
balho, nã.o a~senta em ra.zao plaustvel; ta.ção e furiccionamimto da mesma e do Con-
. · , . 0 · --' · d- · ·acer qua ·o -pt•oiecto gt•esso Industrial que se reunir concomitan-

E a. ommu;sao 0 p:u - • temente· ·-
deve ser submettido á de!iberaçao _da Ca- b) a. o.~quisição dos app~relhos que forem : 
ma.l'a., pa~a. que s~ resolva. 00 eenttdo .que _ julaados neceSS1.rios ao bom exito da Expo· 
elle propoe . slçKo e cujos fabricantes não concorrerem ao 

· · · - · -"· 23 d . ih · d 1903 certamen ou não quizerem fazel-o por cont<P. 
Sah das Commtssoe3, e J_U o e : p~oprit\ ; . 

_ Pm:anho~ Mante11egr~, :preatdente.- Tel· . c) a. publicaÇão dós ~rabalhos da EJtposiçã.o 
xeira de Sá, .relat:>r,--~ Azev~do Marques,- e do Congrp.;;so; 
.L-uiz Domin.gucs_,---: -1:ngeto, l'ml~ MIL!)hado ._- dj a. :public.'l.ção l).as memot•ias que; por 
. H osann ah de Otwe1'l'a ·- l •rede,·wo. Borges·- delibet·aÇã.o do Congresso Industrial, 1'orem 
Ilsteoom "ú>bo . julga.das ~rnporta.otes é uteis para o resul· 

tado pratzco da. propaganda. ; . 

N. 82 -1903 

o Congresso Nacional resol v~: 

Ar t .l .•Fica.mrevoga.dos osns. 1 e 2 <lo 
art. 13 do l'Ogula.mento a.pp.1•ovado peJo do· 
ereto n. 3,640, de 14 de abril de 1000. 

e) .o-~ pr>mios a. aerem distribuídos . com os 
expositores ; · . 

f) qua.esquer dispondios que a Sociedade 
Naclomi.l de Agricultura. jul5ar lndtspeosa
vais-'- com approv;lçãó do Governo. . . 

§ 2 . n Pl'evalecc em favor de t odos os a.ppa.· 
r olhos destinados á J~x.posição a isenção con
ccc\iJa. pelo § 27 do ar & • 2• dt~~- DisposiÇões 
Preliminares da· Tarifa. incluidos direitos de 
expediente e armazenagem. 

Art. 2.• R(wogam se as disposições em Art. 2 , • Revogam-se as disposições . flm 
contrario . vigor • . 

Sala das Commissõe3, 23 de julho de 1903 . 
. salâd&S seli3Ões, 16 de julho do 1903. - - Igru,c"io Tosta: - B tllC<ÍO w~nJUI.- 81·an-

1Ieredia de Sei , dão. - Re!Jouçl!s.- ChristiM Cru.; . 
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stss,\o Ei\1 23 DE H .i LI IO DE 100:1 

N. 118- 1903 

01·ca n o Dish·icto Fe<."lc1·al m ais umu sccçilo da 
Justiça Fecle1·at e dá Dt!tras pro1liclencias 

denomiuaçõe~ de 1°, ~·r 3•, ficando axtincto 
o.~ logares de l• e 2• adjuntos. 

Art. 7. • O 1 • procuradol' funcciona.râ. 
perante o juiz da 1' se~.ão ; o 2• perante o 
lla. 2• e o 3• pera.nte a ,justiça lo,al. 

O grande numero de processos civeis,com
merciaes e crlmina.es quo correm perante a 
Justiça Federal do Districto Fedcml i ndica 
·a nocossidarle ua creaçãu do m<l.i$ um juiz 
sece.ional ne.~se distric :o par:\ <1ue a j~stiça. 
::~eja. adminis trada com a duvida. regulandade 
o presteza, evitando assim reclamações dos 
litigantes e iotoressados . 

Um só juiz, p'lr maior que seja a S':Ja. soli
citude, não púde dar prompto expet.hente a. 
t odos os assumptos, tão variados e multi pios 
são elles. 

Art. 8 .• Continuam om vigor t odas as 
disposições rela.ti va.s ú. Procurado-ria da. 
Republica. no Districto Federal excepto a. 
parte dorogadt~ na. pres~mte lei, sendo que a 
cobrança <la divi,Jn. nctiva e dcm<~i~ sarv!ços, 
do que tra.t:~ o at·t. 4• do dêc roto n. 173 B, 
<lo lO de sBtembru do 189::3, serão distl'ibuidos 
com igualdade entre o t• c 2• procurt\dores 
para DirOl'toria .to Contencioso. 

Art. 9 . • Ficam mantiJ.os os dous loga.res 
de sollcitu.<loro.~ d <.~. fazenda. com designação 
de to o 2", runccionando aquelle perante os 
juízo:> d;~ 1 .. c 2 ' ~ecções, o esto perante os 
justiças loca.ca. 

A nece.,osida.dc dessn. creaçã.o tem sido de· 
roonstt•ada. om diversos l'clatorio~ do Minis· 
te1·io da Justiça. o fo i lombt•ada. na. ultima 
mensagem JWe&idoncla.l. . 

Ha. tamlJem conveniencia om se reorga.ni· 
za,r a. P l'ocura•loria. da. R.epublica. uo mon· 
cioni!.do distrieto, assim conto na creação de 
um logat' de solicitador quo t•cqueira por ante 

Art. lO. Fica lambem mantido o Iugat• de 
esct·evento tio pt•ocura.dor d :1 Ropublica., o 
qu11l serviriJ, junto ao 1• e 2<' procurado1•es. 

o Supremo Teibunal Federal. 
Em -vista do exposto é a. Commissiío de 

Constituição, Legislação e Justiça de parecer 

Art . I L ' Priora o~ loga.res de 1°, 2- e 3• 
procuradol'es serão aproveitados os actuaes 
procurador, l• e 2• adjuntQs,e para. os logares 
do svlícitadot•es os a.ctuaes set•ven\nar ios. 

que seja. a.doptado o seguinte · 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o E' creada no Districto Federal 

mais uma secção da. Justiça Federal, quo 
t erá a denominação de segunda.. 

Art. 2. o Na sobredita. seeçã.o ha. verá. um 
juiz federal e um juiz substituto, ambos com 
jul'isdicção em todo o Districto. . 

§ 1 . o A competeocia. desses juizes ser!~ re
gulada. ospeciaLmente pelas . l~ls e re.~u~a.
mentos relat ivos a.os outros· Jmz.es tle secçao . 

§ 2 ,o No tucanta a os p rov_!mentos d~s 
cargos vigorarão as disposiçoes das lcls v1~ 
gentes. 

· Art. 3 ." Na secção ora creada. e na que 
actualmen te existe os feitos d~ qua.!quçr 

· natureza serão processados medtante. dlstr!-
buii;ão-. .. 

Art . . 4, o Para os elreitos do artigo a.ntece· 
dente tiCã cre\ldO o loga.r de dis~ríhuidor do 

.. . Juizo Federal, quo per~eberá emol~mentos 
· igu~ aos _d~ serve~rt.ua.r1o que funccwna. no 
T+ibunal CtvtL e Crtmtnal. · . . 

· Ai't .· 5.o Junto ao jqiz da 2<' seeção haverá 
dous escrivães, contínuos e ofii<iiaes de jus. tiea segundo as e:dgencia.s do serviço, todos 

. providos na fórma. por qu.J o são os das 

Art . 12. Fica Cl'eado o 1 Jga r de aollci· 
tador da. Fazenda. NacionaL para exercer 011 
;octos de seu offir.io perante o Supremo Tri
bunal Federal, sob a. dirccçã.o do procur~dor 
geral Lla. Republica. 

Art . 13 . Este funecionari<i será. nomeado 
pelo Ministro da Fa.zeuda. , sob proposta do 
procurador geral, cabendo-lhe os mesmos· 
vencimentos e va.nta.gens dos que servem 
perante os juizos das secções do Districto Fe· 
dera!. 

Paragra.pho unico. Na sua fal ta ou impe· 
dlmento o procura1lot• g~ral da Republi.ca 
nomeará quem o su bstitua. 

Art . 14. Os vencimentos dos fuaccionarios 
de que trat 1 a presente lei serão os da. ta.· 
bella. seguinte, sendQ dous terços ordenado 
tl um terço gratificação: 

Juizes das secções, cada uru •• •• 
Juízes substitutos, idem . ..•.• . 
Procuradores, i.dem . . . . .• . .••• 
Solicihdores, Uem . .. . •... . • • • 
Escrevente . ... .. ... . ... · •• • •• • ; 

16:00Q$000 
l:l:000$000 
9:000$000 
2:600$000 
1:60Ci$ooo 

Art. 15. Ravogam-se as dÍsp<>sições em 
contrario. 

outrM secções. 
· Art·. 6. o E r ®t'ga.nizada. a Procuro,do1•ia 

da Republica no Distt•icto FAdel'al , a qual 
~e comporá. de tres procura.dore3 com a.a 

Sala das Commísgões, 23 de jull,to de 1903 • 
- Paranhos Mont e11egro, pr0siden~e e re• 
la.tor.-Tei~eint de Sá.- EstetJam Lobo.
Frederico Borges.-Hosarmah. de OtitJe:"ra .
Angelo P inheiro- L u i;; Domingtws . - A;;e çdclQ 
Mcwgtl t<S. 
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340 ANNAES DA CAMAf\A 

O Sa·. J?•·esidente - Esgota.<las a.s o c red ito especia l de 50:000$ pa.t•a auxiliar 
ma.teria.s da ordem do di:1, designo para n. com rnissio iocumbidtt do org ~nizar o Ter· 
a.ma.nhã., a seguinte orJem do dia: coiro Congresso Scientlfico Latino Amor·icano 

· a reunir-se ne:;ta c idade em 6 de agosto 
Contiouaçiio d:.L votaçTto do projecto n. 165, do 1005, o dando outras pr ovídencl:ts; . 

de 1902, mandando contar aos o!Iiciaes da 2~ d iscussão do projccto n. 295, de !902, 
a.rma.ila. como tempo de serviço, lXIra. 0 auto·: iza.ndo o Podet· Exocutivo a reverter 
atreito. da ref,>t'ma, o em quo pet•toncerl\m ao ao sm·viço activo da ar mada, n o posto · de 
oxtincto Colle;(lo Naval ou o om que fre- · 
qnontaram 0 curilo de prap:~.ra.torios a.nnexo cootra.-almiranto, sem prejuizo do qnadi'O o 

1 d sam d it•eito a intlemnizaçiio alguma, o con· 
t\ ll:scola Naval, com p<Jortlcu[' f"vo;·avc a tra-almira.nte I'cformado Euzcbio de Palv(l. 
Commissão do Marinh'.L o Guel' t'a. (2" dis- Lcgoy; 
cussiío) ; 

Discussão unica. r.lo p rojecto n. 73, de Hl03, 
Votação do }m>jaeto n. 8 A, de HJ03, con· a.utot•izando o Podol'. Exe~uti v!ll a. prorog:~r 

codeodo á, Sociedade Operaria de S. Josú, om por um a.ono a licença, ct m ordenado, con· 
Ouro Preto, pa.L·a. manutenção de sua.-1 aulas cotUtla. ao Dr. Alfredo Moreit·.~ de Barros 
e cursos·, o uso do pNprio nacional onde 'O!ivoira. Lima lento c :ü hcdralico d<l Facul
funcciooou a delegacia. fi~ca.l, c dando oittt•a.,; dade de Direit~ dll S. Paulo· 
provi~oncias, co~n -~ pa~eca.r da. Commissiio · Discwsão unica. do pl'ojooto 0 • 18 c, . de 
úe Ot C.\mcnto ( 1 <h,cussao) • 1903, redacção pa.r<~ nova. dil:!cu~são <lo adli-

Votação do pl'ojecto n. :1, lle 1903, rcorga.- th·o destacado na 34 discussão do p!'Ojecto 
oiza.ndo o Montepio dos l~uncciont~l'ios Civi.s n . lx, de3trt anno, dispondo suhi'O a. croaçii.o 
da; Uoião, pJ•oject? iuiciauo na Carua ra dos dD prcmios pccuniat•ios o medalhas do dis
Deputa.dos, ao qual o Sr. Presidente da. Re- tincção para serem confer-idus a nnua.lmento, 
publica neJoU sancçã.o (discussão nnica) ; ~m coocut'So solcmne, aos melhoros a.thoa,-

3" discus>ão d'o projecto n. n, do 1903. au- dores . 
toriza.odo o Poder Executivo a o.brir u.o Levantá-se a sessão á 1' hora e 40 minu tos 
·Ministorio da Justiça. e N(1gocios lnteriores da tardo. 

Üa SESSÃO E:Lt ~~ DE JUL!l:O DE 1903 

Pt'e3idtmcia do Sr. Pu.1.da Guimar(íes 

Ao meio-dh pt•ocede-so â. chamada, a t::liro, !Ubciro .Junquoir.\, Carneir o do Re· 
.que re3pondem os Srs. Pa•Jla Guímarãf;ls, :tcoclc, Bueno de Paíva, Bernardos de ·li'aria, 
AlcnCitr'Guimarães, Thomaz Accioly ,Joa.quim An tonio Zachat·ia.s, Lamounier Godofredo, 
P ire3, Eugenio Tourinho, Sã. Peixoto, Enéa.s Henriqu3 Sallo.>. ca.Iogeras, Sabino Barroso, 
Martins, Aurelio Amorim, Passos Miranda, Lindolpho Caet·ano, Wenccs hLo Braz, Padua 
_Rodrigues Fernandes, Ra.ymurido 'Arth11r, Rezende, Galeão Cal' valha!, Mot•Jira. da Silva, 
Anizio de Ab1•au, Virgílio Erigido. Eduardo Jesuíno CarJozo, Berna t•do do Campos; Do· 
Studa.rt, Sergio Sn.boya, Gonçalo Souto, Ta· mingues de Castro. Francisco 1-tometro , Valoís 
vares · de Lyra., Eloy de Souza, Fonsecn. e de CG.stt•o, Costa Junior, Fernando Prestes, 
Sil vJ., Percít·a. Reis, WtMt•edo Loa.l, · Abdon Amaral Ccsar, Miranda Chaves, Paulino 
Milanez, Teixeit:>a do S<i., Celso de Souza, Julio Carlos, Francisco Mal h, Canrtillo Rodl'igncs, 
d~ MJllo, Epaminondas Gra.cindo, Arroxcllas Azevedo Mal'qucs, HermonegHdo do Momes 
Gal~ã.o, Rodrigues Doria, Felisbello Freire, Filho, Joaquim Teixeira B1•a.odão, Carlos Ca· 
Oliveit·a Valla.dão, Do:ningos Guimarães, Pa· valeanti, Francisco Tolcntinó, P aula R.a.mos, 
ra.nhos Montaoegro. RodrigueJ Salrla.nha., AbrLon Baptista, Germnn.o Hasslocher, Vm

Hercd.ia de Sâ., Eríco Coelho. João Baptista, pasia.no de Albuquerque e Diogo Fortuna . 
Silva Castro, Julio Santos, Henrique Bo1'gcs, 
Gruvello Cavalcanti, Mauricio de Abreu, Oli· Abre-se a. sessão. 

· ..,-ell'o. Figueiludo, Ca.t•los Toi:roira. Bt•anU.ã.o, 
Este·.'·IIU LolJ J, J•_,;;~ l:.looifaüio , Ost•oardo ~fon - E'l!>la b po:~ta. vm di;;Cl13.,rio <~ ad;~ . 
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sr.ss,\o rm 2.1 nE .wwo nr. 'H)03 

O Sr. ~reixelr~• de Sú (sr>úo·c a 
(~C/(t)-Sr. Prcsíuento, lwuve eng<Lno d<t Mesa. 
n:L declara,t)liO quo foi publicada hojn no 
JJim·io do Cong, ·vsso 1ic que n;'to acudi <L c!!a
matla. a. (lUO su ).Jl'u<:e:1o tt lwnlum JlOl' f:o.l~i~ 
de numero. · . · 

Em companhitL do St•. ~~~tovam Luho, 
cheguei ao Sr. l" Sect'etario pam diz.tH'·lhc 
·que qne ia toma.t• ]nrtn na. S()ssio da. Com
. mis~ã.o de Lngisii'l.çiio o Justic:~ o que me con~ 
~!rlet'assc como prt).~cntc. TerHlo so vet'ilic:ulo 
a presenç:~. do lfJ<l St·~. f1epu t<tdos, ~õem du
"Vitlo., foi engano da. Me::n t}nO dou cn.u~a. a. 
f}UC nii.o so proseguisse oas vutaçõos. 

O Sr. Alencar Guhuariae• 

o gozo do um:t I'SCI'ada. de ferro subtm·ranca, 
por tt-ac1·ão clectrica, ligando a Capital F~~ 
~m·al :1. cidauc d1~ Nithet•oy. --Intnir~.da , P ll· 
l'iando-sc t:m dl!S ;tu i;o.lgl·;t,phos a<• St•lm<i•J. 

IJO lJJt~SI\\<.1 lllÍil ístcrio, dto :? I olu I:•>I'I'UiltH, 

ro.;ti tu indo, dt~ ri . .f;u uo!ll.c s;wccivna.dos, i!llllll 
dos êmtogt·a.pho~ ti<•· l' e$ulttç~.o do Cungt·OF.:-;o 
N'tlcion:d, a.utot'Íll1l!td? o Pmloc Exec;utli'O ;~ 
"onccder i\O cidadão .tesuino d;L Silva Mello, 
:L companhia ou ompl'l'l'.'t quo organizar, 
i\ construcção de um·1 }Jontc mct.a.lliml c de 
rna.úcit·a su lit'o o Rio Grt1nde, no lognl' deoo. 
mioado-Marihond<J-cntrc os Estt~dos do São 
Pwlo o Minas Goracs.-Intcirad::L, cnviantlo
se um do> <Lutogt•aphos ao Senado. 

(1' Sucrctario)-0 nolml Deputado <tUC uco.bn. Rcqnorimant.os: 
<le !•~zm• a. reclarnaç.'i.o tem, ell't.!cti;:mncnt<J, Do engenheiro militu e:Lpit..'ío Alfredo lU-
I'Ilzao. Momontos o'l.lltes. de cll!"mar pelo nci!•u da Costa, pedindo indemniz[\(·ào do pre
nom~ do nobre Deputauo, S. Ex. me fez juizo q 1w (~iz ter so!l't'ido, pelos motivos quo 
~ont~r quo estava prcsen~o na Casa e (1ue o a.lloga.-A's Comroissõcsdo M<Lt'inlm. e Guena. 
coost~em~so com:J tt~l. Escapou na n~ta. re- 0 de ÜL'Ç<tmento. 
metttda. "' Sccrota.t'IO. o nome dl• Illust;re Dos pratic;~.otas e c ·.l'teiro.; do 2" cla.~-
Doputado. ;; ! dJs CJrreios do Ma.t~.tnhã.o, pedindo au-

0 Sn. PnESIDIO:NTE- A l'eclamaçii.o de groento de vencimentos - A ' Commissão do 
v. Ex. será a.ttendi•1a. Orçamont.o. 

g m seguida. 6 approvada. a acta. da. snss'fio Do José Felix Bandoit'a, pedindo r~tevação 
antecedente. tia prcscripç:ão quo diz ter incorrido pa.r:t-

P.tssa.-se ao expedien te. r ecob::n· vencimontrs tt que se julga. com dt
l'eito.- A' Commissií.o da ~'azenJa. o Iod ustrias. 

O Sr. Alencar Guimarães- D::l Tullia 1'oixoira Ribeiro, pedindo a da
( i 0 & c,·ctario) procede á. leitura. de seguinte crche.ão de uma. lei que sn.Ive o seu direito 

EX PEDIENTE 

Officios: 
Do Mioisf,erio da .JusUça e Ncgocios Inte· 

ríorcs, de 22 do cõrt?nte , remettondo o 
officio em quo o provnuor da Sant.1. Ca.sa de 
Misol'icordi~ da. 11ahb solicita a concossão 
do banolicio uc 100:000$ ã. mesm;L santa ca.sa, 
a exemplo do q n:J sl3 f,)z á do Rio de Janeiro. 
-A' Commissão de Orçamento. 

Do me ;mo rilioistct•io, de 23 do corrente. 
eovia.mlo cópia d :\ informação do presidente 
do Tril.mnal Civll e Criminal sobre o roque· 
rímenb em c1ue o ama.nuense do mes mo 
t t'iiJunll.l A: ·gusto Moreno do Alagão, pedA 
prorogação por mais um ·anoo, com todos os 
vencimentos, da Iictmça que lhe fui coocc· 
d.ida. pelo Poder Legislativo, pJr dtlcreto 
n. 773, de 1.1 de julllo de !901.-A' Commls
são de Petições e Pod~res . · 

Do Mitiigterio da. lndustria, Viaç!ão o Obras 
Public:ts, restituindo dons do~ flutograpl~as, 

.tlovidameoto sanecionadus, da. t•esolução do 
Congresso Nacional, concodondo ao lll'. Cal'· 
los Ccsar do ullvail'a. Sampa.io o Antonio Julio 
do Oliveira. Sampaio, &n á companhia que 
org,w ízu•,)m, o ílireito •\ construcçií.0, u,lo 

p~z·a. receber o meio-soldo de Illnreclt~l e o 
montepio correspondente, que tem dellta.d<> 
tle rocebnr pelos motivos qno allcga..-A' 
Commissão dn l<'azcnda. o Industria.~. 

O Sr. Ltunounlet• Godof'••e(IO 
ao entrar ua Camara., foi sorprehendido 
com a triste noticia. do fallecimento do 
nr. Aristides de Araujo M;~ia. , ox-represen-
tan~e do Estado de r.linas Ge!'acs. · . 

Pronunciando este nome, tsm amplamente 
justi lica.do o requerimento de inserção ~m 
act.a de um voto de profundo pczar. (AJXII<l· 
dos.) 

O distirict.o hraziloiru eujo de~a.pparecl
mento enclte de tna.gua a quu.ntos tiv.eram a. 
ventura. de conhecJl-o, tem, n~o sua. fé de ot
ficios ioolvid;wcis set•viço;; iL causa, da Re· 
publica, já. na propaganda., j;i. clepois de pro
clamado o novo rogimen, na chefia. de po
licia d(J Esta;do que lho fui berço e na. repre
sentação <lesse mc~mo J•:$tado, na .Assombléa. 
Constituinte. (Apoiados.) 

Commissiona.do pela bancada mineira., 
cumpre o dever do1,razer á..C1~mara a. 'l.rtste 
noticia c r .Jquer a. iosere..'í.o na. acta. dos tt•a
ba lhos, do um , ;ato do pcofunJI> po.zar polo 
fa.llecimcnt.o d.J illnstrc conterra.ooo . (Apoia
dos. J1[ui!o b~1r 1. ; 111!/ito úelli,) 
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O Sr. President-e- O Deputado, 
Sr. Lamounier Gorlofredo, l'Jquer· á C:amaril 
para. que se lttnce na. acta. de nossos trabalhos 
de hoje um voto de profundo pczar pelo fal
leclmento do Dr. Aristides Maia., ex·d9pu
tado, que honrou est<t Camara pt;)IO.> seus 
merecimentos e serviços. 

Posto a. yotos, é approva(lo o requerimento 
do St•. La.mounior Godofrodo. 

0 Srt. CRUVELLO CAVALCANl'I-0 Governo 
nunca pagou juros. 

0 SR. OLIVEIRA VALLADÃO-Ao remode
lat•-se a lei, JJódG-se determinar que pague, · 
o so· mo <~tlgtn·n., SL', Presidente , qnc e st<~ no 
intcre.::sc da. União fil.zol-o, ~eja., indirccta
mcnte, reduzindo os ouc<\rgos do Thesuui·o 
pcl:J. a.pplicação da rendl1 do m ont epio ao 
resgctte de títulos dtt divida. publica e leva n-
do-se a imporl.ancia,desso rc~gate ú. conta do 

O !!!11•. Oliveira '•an:ad~io~ fundo do montepio, seja empregando-so a 
Sr. Presidente, _entre as mabri~s da ordom mesma rcnrla na co'mpra de taas titulas ; 
do dia de ho,je figura a vota<;ão do projecto isto na hypothese de resolver-se quo a ins":.i· 
n. 3, de 1903, reorganizando o montepio dos tuiçKo, dependente embora do auxilio e da 
funccionarios civis da União, projecto ao fiscalização do Governo, tenha sua admilliS· 
qual o Sr. Presidente da Republicil. negou ;;~ação r~ parte, e esta p Jssn. fazer opera,ções 
sancção. que te!lbam pO!' flm o augmcnto tlo capital. 

Qualquer quo seja. a manifestação da Ca· St é certo que o Sr. Ministro da. Fazenda 
mara ·dos Deputados sobre o caso, quer olls~trva· nas tabellas explicat.ivas do or ça
ella se conforme com as razões .do velo, quer meúto da despeza. para UJ04 que a rubrica
as rejeite, ficará subsi· tlndo, ficará. de pé a Pe~sionlstas - apresenta. um augmen to !le 
indeclinavel necessidade de reformar-se 2.1G4:405$ú33, comparada com a do orça
quanto antes a legislação do montepio. mento para o a.otual exer cício, tu.mbem 6 

Além das razões do veto, alC:m daquillo certo que não so trata. :;ómante de pensio· 
que ~tA no espírito de cada um de nós, nista.s do montepio, porq uo nessa rubrica. 
tenho aind[J, a notar o facto de haver o Se- e:;tão eomprehendidas pensões de m\turezas 
nado, qltimamente, rejeitado uma propo- diversas: ponsões prove"nientes da guerra 
sição da Camara. sobre pagamento de pen- do Paraguay, e até anteriores; pensões· do 
sões do montepio . montepio e do meio soldo, e ou tras que o 

Nã.o pertenço ao numero daqnolles que en· Poum' Legislativo tem votado, puramento 
tendem que se deve aca.bar com o moutepio, graciosas. , 
nem mesm() daquelles que pensam que o 0 SR. Cn.uvF:LLO CAVALCANTI~ Apfliado . 
montepio deve ficar restricto aos con tri-
lmintes actuaos. E não penso assim, Sr. Pre- O SR. OLIVEIRA VALLADÃ.o - Seria. curlal, 
siden&e, porque d:t. exposição da proposta do seria. muito convcnlcnto que na propos La do 
orçamento da. receita parei. 1904, enviada á. ol'çamento da despe~a. assim como no orça
Ca.niara, ultimamente, pelo Sr. Minititro da mento organizado pela Ca.ma1·a se desde
Fazenda·, Vê ·SC que na rubrica- Renda E()) · brasse a rubl'ÍCa -Pen;ionis•as-, disarími
.traordinat•ict figura o montepio e . .~m a nando-se por l\linisterio ''s pensões do mon
quantia de 1.130:000$, assirri discriminada. : tepio, Pi!ora as quaes existe rend_a , ~aquallas 
montepio da marinha,l30:000$;montepio mi· que não a teem e que pes:~.m m terramente 
litar, 250:000$; montepio dos empregados sobre o Thesouro. , 
publicas, 750:000$000. 0 SR. CRUYELLO CAVALCANTI-O m ontepio 

.Ora, uma instituição, que tem de rendt~ civil nunca deixou deficit. 
· annual !.130:000$, merece se1' amparada; 
·não é uma ins tituição que deva ser a bando· O Sa . OLIVEIRA VALLADÃo:_Trata··se, em-
nada. fim, da urgencla de reformar -.a lei uo mon-

Entre as razõos do "'eto do Sr. Presidente tepio; e como .convém que t.eriha.mos um 
da Republica, figura a. do pagamento, que projeClto viavel, evitando assim a reprodu
s. Ex. julga. excessivo, doe jures de 6 % · cção do occorrido na. legislatura. P 'JS3ada.,pro
pelo Thesouro. Esta razão, a. meu ver , é a ponho que a Camu.ra nomeie uma. Commis~ão 
mais frM:I, porque o Thesouro não faria para. de· accorilo com outra nomea,?a pelo 
grande· favo1· si pagasse, não direi 6 •; •• Senado, estudar o assumpto a org•101za.r um 
mas 5 •f• sobre a totalidil.de das contribui" projacto, que possa sar convertitlo !lm lei 
ções para. o m ontepio, cuja média. annual ainda. na preP.ente sessão. 
póde ser calculada em l.B0:000$000. Maudo á Mesa a minha proposta. 

Ora, 1.130:000$, em um a nno, a. ju1•o de t 
5o;~. que é 0 juro das apollcés geral? , ra- Vem á Mesa e é lida a seguin e 
presenta nada !llenos do qu~ 56:500$, e esta 
quota, Sr. P~estdante, que 11' 18. aug1nentQ.ndo 
de anno para anno, seria, indiscutivelmente, 
um bóm reforço para o fnudo do montepio . 

INDICAÇÃO 

Indico que a Mesa da Ca.mara conv ida tt elo 
Sena.Llo a I)omeaNc uma co:rnmissão mixta, 
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anm de, revendo a legislação ,·igoote sobre 
o montepio dos funccionarios l'fJdcJ'<l!!S, civis 
c mili tares, pcojJOr, com urgoncia.. a~ me· 
di<l:ls qua pa,·ece,•em ae:lrtad<ls no sen t.ido do, 
reforçando as base; da tn.! in~ticui~ão , dar· 
lhe a Gd tabilitl:tde rle quo carllco, nlliviando, 
tanto quu.n ~o pos.;ivol, os onea1•gos llo Tlto· 
souro. 

S:\la. das ses;õos, 24 dn julho do 1903.-
0liveíra l'Ctlla lcí<J. 

O 81•. Pre~ideul.e- A propo8ta 
do nol>l'e DJputado p úl' Sergipe St!i'<\ consi· 
(!orada peh Mesa. como um roqrJerimentJ. 

E' lido, a poiado e s ·m d ebatll ollCOJ'r<.~.do o 
refei•ido requerimento do Sr. OUvei i'a Val
la.dão. 

O Sr. Sergio Sn'boya- Sr. Pro· 
sidente, n.chando·so a Cl>nún1ssão do Obt·a.~ 
Pu IJ !icv.~.. da. quo.l f t\ÇO pa.rte, desfalca.da. 

. n.ctualmcnt6 uo tres do s ~ us membros, au
seotos com caus:t justifica.lla, c da.da. a. d•fil· 
culrll\dO que tom ha.viúo no andamento do . .; 
trabalhos quo l he est..ão:~lfecto~. venho pcLlir 
a. V. ~x. se digne tüu· substitutos a esses tr3S 
mombros ausentes . 

O li!! r . Pa•e!ihlen.t.e - Nomeio, para 
substitui!' a:.> Sr. Olegario Maciel, o Sr . As· 
tolpho Dutra.; p<l.ra substituir ao Sr . Fclíx 
G:.tspil.l', o Sr. Rodrigues Sa.lr!anha., e para 
sub :tituil• o Sr. Ca.ndido l?orroil•a. de Abt•ou, 
o Sr. AUI'Oiio Amorim. 

Não havendo mais quem queira usar da 
palavr.:t na hora. do oxpei.lionte, pasJarei á 
ord~m do dia. . (Pausa.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presi<le nt.e- Não haven
do numero legal p:m1 se pl'ocoder ú.s vota· 
çõe.i da.$ ma,terü~s constantes ela ordem do 
dia, pass:1-se á materia em discussão. . 
. E' a.nnunci:.J.'\i~ a :;o._ discussã.o do_vrojscto 
n . 9~. de 1903, a.utori1.ando o ·Poder Exfl
cuti v o a. abrir ao :\linio>tcrlo do. Ju.;1iça. o Ne
gocias InteJ·ioJ·es o crcdi to especial de 50:001$, 
para a.uxiliae a commissão mcumbida de or· 
ganizar o Tm•cai ro Coogre3so Scient iftco La.
tioo· Americano, a rounil'·SG ncstacidadcom 
6 do agosto de !905, o dando outras 1wovi· 
denclas. . 

Ninguem pedindo a palaVl'a, é encerrada 
a discu sã.o e adiada a voh\ção. 

E" sem dob~ tJ encarmuo em 2• dbcussiío o 
u.rtigo unico do p!'ojcoto n. 2Q5. d u 1 00~. au 
tol'iz:.loclo o PoJc1· l~xecut .vo ~ re ve rter a.o 
sorvi<;o activo d:.~. n.Pmada, no posto do cor1 
t.rtt-:llmira'nío, sc ru p1·ujuizv do qnudi'O e sem 

direito a. indcmniZ:J.f;ií.o algum;\, o contl'~t-ltl
mit•an ta r cfoi' IIHt<1o Euzcbio de Pai v a Legcy, 
fiCtLU!IO n.d i a.d ~~ ; t votação. 

E' nnnunci~da a •liscn;s1i > unic;\ rloprojecto 
n . 73, Llo l0W, autorizando o Puder Executi· 
vo n prorogar por nm :wno a. lleon~!a, corn 
orJenado, conccd id:~ ;~,o Dr. Alfredo Moreir:b 
de fhnos Oliveira. Lima. lente C;l.thedJ•at.ico 
Faculdade de Dü•oito de S. I>aulo. 

Niogucm pedindo a pa.lavra., <! onc.n•t·a.d:t a. 
da. dLS!!U~s;"io o a.diaU.<l. a votação. 

·g· Mlouncíad~ :1 discussão uniC<'I. tio pl'fljccto 
o. 18 C, do l9o:l, rcJac r,,ão pat•ct nova dis · 
cussão do add itivo destacado nu :~a discussão 
do pro,iccto n. 18, Jcstn anno, disponclo sob1-e 
u. cr~açã.o de p1•emios pecuni;wi.Js c medalhas 
,(e clbtincção para \'CI' confaridos annual
mcnto, em cJucut·so- Sl)lemue, aos mclhot•es 
l\tü•;1dores. 

Ninguem pedindo a p<~lavra, é nncerra.da a. 
discussão o adbda. a. votação • 

<Jvmpa.rccom ma.is os St•s. Jtogorio do i\!i· 
randit, Urbano Santos, i!hris!.inu Cmz, Bc
zcrril Fon~cucllo, Frcclot·icu Bul'ge~. João 
Lopes. Pattla e Silva, .losê Mal·oellíno, 
Ang<liJ Noto, Lcu,·igtdo Ftlguei t·as, Tosta,, 
l:lulcõ.o Vümna., Vel'gne de Ab•·eu, Augusto 
d) Ft•nitn.s,[!;r!uat•do Ramos.M<u·collno Mou·,•a, 
Mello M;J.ttos, Augusto de Vusconcellos, Lou
t•enço Baptish, La.u!'imlu Pi~t:.L, Frilncisco 
Veiga, Viria. to 1lf:\oca.r Jnha.s, Juào Luiz, 
G:ts~ão da Cuuh:.l., Asto lpho Outra. An.thero 
Botelho, Adalbel'to Ferraz, Co.miflo Soares 
Filho, Robou:~a.~ de ca.,·valho,l>'orrcira. Bt•aga, 
José Lobo, Aqninu Ríboiro, Bonedíct!} do 
Souza, Linr.lolpho S~I'r <\, L~menha Uns; 
Soares dos Santos, .luveual Mullet• c Angelo 
Pinhei ro. 

Deixam de comparecer, com causa pa.rtici
p:l/la, os Sl'S. \Va.udm·ley de Meodonça., Ra:.r· 
ruundu Nary, 0:1rlus de Nova.os, Arthur Le
mos, Jo.;é Euz Jbio, Guedelha Mourào, Dias 
Vieit·a., Joii.o Gayoso, Soares Nei,va, Et•mil•io 
C<lu tioho, Mal11quias Gonçalves, Gornollo da 
Fonsooa, l•:s ta.cio Coiml>ra..Pedro Pernambuco, 
li:lpidio l<' iguoiredo, R.aymuudo dtl Mlra.nda, 
.Jl)vinü.Lno de. Carvalho, Neiv;1, Milton, Folix 
Gaspar, Sa.tyro Dhs, Pinto Dan tas, Tolen· 
tino dos Santos, Bet·nardo Ho ; ta., Belisario 
do Suuza, ):lazam:tt, Pereira. Lim:L, Pnullno 
de Souza, D:1vicl Campista, Joã.o Luiz Alves, 
L~onoi Filho, Ca1·vu.lho de BrHtú, Manoel 
I<'ulg(}DClo, No . .;uoira, At·Lbur T v l'rO$, l~du:.u·· 
d? Pimen tel , Olegario M~teid, H.odolpho Pai
xã•J, Ca.oclido de Abt'Cu, Uat·bosa.L ima, Xa.· 
viet• .. o Valle, Victorino Monteiro, Ja.mes 
D.trcy, Ca.s8iunJ do Nascimento e AH'redo 
v l'l'!!<l. 

E som cansa os Srs. JirJs:tnnn,h !lc Oli veira, 
Inrlio do ll1·aút, Tlwmaz Ua r ulcanti, J?~·~tn· 
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ci.sco Sit, Trindade, Bricio Fillu, Pereit•J. de' v.Wo, é ci1ttdrío, não v.Le p1ra. <t fileira.. 
Lyra, l~smcraldino H:tndoira,Arthut• O:lando, Logo, h11 dilr~t·on :;a. ca.pitt~.t entt·o um e 
Euzobio de Andrade, Rodrigues Lima, Mo- OUH'J . (Ela outl·os apartes.) 
rBira Gom~s. Jost'J Monj;~,rdirn, Galdino Lo· 0 sa. PMSIDI~NTE: _ A discu3slo e~tá on-
reto, Corrêa. Dutra, Sá. Freire, Americo do co

1
·rada. 

Aibuquerque, J•'idelis Al vcs, Galvão Ba.· 
ptista., Francisco Derna.l'Jino, Carlos Ottoni, O SR. CARLOS CAVALCANTI-V. Ex., Sr. 
Arnolpho Azcvelo, Leite do Souza, Alvaro, Pt'osidento, avisa-me de qae a. (tí~cussão jú. 
de Carvalho, Rodolpho Míranda,Costa Netto, foi e nem·rach; mas, ao mosm~ t~~mpo , cst(t 
Marcal Escobn, Domingos M .scarenhas, onvintlo os ap·.wt' S multi pios cvm que sott 
Campos Car·tier c Homem de Cat•valho. interrompido, 1\pl.l'tC~ quo me impedem 1le 

O s .... Presidente - Tendo a 
Mesa. sciHncia de que ha. nunun•o legal, V::UJ·se 
proceder ás vohçfus das materia.s·constaotea 
da ordem do di:l. e das quo sa acham sobre 
a mesa.. · 

Peço ao.~ Sr8. · Deputados que occupem os 
seus Jogares. (Pat1sa.} 

Va.e-se votar o requerimento do Sr. Depu
tado Oliveira. Va.lla.1ão, offerecido na sessão 
de hoje, cujo theor é o seguinte: 

cindico que a Mesa. da Cama.ra convide a 
do Sen~do a nomear uma Commi,;sã.o Mixb, 
afim de, revendo a Iegi$laçâo vigente sobro 
o montepio dos funcciona.ri:>~ federa.es, civis 
e militares, propôr,com urgencia, as medirias 

. .que parecel'em ::t.cel'ta.das, no sontido de, ro· 
formando as bases de tal instituição, dar-lhe 
a insta.bilida.d.e de que ceraoe, alli viando 
tanto quanto poilSivol os encargos do The
sauro.» 

Eni segu1da. é posto a votos e a.pprovado o 
referido requerimento do Sr; Oliveira. Va.l
ladiio, 

E' anouneia.da. a. continuação ela. votar.ão 
do projecto n. 165, de 1902, mandando con
tar aos offtciae; da. armada, como tempo de 
serviço, par& o etreito da. reforma.. o em que 
pertenceram a.o extíncto Collegio Naval ou 
o em que frequenta.ro.m o cut'SO de prepara: 
1orioii annexo ·á E~cola. Naval, com pa.recel' 
fa.voravel da Com missão de Marinha. e Guerra. 
(.2" d isc US:l..'i O). 

O Sr. Carlos Cavaleanli (para 
encaminl11.tr a. votação)(·)- Sr. P1•esidente, 
pedi a palavra para, enca.minha.r a votação 
àe3te projecto, fa.zendo ligeiras ponderações 
que, estou convencido, callarão no animo es-

. clarecido da. Ca.ma.ra dos Deputaios. 
. 'Este prvjecto, Sr. Presldent.e, não é mais 
do que um movlmonto da equida.da feito em 
favor dos officiaes da arma.da. nacional. 

0 SR.. GERMANO HASSLOCHER-Não apoiado. 
O al.uuino da. Escola. Militar que é repro
va4o v'a.i p:.~.ra as fileiras como soldado o o 
a,lumno da. F.~cola Naval, quando é repro-

produzir as consi1hro~çiio~ Qll:l t-lnho om vista 
!'u.zet•, afim do e.d .:weccr fi. Ca.mar;~ !los Depu
tados. 

O SR.. P stES!DE:'\TE - Não mo dÚ;igi osp:.~~ 
cia.lmen~e a V. Ex. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTi-E' bem ver· 
da.de o,..quo disse o nobt•e Depu!Jhlo pelo Rio 
Grande dt) Sul; m1s ta.mbam S. E:t . não pôde 
doscon'ilccor que o:~ officiaes do exercito que 
passaram pela Escola. de Apr.mdizes Ar ti
lhciroa, pela Escola. de Sargentos e pelo Col· 
legio Militar, todos cllo ; contam esta tempJ 
de sarviç:) p3.m, \> cft'dit~ da reforma; o 
mesmo os ofllciae• de marinha que pa.ssaram 
pelo cihdo Collegio Mili~w. fonte oommum 
dos offtcia.es da a.rrn ldct o dos do exercit;, 
contam os dJus ultimos anuos do collegio 
quando tacm approvações distinctas. 

01•a, Sr . Pro>identa, os antigos.nã.~ sai si 
c.>m 1•azão ou som clla, rop;•esenta.ra.m a. Jtls~ 
t!ça. da olhos vowlados, para. significar que 
deve ser lrua.l pa.ra. todos ; a justiça. que 
distingue, qua on,orgt.~. não pode deixar ·de 
ser o3trn.biea, sopa.ra.n.Jo em duns cla.sses · os 
que toem o.~ mo1mos dlroltos, esclarecendo 
os quo fica.m dn um lado, c dr. i:tando na som· 
bra. aos q uc so acham do lttdo oppos to. 

Justiça nast..u condições nã') é nom pode 
sor reeta., não deve pot• ta.nto abrig,\~so na 
i::am:..ra. do3 Ooputadoli. 

O projecto, Sr. Presidcmto, consubsta.ncia 
uma. disposição de pe1•foita eqnidailc em 
favor dos officiaes da. arma.da. 

Djzem os nobre.~ Deputados que si e:dstem 
dispo.siçõas,em favor dos officia.cs do ox.e1•ci to 
olla.:> são impos ta,s. . 

Então seria, o ClSJ de revogarmos toda a 
legislação militar, desle o tempo da mono.r
chia ate hoje, afim de que pudc.ssemos equi· 
pa.ra1• em direitos todos os officia.~s tlnto do 
oxol·clto como da armada; mas não pode•· h
mos fazer tal pol'que seria tal pt•ocajimen to 
uma. diminuição de direitos que é sempre 
odiosa. · 

As3im. o que podemos c devemos fazer ~ 
Estender a.o~ mo.>ma.!l v :t 1t{l,gans de que go

zam os olllciaoli do o~orcito. o até alguns da 
armada que pasia.l'am pJlo C<tllegiu Militar, 
a esses quo hoje constituam a unica exce
PQ<i.o. 
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Et·~t isto qnc Cll devht dizer, para esclarc- 3:, Srs. Deputados, Total, 102 Sr~. Depu. 
cor a Camat';t: c~tou bem certo de qno oll:t ta los. 
Sitber<L fttzct· jus~içu.. (JIHilo liem; mnito l!e;n,) 

O Sr. GerJQa:tl.O Ilassloche1· 
(p,m:t encam:·rlhar à vol<!rc7o}-Sr. Presidente, 
cu devo co maçar dizonlo a V. E". que te· 
nho dous olltus, mas, mesmo foclmndo um, 
énKe gv tão bom eomo si tivcs~o os dou.-; 
abe1•tos ( Risc1do.s . ) 

O mau illustro collega,oncaminhaotlo a vo
tação, collocou a quc.,tã'l no terreno da equi
dade, torreoo do qual ni\o me afastarei pi11'it 
mo;tt•ur a profunda differcnça que ha. entl'o 
os alumnos da. E$cola. Militar c os a.lnmnos 
da E~cola. da :Marinha.. 

A situação, Sr. Presidente, pJdo ser de fi·· 
nida em um exemplo que vou figurar: n 
alumno da. Escola Militar ê um soldado quo 
a. todo o momento, desde o instante que <t 
Pa.tria reclame seus serviços, está. sujeito a 
deixar o SJU curso e a. ir para as ftloil•as SOL' 
soldado comb:1tente; nas mesmas condições 
não so acha. o a.lumno da. Escola. de Marinha, 
que 6 simplesmente um candidato ao oficia· 
la.to, porquanto, na marinha, como já. um;~ 
vez ponderou o i ILustre collega. Sr. Bar
bosa Lima., não é possível quo um ma.ri· 
nheiro saia das tilcit·ad para o officialato, a'> 
passo que no e.~ercito o soldado, pot· mais 
obscuro quo seja, uma vez conseguindo ma
trlcul!U'•SO om uma oscola, pode obter cs•J. 
va.ntagom. 

Ao o.lumno da Escola Militai', antes de 
ontra.r para. a. es~ola, é ll!'eciso ser soldado ; 
na. Marinha. não so d;1 isto. 

O n.lnmno 1la Escola Militl1' ro·n•ovado, 
jubila.tlo, nã.o podendo mais conl.in'uar ~eu 
curso, vai sOl' solda.do das fileiras do cxer · 
cito, don:lo ~ó pôde sahir med.la.nte exame du 
sa.ude, ao pa.sso que o alumno da Escola de 
.Marinh.a. reprovado, jubilado, abandona o 
serviço militar, segue outu qualquer car
reira, não é obl'iga.lo a ir para. bordo dtJ 
q11alquo1' navio prestar os serviços que os 
alumno~ da. l!:scola. Militar vã.o pt•estw nos 
quarteis. 

Nes~as condiçõas, não posso admittir que 
so 1lcnm iguacs direito~ a qu;m não tem 
iguaes obl•ign.çõcs. 

Por isso voto contra o projacto. ( .lpoiados , 
mttitú bem !) · 

Procodondo-se á votação do art. 1" do p,·o
jecto n, 165, de 1902, mandando contu.r aos 
otflciaes do. a.rmada, como tempo de serviço, 
pa.t•a o atreito da. reforma, o em qua perten
ceram ao nx:tincto Collegio Naval ou o em 
quo fi•eqnenta.t·a.m o out'S'J de prcpara.tariod 
unnexo á Escola Naval, com pal'eclw Cavo· 
ravol dll. Commis~ão de ~brinha o Gu3rra, 
veriftca-se ter~m vot.a.rlo a fa.vor B7 e contra 

v.-.1. m 

0 sr=, I:. .resillell te~Nio hit rl ll lll:ll'O, 

Va.o-so pl'OcGdm• ;i, clla.m~r.h~ . 

Pl•ocelendo·se iJ. cham:\ •.la, vorifica.-se t o
ro.n-sc ausontada os Srs. Virgilio ill'igido, 
Art·oxclla,s G:J.lYão, Marcoliuo Moura, El'ic:u 
Co.:lho, Henrique BorgC'S, Carlos Teixeira 
Bnnrlio, Aqnino Ribci t•o , Henedic 'o do Souzn. 
e 1 Jiogo l~or tun<t, 

O ~r. Pre,..i(lente-H.espondct•:tm '6. 
'c h ~mada. 111 Sr.~. Deptltados. 

Vae-so proscgu:r nas vot:1ções. 
;~m seguida. é de novo posto a. votos o 

rt.rt. [o do projecto n. lü5, de 1902, m·m
dau1lo contat• aos officia.os d~~ a.rm:>oda, c.>mo 
tOI!lJ)o de servico, pa.ra. o clrt3i to da. rero t•ma., 
o nm que pertenceram ao o.t~i ncto Collegiu 
Na.v.;l ou o em que l'requenta.t·am o cnt·so r.lo 
prupara.tol'ios annexo ú. Escola Naval, com 
p:t:.'ecor foYOl'<Wel d:.1 CJmmissã.~ dt' Mal'inha. 
e Uuepra.,verificamlo-so terem vo~a.do a fa vor 
67 St·s.DeputXdos o con ~ra 38; t•)tJ.l , 105 . 

•O !ilo1•. Pa•elili<le:nte- Não lta nu. 
mero. 

Vac·se Pl'oceder a. nova chamada.. 
Procadond.o-so :i. clta.m acla, vel'ifica-se te

rom-se ausentado os Srs. '.Yalft•edo Leal, 
Ep<t:mínond'ts Gracindo, Augusto de Freitas, 
lu·l'ox.c!las Gal.vã.o, Mti l'Colino Moura, Hen~ 
l'ique Oorgo.~ , Franci~co Veiga., Candülo H.o
tlrlgues, Azcvouo 1\·lar.1ues o Diogo l~ol'Luna . 

-a 81·. P.residente- Re;~pontloNm 
á. t;ba,ma.da 118 Srs. Depu tados. (f>ccusa , ) 

Vac-so .procoguir na votação • 
Comparecem ainda os Srs. Antonio Bastos , 

Luiz Domiugues, Alfonso Co3 ta., Jo5.o Vieira, 
MLn·eira. Alves, Castt•o Hebnllo , Ponido Filh:) 
e myzcll Guilhut'!Ull. 

ErP segui7la (í posto a v uto.l o approvauo 
em 2' discu:;sã.o o ~oguinte ar G L o do 

PRO.mCTO 

N. JG5- 1902 

O Congresso Nacional dec••et:.~.: 

.-\l't. 1,0 Aos offioiaes da ::u•mada que pct•· 
tencaram ao extiacto Cotlogio Nava l ou que 
f'rq_uent:wam o curso tl e pt·eplratol'ios. a.n
ne.~u ü E8cola Naval, com pt·aç:J. de as piran
tes , sez•â com:puhdo, p •.ra. o. o!Teito da. re
fol"ma. , ess~ tempo tle sct•nço, desde qu(l 

1\ 
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tenham tido aproveihmento em ta.cs cs la.
bolecimentos de instrucção milHl\r. 

Sa.nto.J, Luiz Domingucs. Rodrigues Feraan 
úes, Christino Cruz, Raymuntlo Arthul·, 
Anisio do Abreu, Bezerr-il l~on tenelle. TllJ-

0 Sr. Germano I ·•assloche1.• m:1.z Accloly, Virgilio i3rigido, Joã o Lopes, 
(peta ordem) requer vel'itlcaç:w da vutaçfw . EuuarJo Stu1lu.rt, Sergio Saboia; Gonçalo 
· Procedendo-se á verificação, reconhece·s3 S outo, Tn.var,:s de Lyra, Etoy de Souz t, 

terem votado a favor G6 Srs. Dcput:\dos, e Fonscc:t e Silva, Pm·eim Reis, P•~nlit e 
conLN 40. Total 106. Silva, Walrredo Lc:tt, 'l'oixoira de Sá. Af-

·Em seguida. é post'J a votos e appt•ovado fonso Costa, Celso tle Souza, Jos~ Marcellino, 
oro 2• disc1•ssão o seguinte Moreira Alves, Julio de Mello, Angelo Neto, 
· Art. 2. 0 Revo);am-se as diJ}Osições em Rodrigues Dvt•ia.. Oliveira Valladiio, Leove
coutrario. gi l<lo J:o'ilguoif'(I.S. C:t.Strv Rebcll l), Tosta., 

E' annunciada a vo tação ri o p rojecto n. BA, Bule i o \"itln lt:l, J~ugouio Tout·inlw, Ver~no 
do 1 90:~. concedendo á Sociedade OpOI'aria. llo de Aln•eu, Augusto uo I?rc.t<tS, l!:dua.t•do Ra
S. José, em Ouro Preto, pa1•a manutenção mos , Par<>nhos Montonegro, Ro!lr·igues Sal-

. do su as u.ulas e cur~o:;, o uso do pt•oprio na- d·tnha, Hore:.lla rto Sti, Mello Mattos, Au
clooal onde funcciunou a Dolcgacia. Fiscal, e gusto rle Va.:;concollo:;, João BaJ> ~isl.a.. Silva 
dando outras tJrovidonci:LS, com o pa 1•ocor Castro. Louren<:.o Baptista. Lnurindo Pitta., 
da. Commissão de Orçamento ( t" uiscu.;são) , Julio Santos, Cr uvollo C:~-ra.lc .nti. Maudcio 

d:l .\lvoou, Carlos Toixt!ll'a. Hranrlã.o. Fra.n
Em seguida. é posto a. votos . o a.ppt•ovado cisco Vcig.\, Vil•iato 1\1 <\SC ttronln~, E:>tevam 

e m 1• díscu~siio o seguin te Lubo, Bernardo Munte;ro, ,In~~ Bonifu.cío, 
.Joã.o Laiz, Gast.:io da Cunha, Ribeh•o J ttn
qucira, AstJiph•l. Dutm, Pcn .1lo Filho, 
An tho t·o no tolho, Cat·noit•o t!e Rozondo, 
l!uono do Paivél., 1\d :~lborto Fct•t•az, neroar· 
llos un Fn.ria, Antonio Z"carin.s, Lamounior 
Oo!lol't•cdo, llon t•iq uc Sa.llcs, G;1millo Soar!.\~ 
Filho, Ca.logorus, ::labino Bu.t•roso, Linrlolpho 
Caota.no, Pu.dun. Rozcnne, Galeão Ca.t•valhl-1, 
Jesuloo C:.t1·doso, Bernar•lo do Campos, DJ· 
mingues do Castro, Ft•ancisco Romeiro, Va
lois do Castro, Rebottças de Cat•va.lho, Co.lta. 
.runior, Furnamlo Preste.~ . Am:.t.ral Cesn.r, 
Forreil'B. Bt•nga, Miranda. Chaves, .Josl! Lobo, 
P;~ulil)o CaJ·!os, Francisco Mu.lta., Cnndido 
Rod1•igues, HePmcnegíldo do Moraos Filho, 
Joaquim Tei~oira Brandão, Bernardo Anto
nio, Benedicto do Souza., Linuolpho Set•ra, 
Alencar Guimarães, La.menlla Lins, l"ra.n
oisco Tolentino, Germano Ho~locher o An
gelo Pinheiro (103) . 

PIWJEC1'0 

N. 8 A- 1903 

O Coagt•csso Nacional dr.creta: 
AI•t. 1.° Fiea. concedjdo 1i. Sociedade Ope· 

raria. do S. José, em Ouro Pretu, ].O.l'a. ma.· 
nutenção de suas aul<ts .e cursos, o LlSO do 
proprio ·naciona.l ondo funccionou a Dolo-

. ga~xa. F isca!. 
Pa ragrapho unico. Essa · concns.fío so tor· 

narll. olfoc~iva desde já. o du rará. emquan~o 
existir :L mencionada associaç .o, com os seus 
fins nctua.es. 

Art. 2. 0 Revoga,m-se a.s disposições em 
coa tt>ario. 

E' annuncia.da. a. vota.Qã.o do projeeto n. 3, 
de 1903, reorganizando o Montepio dos Func· 
clonarios Civis da. União, pPajeJto iniciado 
na Camara dos Deputa.d<.B, ao qua.l o Sr. 
Presidente da RepubHc ~ negou sancção (di ~· 
cussõ.o unica) . 

. O S1•. Presidente-A, este pro
jacto o Sr. Presidente da Rcpublica oppoz o 
veto constitucional. 

A vot,\ção é nominal; Yota-se o projecto: os 
Srs; Deputados que o sustootwem, rejei· 
ta.ndo o veto, dirão- sim, e os sonho· 
ros que o recu..arem, accoitando o ueto, 
dirão-não, 

Va.e-se Pl'ocec.ll'r á chamada. 

Procedendo se á vota~.ão nominal, l'espon
lie_m _ nao, · isto~. não approvam o projeto e 
a.cceJtam o veto, os Srs. Sá. PJixoto, ICnó~~ 
Ma.rti~s, Aurelio Amorim, Passos Miranda, 
Rogorw do Miraoda, Antonio-Bast.os, Urba.n~ 

Re~pondom sim , isto e, appt•ovam o pro· 
jec&o e recusam o 1lcl o, os Srs. l~rico Coelho, 
Oarlos Cavo.:ca.a\i, Paula Ramos, AbJou Ba· 
p Lista, Soares dos Santos, Juvent~.l Mullor e 
Vespasiano do Albuquorquo (7). _ 

O Sr. Presidente -O projocto 
rol rejoit<~.dopor 103 coutr<J. 7voto~. Vac-so 
official' ao SenfLuo. 

O Sr•. Cnlogeras (pel a ordem) 
Sr. Presidente, foi votado som. altoea.ção o 
pr-c.jecto n . 8 A, dosto anuo, e eu rcquoit•o O. 
V; K~ . que consulto a Camara si consonto 
na dlsponst~ do inte••stício par/1 quo esse pro
jacto figut' e na. ordem do dia de t~manh ·,. 

Consultada. a C:1.rnar a , 6 con::cdida. a dis· 
pensa. po.i ida. 
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E' posto a vottJS o appl'ov;ulo um :l' di.s · 
cusno e enviado ;t Commls, ã.o lln Rodacr;fw 
o seguinte 

l'ROJ ECTO 

N. 02-1903 

O Con g-rcs~o Nacional dccr·eb: 

Art. 1.• Fica o Podot• Exocuti\·o antori· 
zado a abrir a.o Ministerio ria .lustka. e 
Megocios In teriotes o credito especial dLl 
50:1){10$, p twa auxilütr a. commissão iocum
bidade organizar o Terc<:lit'O Congrcs.,;o Seien· 
tifico Latino Americano, n<.~. insLallaçã.o e or· 
ganização do dtto Cong1·esso, na reunião que 
1em tiO effectuar nesta cid:tdc,om G do u.gosto 
de 1005. 

§ I. Este auxilio srml prestado por par· 
cellas, a. juizo do.Governo. á. medida que se 
forem estp.s tornando neces~arias, 

Art. 2.• E' facultado o porto gt•atuito 
para a cot•respondencia tanto postal como 
telegr:t.phica. do m osmo Congresso, o bem 
assim serão mandados impt•iudr, tambem 
gratuitamente, na. Improosa. Nacional os rc· 
specti vos tra.flnlhos. 

Art. 3. • Ravogam·se as dispu~i~:õus em 
contrario . 

E' annuociada a. vot<wão do projecto nu. 
m ero 295, de 1902, a.utoPizando o Podet' Exe
cutivo a reverter ao serviço activo da arnm
da.,no pooto de cootra-almiraote,scrn pt•ojui
zodo quaut•o c sem direito a 'indcmnização 
alguma, o contra-almlt•a.nte reformado Eu
zebio de Paiva Legcy. ( 2• discussão, ) 

O Sr. Paula. Hatnos (pela orrlc:m) 
-Desejava, Sr. Prcsídontc, pa.ro. dar o meu 
voto com segurança, por<l uc V. Ex. c a 
Ca~a s:.~bem que sou sempre infenso <t esdas 
reversões, que a Commissão de Marinhtt e 
Guerrn. me informa.sse si essJ offlcia l, na 
data da sua reforma, já. era conka.·alroi
rantc. 

O Sa. GEitMANo HASSLQCI!ER.- Não era.. 

O Srt. l'At ' J.A UA~ro~- '.\ li11ln pergun ta, 
pot•t!m. nã. .. ··~t:', pr<Jjnd ica.la n tlc·aüo s;~
IJt'l' ::>i. ll:t rla 1.a em •liiC se t•et'ui 'Jllou. uc<lupa.· 
v;~ es~ú oflicial " posr.u dll eont t':J.·:dmiran tc 
Ull tlo C<~JlÍU"iu de lllü.L' r• gtH~I'l'<.l . 

o sa~. 1=>1•esideu.te -Devo i11!ot•mar 
á. Cam:u'<L que o paroCJI' ua Commissno d.l 
Marinha e Guerra. está usiignado pelos St·~. 
Alves H<lrbosa, como prcsidcnto, Albuquet'· 
que :Sot•ejo, como relator, o Su<u·os dos 
Sa.n tos, vencido. 

O Sr. So:u"e!!l (lo~ S:ua tos -
Sr. P t·csidt.lnte, cumpre-me 1hr <LS oxplic(t· 
çõo~ pelidas pelo honrado Dcpntatlo de Hanta 
Cathar·ina., o o f<tr~'o con~trangid:unenttt, na. 
qliu.!idade de mcmb:·o da. Cummissão de Mn.· 
rinha o Gttm·ra., pot•qtw, como V. Kt. acaba 
de u.nnunciar á. Cttmara, asstgnei \'oncido o 
})arecot• dado poh Commissão. 

E a razão dessCJ meu voto •1 quo peSa.· 
t'am c ainil;~ pc~<Lm om num cspit·if;o I1S 
conclusões a que clwgou ;~ hum·:~tla Com· 
mis.'>ão üe Mar·inha. c Gurrra, mantl;wrlu ro· 
vet'l.l!r ·á arHividatle o contra-almira.n~o ro
f'ormauo Eutcbío rle Pai v ;\ Lc~;cy . 

Es.las iofot•mar:õcs ou posso dul-as,affirmando 
qu(j o contra.-almi•·an te consegrtiu este posto 
como oiHcinl roful'ma.do, e 11ue na activida.llo 
erfl. capitão do ma. t• e guerra, ob t.Oitd,, a.s 
vantagens do general unicamente corno con· 
sequoncia da t·eforma. 

Em tacscondições, cu não podia. dae o roeu 
voto ou. miolm assignu.turu. a esse parecer, 
porque viria confirmar uma. promoção alle· 
gad:t. hu. pouco pelo nobre Doptttildo de Santa 
Catharina.. 

Em 1odo o caso, nã.o venho infirmar o pa
recer; mostro unicamente o ' modo por quo 
conduzi-me no seu so~o da. Commiscião. 

TCnho dito. 
Em s11~uida é po~to a votos e rcjeit.ado 

em 2a discussão o artig-o unico do projccto 
n . 385, · rlo 1903, u.uliol'izu.ndi.l o Pouer Exo
cut;.vo a. rovertcr ao ser viço activo da. ar
ro:.ula, no posto de contra. ·a.lmirante, ~em 

O Sa. PAU LA RAMOS- Si não era, como projuizo uo quadro e sem direito a indomnl
me re.~poode, a reve 1·~ão importa em uma sacãu :ilguma, o contra.-almirantc rerurmado 
promoção feita pelo Poder Legislativo o orn Euzebio de P11i vu. Legey. 
taes condições não posso dar o meu voto fa.· E' considerada. prejudicu.;ln. a emenda oft'o· 
vora.vel ao projecto.. . rocida. pel•> St•. Ba.t'bo.;a I.imt\. 

Em todo o caso aguaruo qualquer lnror-
mar:.ão do alguns dos momht•os da ·commlsslí.o O Sr. Studa:r.·t (pc!la ordem) requer 
do Murioba. t' Guer1·a. vodflcuçiLo da votação . 

o SR. PrmsJDENTE- DCJVO informar ao Feita a, verificação reconhece so fili O vo· 
U.Jbt•c Deputa.do que ha. uma emenda do Sr. ta.t':.t.lll a. l'u.vor 17 Srs. De;JUtttdos o contr·a. 07, 
Barl)osn Lima. assim redigida. (tO) tottLl, 114. O pro,jccto foi rojoitatlo . 
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E' posto a votos e a.pprovado om discusoão • Snuza Br.>andão c Ped~o de Almcid:~ Maga
unica o enviado á Com missão de Redacçãu, lhãcs c de cust:J.S do proccs.;o dcvilhs ao pri
o seguinte meiro, na acçã.o que intentou contr<.~. a União, 

PRo.mc•ro 

N, 73- 1903 

O Congresso Nacional t•csol vo : 
LL·tigo nnico. Fica•o PcJer Executivo au

tot•ind o a prorogar por um a.nno, com di
reito ao ordenado, a. licença conceditla aD 
Dr. Alt'reih Mm·eira de Bat'l·o~ Oliveira, 
I.ima., lente catltedt•a,tico dtt Faculdade de 
Direi to de S. Ptlulo, pa,ra trata.t• tio sua samle 
onde lha convier ; revogadas as disposlçiies 
em contra.t·io. 
. E' posto a votos e 1Lpprovado em disco~são 

unica. e onviado á. Cornmissão tlo Rodacção o 
seguinto 

l'RO.JEC'l'O 

N. 18 C- 1903 

que foi condemnada; fazend o as nceessarias 
opcr:tções c revogadas as disposições em cou
Lrario. 

Sllla da~ co:nmissões, 24 do julho do 1903 . 
-Domin.r~os Guim.ar(ics~ - Jlermenegildo d i) 

~O .. (!CS .-Virialo Jiascm·cnlw s. 

Vã.o a, impl'irni r os seguintes 

PROJE:CTOS 

N, 43 A- 19J3 

l/clel'mina que nao .~cja applicado aos l c!'I'Cnos 
' ou JH'oJll'ios mttnicipae.~ qtt tJ !'c.wlla!'tWt du 
·• JOl11'a ou ea:cessos ,tu!Jre os alinhamentos diJ 

!'Ua,(, avenidas, p1·aças, ttlc,, o düposilicm 
do a1·r.. 15, !:j 8°, I'Oil!'a a, da liJi n. 85, de 
20 de sekmlll'o rlc 1892 ; com 1JC1YCce!' c 
substituli~'9 da Commiu<to de ÇonsWuiç<To, 
Lcgislaçtlo e Justira 

O Congrosso Nacional decreta • A Commissão de Conatituíção, Legisfação 
Art. I, o o Governo animara a croaçito do e Justiça, ao estudar o projccto n. 43, r1e 

tiro naciona.l,iostituindo pt•emios pecuniarios 1903, dos illli~tl'CS Deputados pelo Dis~I·icto 
e medalhas de d!stincçiio pal'a sot•cm confe- Federal Augusto de_ Vasconcel los ~ outro~, 
ridos annualmente om concurso solemno aos propondo a. ll~rogaçao do art. lo, § B•, 
·melhor.s a1.it•atlor~s. tloduzindo-sv oppo~~u-J Iettra. :·da lm n. 85, de 20. uo ~etombro 
namen'.e da nwba. _ Instrucçã.o Milit<~r- de 189.~, mconh~ceu. a. convrmren~ut rl.o fm·
do orca.mento do Ministerio da. Guei•ra a mulr~r um substttutlvo a esse proJocto . 
i.mportancia. que for nccesso.ria á l'ea1izaÇão Além da medida sa.lubr o necessa.t>ia pl'O· 
dessc scrviQo. posta pelo alludido projecto, outras ha a 

aúoptm• em bem d1. a.dministraç,ão muni
ArG. 2. o Revogam-su as disposições em cir:J.I. Molllor será, portanto, onfoixai-M, 

cont1•ario. conw faz o substitutivo, em um só t~do . 

V~e a lmprlmir a segulnto 

REOACÇÃO 

N', 119 - 1903 

Reclaoçtto final elo pr~jcrto n. 80, de 1902, 
que autori:a o Pre3iclente da Repuúlica a 
abri'f' ao /11-:'niste rio da Justiça e Negocio• 
Interio!·cs o Cl'cdito cmt1·aord~w:wío da quan
tia de 1;180$$76, para pagamento de yrati• 
{icaçues ao• lentes da Faculdade de N edicina 
do Rio de Janeiro D'f'.~, Aurtusto de Souza 
B1•andao c Pec:lJ'O de Almeida Magalh!íes 

O Congresso Nacional rosolve: 

Artigo unicJ . Fica o Presidente 'la. Repu· 
blica auto1•izado a abril• ao Ministet•io tl:\ 
Justiça. o Negocias Interlo1•es o ct•edita ex
traor.Jinal•io dt~ 1: 180$676. pam pagamento do 
gratitlca.ções a.os lont9S da. Faculda(te de Mo
dicina do Rio do Janeiro Dl·~ . Aug-usto de 

Depois de ouvir legítimos repl'esonta.ntcs 
da Municipalidade c do Districto Fodora.l, c do 
coohecor factos q1~o roprssontam io.supera
veis anoma.Iias s·tnccionatbs por textos or[l 
vigentes, esta Cummi.~-~ã.o olallo!'OU o seu tra
balho, para. o qual pede a a.pprovaçií.o d<t 
Cama.Pa dog Depttt:.tdos. 

Ha nolle regras do int 11itiv:1 convoniencin, 
que de ha. muHo d!Wiam éxiotir. Out1·as h.'l. 
que indiôpcnsavois se tm·na.m d'·ora em 
diante, ma.xilnõ em faco da~ obras u1.ilis . 
simas e inn.dhvois pt•ojectadas, algumas om 
franco andamento. 

Llgcit•amente po.S;>a a. Coromi~são a eln~i
dar as principaes l'egras do subst itutivo. 

« Art. 1." E' exprossamento vad,ldo ao 
Consetho Municipa.[ inserir nos orçamentos 
quaosqnrr dispositivo:> não ref<Jrent.es :1 fixa
ção da dospnza, c (la, rocuit'l. o :'t arroa:trt.a.ç[j 
dost:\ ,)) 

Disposição esta quo devm•:1 a,compu.nh:w 
sompl'll o sempre os ostatutJs tle qun.lqum• 
<ll!ll'pora.çãologi;;l:tti.va on " 'lmini strMivu., Jto-
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pote o principio elcmentat·llc qno Ol'çamt•n to 
é orçamento . E, ~o lJI't! l.udo, nvit:~ !lo lhtuJ·v 
perigosa~ ir••ogui:L :íd:\df'~ t!ll·• o pas-.udo 1'0-
velou. Ass:m J.~ so lta. <locroi.i~d o em .cr~w!.ts 
de orçamentos nmnicira~s . c do mo<lo rigo 
rosamente oht•igatJl'io, ob:·as d r, alto Yalor, 
incuovcnicntc3 e prcjudiciacs. De moJ.o qu 3 
o Prcf'oito se tom encontrado na. b\'l'ivol 
con tingcncía de vetar toda. n. lei de meios. o 
quo scrin. um grande c;;torvo :1 vida muni
cipal, on Je executar o monstruofio appeo.
dice! ImpediL' ~cmolhante perigo ú gr:ln ,e 
scrvir:o publico, tan to mais que neulwma 
vantagem ou nccessidado ha. em lo)!islu.t• nos 
orçamento; sobro asslliOJ)~os qn\1 lhe nã.o 
dizem respeito. 

«Pat·a.gt'(\pllu unico- ·o augrnento ou a 
oiruinuiç5.o <lo vencimonto~ nu. Cl'mt<;ã.o ou a 
mppro&•ão de ompr<'gos serão fe ito.< nwtli
ante propo.si~ litnJamon tatlu IIOI' p:LI•to úu 
P'I·ctci to.>> · 

.li 11 lei do ~a tlc tiM.ombro <lc 1~08 coll8i
~n<Wê.!o o principio l'unda.menhl d~sta dispo
sição ; m ·ts, rcl'erin io-sJ a.potw . .c; ils !ois ot•ç:l
menta.rias. Dizia. a.qnella ld quo nos orça
mentos o Conselho só poderia. legislar ácol'mt 
dos referidos "11Svs sob pr.>post~ do Pro
feito. Convém, cntreto.nto, o.mpliM• a rogn1.. 

Prefeito é sem contestação a autoridade 
municipal quo mnis adminish•a. o executa.; 
que, em contacto direoto com o l'uncciona.lis
mo,pódo melhor conhecer lho asuocossidades, 
os exces;os o as deticiencia.s. A ello, pois, 
deve sempre callcr a. rosponsa.biltda.dc das 
·proposta.s de modíficaçõc.~ . 

«Art . 2.o Fica. supprimiua a. pala.vm «es
))eciaeS1>, assim como ficam substituídas a.s 
palavras cpara. Cê~Sos urgontes e impre
vidtos na ausencia ao Cooselhm,, do § 12, 
art. 15 da lei n. 85, de 20 do sot~mbro de 
1892, pelas seguintes : «Sempre qno o Con
sdhó entondcr conveniente.» 

A ld. ()l'ganic<t eitad<~ <.liSIJÜU , no 'td; . 15, 
§ 12: . .:Ao Conscl!JJ iueumbc conl'el'i r u.til'í
l>uições espüci:~es ao P1·0feito pa.1•a casos ut·
gontes e impt•evistos n'l. ailsencia do Co:.n-
solho. » · . 

Ora., a.ttrilmíções «e.>peciaes~ ú expressão 
in!lxplieavol, que diz tudo e não tl!z nada, o 
poP vczc3 inconveniente, o semp·rc despida. do 
technica. 

Qna"-" Rão (1&.<:.18 :tLtl'ibniç(il\:< <'.<Jit"'Ít'C-~ ~ 
Ondn eUI!vntt•al-M i.:txativnment.J r N:lo ;~,s 
ha..· DJp011do exclusivamente do Conscll1o C:)· 

.pccíftca.l-as, ao conferir poderes ao Prefeito. 
Po:·tanto, é inutU e perigosa a. p~~ohwl'a 

«especiaes.. 
O que se quer é ua.r ao Cons ·~llto a. f .cul· 

dade do delegar a s suas att.ribniçõcs ao Pre
feito, sempre qunju lgaJ• as>im lncratiYo 110 
StW '!ÍÇil . . 

Jg-nal c•Jmmcnj,:u•io s 11 applica, oviuentc· 
nwn te. ilO;i t;tcs caso.• tll'[tenles <J i-.nprevíslos 
H<l<!ttSencta elo Con.<dhcl, 

A tlollni1,:ão desses c:~os dependo cxclnsiw 
vamentc do Consolilu. 

W at6 i t'risorü a ide! a rlo:; ca.w~ «im p!'cw 
vistos~ ! Confurir poderes para. ct~sos . .. im
previstos ! . . . 1!: n<t <l~<$<J11Ci'~ do "Conselho 
oã,;; deixa do ol1'et'OCOl' tlilllculda.<les de inte:
preta<:ão ... 
«Ar~. 3~. Além <hs a.ttrluuições confuridas 

ao Prefeito pela legi;laç:ão om vigor, com-
pete-lho mais : . 

a ) ~xpcdil' regulamentos para. execução 
o.,,s tlelibcraçücs do Conselho c dos serviços 
municipaos. » 

Rcgui<Lmcnta•• resoluções das co1•porações 
qlm dclibcra.m c regular os set·v i~.r-~ crea.dos 
é, não ha nega.r, funcção <.lo~ executol'es, tios 
supcl'intcntlun to~. 1los podcrlll! e~ccu ti\·o~.om 
to1la. a tKll'te do munrlo. Convl!m quo <tSsim 
S3Í<~-

EtÜl'Ota.nto, a !ui vigente de 1892,causaodo 
confusões pt•cjndíciao.~ o Lumenta.ndo, sem o 
querer, a ch.iM.na ou o sophisma, dá <~ Con
sollto, mnita vez, a. funcçi\o do ,-egttla,· e de 
,·egulamenta1· 1letcrminados .~ervícos. Assim, 
no al'L 15 § !(); « Cd~abolecer c rogul~r o 
serviç-o da a.ssistoncia publica »; no § l7 «cs
ta.liolccm• o rcgula.J.• a instruccão»; no § 20 
«creal' c regulat· todos os serviços t•eferentes 
a casas úe banhos o lavanderias •. • »; no§ 27 
regulamentar o serviço tolephonico e teLe·. 
gmphico de naturcz:1. municipal ; e outros 
muitos ! Esse modo de dizer tom causado 
serios emba.Pa.ços c contlicios de attl'íbui· 
ções. 

« b) Determinar a. roalízac;.ão de obras de 
reconhecida oocossidade, tlc:Jde que h:~ja par~ 
ell11.s credito no orçamento.» 

E' outra funcçã.o do Podor Executivo, com 
a rcstl'iCI;ào apenas uo estar armado do in
dispensavo! ct•cdito . orç:~monbt•io votado 
pelo Con!!d ho. Escuw.do pa.reco uOSI! I!Volvet 
a. theso. 

«c) Ue.:;olver solll'o lL do:Japropria.ção o 
acquísição de iromoveis necossario~ á abor· 
tm•a., roctitlcação e alargamento de praças c 
ruas; con Linuaodo om vigor, para os outros 
ca11os de desa.propria.çii.o, o disposto no a-1• 
tiga 15, § 9• da. lel n. 85, de 1892 .» 

Este § 9o do a.rt.. I fi rl;\ lo i rlc lRO·~ disp.-w. 
qnn a_,) Coosollw incnmuo ;-osnlvllr :1. tl!>..S· 
apropriação em gez·a.l. !lf"s, quando se trata 
de aber~ura, rcctHica.ção de alinhamento~, 
ou alargamento de ruas o praças devtl com
petil• tambem ao Pt•efoito por si só resol· 
ver. São casos cspectu.us, muitas vezes Ul"

genti:>simos; e a. demora. em dcc~dir uma .fa
voravol composição com 1 s Interessados 
pódc redundar em pl'ejuizo pa.ra a Muníci
p!dill:vlu '' p (l,l'a a. dchclo.•JUG ~anto Cl'.J'E>Ce diJ 
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modificações : Os prefei tos são hom 3ns do ~h) DivUil• o territorio do Districto Fe
rcsponsabilidade que bem pJdem, sem riscos, dm•ai om circumscripçõcs qua niio podl?l'ão 
decidil• sí:lbrc esse'l detalll~s de serviços, sem ter menos de dez mil, nem mais de quarenta 
depenuer das posturas ou das impropt' ia- mil ha.tiitantes.» 
ment.e chamadas leis doi! conselhos. E si tal «i) Reclamar do Governo da União bons 
não ~o póde confiar aoil prefeitos melhor que pertençam ao muntcipío.» -
fó1•a supprimil-os, intervindo o Conselho di- <~f) Organiz:tr a estatística municipa~ em 
rectu.mente em to .~os os serviços e os execu- todos os seus ramos.» 
tando ello mesmo, ou os seus antigo:; e fa.- «k) Deliberar sobro a a.cceitação de dou.-
mo:Sos ... tiscaes. ções, l cgatlos, heranças e fidoi-commis:;os, 

« d) Vender ou permutar, iudependente- b3m como s:>br J a respectiva applicaçt1o.» 
· mente de outras formalidu.des, os terrenos São attribuições que pela. lei citada de 
ou predios adrtuirldos ou dcs:\propl'iados que 1892, art. 15 §§ 5, 9, 23, 30, 31, 34, 
não tenham sido aproveitados para. logra- 0 36 competem ao conselho. Mas por sua 
douro publico nas :wenidas, praças onrua,s.)) na.tureza devem competir de preferencia. ao 

E~ta é uma di~posição especiaL á.s obras de Prefeito, com vantageus para 0 serviço 
embellezameuto que estão inL:iadas e plano- -p'ublico. Bem facilmente se comprehende,em 
jadas. relação a cada uma. dellas, o quanto tem de 
. Conforme esb Comi~is~ão .teve occasião dissolvente e mor0 sa sempre prejudicial, ao 

de Yer nos m;1p~as offic1~os, haverá alguma.s andamento dos trabalhos 1nunicipu.es, a a.cç'ão 
vezes. sobras de nnroovms, f~.x.as de terreno~, do conselho no seu mocanismo lento e tar
Propru~dad~s annoxas, que J~" fo~am adqm- donho. 
r1das e terao de o ser pat.:,a. avomdas o alar- E si não quem duvidar vã aproc]ar da 
~amento de ruas c que h~o de ~ca.r fóra da perto, como foz o relator deste parecer, os 

Jmh.a do log_radour.o pubhco. . ca,sos occurrentes, ver os antecedentes, ouvir 
.Ficam, po1s, confinantes com a v1a pu- os pl·aticos. 

bllca. . _ 
1 

- «§ l· 0 As vendas dos immoveis municipacs, 
- > Devem ser vendi4,as; hao c. e o ser forçosa· com excepção .dos referjdos na lcttra d, serão 
.mente. . . . _ . - feitas em hasta publica, préviamente annun-

Ora, -~e de~endosso de resoluçao do Canse- ciada por editaos affixa.dos nos loga.res do 
lho a ahena.ça~ d~ cada u;n de_sses pedaços, costume 0 publicados .. por tres ve~es n ·\t 
algum~ pequemss1mos, e a m~drda que app.a- imprensa com antecedencia de 30 dias pelo 
recesso a · melbo~ opportu~;,dade,_ compre- menos. 
h~nde-so que serta talvez 1mpossi~el neg_o- Fica dispensl.da a formalidade de delibe· 
c~a~-as, · ou com toda. ~ ~erteza serHL preJu· ração em duas sessões annuaas successivas e 
dtc1al a~s cofres munw1pa.~s. . . l)Or dous terços de votos rofel'ida no § So, 

. Repetlmos, ou. o Prl}feito_ deve msptra.r lettra. a do art. 15 da lei de 1892.» 
. confiança para tsso, ou entao melhor fora 
climin a.l· o . . . 

A . que:stão ~ de facilitat~, . a.beeviar o me
lhot•ar o serviço e os interesses d.:t cidade, 

. tão maltratada até agura. . 

. Nem de modo diverso se tem f~ito em 
outros paizes quando emprehendidas obras 
conío _as que, felizmente, embora um. pouco 
tardiam.ent~, ora se pretende na Capital da. 

· Republica .. ·.. .. . , 
_ «e) · o~ganízar a. escriptur_ação, . arreca~ 

· da,çãq ~ , guarda da. recelt ;~, assim como os 
serviços necessarios á execução e fiscalização 

E' a. proposta do proj)eto u. 43, dos Srs. 
A. do VasconceUos e outros. Evidentemente 
exigir duas votações em annos successivos e 
dous terços de votos para resolver a v~nda. 
de immoveis é, realmente, Pl'<>hiNr a venda. 
OU confiar muito p:mco DOS COflS(>ltlos ! .. • 

Dispensa commentarios. o dispositivo que 
propomos regula as formalidades para. as 
vendas amoldando-se, mais ou menos, ao 
processo civil seguido no fôrp, tambem_ de 
accordo com a lettra b; ·do § 81), do a.rt. 15 
da cita.da lei de 1892. · 

dasobras.» "d d · d · fl 
. . «f) Resolver . sobra a próposit~ra., !lesis- §2,o A mú;dcipale a 6 não po era tear a 

~ tencia. e abandono das acções que .interes- de11e1·, po1· qualqt,er titulo, quantias que ella 
.sarem á fazenda munici_pal, bem como ·sobre nll:o possa paga;· ern tr·i-nta ann~s e cu~o ser

. . accordos ou. composições nos termos das leis viço de .fw·os e amorti::ação anmwes s~Ja supe· 
rior à 1·enda de ttrn anno, pro'Ven~ente do ~c ~IlJ. vigor.» . . . . .· . 

«g) R~:;gula.r .~ abertura e. denominJ.ção . de imposto p>·edial. 
r~as, pr~ças , estradas e caminhos, bem como Esta disposição modifica. a do § 7°, lettra. a 

. o respectiv.opoliciamonto, o livre. transito, o do art. 15 . da lei de 1892, nos seguintes 
alinhamentoe o emb<\llez~mento, a ir·rigação, pontos: 
os esgotos pluviae.s, o calçamento c a illumi- 1° ) eleva o prazo maximo de 20 a. 30 
nação.» annos ; 
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2•• ) subst.itue a quinh p:u•t.tl d:t ron•h 
total pela impot•La.rwia. ti<> imp >sw p1·eJial 
om um annu . . 

g a.ssim atLendc melhor á.s con vcnicncias 
e neco3Si(h~des <h a.drninistl'açã.o. 

§ 3. o Fica o T'rc(cito atttOJ· i..zaclo a ?'eo.li· 
zm·. no pai::: ou (ôra dcl/.e, as opc1·ações de 
c1·edito nccessm·ias oJd q~.tati'O milhões cster· 
Unos, p!tra occo1·1·er âs despezas com o sanea-
1fl.ento e embellezammlo da Cap,:tat Federal. 

E' uma autorização obviu.menl;c indisp :m
savel pa.1·a t~s obras que a Capital I'ecla.ma, 
algumas já iniciada'l, como é publico o no
toi•io. Som dinhoit•o serin. humanamente 
impossivol dar um pn.sso do progi'Os~o. 
Tamhem dispensa cornmontarios. 

§ 4.0 • São inclegto111:s Jlrt.ra o ca1•gn de iH
tendente IJIWesqwJI' funccioncwios municiptws. 

E' umn. incumpatibilida.du que so imlJÕe o 
não carece do justiflcação. ' 

Eis, pois, em mpida.s annotaçõos o que 
occorre á Commbsã.o om a. bano do sou sub 
stitutivo abaixo apl'osentado. 

Sab. das Commissõos, 23 de julho de HJ03. 
-Pa-ru.nhos M'onteneg1·o, prosiden te. - A;e
vedo Marques, relator.- Teixei1·a de Sà. -
Hosannah de Oliveita.-1•'. Tolerttino.-Luü. 
Domingues, vencido quanto ao il.l't. 2° .-.tt. 
Pinheiro. 

. SUDSTITU'l'IVO 

O Congresso Nacional docretu, : 
Àrt. 1°. E' exp1•essamente vedado ao Con

selho Municipal inserir nos seus orçamentos 
quaesquei· di:;positivos não refêrentes á lixa.
ção da despcza. e da receita e á arrecadação 
desta. · 

Paragrapho unico. O augmento ou a. di
minuição de vencimentos e a cre~tção ou a 
suppressão de empreg-os serão feitos median· 
te propost:l fundamentada~ por parte do 
Prefeito. . 

Ar.t. 2.° Fica. supprimida a palavra -
. especiaes-assim como ficam subsütuidas as 
palavras-para casos urgentes e imp1·evistos 
na ausencia do conselho-do § 12 do art. 15 
da lei Ii. 85, de 20 de setembro de 1892, pelas 
seguintes- sempre que o conselho entender 

. conveniente.· 
Art. 3. o Além da.s attribniçõos confü!'idas 

ao · Prefeito pela. logi::;lação em vigor, com· 
pete-lhe mais: _ 

a) expedi.' regulamentos para execução das 
delibera,ções do conselho e dos serviços mu-

. nicipaes; . . 
b) determinar a realização de obras de re

conhecida necessidade, desde quo hn.jn. pa.m 
· ellas erudito no orçamento; 

. c) 1'0:-iolnw soul'n a clc•s:Lpl'opri : t.~·ão o :tl'.l]lli· 
SIÇ:lO dn illlllliJ\'OiS llí'COíS•Ll'ius ;L a.IHH'tUI',1., 
l'•lct.iflcaçfw o :L;at•g;unent.n tln pl'a.ça.~ o l'lln.s; 
continnamlt> om vil{ul', p : Lr~~ os utl ',rus casos 
de clo~aprop1·iação , o di~p.Js·,,J nu al't. 15, 
§ go (h loi de 18U2; 

d) vender ou pc1·muta,r, intlopondcnte
men te do out.l'a3 fol'ma\irlados, O{ terrenos 
ou prcdios adquiridos ou clcs~\propl'iatlos que 
não tenham sido ~~pl'oveitadol:l p:tra logr<L· 
douro publiJo na.s a \·enid;.\s, pr,~r;n.s ou run.' ; 

e) organi7.ar a e . .;criptur.1çã.o, arrem\dação 
c gua.rd:t da, rocei t it, a~sim como os SOL' Viços 
ncce::~s ~rios á. cxecnçii.o o 1i~calisa.ção da.s 
obras; · 

f) t•osntver sobre a peopositura, dcsistencia 
o ahantlono tlas acç~Õ-3::. quo intot·~sSi~t·om à 
l"a.z~Jndu. municipal, bom como liobrc aecor
tlos ou comp~siçõcs nos termos das leis om 
Vi50r; 

g) rC'gnltU' a abertura e denominação de 
rua.:;, p1·aças, estradas o caminhos, bom como 
o f•,,gpociivo policiamol!to, o livre transito, 
o alinham·mto, o embollezamento, a irriga· 
~ão, os esgotos pluvia.es, o calç·-~mento c a 
illuminação; 

h) 1liviàir o tenitorio do di::~tricto Federal 
em circumscl'ipções, que não podm·ã.o ter 
1~1onos do 10.000 nem mais de 40.000 habi
tantes; 

i) recla.mm• do Guverno da. Uniiio bens quo 
pertençam ao municipio. 

j) organizar a e tatistica municipal em 
todos os seus ramos ; · , 

lt) delib-erar sobro a. acccitação de doaçõe3, 
legados, heranças c tideicommi~St>::!, bem 
como sohre a, respectiva applicação. 

§ 1. 0 As vendas dos immovcis municipaes, 
com e."oopção dos referidos na. lettra d), 
sm•iio feitas em hasta publica prévi:unente 
annuncia.úa por edítaes ailixaúos nos logares 
do costume c publicados, ao menos, por tres 
vezes na. imprensa, com antecedencia de 30 
dias peio _plenos. Fica dispensada. a forma· 
!idade de deliberação om duas sessões an· · 
nuaes succes:;ivas e po1· dous terços de votos~ 
referida no§ 8° letra, d) dó. art. 15 da loi 
de 1892. 

§ 2. o A municipa.hdade não podm·á ficar 
a dever, por qualquer titulo, quantias que 
ella não possa pagar em 30 annos o cujo sF.Jr
viço do juros e amortização annuaes seja su
periorá renda de um anno prJveniente do 
imposto predial. 

§ 3. o Fic[t o Prefeito autorizado a. realizar, 
no paiz ou fóra ·deite, as operações de credit() .. 
necaasarias até 4.000.t·OO esterlinos pa·t·a oc~. ·~ 
correr ás despezas com o saneamento e em-' 
belleza.monto da Capita.l Feuoral. 
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§ 4. 0 São inclegivci:l para o caPgo do irr
tcndon to q ut'CStl'Jer funceionarios nr um c i pa<'s. 

Art. Revogam-se as disposições om coll
trario. 
~ala tla.s CommissõJs, 23 de julho do 190:1. 

-L 1al'anltos JllontenegJ·o, presidente. - Aze· 
vedo Mcwques, relator.-Teixeim de Sci.-llo
sannah de Oliveú·a.- F. Tolentino. -Lu;:; 
Domir~gttes, vencido quanto ao a1•t. 2°,-kl· 
gelo Pinhci1·o. 

N. 43- 1903 

O Congl'eSSJ Nacional decrota.: 

A:Ligo unico. O dispositivo do at·t. H), 
§ so, lettra. a, da lei n. 85, uo 20 do scterú
bro de 18fl2, não tet•à upplicação, ctna.nto n.os 
terrenos ou pr·oprio.s municip~r.cs quo t•osul· 
tarom de sobra.s ou excessos sobro o.i aliulm· 
mantos de ruas, avenidas, prnc;as, ou mclhu· 
ramentos pro,jecta1los quo o governo muni· 
cipa.l tom <t realizai', 

conta do (jllnl tom de cot'l'Ol' a t'cspoctiva ues
pm:a.; ao pa.sso que o da emorrd;t <lo illusira.do 
llcputadopelo WoGrando,loSulé pelo decr·eto 
n. ~.881, de 18 de a.bri I do 1898--ltcgulamo'tto 
dos Institutos "t\lilitaro.; do Ensino- os qr ~es 
sku dopen•lcntcs do ~linistorio da Gucrt•a, pJr 
conta do qua.l, cot•l•éspomlentemcnb, tem de 
curror a doiipoza com o sou pagamento. · 
Além disso, no premio quo o p1·ojecto pro
piic, foram ohs'ervadas t'ldas as formali
dades estatuídas pelos arts. 35 e 36 do pri· · 
meiro daquelles decretos; no do que trata a · 
moenda, falta a de a.pprovaçã.o do Govemo, 
a qual o art. 248 do citado decreto n. 2.881 
determina, como clclllento indispons:tvol do 
pi·oee:::so para a concossão do mesmo premio. 
S1~m esta appt•ovaç:\o :.Lntot•iot• da parte do 
Guvorno, <t qual não púúo sor puppl'ida. pulo 
Podor Legislativo, a quem a. lei não confero 
faculdade p<ll'iL t·.tl fim, n:to so púdc dizm· 
quo soj;t tlovido promio algum au l.ll'. José 
gulalio da Silva Olircira. 

S:\la tla.s Commissões, ~4 de jutho de ·HlO.l. 
-Jt'i·ancisco Veiga, presideote.-Ut!te<ro Ccw
vollwl.-U,·bano S"aatos, relator-Pat&la Ra

Sala das sessões, 2 do julho de 1003,- mos-ltlurinr.lo }Jitta.-Ani~io de Aúrctt. 
Augt.tsto de VasconcCllCis .- Sd F1•cire.-.·\mt:• 
rico de Albuquerquo.-CoJ'1'fJt.t Dutra.- He1·e 

dia de Sd.- J, Mello Maltos, ·EMENDA A QU ;~SE REI!'~RE O PARI~CER SUPRA 

N. 4ú A-1903 

Autoriz-a o Poder Executivo a abri1· ao lJJinis· 
te1·io da Justiça· e Ne,qocios Interiores o 
ctedito ext1·a01·dina1·io de 17:250$ senclo: 
13:250$ pal'a indemni~açilo ac; Dr. Jotio 
Vieira de Ara~jo, pro(csso1· da Faculdade de 
Direito do Recife, da despeza de impressão 
de duas obrM, e 4:000$ pcwa pagar ao 
mesnw 1Jl'ofessm· o premio a que tem çlireito, 
com pareecl' solm; a emenda apl·cscntnc!tt 
pelo ,'':>'J·. Barbosrt Lima na :Ja. lliscu:ssão tio 
projecto n. 40, deste annu 

A Commissão de Orçamonto, mesmo a 
peza1• seu, não pôde con·cordar na approva
ção da emenda do illustre Deputado Sr. Dr. 
Barbosa Lima ao projecto n. 46! dPste a.nno, 
propondo que se a1dicione ao credito nelle 
consignado a. importancia. de 10:000$ desti
nada. ao .pagamento do prc•mio nm f:tvm• do 
Dr. José Eulalio da Silva Olivoira, lente d:1 

· E~colanHlitar,pcla.composiçãoda.s dnas obras 
. didã.cticas-Tratado ele mecan ica e Compendio 

de hydraulica. · 

O premio de que cogita o projecto em 
questão, é instituído pelo decreto n. 3.890, 
de 1 de janeíl'o de !901-Codigu do Ensino 
Superiol' e Secundario, dependente do Mírlis
terio dfL .Justiça e Negoeios lntel'iorec.l--pol· 

Accrcscente-se:-emn.is 10:000$ de p1•cmio 
a sei' pago ao Dr. José Eülalio da. Silva Oli· 
vcii•a, lente da Escoh Militar, palas suas 
duas obras dida.ctica.s-Tratado de mecani.ca 
e Compendio de ltydraulica, 

Sala das sessões, 8 de julh:o de 1903.
Barbosa Li?na. 

N. 114 A -W03 

Concede . ao Dr, Epitaciu da Sílvit Pessoa, 
procurador geral da Republica, qlhatro 
rnezes de Ucença, com·m·denado, em proro
gação daquella em cujo goso se acha, 
para tmta1· de sua saHde 

A Commissão de Petições e Poderes, to- . 
manclv conhncimnnto flo projncto .n. 1 H, 
do Senado, c1uo cJnccdo no De. Epitacio d:t 
Silv::t. Pess.oa. procu;•n.dor gm•al da Repnblica, 
quatro mezes de liccnoa, com ordenado, em 
prorogação daquella em cujo goso se acha, 
para tratar de sua sauile, é de parecer que 
seja o mesmo projecto approvado. 

Sala das Commissões, 24 de julho de 1903. 
-Tavares de Lyra, relator e .presidente inte
rino.-- Lindolpho Ct!etcno .--- .!os e l!.:·H :;er,iu., . 
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~ESSÀO El\1 24 DE jULJ-10 DE 1D03 

N. 114- 1903 

( Do Senalio) 

O Congresso Nacional resolvo 

Artigo unico. E' concedida ao Dr. Epitacio 
da Silva Pessoa., procurador geral da Repu
blica, licença por quatro mezcs, com orde
nado, em prorogação daquella em cujo go~o 
se acha, para tratar de sua saude onde lhe 
convier ; revogadas as disposições em con
trario. 

Senado Federal, 21 de julho de 1903. -
Jose ,Gomes Pinheiro Machado, Vice-Presi
dente do Senado. - Joahim d'O Catunda, 1° 
S.ecretario. - Henrique da Silva Coutinho, 
4° secretario, servindo de 2°. - Jose de 
Almeada Ba1·reto, 3° secreta1·io interino.
Bra~f.lio Ferrei1·a da Luz, servindo de 4° se· 
cretario. 

N. 120- 1903 

Autori.3a o Poder Execttti't'o a concede1· um 
anno de licença, co1n ordenado, o. Jnno da 
Motta ·Macedo, ajudante de estaçao de 1• 
classe da Estrada de Ferro Cenh·al do Bra
.zil, em prorogoJ.ção daquella em cujo goso se 
acha pa,·a tratar de sua so.ude 

A' Commissão de Petições e Poderes foi 
p;:oe~snte o requ~rimento em quo o Sr._ João 
da Motta. Macedo, ajudante de estaçao de 
1 • classe da Estrada de Ferro Central do 
Brazil, solicita do Congresso Nacional um 
anno de licença, com ordenado, para t1•atar 
de sua saude. 

Estando comprovada a molestia do suppli
cante pelo auto · de exame medico a que 
se submetteu perante a Directoria Geral de 
Saude Publica, ê a Commissão de parecer 
que seja deferido o seu pedido, nos termos 
do seguinte projecto, que submette á consi 
deração da Camara : 

O Congresso Nacional resolv~. 
Artigo uoico. E' o Poder Executivo autori

zado a conceder um anno de licença, com 
ordenado, ao Sr. João da Mott:\ . Ma~edo, 
ajudante de estação de · 1 a classe da Estrada 
de Ferro Central do Brazil, em prorogação 
daquella em cujo goso se acha, para tratar 
de ·· sua saude; revogadas as disposições em 
cont1•ario. · 

Sala das Commissões, 24:de julho de 1903. 
-Tavares . de Lyra. relato,t e presidente in· 
terino .. -Ltnçlolpho Callctnõ..-Jose ,Eui~Jbío, 

vo·l. III 

N. 121- 1903 

J>m·ece1· sobtc a emenda optesentada tUt 
31l discw:s~io do Jll'l~jecto n. 869, de 1902, 
que autod.:;a o l'odcr Executivo a a[l)'il' ao 
Ministerio da .Justiça e Negocias Intcrio1·es 
o credito cxt>·aordtnal'io de [. :660$ ,para 
p1·emio c imp1·esstío da obra que p1·etendem 
publicar os lentes de~ Fu.r;uldade de Jlfedicina 
do Rio de Jan eiro D1·. Miguel de Oliveira 
Cottfo e D1·. Antonio Augusto de Azevedo 
Sod1·J e para indemnizaç!i(J ao Dr. Vicente 
de Souza, lente do Exte1·nato do Gym.nagio 
Nacional, pela pttbf.icaçíio do sett trabalho 
- « Restituição da p1·omtncia latina » 

A Commissão de Orçamento lamenta, ter 
de pronunciar-se contra a acceitação dn. 
emenda, ao projecto n. 369, do 1902, apre
sentado pelo illu:;tro Deputado Sr. Castro 
Rebello. Esta em:!nda, suo a forma tlo sub
stit.utivo, importa, afinal unicamente em 
augmentar do 2:1100$ p;na. 4:000$ o pl'omio 
a.rb1traao pelo Gove1·no em fltvot• dos tontos 
da Fac,ul!lado do Medicina Dt•s. Miguel do 
Olivolra Cuuto o Antonio Au~usto do Aze
vndo Sodr~. pola composit:ãu do uma. obra 
~:~ubl'"l ~~ fubro êUTlat·ulla.. 

Trata-:m, put•ta.u~o. de uma motliticação ao 
arb: tramen to t•oh ti v o a esse tl'a,balho feito 
pelo PoJcr Exctmtivo, no uso da a.tti•ibuição 
que lhe confere u art. 36 do decreto n. 3.890, 
de I de janeiro de l 90 l • 

Entonde a Commissão que ao Poder Lo
gislativo fall<Jco competencia para tal 
fim. 

O decreto citado, fundado em razões cuja 
procedencia. é de facil comprohensJ.o, deu ao 
Poder Executivo a attribuição d·l tll.zer esse 
arbitramento ; emquamo subsistir est~t dis
posição, só a esse Poder competu pt•aticar 
esse acto. 

Modificar, pois, o arbitramento, depois de 
feito, é intervir o Poder Legislativo em as
snmpto alheio á sua. competencia e intro
duzir a anarchia em um processo perfQita
mento regulado. 

Sala das Commissões, 24 de julho de 1903 ; . 
-Francisco Veiga, presidente. -- Urbano 
Santos, rel~tor .-Galeão Carvalhal. - Paula 
Ramos. - LaU1·indo Pitta. - A1~i;io , · de 
Ab1·et~. 

EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Considerando que o art. 36 do Codigo de 
Ensino marca o minimo de 2:000$ para pre
mio ao professor que publicar obra de ·oxtr.a-. 
ordinaria vantagem para. o progresso da 
sciencia ou. para o texto de ensino, é d~ 
inteira justiça que ·a cada üm dos autores da. 
o.bra. sobre a febre amarella, aos quaes se 

~.~ 
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refere o projccto n. 36!), do anno passado, mis.;;ü.o a.prc;onta ;i cont<idora.çã.o da Ca.mara 
seja concedido o minimo da.quetlo Jn'Omio. o seguinte projecto : 

Assim, ao mesmo pr. jncto oJforccc o se-
guinte subsLitutivo: . 

O Congresso Nacional r .. ~sJlve: 
Artigo unico. Fica o Po!lce Ext~cutívo au

torizado a abrir ac, Minístcri > da Justiç:t e 
Nogocios Interiores o ceodito cxtraordinario 
de 10:660$, sendo: 560$ para indomnizaçã.o 
ao Dr. Vicente de Souza, lento do Ex~o1·nato 
do Gymnasio Nacional, pela pablicação do 
seu trabalho« Restiturção da pronuncia la,
tina »; e 10:100$ para o premio de 2:000$ a 
cada um dos lentes da Faculdade de Medi
cina do Rio do Janeit•o D1·s. Miguel do ' Oli
veira Couto e Antonio Augusto tle Az.ovedo 
Sodré, quo pretendem publicar em lingm\ 
veroacula. a ob1•a que compuz Jram, sob o 
titulo « Das Gelbfieber », e para impressão 
de 1.000 exemplares da mesma obra; f,Lzendo 
as neces~arias opet•ações de crodito e revo
gadas as disposições om contrario. 

Sala das sessões. 13 de j·1lh> de 1903.-
Casko Rebel[.o. · 

N. 122- 1003 

Autod.ta o Poder Ewecativo a abl'il· ao llfinis
terio da Fazenda o credito extraordina>·io 
de 602:704$660 para satisfazel· a Guryao & 
Tavora . ~ importancia da indemnézaçc1o e 
das custas qt~e a Fazqnda Nacional (oi con
demnada a lhes · pa,qo,r por sentença. do Su
J11'emo 1'ribtmal l!'ederal 

Em Monsu.gem de . 14 de f.nr..;l'êÜ'o do8te 
a.nno o Sr. PresidentJ da. R•) publica. solicita 
o credito de 602:704$160 para soluçao da ím· 
portancia que a Fazenda Nacional foi con· 
demnada a. pagar a. Gurjão & Tavvra pela 
sentença do. SupPemo Tribunal Federal, de 7 
de maio do anno p1ssado . . oa carta do sen
tenc:t e mais papeis, l'equisitados pela Cl)m
missão de orçamento ao Ministerio da Fa
zenda, vê-se qne o fim da conr1Bmnn.ç1o ê 
'indemnizar a essa fit'111<1 social a importan
.cia de pt•ejuizos que lhe foram occasionados 
por agentes da administraçã,o publica, quando 
construía diversas obras du trecho de Quixe· 
ramolJim a Humaytá da Estrada. de Ferro de 
Baturité, no Estado dJ Ceará, cumprindo a 
empreitada que contracta.ram para esse fim ; 
o bem assim que, depois de haver a ~en· 
tença passado em julgado, foi p1•omovida a 

· e~ecução de accJrdo com o que prescrev-e o 
·art. 41 da parte V, do decreto n. 3.084~ de 
·. 5 de novembro de 1898. ~cndo assim, logo 
· que não ha mais rectlrso . algum a lançar 
mão por parte da Fazenda Nacional, a Com-.... . 

O Cungresilo ~acion:.tl decreta: 

Art. I. o Fi~a o Poder Executivo autori
zado a abrir ao MinistePh da Fazenda o 
credito e:d:raowlinario elo 602:704$660, para 
satisfazer n. Gurjão & Tavora a importancia. 
da indcmnização e da,.:; cui!tu.s que a Fazentla 
foi condemnilda a Lhes pa .·~ar por sentença do 
Supremo Tr•iounat Federal de 7 de maio de 
190~. 

Art. 2. o R'3VOJ<'t.m-se as disposições em 
contrat•io. · 

Sala das Commissões, 24 . de julho de 1903. 
-PI'an.cisco Veiga, Presidente. - Urbano 
Santos, rola. to r. -Galetfo CariJalhaZ. -Paula 
Ramvs,-Laurindo Pitta. 

ll1ENSAGE!l\I A QUE SE REFERE O PARECER 
SÚPRA 

Sl's. Mombt•os do Congresso Nacional
Por sentPnça. do Supremo Tribunal Federal, 
de 7 de mato do a.nno passarJo, foi a Fazenda 
Nacional condemnadu. a pagar a Gurjãa & 
Tavot'a, empreiteiros de diversas obras no 
trecho de Quixeramobim a Huma.ytá, da. via
fol•rea de Baturité, no Estado do Cearâ, a 
qua.ntia. de 602:704$660, comprehendidos ca
pital t• custas, como indomniza.çã.o dos pro
juizos que soffreram na execução do respe
ctivo contracto. 

Havendo o juiz federal qa secção daquelle 
Estado requisitado providencias no ·sentido 
de ser cumprida a referida. sentcmça, cabe-me 
solicita r-vos a ncces.~aria autorizaQão para 
abrir ao Ministerio da Fazenda. o ceedito da 
citada im porta.ncia, afim de ser elfectuada 
a. indcmoização de que se trata. 

Rio de Janeiro, 14 da fevereiro de 1903, 
15° da Republica.-H·ancisco de Paula Ro-
drigues Al·oes. · 

N. 1~3- 1903 

Az.tto~·i::a o Pode,· Execuiivo a ab;·i,. ao Minis
teria da Uuerra o credito extraordinario ele 
8:098$ f20 pa,·a pagomento a Luiz Bello 
Lisboa, do ordenado ele professor da ca
deira de topographia do Oollegio .1lfititar, 
no pedndo d.ecm·1·idn de 9 de . maio de 
1898 a 31 de março de 1900 

A cadeira de topographia do curso secun
daria do Collegio Militar foi extincta pelo 
regulamento para. os institutos millta.res de 
ensino,_ approvado peb decreto n. 2.881, ue 
18 de abril de 1898. 

Como, porém, o art. 255 deste mesmo re
gu!ámento facultasse aos alumnos a:pprova .. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/2015 11 :16- Página 16 de 16 

SESSÃO RM 2,{ DE J[JLIJO f>E 1903 ~55 

dos no 2° anno do curso secundaria :t con!,i
nuaçào dos sous cs~uuo:-::, de accorJo com u 
plano do regulamento :m teriol', olla J'oi 
mantitla provisol'iarnente pat•;l, attendor 
;lquolles alumnos q11e se apJ•ovoita.ram tlcs:;a 
faculJade. 

O professor Luiz Bello Lisbmt, já. pl'O· 
fessor de desenho do cnrso primario, foi do
stguado para a reger durante esse tempo. 

De accordo com o disposto do arL 121 do 
regulamento,combinado com o que pl'escreve 
o art. 32 do decreto n. I. L 59, de :3 de dezem
bro de 1892, o referido professor percebeu, 
p~lo serviço accumulado a sou ca.rgo o or
denado e gratificação da cadeira, de que 
era pt•oprietario,e a gratific~tção da qnc t•cgiu. 
interinamente. Agura reclamou do Poder 
Executivo tambom o pag:tment.o do ordenado 
desta ultima. cadoim. pat•a cuJo lim este pode 

·o credito de 8:0D8$!20 om mensagem <lo lO 
dQ mez passado. 

O fundamento do pedido encontra o pro~ 
fosso!' Bello no a1•t. 3:3 uo cit~tdo regulamento 
de 1892, quando prescrevo r1ue o lente ca· 
thedratico, substituto ou professor que re
gm· ca.deira ou attla vaga, perceberá o re· 
spectivo vencimento integral, e desdo que, 
accrescenta·, tem sido praxe no Mini:sterio 
da Justiça considerar vaga a cadeira man· 
tida provisoriamente, .cüu•o é que tem appli~ 
cação no caso o citll.do artigo. 

A Commissã.o de Orçamento nutre séria:~ 
duvidas sobre a legalidade desta praxe, aliás 
invocada e não provada, mas vê-se o bt'igada. 
a attender á razão de cquidade que existe na 
presente hypothosc. O professor J3ello é fal
lecido desde 21 de março do corrente 
anno; quem reclama o pagamento já ê sua 
mulhet• D. Maria. do Carmo Bello Lisboa; 
ora, dadu. esta circumstancia, desde que o 
Poder Legislativo, PM decreto n. 958, de 31 
de dezembro do anno passado, mandou fazer 
pagamento, já realizado, em favor do pro
fessor Hemetcrio José dos :Santos, em caso 
absolutamente identico, como so póde vJriti
car do p é~recer n. 15'), de 1902, abtüxo trans
cripto, a Commissã.o não póde agora acon
selhar á Camara. que adopte procedimento 
diverso com relação á viuva do profes;:;or 
Bollo. Por isso, submel.te á apreciação da 
Cu.ma.ra o seguinto pro,jcc Lo : 

lngio :\lilit:u·, no pnriorlo dccoL't'irlo do O de 
ma.io de Jl:.{Utl a. 31 do nnrço do WOO. .. 

Art. ~.o Rovo.!.!;tWl-se as disposiç~õos ·em : 
contr·:.trw . . .. 

S:tl:t d!-1~ Con~nissõos •. 21 do julho (!C 1!103 ... 
- l•l"ttJi cts~.~o Vci.9~.p JL'u.::mlentc.-Th·lmno Sm.l· 
lrJs, I'Oiator. - t-'hler7o Cm·v11lhal. - f'a1tlC'. 
Ro.mos.-Lwo··:'ndo flitta. - .1ni.oia dv .tlbrcH . 

MI·: :'\SAC:Ei\I A (JUI·: SE REFBRI·: O PARECER 
SUPRA 

Ses. Membros do Conarcss~ Nacional
Suhm~t~ondo <L vossa consÍdora,ção a inclusa 
expostçn.o quo mo fez o marcch:.tl Francisco 
do Paula Argollo, Mini :tro de E:-;tado da. 
Gue~ra, sobre a necessidade da concessão do 
cred1to da quan~i<t de 8:008$021 p:~1 ·a pttga
~ento a. D. ~al'llt do Carmo Bollo Lisboa, 
vmva 1!0 prolcssol' do Collogio ~Iilitar Luiz ' 
Bello Llsbo t, dos ordenados dcvtdos <tquelle 
p1·ofes~or pel:1 r?g-onci:t da cadcir·a do topo
gra.phw., no porrutlo decorrido uo !) uo maio 
~~~ J8~.i n. 31 de març:o do IVOO, rogo quo vos 
dtgnois conco:Ler a.o respectivo ministcrio o 
c1•edito llc t:d qn:tntia. 

Rio. de Janeiro, lO ele junho tle 1903.
Fmnc~sco de l'cwla Rodrigues .llvas.- A' 
Commissão de Orçamento. 

N. 150 - 1902 

Aut01·fza o Pode1· E;,;eculivo a abl"i1· ao Minis~·· 
niste1·io da Gue1·ra o credito extmordincwio 
de 8:098$?21, pam pagamento ao professm· 
do Collegto Mililw· llmneledo José dos 
Santo~,. d?s m·denados que lhe competem por 
lcJ1· cltrtgttlo a aulct de litteratwr·a nacional 
no mesmo coUegio 

Em mensagem do 28 de feveroirJ ultimo 
o Sr. Presidente da Republica. soLicitou ~ 
credito ,ie 8:098~9~1, pa.l'a occol'l'Ol' ao pu.ga
mento de ordm~at.l.o~ 9.ue compotimn ao pro
fessor do Collegw ~flh ta r Hemeterio José dos 
Santos, dura,nte o tempo oro que diriulu a 
aul~ de littera.tura nacional pv.ra integru.li
zaçao ~o E-nterwr programma de ensino; e a 
Commtssao de Orçamento, tendo em vista a 
informação do Ministerio da Guerra na. ox~ 
posü;ão abaixo transcripta, é de parecerque 
seja adoptado o seguinte projccto do lei :. 

O .congresso Nacional resolvo : 

O Congresso Na.cionai decreta : Artigo unico. Fica. o Poder Executivo a~~. 
torizado a abrir ao Ministerio da Guerra . o· 

Art. I. o Fica o Poder Executivo autorí- credito extraordinario de ·8:098$921 para pa
zado a abrir ao Ministerio da Guerra o cre- g-amento ao pl'ofessor do Collcuio Milita-c 
dito extraordinario de 8:098$120 para paga.- Hemete;rio José dos Santos, d~s ordena
tnento a Lniz Bello Lisboa,, do ordenado de dos q~e_ !ho cabiam (~nrante o tempo em 
professor da cadeira de topographüt do Cot~ . que dn'Igm a n.uia de httm~a.tnra naçion~l· 
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.· pa.ra integralização do ante1·ior pl'Ogl•amma 
de ensino do mesmo collegio, os quaos dei
xou ·de perceber; fazendo as necessa.t·ias ope
rações e revogadas as disposi:;ões em con-
trario. · 

Sala das Commissões, 5 de agosto do 1902. 
~Paula .Guimarães, . presidente.- Mayrink, 
_r~la..tor.~.Frflncisco VeigG:.-Serzedello Co1·

. rea • .-Fro.ncuco Sd.-Ntlo Peçanha. 

E~POSIÇÃO A QUE SE REFERE O PARECER 
SUPRA 

· Sr. Presidente da Republiça. -0 pt•ofosgor 
do. Collegio Militar Hemeterio José dos San
tos pede pagamento de ot•deoados que julga 
ll~e.competirem duranto o tempo em que 
dirigiu a aula de litteratm•a nacional para 
integralização do anterior prograwma de 
ensino do me.smo collegio. 

· 0 -peUcionario, que era. p1•ofessor da. ro
terlü aula, toi aproveita. lo na de portuguez 

. do curso prlmario, em 1•azão de ter sido 
extincto. aquella ~lo regulamento que bai· 
XQ.il com ~ deci•oto' n. 2.881, de 18 de abril 

. de 1898, e, como pelo ort. 255 do citado re· 
gulamento se pormittiu aos a.lumnos do 
-~ a_nno do curso secundaria proseguirem em 
se~s· estudos pelo anterior progt•amma, foi 
e!~e encarregado de continuar a dirigir a 
&ql& de litteratura, além da de portuguez; 
~udicando-ae-lhe os vencimentos integraes 
d:t-.ali~a em que foi aproveitado e a. gratifica.-

ção daque se mantinha para integra.lizacão do 
programma do ensino anterior, a.pplicando
sG assim 0 disposto no codigo approvado 
pelo decreto n. 1 .159, de 3 de dezembl'O de 
189.2. 

Em vista, porém, da disposição do art. 33, 
do mencionado codigo, que declara que, no 
ca~o em que se dê va.cancia de cadeira ou 
aula, o docente quo a dirigir terâ direito ao 
vencimento int.egral desse. exerciclo, e tendo 
havido procedentes que conside1•am vaga. a 
cadeira ou aula extincta que continue trans
itoriamente a funccionar por djsposições re
gulamentares, está o requerente em con
diçõe3 da ser attendido, e por isso torna-se 
necessa.rio soljcitar-se do Congresso Nacional 
autorização para a abertura. a este minis
teria do credito de 8:098$921, afim de etre
ctpa.r-se o respectivo pagamento, 

/Deste modo, submetto esta. protenoão á 
vosga esclarecida. attençã.o pat·~ que vos 
digneis rcsolvor como julgardes conveniente • 

Capital Federal, 21 de fevereiro de 1902. 
-J. N. de Medeiros Mallet. 

O Sr. Presidente- Esgotadas as 
materias da o1·dem do dia, designo para. 
amanhã a seguinte or.iom do dia: 

Trabalhos de Commissões. 

Levanta-se a. sossão ás 2 horas e 10 mi
nutos da. tarde. 

44a SESSÃO EM 25 :OE JULHO DE 1903 

P1·esidencia do S1·. Paula Guimm·i'ies -

. Ao:meio·dia procede -s~ á chamada, a que Teixeira Brandão, l<'t•n.nciscJ Veiga, Viria.to 
· ~~pondem os Srs. Paula Guimarães, Alen- Mascarenhas, Estevam Lobo, Bm•nardo. Mon
car Guimarães, Thomaz Accioly, Joaquim teiro, José Bonifacio, Ribeiro Junqueira, As- . 

. · Pires; ·Eugenio Tourinho, Enêas Martins, Au- tolpho Dut1•a, Anthero Botelho, Carneiro de 
: · reli~ Amorim, Hosa.nnah de Oliveira, Passos Rezende, Bueno de Paiva., Adalberto .Ferraz, 
:·Miranda,Luiz Domingues,Raymundo Ar-thur, Bernardo de Faria, Lamounier Godofredo, 
· ~ezerril Fontenelle, Sergio Sa.boya, Eloy de Oalogeras, Camillo Soa.res Filho,Sabino B.ar
Souza, João Vieira, Angelo Neto, Rodrigues roso, Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetàno, 

··Dotia, Felisbello ·Freire, Oliveira. Valladão, Galeão Carvalhal,Moreira da Silva, Bernardo 
-Domingos Guimarães, Neiva, Càstro Rebello, de Campos, Domingos dJ Castro, Francisco 
Tosta.~ Bulcão Vianna~ Vergue · de Abreu, Romeiro, Amaral cesa1o, Miranda. Chaves, 

· .AUgu.sto de Freitas, Paranhos · Montenegro, Francisco Malta, Hei·menegildo de Moraes 
·-ROdrigues Saldanha, Correia Dutra, Mello Filho, Joaquim Teixeira Brandão; Bernardo 
}fattos. Silva Castro, La.urindo Pitta, Cru- Antonio, Aquino Ribeiro, Lindolpho Serra, 
v~llo Cavalcanti, Mauricio · de Abreu, GJ.rlos Carlos Cava.lcanti, Lamenba Lins, Fnncisc~ 
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Tolentino, Soares dos Santos, .Tu venal MuUer, E' litla e sem debate approva.da a. acta 1ia. 
Angelo Pinheiro, Germano Ha.sslocher, Vespa· s~ssão a.ntecrdontc. 
sia.no de Albuquerque e Diogo l•' ortnna. 

Deixam do comparecnl' com ca.n::m. pa.l•ti
cip:.tda os Srs. Oliveira. Figueit•edo, .Julio 
dn Mello, WanderleJ· de Mendonça., S ~L 
Peixoto, Ra.ymundo Nory, Ar&hur Lomos, 
Cal'los de Nova3s, Antonio Bastos, .José Eu
zebio, Urbano Santvs, Guedelha. Mourão, 
Dias Vieira, João Gayoso, Tavares de Lyra. 
Pereira Reis, Soares Neiva, A'blon Milanez, 
Ermirio Co!ltinho, Malaquias Gonçalves, Mo · 
reira. Alves, Cornelio da Fonseca., EsLa.cio 
Coimbra, Pedro Pernambuco, Elpidio Fi
gueiredo, R.aymundo de Miranda, Jovinia.no 
de Carvalho, Milton, FeUx Ga.spor, Sa.ty1•o 
Dias, Pinto Dantas, Tolcntlno dos Santos, 
Ma.rculino Moura, Be1•nardo Horta, Balis ·,. 
rio de Souza, Bezarnat, Pereira Lima, 
Paulino de Souz:', João Luiz, David Ca,m
pista, João Luiz Alves, Leonel li'ilhJ, Ca.r
vlflbo Britto, Noguolra. Arthur Torres, Edu· 
ardo Pimentel, Olega1·io Maciel, Wencosláo 
Braz, Rodolpho Paixão, Azevedo Marque:;, 
Candllo de Abreu, Paula Ramos, Ba.rb)::;a 
Lima, Xavier do Valle, Victorino Monteiro, 
Ja.mes Darcy, Cassiano do Nascim~ntu c 
Alfredo Varella. 

E sem ca.usa os Srs. Roger·io de Miranda, 
Indto do B1•azil, Rodrigues Fernandes, Chris· 
tino Cruz, Anizio de Abreu, Virgilio Brigido, 
Thomaz Oa.valca.nti, Fro.ncisco de Sá, Frodo
rico Borges, João Lope3, Eduardo Studa.t•t, 
Gonçalo Souto, Fonseca e Silva, Pa.nb. e 
Silva, Walfredo Leal, Trindade, Teixeira de 
Sá, Affonso Costa, Celso de Souza., José Ma.r
cellino, Bricio Filho, PJreira de Lyra., Es· 
mera.ldino Bandeira, Arthur Orlando, Epa
minondas G1·ãcindo, Arroxellas Galvão, Eu
zebio d.e Andrade, Leovigildo Filgueiras, Ro
drigues Lima, Eduardo Rámos, MorJira. Go· 
mes, José Monjardim, Galdino Loreto, Here· 
dia de Sá, AugustJ de Vasconcellos, Sá. Frei
re, Americo de Albuquerque, Erico Coelho, 
Fidelis Alves, João Baptista, Galvã.o Baptis· 
ta., Lourenço Baptista, Julio Santos, Hepri
que 'Borges, Gastão da Cunha, Penido Filhú, 
Francisco Berna1•dino, Antonio Zacharias, 
Henrique Salles, Carlos Ottoni, Pa.dua. Re · 
zende, Jestdno Ca.rdo.so, Valois de Castro,Re· 
boúças de Carvalho, Costa Junior, Arnolpho 
Azevedo, Fernando Prestes, Ferreira Bra
ga, José Lobo, Leite de Souz:1, Pa.ulino Car· 
los, Alvaro de Carvalho, Oandido Rodl'igues, 
Rodolpho Miranda, Cos&a N uto, B3nodicto 
de Souza, Abdon Baptista, Elyseu Guilher
me, Marçal Escobar, Domingos Mascare · 
rihas, Campos Cartier e Homem de Carva· 
lb.o. 

Abre-se a sessão. 

Pa.ssa.-se ::w w;;petli~nte. 

O S•·· Aleo('lar Gn.hnarliea · 
( Jo Secretario) proeede ã. ll~itura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofricio do Ministcrio da Guerra, de 24 do 
corrente, enviando os papeis em que Daniel 
da Silva Oliveira, Rodolpho Bernardo da 
Costa e João ForrJira Camargo da Costa,por
toiro, guarda. e servente da. bibliotheca do 
eJtercito, pedem melhor.a de vencimentos.
A' Commissão de Orçamento. 

Req uorimento de Francisco Antonio Palla, · 
negociante em Corumbá, pAdindo pagamento 
de 6:424$980, a que se julga. com direito.
A' Commissão de Orçamento. 

O Sr. Tosta n- Sr. Presidente, h& 
dias apresentei á Camara uma represen;.. 
t:Lção da Sociedade Auxiliadora da. Agri· 
cultu.ra de Pernambuco, solicitando a at~en
ção do CongreBso Nacional para o convento ·. 
de Bruxellas rela. ti v o ao assucar. 

Nessa. rep·,•esentação a sociedade ped·Ía, · 
não a adhe:;ão do Brazil ao convenio de Bru-..:: 
xellas, mas que, por uma lei, ficasse o - Gó· ·. 
verno autorizado a. pôr, si fosse conveniente' 
dadas crwta.s circumstancias, a legislacão fts- .:;; 
cal de confvrmidade com os termos do coO:• . 
venio, p..tra que o nosso assuca.r pudesse con!' · 
correr aos mercados europeus, onde vae ser · 
posto em oxe~ução o convenio de Bruxellas. ·~ 

Declarei nessa ocaasião, Sr. Presidente, . 
que a Soaio.:ade Bahiana. de Agricultura. co- : 
gitou desse assumpto e que mesmo já tinha. ·: 
sido approvado o parecer da Commissão Es· 
pecial nomeada. pa.1 a. ostudal·o. 

Prometti nessa. occasião' trazer ao conhe· 
cimonto da Ca.mara o parecer da Commisaão. 
Especial, ou antes a resolução da. Socieda;de 
Bahiana de Agricultura. E' o que ven{lo~: 
fazer hoje, pedindo a V. Ex., Sr. Prestden~el 
que mande publicar no Díario do Congresso~; 
esse trabalho, pa.i·a conhecimento dos . inte;•;_: 
1·essados e representao tes da Nação, que teem.: 
de estudar e resolver definitivamente o as-
sumpto. · 

Sr. Presidente, não posso deixar de cha.m&f!: 
a attenção da Ca.ma.ra para u01 topico des«t 
pa.rceer, porque dollo so vô quo uma. daS'· 
questões que estão preoccupando seriameQ~: 
a attenção das ·classes conservadoras do pa.iz: 
e perturbando as transacções commercia~.é a, 
questão dos. impostos inter-esta.doaes, e .qUBt' 

· ( ·) Este . ~iscurao não foi revisto pelo orador~,~ 
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:Portanto, o Congresso Nacional, os po
deres publicas, não podem deixar de tomar 
em consideração este assumpto (muito bem), 
para que as queixas do commei•cio,as queixas 

. das classes produc t.ol'HS, as queixas de todos 
nquelles quo se interessam p Blo futuro da 
nosfa Pa.tria não estejam consta.ntemente a 
ferir os nossos ouvidos, com toda a razão. 

Sr. Presidente, nessll parecer, elaborado 
pel6 illustre industrial e medico Dr. Fl·an
cisco da Rocha Lima, prova~se que, sendo 
3, nossa produc~ão de assucar de 215 mil 
toneladas, nós consumimos no paiz 180 mil, 
o que vem a ser uma proporção de 72 °/0 

e que facil seria collocar, mesmo no paiz, 
sem hav.e~ n~cessidade de exportar para o 
estrangeiro o excesso, desde que a diíferença 
é pequena. 

Entre as razões que impedem a collo
cação do excesso em nosso paiz, meneiam\ o 
Dr ~ . R9c~a Lima os impostos inter-esta

:·•· doa~s. 
: Assim, diz ~lle: 

- : «Por esses dados vê-se que, em relação 
· ,mesmo a uma das nossas maiores quotas de 

producção (250.000 toneladas). o exce ~ente 
,que esta apresenta sobre as necessidades do 
·consumo actual é insignificante, compa.rando-

., . .se . :;tos demais paizes productores; e que 

.. pod~ria. ser facilmente absorvido si não 
· fossa a expansão natural destA consumo, Am· 

.. ~araçada pela insufficiencia. e carestia de 
•. nossos meios de transporte, inconstitucio
.·na.es impostos inter-estadoaes, acção do in
. termedíariot actuando .sobre o producto á 

:seg:u~lhança dos altos impostos garantidores 
· .. dos premias em outros paizes.» 
.... O parecer · conclue da. seguinte fórma, 
. ~.·propondo que essa questão de conveniencia 
··ou não de ·adherir o Brazil ao convenio de 
.J3,;rp~ellas deve ficar adiada para o anno 

. ii~~~q.puro_. . a.te . que a segunda confel'encia 

. : . ,,~ycareu·a con.vocada para Pernambuco, a 
·;·.;fl .. ' ·Mtq.~~~. ::r~. · . reunir.-s~ no. ultimo . dü~ do mez 

: ~e. : y:n~~~Ir~, tome conhecimento do assumpto 
.. e, .de-&mt1va.mente I'esolva sobre ~ su2. accei
.·~~ção .. Jl!lra os interessados C~ industriaes do 

... ~~~uçar. · · · 

consumo, incumbiodo·lhes ainda a organiza
ção dos campos de experimontu.ção, onde 
sejam cultivados os seer.llings com o fim de 
melhorar a semente; submettendo-se o as
sumpto, quanto ii possivcl adhesão em 1904, 
á apreciação da Conferencia Assucareira a 
reunir-se em Pernambuco em fevereiro do 
mesmo a.nno.» 

Sr. Presidente. além deste parecer appro
vado pela Sociedade Bahiana de Agricul
turat devo dar conhecimento á Camara 
que recebi do Estado de Sergipe, que ê tam
bem um geande productor de assucar, os 
seguintes telegrammas firmados pelos re· 
presentantes da agricultura. o industriaes de 
assuear: 

"<<La Y~ur:.t, indus ·.ria, commercio Sergipe vi
vamente alarmad.os noticias Brazil adhesão 
con ve1rio Bruxollas solicitam vossa valiosís
sima intervenção evitar este facto accarre· 
taria total aniquilamento classes laborio· 
sas Estado. Hypotllecamos nossa gratidão 
patriotico esfbrço. empregardes. Saudações. 
-E'Uangelino de Fa1'o, presidénte Sociedade 
Sergipe Agricultura.» 

Outro telegramma. firmado pela Sociedade 
Sorgipana de Agl•igultura): 

«Màioria agricultores canna sorgipanos, 
reunidos hoje para zelar seus interesses, ~a
presentada pela commissão abaixo, receiosa _ 
que Governo União adhira convenção àssuca.- · 
reira Bruxellas, convicta que semelh,~nte 
acto redund1ú·ia completo aniquilamento iu
dustria assucareira nacional, q}le ·já Iucta 
coin penosas difflculda.des, vêm solicitar-vos 
como paladino bem est~r agricultura nosso 
paiz que empreguois o ma..:ximo vo~sos pa.
trioticos esforço~ afim de que seja evitado 
tão tremendo golps na principal industria 
de que vive a quasi totalidàde povo deste 
esquecido Estado. Pelo que fizerdes tereis 
gratidão Sergipe.- Albano Franc'o.-Tobfas 
Le~te.-Domingos Sobral. » 

S:r. Presidente, .entrego a representação a 
os telegrammas á Mesa para que .mande dar 
publicidade, atim de s~rem enviados á Com-
missão de Agricultura. · :.: ;. Eis ,1 .~ • conclusão do parecer approvado 

. ·unanimemente pela Sociedade Ba.hianí1 · de Como já tive occasião de dizer e repito 
Agri~_ulturat: ·· não tenho, nem a Commissão de Agrie~ltura 

. .. ·~Que o B.razil só deverá a.dherir ao con· tem idéas preconcebidas sobre o assumpto. 
; venio de Bruxellns depois de decoh•ido o Não lhe move o amor p1•oprio ·nessa ques
·prillleiro anno da sua execução, qnando te· tão, pelo facto de ter firmado pa.1•ecer na ses
~nt.mm sido liquidados todos os pontos uuvi- são do anno p ~ ssado, concluindo pela · ,não 
'. (l.~sost .. devendo-se, nesse· ínterim, promover adhesão do Brazil ao convenio de Bruxellas. 
_ pottodos os meios a ·oreação dos syndicatos A Commissão de AgricuLtura não está inhi-
regionaes; de modo a. . organizar e orientar bida do rever seus estudos, de examinar 
o -mercado interior, baratear a producção· nova e detidamente o assumpto, para propor 

.P!3l~ .· a~çã.o que estes syndica. tos . P.ossa.m á Camara o que lhe parecer mais acertado, 
·82terce1• como coo.perativas de :Producção e (lliuito bem; n~uito bem.) 
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Vem á Mesa., é lido e enviado ú. Commissã.o 1894, quo t.a.xn.v:t to':!os o~ assuC<Ll'OS, na. 
de Agricultura c Industl'hs Connexa.s o se- : importa.çã.o, com impo)to de 40 ·;~ ad veto. 
guintc: , r em e impunha, alt!m disto, um direito sup-

1 

plemcntar, CtJUivalcntc a O, I cent u.mnricano 
PARECER por libra, sobro o~ provonietltüs do p:üzos 

' em Cllte existissem prJmios. Este systema 
Ap1·csentwlo Jlda Cummisstín wllncarla pula 

1 de rcpPesn.Has aggr·avou-se com a lei a.utori
Sociedade Bahiana de Artl"icullw·rl sob1·e a 'zn.ndo o sect•et.ario do Tlwsouro a estabe· 
ctmvenienciH de adhe1·i1· oi.t nt!o o B1·a~il ao ' tecer, n ~1. importação, tlireitos differenciaes 
Conveuiu tle Bnrxellt1s, correspondentes aos pr0mios conloddos nos 

paizes cxport ~dores ( Guunlutwaiting duties). 
E' ou não conveniente o Brazil adhet"ir Não ~arJou que o exemplo fo3SC imitado 

ao Conveuio de Bt·n~ellas ~ pela India em 1899 e mais tarde pela Ingla· 
. . . terra, embora sob n. fórma de ameaça., e que 

E1s o problema 9uo hav~1s submett1do ao os paizes, g1·ande1 productorcs, que tinham 
nosso ~studo, ~CUJa soluçn.o se nos apresenta I no mercado inglez o escoadouro para o seu 
r~vest1da de d1fficulda~es. tac., as d~p~mdon- excc>l:lO (te protlucção, so vissem obrigados a. 
Cias a. que está. subordmu.do, umas mhc .·üu· acceder ás clausulas do ultimo convenio que, 
tes ás circumsta.ucia.s em quB se dá a pro· embo ·a pamces~e tor-se rouniJ.u pur inicia· 
ducção nacional e á no sa taxa oam'Jial, tiva do govcl'no bel•~a, tendo sido por oste 
outras ligadas ás condiçõGa da indusLrb as- realizados O::! convite~ respectivos, to<los sa
sucareira nos divm·sos centros productoros c, I hum se havot• etrJctuado sob ~ inlluencia in
principalménte, ao modo por que se fa.z a gleza.. 
importação nos pai~as consumidores, de · A 1ngl~tcrra. que, á pdmcii'a vista, podorá. 
vendo qualquer malJU..a prJpost-1. ter po1•

1 

paroce. 1' t et• sitlu impeli ida pot• simple3 aspi· 
principal objectivo a conquista desses mJr~ raçã.o philantt~.opica, promovendo tal conve
cado.:~ pelo nosso genero, em luta. com 05 nio, trab:1lhoú no seu pt·oprio intel'essc, em 
productos dJ :Out.ras procedencia~ o <lo ma- proveito de suas cotonias. 
neira a garantir os interesses geraes du A sua. proposta (art. 3 uo convenio) de 
paiz, em perfeita connexã.o com os da lu.vuu· reducção a francos 5,50 o 6 do direito ue im
ra. e da indu6Wia. portação em todos os paizes a.dherontes, de· 

Taes n. complex.idane e a gravidade extrJ- terminando a suppressão de cartels na Alle-. 
mas da questão sujeita â sua apreciação que manh..t e Audtria, ou dando a estes o pequeno 
não é som cer .~a h Jsitação qu~ a Commissão, limite indicado, pois que ex•a.m mantidos á 

· abaixo assignada, em obediencia â vossa sombra das granJ.es ~axas existentes, vem es· 
honrosa. incumbencia, vem apresenta.r-vo: o ta.belecer a pari :ade dos assuc:tres de beter· 
resultado do seu estuda. rJconllecenclo achar· I'aba. no seu mercado, mas facilitará tambAm 
se em jogo o futuro, a vida, mesmo, da nQssa a ooncurrencia dos assuca.i'es coloniaes, cujo 
industria a"Ssucareira e da. lavoura que a &li- custo de pro~ilJcção (l interior ao daquelles.e 
menta. determinará a riva.liJ.ade entre as . dua.s plan· 

«0 convenio, que acaba de ser assign!l•fo, tas, olferecendo o seu v<tsto commercia.l para 
dizia o présidente da Co.nfcrencia, na sessão theatro doss:1 luta com armas iguaes. 
de encerramento, é uma obra de solidi.t.ric- Tal o fim pl'incipal visado pela ultima 
dada internacional, bas-:>ada sobre os princi- Conferencia de Bt•uxellas, promissora .· Q.e 
pios os mais racionaes da sciencia. economí- nova. era de paz e de t!'anquillidad~ peJ~ . 
ca. E tambem, em certo senti.lo, uma obra cossação da.s ioterminavois discussões a que 
de paz, porque, proscrevondo o systema dos davam logar os diversos regimens úe pre~ 
premias, elle condemna a fórma ~ m :rno:~ mios e:xi$tentes, embo:a já se annunciem "fu- . 
justificavel do .protec~ionismo, sua fó.rma turab aomplica.ções internacionaes, quando 
aggressiva., » · · tivet• elle do ser posto em execução. .•. 

O systema de premius, estimulando a pro- E' assim que ~ Hu~sia, que não adheriu ao 
ducção, diminuindo o consumo, fa24endo pa· ·Convenio 1 é verdade 1 mantendo o seu r~ 
gar pelo consumidor impostos supe1'l9ras ao gimen de contingente para o consumo in
valor do producto, creando nos mercu.das iJn" terior, e tbçando officialmente o .Preço do 
portadora.; a anormalidade de ser o genero as::mcar des ·.i.nado ao consumo indígena, ex·. 
vendiJo por p.reço muito . inferior ao do con- põe.::;e, não som vjolentos prote~tos de sua. , 
sumido no paiz ontle fui produziJ.o, e até por parte, á applicação do counterwailing duties, 
inenos qo custo da producção, afastando des- po1• parte da Inglaterra. A Austl'ia arl'isca-se 
tes mercados mesmo o producto indígena. e igualmente ás medidas internacionaes de co
o colonial, não podia deixar da gerar o sys- erçã.o,pauGando o seu regimen fiscal pelo _da 
tema de represal1as, cujo inicio teve loga.r Russia, conformo a lei de 3l de janeiro de 
nos Estados Unidos com a tarifa. Wilson, em 1903, que vao reger a industria assucareir~ 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/201 5 11 :16 - Página 5 de 20 

ANNAE5 DA CAMAf\A 

austro~lmngara (art. 5° da lei), e segundo ·a assumidos só dizem respeito .ás colonias da 
-qualserá e.~ta1}elecido uma especie de cm·tel corôa e não !ts colonias autonomas, que pos
legjslatiYo, fixando annualmente o contin- suem o seu Parlamento partjcular, ás quaes 
geri te maximo des.tinado ao consumo interior será elle submettido afim de que tenb.am. a 
da modo ·a promover, pela limitação da. faculdade de a.dherir; dando, assim, logar a. 
quantida.de destinada ao consumo, a alta protestos por parte da França., segundo de
no interior ao limite da concurrcncia. do pl'eheilde·se do seguinte trecho do discurso 
assucar estrangeiro, gosando assim em toda. do aoputado IUbot, na Camara Franceza, pot• 
a plenitude das garantias (ia . taxu. aHU.nde~ occa.sião de ser votado o Convenio : ~ Il y 
garia de 6 francos. · a dos co!onies autonomes qui ont des primes; 

A França procm•a obter pa1•a suas colo- en tout cas toutes les a.utres peuvent e~ 
nias (Martinica, Reunião e Guadeloupe). a établh·, pui~:~que la Convention na le leur 
manutenção <:io desconto (debxe) de distan- interdit pa.s ; leurs suores arriveront sur 
cia, consid~rando esta medida em harmonia le mat•ché anglais .; est ce que le· droit coiQ.~ 
com o espirito do CJnvenio toda vez que o pensateur qui menace tous les s~cres euro
desconto não exceder á importa.ncia do custo péens primés, s'applique aux suores colo· 
do tra.ns·portc dos assucares coloniaes, con- niaux anglais primés 1 La. dessus, 1' Anglo
forme o pa.recer do conselho geral da Gua.· terre dit qu'elle n'a aucune ospêce d'engage· 
deloupa, reunido em dezembro de 1902, cuja ment ; je na pt•eteod pas· tra.ncher la. ques
conclusão damos: «Lu conseiJ général tion; p}a.is l'affirma.tion, du Gouvernement 
émet le vrou que le Gouvernement fra.nçals a.nglais' est péremptoire-si cela est vra.i, qui 
insiste aupres des puissances contractantes, devien-t cette êgalité, qu'on nous a promisa 
qu'on~ participé 11 la conférence de Bruxel· entre les :-)Ucres continenta.ux et les suores 
les, pour faiN respecter le principe admis des colonies a.ngla.ises 1 ~ 
par la Convention, á savoir : que lea dê· Feita. em largos traços a. descripção does· 
taxes de distances ne sét•aient assimilées á ta.do ac\ua.l da quesGão e .nã.o querendo en
une prime que dans le cas oú leur montant trar na analyse do proceder na França, Au3-
excêderait celui des frais réels da transport, tria, Hungria, Allemanha, Inglaterra ; · si 
de façori· á. permettre au Gouvernement de estes pa.izes, signa.tarlos do convenio, coli1 as 
régler d'une fa.çon équitable le taux de 'la dé· apreciações feitias, estão ou não violando os 
taxe·des di verses colonies.» artigos do pacto estabelecido, por isso que à 

·. Na; Allema.nha os fab1•icantes do assucar Commissão Internacional Permanente, que 
empregam os maiores esforços para obterem serd. organizada de aocordo com o art . . 7o do 
do governo e do Reichstag o voto em favor mesmo, estatuirâ sobre os casos de viola.QlLo 
do' contingente de consumo, já tendo sido OS· e admitMndo que a · nova sra de paz e tra.Ii· 

. tabelecido o contingente de.. produéção,- e o q uillidad.e se . fará sentir pela cessação das 
.syndiMto . assuc~reiro allemãó (Verein · der discussões, pela melhora do preço do a.ssuca'r 

· deutschen Zucherindustrie ), comprehen- no mercado universal, pelo augmento consi
d:endo a vantagem daquelle contingente, deravel do consumo nos principaes paizes 

· ~inittiu o parecer de que extra.himos o se- .productores com a · diminuição dos impostos, 
guinte topico : «Le contingent légal de con- garantidores dos premios sobre a. producção, 
commatíon offre á l'industrie sucrlêro alie· passemos a estudar, .. afi.m de melhor ajuizar

: . mande la perspectiva de traverser le pério· mos da. nossa. situação, ante a. possivel ex
'. :~.de d'applica.~ion de la Convention de Bruxel· ecução do convenio, a. importaoã,o nos prin
, Ies. avec les plus faibles sacrHices et peut· cipaes centros, a.s quantidades nécessarias a.o 
··· être même·sans perte ·comme ce serait le cas seu abastecimento, principalmente nos ·Esta.

si·1a concurrence était é1frénée. C'est pom·· dos Unidos e Inglaterra, os dous maiores con-
quoiles fabricants de sucre et .les agricul- sumidores. · · 
teurs servi'ront:leur industrie et leur inté- Naquelle paiz o·consumo em 1901 . foi de 
rlts, s'ils s'emploient .pour obtenir d~ns 1a cerca . de 2~400.000 ··toneladas, das quaes 
session · actuelle du Reichstag 1,1pe loi sur 1.808.000gozara.m de favores, sendo 440.000 
le contingent dP.la consomlllation.»- de assucares de canna, 'beterraba., sorghó e 

· . A França, a Allemanba. e a Austria pre- melaço produzidos no interior do paiz-; 
t_eridem .ainda que ós ~ssucares p1•oduzidos 1.368.000 toneladas; fornecidas por Hawai, 

, ante~ de 1 de setembro prox.imo teem (lireito Potto Rico, Sr.nta. Cruz, ilhas Philippinas e 
. ~'ó premio de exportação, qualque1• que seja Cuba. . Ora Hawai, Porto Rico e Santa Cruz 
o momento dessa exportação, . uma vez que por si só.; fot•neceram 423.000 toneladas, o 
tênham sido collocl),dos em · entreposto pu- como estes a~sucares ni'o estão sujeitos~ di
b1ico antes do I de -setembro. · reitós de especie alguma, assim como .a.s 

-'A própria. I~gla'terra, promotora do Con- 1140.000 toneladas produzidas no interior do 
venio, declarra pf}l'q.f· orgão do ministro dos paiz, sague-se que 873.000 toneladas entra

.' .negocias estrangeir~ ·que os com:promissos ·ram,:para o mercado .americano em condt-
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ç'ões excepcionaes de vantagem. Cuba e 
Philippinas forneceram 945 .000, sendo que 
875.000 toneladas d '.~quella pl·ocedencia go
sam ou gosarão da reducção de 20 o f o nos 
impostos de fmportaçii.o e o restante, forno· 
cido pelas Philippinas, d·t roducQã.o do 33 o /o· 
Si do total consum~do polos Estados-Unidos, 
2.400.000 toneladas, admlttindo-~o que o 
consumo de orn, em dea.nte soja, o mesmo, 
por isso que o augmento possivel sera. pre .. 
enchido pelo dosenvolvimento da producção 
iildigena, deduzirmos 863.000, completamente 
isentas de Impostog e 945.000 gosando da 
redilcção de tarifas, prefazendo o tota.l de 
1.808.000, teremos 592.000 toneladas o1fere
cidaS á. concurrencia· uni versa! e que facil
mente serão preenchidas por Cuba e PhiliP· 
pinas, quando ent1arem em plena actividade 
industrial, não deixando, assim, margem á. 
essa ·concurrencía. 

Vê,;,se, pois, que o mercado dos E:'ltados 
Unidos poderá. ser considerado fechado ao 
nosso assucar em breve p1•azo, o que a pe
quena margem que possa ser deixada á. con
currencia, admittindo-se que a. totalidade 
n.ecessa1•ia não seja já preenchida pela pro· 
ducQão indigena, colonial e dos paizes an
nexados, terá. de lá. penetrar subJrdin~t.ndo-se 
á. tarifa de 31 de julho do 1897 que taxa em 
francos 19,124 por 100 kilos o assuca.r bruto 
não superior ao typo 16 hollandez o polari
sando 96° e francos 22,142, pela mesma quan
tidade, o refiuado ou qualquer typo acima 
do· . 16, além dos direitos compensadores 
d~ premios conferidos no paiz onde foi pl'O· 
duzid~. 

Não causará. mesmo admiração a ninguem, 
visto o espirito ·emprehendedor, que cara
cterisa ó americano do norte, que; em futuro 
,não remoto, os Estados Unidos venham a. ser 
e~portadoros, · nesta conquista economica, 
com que sonham e que vão realisando, de 
tolos os mercados do mundo. 

cambio uma linha de navegação directa, a. 
pequena população daquelle paiz e, princi· 
palmentc, a visinhanç:.t do Pet•ú que, pro
duzindo mais barato, teve em 1902 um ex
cedente de p1•oducção do cerca. de 105.000 
toneladas, tira.m-no.~ todas as probabilidades 
do bomoxito. 

Pal'eco·nos uma chimera alimontarmos 
essa. esperança, quando, além da.s razões 
apresentadas, aquelle paiz procura, por meio 
de um premio á producção, desenvolver a 
industz·ia do assucat• no seu territorio. 

Mais justifica vcis seriam as nossas pro· 
tenções com relação a Portugal que, expor· 
ta.ndo para o Brazil goneros no va.lot do 
muitos mil contos, recebo os . nossos pro· 
duetos · em grande desproporção, represen
tando, tal vez, O, 1 do valor das suas expor· 
tações. · 

Segundo so infel'e do rela.torio do nosso 
consul naquelle paiz, o assucar que se con
some em Portugal vae em gunde parte d& 
AHemanha, Belgica c Austria. c, em menor 
porção, da lngl&terra, França. e Hollanda.. 
Mas, si Portugal favorecer o no~ assuc&r, o 
seu commercio côm esses pa.izes· não so po· 
derá. resentir 1 Portugal tem colonias, cujo 
commercio pt•ocuta. desenvolver, tlão só em 
relação á. metropole, como em relação a esses 
paizes, e uni . ratado de commerclo com 9 
Brazil poderia, talvez, prejudicai-as. C~n· 
sideramos, porêm, dentre os no.vosa mercad~s 
apontados, o que nos o1l'erece amda algumas 
probabilidades de exito, porquanto :ainda 
mesmo favorecendo o nosso assucar, con· . 
tinuaria a ter naq uell~s paizes boa freguezia. 
para os seus vinhos, sendo grande consumidór 
da. industria dessas nações. O U rnguay, pelo 
interesse que tem em ver babar os im• 
postos sobre a grJ.nde quantidade de xarque 
que nos remette, seria ainda UID mer· 
cado possivel, embora fraco pela sua pe
quena populaQão, si não. ti~uv~B p~r 

Com esta t~ndencia de, em proximo fu· parte do Brazil embaraços, ahá..SJ~Sttftcaveis, 
Jaro, a producção dos Estados Unidos e de· em baixar a pauta para o prmc1pal genero 
pendencias supprlr á.s necessidades de seu de exportação uruguaya, por ferir os in te· 
consumo e, dada. a circumstancia. de outros resses .dos Estados do Rio Grande do · Sul, 
paizes como a Argentina, o Perú, a .Hes- Matto -Grosso, Minas Geraes e · Goyaz, onde 
pa.nha., a Ita.lia, a Roumania; etc., transfor- diz-se existjr gado para competir com o que 
ma.rem·se de importadores em exportadores, importamos do estrangeiro. 
restar-nos-hão unicamente os mercados do Do relatorio do. nosso· consul em Monte
Chile, Uruguay, Portugal. onde aliás em vidéo extrahimos 0 seguinte trecho, . que de· 
.diminuta escala tem penetrado o nosso ge- monstra ser a falta de 1·eft.nação um dos 
·nel'O, e o mercado inglez. · maiores oblces â entrada do nosso assuca:r na. 

Guiados pelos iaços d~ sympathh\ que nos republicavizinba, «A uniformidade do im
ligam actuà'lmente ao Chile, apontamos com· posto, applicado tanto ao assucar n~o refi· 
mummente este paiz como um dos possiveis nado como aos de qualidade superwr, que 
mercados para o nosso assucat•, esquecendo· veem em caixas, na fo:ma de pancitos ou 

· Jios .que a-nossa· posição geographica, a. falta_ cm·tados, é u!ll gr~nde m~onve~tente, ta~to 
dé productos que J)Ossam manter pelO·lnter- para o reg1men aduaneiro da Republlc& 

V•l· I1I . 4G 
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Oriental, como para difflcultar a importação 
dos paizes que se habituaram a introduzir 
qualidades inferiores. Os paizos que expor
tam assucar de inferior qualidade ou que 
não se habituaram a. . preparai-o pelo pro
cesso da. reflnu.çã.o, não ficariam, como o 
Bra.zil, reduzidos á mwcar a decadencia do 

.seu commercio do assucar, quando já impor

. tamos 6.000.000 de kilos por anno. » 
Será principalmente o mercado da Ingla

terra para onde con vergirã.o as vistas das 
colonias e paizes, como nós, productores de 
assucar de canna e dos principaes centros 
europeus onde houver um excesso a expor
tar: da França com 600.000 toneladas, da 
Allemanha com 1.250.000, Austria 859.000, 

. Russia 350.000, Belgica 253.000, Hollanda 
83.000. 

As condições, porém, terão de mudal' sen
aivelmente para as partes adversas, sendo 
qqe as vantagens aufel'idas pelo assucar de 
beterraba com os premios e cartels, desap 
parecendo, reverterão em quota equivalente 
em proveito da canna, tol'Dando-lhe possi
vel uma victoria que já era. facilitada pelas 
condições climatericas e fertilidade dos solos 
em que é cultivada. Os pro·iuctorns de be
terraba assim comprehendem, e reconhe
cem, como corollario necessario da abolição 
dos premios, · a cousidePavel reducção dó 

·imposto de consumo. su~ abolição completa 
mesmo, desde que os equilbrios orçammíta·· 
rios lhes permittam . ass~m proceder, de 
modo que os excessos agora existentes pos-

. sam ser absorvidos pela livre expansão dei• 
:xada ao consumo local. Demais, o exemplo 
da Inglaterra demonstra perfeitamente o 
desenvolvimento que póde ·ter o consumo 

. quandQ não encontra embaraços ftscaes. · 
O quadro seguinte, edrahido de um. rela

. torio consula.J! francez, assigmüa as quanti
dades de assucares brutos e refinados unpor
tados pela Inglaterra nos tre3 ultimos 

. annos; · 

Importação. Janei1~0 a de:;ernbro 

1902 

Assucares refinados Ton. 
Da Alie manha :. . 67 4. 262 

. ·Da Hollanda .. · ... 119.443 
Da Belgica...... 7.503 
Da. França ...... 113.546 
Austria,Hungria, 

Russia e uu-
tros .... ~ • • .. • 4. 737 

Tota-l: 

1901 1900 

Ton. Ton. 
652.022 593.432 
130.419 113.128 
22.078 30.171 

247.632"216.647 

691 9.031 

Importação .••.•• 919.491 1.062.8{2 962.409 
G~msumo •••••••• 911.366 629.639 .. 

Assucares brutos 

Da Allemanha .• 328.516 220.113 160.609 
D.~ Hol!anda ..... 16.838 15.526 22.215 
D:1 Bclgica .•...• 33.437 8ü.415 103.639 

Da França ...... 8;).321 190.540 230.69!) 
Da Austria-Hun-

gria •......... 16.743 3.619 ü,37l 
De Java ......... 10.449 8.184 
Das Philippinas . 2.497 2.523 10.819 
DJ Perú ...•..... 7.992 4.819 12.005 
Do Brazil. ....... 28.889 17.089 5.329 
Da Argentina ...• 40.332 33.317 10.878 
Da M·mricia .... 16.187 21·829 8.370 
Das Indias Orien-

taes inglezas .• 
Da InJia Occidan-

10.141 8.769 18.944 

tal, Goyanna, 
llonduras .... ;. 63.974 46.468 41.574 

Outros paizes •.. 8.042. 7.875 I3.ll2 
---- --·- . .- ----

Total: 
Innportacão ...••. 658.909 669.357 661.744 
Consumo .. , .. . .. 628. 111 265.632 

Por este quadro póde-se bem ajuizar das 
proporções em que concorrem a·J mercado 
inglez os assucares de. beterraba e de canoa 
e da grande margem que ser•á aberta a estes 
á medida que se fór desenvolvendo o consu
mo nos diversos paizes productores de beter
raba pelo e:ffeito da. abolição dels impostos. 
Por elle se vê tambem a grande quantida le, 
super_ior á de assucar bruto, de refinados, an
nualmente importados, o que vem justificar 
a attitude de dois dos signatarios deste pare
cer na conferencia assucareira, aqui reunida 
em junho do anno proximo passado, quan
do pediaD;l a creação de refinarias per
tencentes á lavoura, por meio da syndicatos, 
conforme o proje<'to apresentado, tendo por 
fim li.vral-a da acç~o dos inte~·mediarios, re
gularizal• o consumo internu e dar mais facil 
acces:;o nos mercado::\ exterio ·es ao nosso ge
nero assim bonificado . 

Acha-.se o Brazil prepara,do para arrostar 
essa. co~cur~encia no merca-do .inglez;, a prin
clpio contra o assucar de beterraba e, mais 
tarde, contra os assucares éôloniaes, dad!' a 
hypothe~u de adherirmos ao Convento e en· 
trar o nosso producto n'aquelle mercado em 
identidade de condição ~ 

Si nã.o adhet•irmos ao Convenio. qual a 
~axação a que ficará subordinado o nosso 
assucar ao penetrar aquelle mercado? 

Qual a dtu:1.ção ro::>oi·vad~t :ia colonias in
glezas, não pert;encentes á. corôa, admittida a·, 
possibilidade de não adherirem ~ 

Gozárão ellas de situação privilegiada, 
nesta bypothese,em relação aos demais paizes 
nãQ adherentes '? 
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O texto do Convenio nada cont~m. em rela
ção ás colonias não pertencentes á corôa, quo 
nos possa habilitar a jttlgar a.:; lWOlniJiliJ.a.dos 
do futut•o. 

NBnhumn, rol't!t'cllcia ti feil.a. <t taxação 
impu:-;t:t :ws pai zoA nfiu :ui her•ont'~"· olJI'i~an
dn·so unkamcnto, pdo art. 4", as .\lr,as P<w
tcs contratantes n osLabdoccl', rm impor
tação pa1•a o seu territorio, tliroitos espe· 
cia,es, iguaes af's pt·omios tle que gozarem, 
sob·-0 todos os assucares originarias do pa.izes 
que conferirem premias, quer <t producção, 
quer á exportação. 

producçã.o do nosso genct•o em compal'açã.o 
ao dos demais p;üzes, quo comnosco tenlu~m 
do concoi·rer. Comparemos. pois, o custo do 
producçilo do noss·) assucm· ao de alguns dos 
principacs paizes productori~S, morf!lente d~L 
Allomanha, da. França,, Java, H:twai o Cuba, 
p~;colhomlo estes duus ult,imus, emhora, pelas 
~·a.nta"ons úe quo gozam tenham de pt•o{erit• 
o mm·~ado americ<mo, por sermu, dentre os 
pt·o•luc~oros de assucat• de ~anna, os quo 
mais progressos teem. reallzad'? e onde o 
tl·ab;\lllo passa pot• ma1s economiCo. 

De 1901 a 1902 o rendimento por hectare 
variou de 27.700 kilos a :i:3 .400 kilos na Al
lemanha e de .25.199 a 29.553 na França, 
contarmo dados existentes no rel<ttorio apre
sentado por M. Vivien a.o comício agricoln. 
de S. Quentin. 

Pela lei votada pela C amara dos Communs, 
em 18 de abril rle 1901, os assucares, inclu
sive da.s Antilhas, ficaram subordinados na 
InO'laterra ao imposto da 4 shillings e 2 pence 
por 50 kilos, para os refinados até 98° de 
polarisação, diminuindo para os de polar!- SeO'undo Licht., Gs gastos de cultura, não 
sação abaixo de 98° proporcionalmonte a.t.ê o inclti'indo juros e amortização do capital, ele
mínimo de 2 8hillings, taxa correspondente varo-se na, Allemanha a 480 marcos por 
a 76o de pola:1•isação. hectare e o custo de fabricação, na média, a 

om8Q por quintã.l motrico. o L'encUmento por 
Sir Mitchel Hick Beach ( chan.2eller do hectare foi de 285 quintaes na saf1•a de 1901 a 

thesouro ) ao propor a creação destn im- 1902 e de 3:~4-296- 292 quintaes nas tres. 
posto <i Camara dos Communs, assim expees- safras anteriores. Multiplicando se estos ren
sou.se : « O assucar é taxado em to1los os dimentos pelos gastos de fabl'icação c cultura, 
paizes ·da Europa e Estados Unidos, e os segundo os ca.lculos de Licht, teremos que o 
economistas reconhec3m que poda se1• taxado custo de producção elevou-se,por . hectn.~e;uas 
em caso de necessidade fil.lanceira. Não ê um quatro ultimas· safras, respectivamente, a 

· imposto proteccionist.a. E' do interesi3e da 747,m.20-7I6m8Q-713,60-e 708,mOOOem 1902 
paz e da economia que os trabalhadores :-:;ai . 
ba:m que supportam o peso dos gastos da O quadro seguinte mostra o ren~1mento 
guerra». em lu los de assucar ?ruto extraindo por 

· · - d d'd ·hectare nas quatro ult1mas safras. Ora, s1 nao se tr!).ta e uma me 1 a pro· 
teccionista, si foi apenas uma providencia 
de occasião, motivada por circumstancias es
peciaes, nada nos poderá certificar que será 
esta a taxa a que ficarão sujeitos os nossos 
assucares, ao penetrarem no territorio in
,glez, acceita a possibilidade de não adhe
rirmqs ao Convenio. 

Dar-se-ha a bypothese, mais provavel, de 
serem os nossos assucares consider~dos pre-. 
miados em conseq uencia do imposto, garan
tidor do mercado interior, qu3 actui.tlmenta 
temos na importação, a cuja sombra se pJ
derão constituir cm·tels, a. exemplo do que se 
passa presentemente na Allemanh~ e na 
Austria.? · 

Nesse caso a entrada. do nosso genero seria 
de todo probibida no territorio inglez. 

Áp1·esentadas estas hypotheses e feitas as 
considQrações quo pr.Jcedem, que nos pare
ceram necessarias, vejamos si o nosso as
sricar poderápenetrar no mercado. de .z;.ondres, 
adinittida a livre concurrencla mterna
nacional. 

·o unico criterio capaz de dar-nos a so
lução do ~roblema ~er~ o ~studo qo custo de 

1901-1902 ........ .. 
1900-1901 .........• 
1899-1900 ......... . 
1898-'1899 .•••.••••• 

4812 kilos, 
4433 » 
4215 » 
4034 « 

Comparando·se o «rendimento ffi !!dio por 
hectare, nas quatro ultimas safras com _o 
cm;to de producção, vê-se que a proporçao 
que este diminue aquelle augmenta. 

Para não tomarmos porém, os algaris
mos extremos, consideramos o rendimento 
em r9GJ a 1901 e o respectivo custo de pro~ 
ducção e chegamos a concluir que a.Alle
manha póde produzir, ao nosso cambto de 
14, uin kilo de assucar, typo 88, por 135 a 
140 rs. 

O distiocto agricultor alagoano, Dr. 
Affunso de Mendonça, na Revista Agl·icola, 
que se publica naqueUe Estado, calcula o 
custo de producção na Allemanh[t pu.r~ a 
~-af1•a de 1900 a 1901, em 205 rs por ~ulo, 
ao cambio de 12 incluindo juros do capital. 

Sem pretendermos contestar esta. apre
ciação, · <lUe nos ,varece um .vouco elevada, 
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transcrevemos em confirmação do calculo Em 4 estn.boleolmontos do 6 & O I /I 
que apresentamos, o seguinte tre·~llo de um tlorins, ao cambio do 14, H$3~2 o H.~ll2; 
artigo publicado no numero de 25 de agosto 
da 1902, do Wiestnih sahhamoi promichtmsti Em 3 estabelacimontos entro O 1/2 o 7 
(Orgão·dos fabricantes de assucar russos), e tlorin~, ao cambio de 14, 9$022 o .9$744 i 
traoscripto na. Sucrwie Indigàne, de 23 de Em 12 esta.belecimentos a mais 7 fl~>rlos, 
setembro do masmo anno. «Os inglezes, diz 9$744 ; 
o autor do a.r1.igo, referindo-se ao conveni·), A mediaprevista. para 1802 e1•a de fiorin_ s 
obtiveram-mais do que pediam. Não só o 
a.ssue~ir da. canoa expolJirá. o de beterrabas 5,59=7$727 por picul, não comprellendendo 

· dos mercados inglezes, mas poderá. mosmo juros e amortização de capital, · equiva.1~rites 
fazer·lbe concurr~ncia nos propr·ios marca.- a $121 por kilo. , _. 
dos p:roductores adherentes a.o convenio. Cuba, que em 1894 attingiu á. produccão. de 
· ·Resulta, na. verdade; das · discussões que 1.054.212 tonel. viu, com a. revolução; as 
tiveram Jogar na ultima reunião dos .tabri .. suas culturas abandonadas, seus engenhos 
cantes de assucares allemães, que o preco de incendiados, seus plantadores endividados- .e 
pl'Oducoõ.o do assuoar allemio é de 8,50 mar· sua producção cahir em 1897 a 212,051 t(}o 
coso quintal, ao passo que o custo da pro,.-· neladas. · · 
ducoãó do assucar de canoa ê do 6 marcos ~ 
quintal. O assucar de c:mna pOde ser vendido 
com lucro a 16 t. 25 por 100 ·kilos, preco que 
constituiria para o fabricante allemã.o uma. 
perda de 5 francos. A sobre-taxa mniQla 
.âe 6 francos, fixada pelo convenio, não será. 
suiDciente para proteger o mercado allemão 
CQDira o assucar de canna, cujo sa.bor dá-lhe 
a suprema~ia sobre o de beterrab:t.:& 

Na França, pelo maior preco do carvão, 
menor rendimento cultural, -menor riqueza 
saccharina das beterrabas ·e por causas OO(}o 
nomicas outras o custo de pruducção é con
·siderado superior ao da Allemn.nha. de4, (.;50 
a 5 !1'&n~os ··por quintal met1•ico de assucar. 

·Nos Es.hdos·Unidos uma. commissão indus
trial incumbid.à de estudar o assumpto, cal
culou a prJducção .de Porto Rico em 2 cer~ts 
por libra, na Luizi~ilia ~m 3. a 3 1/4 cents, 
na. Allemanha. em 2 1/2. a. 2 3/4 cents e em 
3 cents a producção indigena, o que equivale, 
em nossa moela., feito . o calculo ao cambio 
d_e 14, a. 

Porto Rico, 140 a 150 ~là pór ldlo: 
· Luisia.nia, 211 a 220 rêis idem. 
-AUemanha, 176 a 185 réis idem. 

· · Està.dos-Unidos, 2llréi~ idem. 

Graoas, porem, á intluenciá. americana e 
embora á. custa de sn.cl'ificios,o credito foires
tabelecido, o trabalho reencetado e sua. força, 
productiva elevou-se em 1902 a 875.000 tone
ladas, em -.condições outras de economia. Em 
logar dos tres systemas dantes adaptados 
para a exploração da canna : « a colonia ou 
simples cultura., o· ingenio ou cultura _ com 
peqnena. usina de · extracção, centrale ou cul
tura. com grande tnstallação · industria1 de 
alto valor e com material aperfeiçoado, ê 
este ultimo o systema que_ se desenvolve~. 

De 1.200 engenhos que prepat'avam, em 
1895, durante as safras, 160 a 200 toneladas 
por dia, o numero reduziu-se a 160 usinas, 
na maior p:.trte cantraes, tr~ba.lbando a.té 
1 . 000 1iODelad as por di~. 

O seu custo de pt·u.iucção é cllculado, para. 
poucas fabricas, em dolla.r 1,54 por quintal 
equivalente, ao ca.mbio de 1lt, a 110 ·réis · o 
kilo. 

Em relatorio consular francez de 1902, este 
custo é calculado, na . generalidade dos casos, 
em 2 sous a libra ao cambio de 14:::;::120 réis 
o kilo. · _ . · · . · 

O rendiiQ.ento por hec~r.o ~as ilhas de Sa,n
dwich foi calculado pel9 .Dr. Went, profes

.JJ;m ~ Java, maior productor. de assucar de so1• da -u~niversida.de de Utrechti, em memo-
ca.nna.·emquanto Cuba não havia recuperado ria apresentada ao Congresso Internaciqnal 
a sua. actividade industrial anterior á. insur· de Agricultura em 1901, em tonola.da.s 7,2 ~ 
i"eiÇã.o, o custo de p~oducção, segundo dados o custo de prodncção -em 12 francos a. I~;~~ 
fol'Jlecidos em relatorio consular francez, o picul (kilo 61,76,) que equiyalem, ao caíri.
elevou-se em 1901 por picul (kil. 61, 76) em bio de 14, a 132 réis por kilo. Depois da fun-
42 faJJricas, confol'me o quadro seguinte: ·· dação da e-stação agronomica de Honuluh1, 

En;a. cinco estabelecimentos . a_ menos de exemplo que deseja.ria.mos ver imitado no 
5 florins equivalentes, a.o cambio de 14, · a .Brazil. e devido principalmente ás instru· 
~50; . - · - cções fornecidas aos agricultores por~ aquella 

Em sete estabelecimentos entre . 5 e 5 1 /2 estação e ao systema de irrigação emprega
florins equivalentes, ao cambio de 14, a 6$950 do, a·producção por hectai'e elevou-se a 152 a 
e 7$620; 156.000 -kilogrammas e ~ media de 9.250 

'Em · 1 · estabelecimentos · entre 5 1/2 e 7 kilos de assuca.r, sem que nos tenba sido 
· tlorins;_ao cambio de 14, a; -7$620 e 9$744 ; possível obter dados exactos sobre o custo 
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de projuccão com o novo regimen do tra- Estado (Bahia), quo nos são melho1• conhe-
balho. c idas. 

No Brazil variam em extremo as con·li· Calcula aquelle provecto agl'icultor em 
ções da. lndustria assucareira e da lavoura 6.120 kilos <~ producção em as~ucar bruto 
l'Ospocti va, de norte ao sul de seu vasto ter· por hecta.ro, e em 87. 000 kilos a producção 
t•itorio, já JlOl& dive1•sidade de climas, que em cannas, para a a mesma area. de ter· 
se traduz peb variabilidade dos rendimentos reno, tomando como quociente de extracção 
obtidos, jd. pela época em que se dá o período a base de G o /a. 
do actlvfda.C!o industrial, coincidindo ou não O custo de producção por hectare seria de 
com a grande producção mundial ; já, prin- 4:10$, ou 80 réis por ldlo, aos quaos, addiccio
cipalmento, pela maior ou menor somma de nando-se o valor do sacco, na razão de 
encargos que pezam sobre o producto em 900 réis, e transporte até os portos de em· 
consequoncia. da. acçã.o dos governos locai}S, barque, 2$500 por sa(;co, teriamos 101} réis 
eorollario do systema federativo adaptado, e por ltilo de assucttr bruto, sem oonta.r capital 
que · mais se aggravam pela. inconside- e juros, administração e outras despezas ge

~rada interferencia. de municipalidades in· raes indispensavets. que elevariam o custo a. 
conscientes. Póde-se, porém, dizer que exis· 140 e 160 I'éis p;>r kilo, calculo quo, pare
tem entro nós duasindüstrias bem distinctas: ca-nos, poderá ser applicado ás demais zonas 
as fabricas centraes e usinas, com apparelhos produ~tora.s do paiz, sendo, em algumas in· 
a.p:>rfeiçoados, mais ou menos completos, ferior á realidade em eonsequencia., princi· 
com ad~inis.tra.ções competentes em algu- palmente, do alto quociente de extracção 
mas, mas, na. maioria dos casos, sem a justa previsto. 
comprehensão da verdadeira. economia. do . Entre nós (Bahia), a produeç!o pol' tarefa 
trabalho ; e os antigos engenhos, denomi· b 
nados b:tnguês, muito numerosos, principal- (30 racas em quadro), em pri~eil•a _folha 
mente no norte do paiz, produzindo . gene1•o póde ser · calculada em 30 toneladas ou 
de inferior qualidade, tt•abalhando pelos pri- 68.800 kilos por hectare e, em muitas locali· 
mitivos processos, com todos os vicios lo· dades, melhor apropriadas a. este ·genaro·de 

·d cultura, em 40 o 50 -toneladas por tarefa 
gados pelo longo período da escra.vi ão, mas equivalentes a 91.870 e 114,780 ·kilos por 
tendo ambas, dl} commTlm, a má qualidade hectare. 
da ma teria prima empt•egada, que lhes é for· Tomando por base o quocjente de extJ•a-
necida J)Or uma lavoura em est;tdo embryo- - t D d d 
nario, : desconhecedora. dos modernos . pro- cçao, em ypo emerara,polarysan o 9f}o, e 
cess'Js cul1iuraes, J"á . emsaia.dus, com grande 8,5 ° I o, excedido por algumas usinas, tet•emo8 

o rendimento em assucar de 5.855 kilos, 
.exito, em muitos outros paizes. 7.808 kilós por 9. 756 ~ilos. por hectare~ 

Em tal situação,comprehende-se facilmente Considerando que ·o custo . do producção 
.. quão .. diversas devem ser as . condições de por tonelada de cannas pód~ variar de 4$ a 
, coriCurrencia, para. uma. e outra. destas in· 6$000 e o custo de fabricação -calculado a. 
·dustrias, moamo no mar~ado interior, sem 7$000 por tonelada de C<liDDa : para. o_typo 
orientação, sem guia e sem a verdadeira Demerara 96o, teremos que · a despeza .total 
industt•ia da refinação, e como variam as por kilo variará de 130 a ·150 rêi:S, inclQ.· 
possibilidades dessa concm•rencia nos mer~ indo todos os gastos, menos juros e a.morti
câ,dQs exteriores, segundo tratar·se de um ou zação do capi1ial, preço só .vencido po1• Cuba, 
outro Estado, attenta a circumstancia. ·de Java o Perú, mas ainda. .muito elevado, at
em alguns só existir a industria atrazada, já tenta a exuberancia . da: nossa. producção 
téildO-se em outros, como Bahia, Rio e São agricola., e que poderia ser facilmente . redu .. 
:Pa1Ho,· operado, quasi totalmente, a tra.ns- zido 'pc!o aperfeiçoamento nos _trabalhos cul· 
fói'mação, predominando o systema malho- turaes, e consegui11te augiJiento da. riqueza. 

• rà.d,o, embora. persistam as ditllculdades que saccba.rina das cannas, diminuição de com· 
lhe sã!) ·oppostas pelos mãos processos agro. bustivel e fretes de transporte é, principal
no,micos~· mente, por leis cspecia;es que, impediJldo a. 

Difficil torna-se, por essa. · divers:dade de vadi~gem, regula.risasseni as relações entre 
circumstancias, dar u. m calculo exacto do patrões e operarias e permittissem obter 

mais opportunidade nos trabalhos ex-custo.• de producção no Brazil, principal- .. d 
mente ante a escassez de nossas estatistlcas. ecn .. a os . 

. ,~F.e..ocuraremos, · poré~, _faze1-o servindo-nos; O seguinte quadro most1·a o custo de pro· 
.. pal'a. os engenhos ba.nguées, dos dados for- ducção em diversos paizes, ao cambio de 14, 
necidos pelo abalisado _agricultor ala.goano, e no Brazil, devendo-se, porém, levar em 

.· Dr, ·· Affonso de Mendonça, na Re"'ista Agrícola consideração que estes calculos podem , va
:da.quelle E$tado, e, para as .u~in_as, tendo em riar por circumstanciaa especlaes e imfre· 
·çonsideração as condjçõ~& ifo tJ,'ª'Qalb() neste vistas. 
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Como se vê, a nossa producção, para uma 
deterltlinà.da-al'ea de terreno, não só em ma;. 
teria ptima como em assucar corresporide 
nn. duplo .~ . de qualquer dos paizes produ
ctores de heterrabas, da propria Allemanha, 

:.t do,peHo tio sou quueicnto do oxtl':.t.nçito do 
14 %, não obstu,nto oíl nossos primitivos pt•o, 
cessas. 

Relativamente aos prioc:ípi10S productos do 
assucal' de canm\, á excopção de Java, ilhas 
de Sandwich, que nos excedem em producç~ão, 
Isto mesmo em pequena. dirferenca,, oíí do~ 
mais estão em condição de inf'erioritla(le. 

Quanto ao custo desta producç~ão, á. ex~ 
cepção de Java e Cuba, que a_prescntam pe~ 
quena vantagem, Perú, que d1zem ser quem 
mais barato produz, os calculas llemonstram 
que rivalizamos com a Allemanha e estamos 
em t•ondição de superioridade a.os demais. 
Esta situacão, poróm, dá-se, estando atê 14 a 
nossa taxa cambíal, podendo, em caso de 
alta, e a despeito de economias que possamos 
ter em consequencia 4a valot•ização da nossa 
tnoPda e barateamento relativo dos salarios, 
transportes o materi:.tos jmportados, apre· 
sentar-se a circumstancia de passarmos a 
occupar situação menos favoravel á luta. 

Por estes calculos, vê·se, ainda, que não 
é na concúr~encia de beterra~a que está o fu~ 
turo perigo para nós, mas sim na propria can
na, olferecida pelas coloniag,principalmente 
inglezas e americanas, e onfie, impulsionada. 
a producção, se fará sentir a protecção dos 
dous principaes mercados; mormente com 
as actuaes tendencias proteccionistas ma· 
nifcsta.das pela. Inglatorra • 

Os paizes productores de beterraba assim 
comprehendem e appellam para a determi
nação dos contingentes de producção e au• 
mento dos consumos looaes. 

Nesta apreciação da nossa situação, rela
tivamente aos nossos rivaes, é factor de 
geande monta a proporção existente entre a 
nossa producção e consumo em comparação 
aos principaes paizes que comnosco tenham 
de concorrer. 

Em 1901 a 1902, a prodticção em assuca.r 
bruto fui: 

Na Allemanha, 2.100.000 toneladas para 
um consumo de 850.000, em 1901; 

Na Austria., 1.225.000 para o consumo de 
366.000. 

Na França, 1. 090.000 :para .490 . 000. 

Nos principaes productores de assucar de: 
canna em 1902 foi 

Cuba .••••••••.••••.•••• 
Java (exportação) .•••.•• 
Estados Unidos Luiziania, 

Porto Rico, HawaL .... 
Africa-Egypto, Mauricia, 

Reunião •••. , •••••••.• ~ 
B~a:zil .. , .. · · ~.,. • .. , ... it-•• 

Producção Consumo 
tonelada tonelada.· 
875,000 40,250 
765,000 

690,000 

275,000 
215,000 180,00() 
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Ausl.t•a,1ia-Polynosi:t ... ,. 
Itepnhlica. Argentina. ..••• 
Po~~ (exportaç~o) ..•..•• 
1-.'Ioxíco ...•..••••....•.•• 

lfi9,Ufl0 
liG,uoo 
10iJ,fl00 
95,000 

Si tomarmos por baso a proporção on t.ro 
o consnmo nacional c a. prorlucçio total, üm 
cada. paiz tGremos : 
Allomanhu. cunsomo 
Fr:wca. » 
Austritt » 
Cnba » 
Brasil (sobre 250,000 

toneladas) consome 72 °/o » 

44 °/0 da. producçi'i.o. 
45 o I o >> » 
:i5 °/o » » 

4,ô o 1 o » » 

)) 

assim üJil pl'uVoiLo d1) pl'otlw~ i.ol' mwio11a.l 
aptlltU.S :.~ impot•ta.nci:~ do;;t,:~ t:txa. o o eusto 
elo transpiJI'to, o Jno<lm•aJ•i:l. a imposiçilo J'citn. 
u.os nossos a.ssuc:u·es, mosmo no mercado 
ing'loz o nos J.cma.is paizes elo con n:mio, som 
nos expor ;ts hypot.hc~cs atl\•ot•:ms, que se 
mnni fesbria.m com a altu. do c;.tmLio acima 
da taxu. de 14, si, exocutaJ.o o convenio, for 
por este modo intorprotado o co, ,nleJ·wailiny 
dutics pur parto d.o::; paízos con1.racta.ntes. 

Comprehenüomos quo o Bt•a.zil, peln. sua. 
v<tsl.idão territorial; pela. ríqut)za ma.ra.ví
lhosa do seu solo, llUO o torna tào pl'opr.io :t · 
cultura tla. cann;t, ost<í destinado :1 g1·amlc 
prod ucção o devu. aspiral' a csss:t ·conct n·

Por es;os dados vê-se que, em relação rcncia. universal, que lhe.-~ fa.cultatht pelas 
mesmo n. uma das nossas maiores CJ.uotas de clausulas do Convonio; m~~s a t.t?ndencit~ as-

censiona.l do· nosso cambio, actunzl mnn t.e em 
pl·oducção (250.000 toneladas), o excedente cst:tdo a.uormal, não constil.nit'<t um perigo· 
que esta. apresenta · sobre as neces~idades do futuro para a nosso indust,1·i:t '?. . 
consumo a.ctua.l, ti inilignitlcll.nt.o, comparan· Não será arriscado quo, tt soml1ra. d<t táx<L 
do-se aos Llemais paizes productorcs ; c que . 1 d 
poderia ser faciimente absorvido si nã0 fosse cambn a.ctnal 0 as vantagens ofl'orecidas 

- 1 d t b pelo Convonio, <lesenvoh·a-se a nossa pt·o-
a expansao natura es e consumo em ara- ducção e, nmi . .: tarde, ScJ·amos cxrJostos a 
çada pela. insufficiencia e carestia de nossos 
meios de transporte, incon:;;titucionaes im- maiores contra.ried<tdes, occ:tsionadas . pela 

d - d · d protecção que possa sm• concedida f'ts culooias 
postos inter-esta uaes, acçao o mterrne ia- ingler.as, 0 pela. possivel accã.o dos b·usts de 
rio, actua.ndo sobre o producto,â semelhança navegação, quando agora mesmo acaba de 
dos altos impostos garantidores d.os pl'emios dar-se, na praça da Bahia, o facto das com
em outros paizes. panhias Hamburguoza, Amel'ican Line, 

Só a adopção de medidas quo obviassem Royal Mail e Lloyd do Bremeu elevarem os 
estes inconvenientes, principalmente a crea~ fretes úo fumo ele 20 a 25 'shillings, 40 % na 
ção dos syodicatos assucaroiros, harmonicos ~xportação, sem que alteração• <tlguma foss9 
e independentes, servidos pela.s refi. u. a.r.·ia. .. s .. fei1.a parn. a~ mercadoria~ importadts 1 
nos principaes Estados productores do Paiz, ' «Os paizos destinados ,1, grande producção, 
poderiam oi'ientar o mercado interior c col~ diz Molinari,onde a evolução industrial segue 
locar o nosso assucar em situação de poder 'o seu cm·,_;o natural, o11de a pequena indus
aspirar a conquista de outros mm•cados no 'tria, depois de ter feito sua epoca, ·s6 
exterior, habituados ao assucar em- pla- ·tra.nsforma na grande industria, onde o pro
quettes - importado da. Allema.nha e da igresso, na sua marcha incessa.nte, u.ctiva a 
França. · · :producção b~~rata, as crises são frequentes 

A determinação de um contingente de con- ,e inevitaveis.Ellas veem mesmo em epocas 
sumo, regularizado pela acção destes syn- .mais ou· menos periodicas.» . 
dicatos, e adopção de um imposto move! de ' A industria as:;;ucareir<t no Britozil acaba 
importação, proporcional á nossa taxa cam- de passar por um~ dessu.s crises, aggru.vadas· 
bial, levando em consideração o custo de .peln.s circumstancias economico-linanceiras 
producção nos principaes paizes exporta- da occasião. 
dores, julgamos assegurariam aos nossos pro- Não será temerario expor a. industria atra
ductores preços mais unifvrmos para o pro· zada, que produz caro e ruim,âs e::lperanças 
dueto, sem as graves oscillações que só apro- falliveis de um futuro incerto e emba.raçar 
veitam ao especulador extra.nho á ag6cul- essa transformação necessaria, da pequena 
tura, e garantiriam o .consumidor nacional na grande industria, de que falia Molinari, 
contra os abusos por pat·te do syndica tos,peta e que jâ se tem operado quasi totalmente, 
possibilidade 1a concurrencia. estrangeira., em u.lguns dos nossos Estados assucareiros ~ 
toda a. vez que o preço oxigi(~o fosse snperior Do exposto~ tendo em vista os interesses 
ao . previsto pela taxa cambiaL geraes do Pa1z, e 

Semelhante organização permittiria levar . Considerando a revolução cconomica ··mo
a iiu.xa de importação ao limite compatível . tivada. pelo Conveniu int1:rnacionat assígnado 
com êtS condi ~:õe::; do nosso custo de p1'odu- em Bruxellas a 5 de· rna1•ço de J90B; 
cção; podendo serV'ir de base para a sua Considerando que, inaugurado o interna
·adopçã.o a verba correspondente a francos cionalismo economico, o pre·ço do assucar no 
:5;50 e 6 f1•ancos ao cambio de 14, deixando mercado mundial, devera manter-se acim<\ 
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do custo real da producção, cessando princi- mercado inglez será difficultada. sensi vel· 
pa.lmente, no mercado inglez, a iniiuencia mente pelas clausulas do ai't. 4° do mesmo 
exercida polos premios; Considerando que a. a.dhesão nos é facul· 

Considera.ndo o perigo que apresenta para tada pelo art. 9o do Canvenio ; 
o velho mundo, productor de as;3ucar de be· 
terraba.s. a pratica. de tal systema ; . opina1•iamos pela immediata. adhesão do 

considerando que, sendo 0 assucat' um all- BrazU ao Con venio ; mas, por .outro Ja.do : 
manto respil"atorio pol" excellencJa., de prl- Considerando existirem, por parte dos 
meira necessidade, o seu consumo deverá principaes paizes contracta.ntes, pontos con· 
auaro.entar sensivelmente, sendo necesiia.rio troversos, de cuja solução muito dependerfa 
o duplo da _sua produ~Qã~ act~al. quan~o o a situação que nos seria reservada. ; 
consum·o un1versíJ,l attmglr á dimmuta. cxfra Considerando que não está bem definida a 
de 15 kilos por habitante ; ·t - ad á l · · 1 - · Considerando que a. situação dos produ· SI uaçao cre a. 8 co omas Ing ezas nao per· 
ctores de assuca.r de canoa., principalmente tencentes á coroa, como tivemos occa.sião de 
das colooias inglezas e aro.ericanas, melho· demonstrar ; 
rará em grande proporção, pela igual_da~e de Considerando que não será. de prudcncla 
situação que lhes é crea.da, nos prmc1paes envolvet• o Paiz nas complicações que dessa. 
mercados, pelo Convento ; liquidação possam surgir ; 

Considerando que o Brazil, POl' suas con· C~nsidera.ndo que a nossa produocão nu. 
di~ões elimatericas e uberdada excepcional ultima safra, em consoquencta. meljmo do 
do seu solo, deveria tomar parte na luta abalo sotfrido, foi apenas sufficíenta 48 neces· 
franca que se estabeleeerâ entre as duas in- sida.des do consu_mo nacional; 
dustria.s rivaes ; Considerando que ainda. augmentada a. 

Considerando que, em consequencia mesmo producção na futura safra, não haverá. 
do regimen de premios adoptado, presen~e· grande excesso sobre as· neces~idades des+e 
mente são escassos os mercados em relaçao ., 
aos grandes stocks accumulados e ú. producção consumo ; 
,Prova vel ; . Considerando que o mercado americano 

Considerando que, no nosBo caso partx- podet•á ainda offerecer margem ao pequeno 
cular, n~o póde oft'erecer garantias a cJn· excesso de producçã.o que, por ven~ura, te
quista. projectilda. e promettida. do:~ mercados nha.mos ; 
do Uruguay e Cbile, pelas razões que já Considerando que ainda poderão ser ten-
aprese~támos ; . tada.s medidas de accordo com Poi'~ugal, 
~Constderando que dos novos ;,n;tercados pro- sobre tratado de commercio antes de sujei· 

Vlstos, ~~ Portugal poderá oft'~recer ~lguma tarmo-nos ás obrigações do convenio · 
probabllida.de, havendo comtudo lertos em· . . · _ ' 
baraços ·pelas sua.s relações com as domais - Considerando que ~sta.s obr1gaçoes ~ffeçtam 
nações, para. as qua.es exporta grande parte d~ certo m~do a hberda.de econom1ca. mte-
dos seus productos; · . . rlor da. Naça.o ; 

Considerando que o mercado a.mer1ca.no, Considerando que a adhesão nos trará a 
principal consumidor, em breve se fechará a necessidade ·de uma 1•eforma geral no nosso 
~oda e qualquer concurrencia:, pelos motivos regil:~en fiscal sobre os assucares, reforll!a 
Jêl. ·estuda.dos; . . d1fficll, demandando tempo, em consequencuL 
Considera~do que somente o mercado da .da descentra.lisação da nossa. industria ; 

Indaterra. -)_)Ode~á otfer~.!er vasto campo á Considerando,,- principalmente, que os as-
concur~enexa. umversal ' . socares allernâo e austriaco, produzidos antes 

.Conside!:l:U;tdo que ~er<~: a este mercado que de 1 de setembro proximo, gozarão do bene
concorrerao todos_ os patzes que tenham ex· ficio . dos premias de . exportação, qualquer 

. cesso. de producçao sobre os consumos lo· que seja. o momento desta expot•taçã.o, uma 
oaes' . d - d d d 14 vez que tonhamsido collocados em entreposto 

Consxderan o 9ue, nao exce en °_ e . a publico antes de 1 de setembro· 
t ;.nossa taxa cambn,l, a nossa producçao é fe1ta ' 
.em condições de poder supportar a con- Considerando, ainda, que o ministro das 
currencia do assucar de beterrabas ; finanças na França, na. sessão da Ca.mara dos 

·. ConsidEirando que até á taxa mencionada, Deputados, de 28 . -de fevereiro deste anno, 
no~so mercado serd. garantido contra a in- declarou fo1·ma.Imente que seria mantida ao 
vasão ' do assuear de beterrabas pela sobre- assuea.r francez a igualdade em relação aos 
taxa. ·de francos 5,50 c 6 francos estipulada a.ssucares allemão e austriaco,no que respeita 
pelo àrt-. ·a do convenio; · á epoca. da. liquidação dos premios a que 

Considerando que, .não · adherindo ao Con- teem direito os produzidos sob o imperio· da~ 
yonio, a penetração do nosso assu.car no leis de 1883 e 1897; · 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/2015 11 :16 - Página 14 de 20 

SESSÃO EM 2!í DE .l ULIIO fiE JQQ:1 3GQ 

Cons ideeando que, assim, o nosso mcrca.do 
intoriur nílo ficaria. garu.ntillo dtlrantc o Pl'i· 
mciro anno da cxecnç:ão dr> Convenio, ainda. 
m'Jsmo com a. tu.xa c~~mbial existente, pelas 
sobre-taxa.s de franeos 5,51l a G francos, at
tento o grande ~;toclt existente na Europa. de 
assucares om tal condiçã.o; 

Considerando, fina.lmente, que, pelo art. go 
do Convenio, a ~ulhcslio ::;e poderá dar em 
qualquer época., sómente .ontmndü em e!'f~it~ 
a p:trtir do 1 uo sotomhro quo se sogu11· a 
dat::t dtt notificu.ç.ã.o feita 

emittimos o suguinte pn.rccel': 

Que o Bra.zil só devot·á. aclbo~ir ao Convonio 
de Brux.ella.s depuís de dccol'l'ido o pl'imeit•o 
anno da. sua execn,.:Jio. quando l.onham sido 
liquiJados todos o::; ponto~ üuvidusus, dov<:n· 
do-se nesso iotertm, pr•omovor todos u:; menos 
á c"t"eaçfi.o dos syndicatos rogionans, ~e m?tlo 
a orO'aniza.r o oriemar· o mercado Intet·Iot•, 
ba1•atear a prorlucçã.o pela u.cçãú que ~stes 
syndica.tos possarn exercer co.mo coopci·atlva::; 
de producçã.o e consumo, mcumbwdo-llu~s 
a.índ::t a. organ izac;ão dos campos de exp~rr· 
mentaçã.o, ond.e sojam cultivados os seedtmgs 
com ll fim .. de mell1orat' a semente; sub.~1et· 
tendo-se o a::;sampto, quanto á pussi vcl Mh~ · 
::;ão em 1904, á apreciação da Conferoncta 
Assuca.reira a reunir-se em Pei'nambuco om 
fevereiro flo mesmo anno. 

Bahia, 19 de junho de l90;i.-Dr. F)'{!ncisco. 
da Rocl~?a .Limo, relator .-Alfredo Cesa1· CL~
lntssit.-Bariío de Assft da Tor·re.-Antonzo 
JoagLti1n Gomes.-Edtta?·do JJias de Jfomes. 

(Lido e approvada em scsstío da a?semblJa 
ge>·a~ da Sociedetde Bahíana de A.IJ}'~cuUtwa, 
em 25 de }unho de i 90S .-Dr. J. Rezs Jllaga
lhàes, 1° secreta.rio). 

O !!h'. Carnei1'0 de Rezende 
- Sr. Presidente, uso da palavra só mente 
pat·a. comrounicar a V. Ex. e á Camara que 
o Sr. Deputado vVencesláo Braz de~JCO. de 
comparecer á · sessão de hoje J..>Or ~otlvo de 
t'allecimento de pessoa. de sua. taqul1a.. 

O Sr. Presi<leute - A Mesa man
dará desa.noj :.~ol-o. 

NinO'uem ~ai:3 quePendo usal' da pa.la.Vt'a 
pa.ssa-~e a ordem úv dia.. (l'aww.) · 

ORDEM DO Di t~ 

TRABALHOS DE COMr.HSSÕP.R 

o Sr. Pl."esidente- Convido os 
srs. Deputados a irem tomar p~rte nos 
trabalhos das commissões de quo sao mem· 
bros. 

Vol. Ill 

Va.o u. iinJH'ÍlliÍl' o SJguinto 

PARECER 

N. 81 - 1903 

OpiHa JlClrl. deMfJaÇlÍO da licellÇil solicitada 
pdo DY'. p1'0cw·ado1· seccio/1(.!.{. i n tc!"ino 
para p;·ocessro· o Dcputallo Francisco ('orrOH 
Dutra pelos c1·imcs dos arts. 1(jf) e 171, com.
binados com o art. 18 § 2° do Codi.9o l'enaJ. 

Solicita. licença. o Dr. procurador seccional 
interino parit processar, pslos crimes dl)s 
arts. HiO o 171, combinados corn o art. 18 
§ 2,clo Codigo Pen~l. o Dr. FL•:.mcisco Coerêa 
Uu!,ra, Dl~putaúu pelo 1° dístrícto úo Dis· 
tricto [<'udorul. ~ instt•ue a. i:iOlicitação eom 
o tral3la.do dos n.u tos do summar10 c rimo om 
CJUC é autot·aa Justiça. c rêos Ft•ancisco Alves 
Corrêa, Vlllgo Chico Oal'l)oeil'o, Juã.o Ji'ernan· 
de::; Marttns, vulgo .Jorifl llltéo, .Tuão do t<.Ll, 
vulgo Joiio G·~.zista, Antonio Pordl'a (lc ::)ouza, 
vulgo Sest>·oso, Joii.o tlo tal, vulgo .!oao Bon;;ao, 
o.ontros. .-

Sem fazer ca.bcda.l da nullidadc do sum
maeio, pr·oces.:~ado pelo c.lolcgado da circum
scripçã.o policial, quando o at•t. 'it.7, H, c, do 
decreto n. 4. 76:~, de 5 de fovet·eiro de 1903, 
dl1 aos delegados auxiliares a incumbencia. de 
precedcl'e~ a inque~·itu sobro os _crin:os de 
competenCJa da J ust1ça FOtler<Ll, nao ve mo
tivo a commissão para ser conceuida a li
cença solicitada. 

E' a.ccusa.do o Dr. Corrêa Dutra do haver, 
na. .parochia da Gloria, impedida .ou obsta.d_o 
a. reunião e funccion:1mento do mesas elel· 
toraes na eleição federal de 18 do fevereiro 
deste aô.no, c violado o escrutínio, rasgado 
ou inutiUza.do livros e papeis relativos ao 
pl'ocesso eleitoral, por meio de dadívas, pro
messas, manJa.to, ameaças, constrangimento, 
abuso on influencia. de superíorídu.de hiera.r
ch1ca sobro os executores desses crimes. 

Famoso.-.; e conhecidos deso1•deiros, affirma 
o deleO'ado, levaram o terror aos mesaeios c 
eleitc~es, disparando tiros de rewolver para 
o ar tu,io isso, a.compaanado· de vivas es
trepitosos au candidato Dr. Corrêa Dutra. 

E' lo()'ico, portanto,accresccnta o delegado, 
conclulT: que não lhe era estt•anho esse cri
minoso :procedimento, cuja intencKo, clara o 
evidente, consistia não só em perturbar a re· 
O'ularidade do piei to, como ainda. om coagir, 
pela ameaça o pelo terror, o eleitorado, que 
uesta arte so viu forçado a desistir de seus 
legítimos direitos. . . _ . 

Nã.o parece assim a. CommJss;to de Consti
tuição, Legislação o Justiça; e fosse estabe
lecido o precedente de processar Deputados 
pelo facto de desordeiros os acclamarem, o 
descoberto estaria o expediente de pl'ocessa.r 
todos, 

47 
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Demais, os depoentes Dr. Nicanor do Nas- E' testemunho do presidente da 2a secção 
cimento, Xavier de Bt•ito, Santos Lamas e Dr. Alfredo de Almeidà Russell : « No .to
Dr. Fern~ndo Mendes Filho ouviram dos cante á. 2a. secção da. Gloria, não houve ahi 

. mesmos indivíduos as mesmas acclamações disturbios, nem me constou que tivessem 
ao candidato coronel Heredia de Sá.. · sido preparados. Os trabalhos eleitoraes cor-

Os depoentes José Julio Silveira Martins, re1·am com lisura, sem cuacc;ã.o ~ com ab.so
Antonio CardJso Silva, Alfredo Ribeiro de luta obsel'vancia da lei.» 
Queiroz e Jacob Pinto Peixoto viram desor- o presidente da 3a. seeção, or. Asclepiades 
deiros dando tiros de rewolver, aos gritos do José Jambeiro, «não sabe, nemjam:1is ouviu 
vivas ao candidato coronel Leite Ribeiro. dizer por pessoa alguma de bom senso que 

Os depoentes Jost1 .Julio Silveira Martins, 0 o1•• Corrêa Dutra alliciasse desordeiros 
Dr. Carlos da Silveira .Martins, Dionysio p •,ra venosr a elei9ão, mesmo porque, resi
Alves de Carvalho, Antonio Cardoso e Silva, dindo hA. cercade 14 annosnaparochia da Glo· 
Alfredo Ribeiro de Quoiroz o JacJb Pinto Pei· ria, sempre viu e ouviu ser elle distinguido 
xoto viram grupos armados que accla.mavam como 0 chefe _politlco local de maior e mais 
ao candidato Dr. Fernando Mendes Filho. mere.cida in:fiuencia, infiuenela essa sempre 

E o depoente João Alvaro da Costa chegou benfâ.zeja e beneftca, potlendo ainda. afilrmar 
& ver um carro, a toda disparada, com o de S·::iencia certa, ser diminuta a fracçã.o do 

.Dr. Fernando Mendes Fpho de rewolver em eleitorado que o não apoie e sustente, :sendo 
p~nho, dous carros A cheios de ca.pan~a$ ~ando a. maioria sua adepta dedicada e incondicio
vivas ao D_r. Co.rr~a D';Itra, e um Irma() do I nt\l, de sode que repeHe ao senso commum 
coronel Leite Ribeiro dispa1•a.ndo o rewolver a pl'esumpção dEt querer elle perturbar um 
con~ra os grupos. pleito, onde, sem pressão -offl.cial, como nesse, 

E certo, pondera o delegado, que algumas v~nceu :to . 
testemunhas tambem à.lludem aó Dr. Fer- · . · . . _ . 
nando Mendes Filb.o, apontando-o como um . O P.res1dent~ da 4a secçao, Dr. Carlos ~a 

. dos principaesresponsaveispelas oc(}urrencias Silveira Martms, -:conhecendo o Dr •. Corre.!l' 
. do dia 18, e isto pelo simples faeto de ter 0 Dutra de long!lr data e a.c~stuma~o a respet· 
inesmo percorrido dJ carro varias se(}ções ta r-lhe as. emmef!~es qualidades, J.â COf!lO ho-

. elcitoraos a.compa.nbo.do de indivJduos duvi- mem partiCular,_Ja como ho!D-?m pubhco, e 

. dosos; em seus depoimentos, pot•êm, não se sabendo o conceito. e prestrgio .de que go~a 
·positiva um só facto que lmporte em respon- entre os seus conCidadaos, affirma que _nao 
sabilidade criminal. ha quem. ~ conh!lcen.do, poss?\ ac.redltar, 

Relendo os dêpoimentos de José Julio Sil- em pul'a e s~ conscien~Ia, que elle .s~J&. capaz 
veira Martins, Dionysio Alves de . ca.rvalb.o, de lançar mao de mews ~enos hc~tos para 
Antonio Cardoso e Silva, João Alvaro da qualquer fim. N~ fregu~zLa da Gl_?ria., onde 
Costa·, ·Alfredo Ribeiro de Qu)iroz 0 Jacob goza:. desde? a.nt1go regtmen. de ~n~ontesta.-

. Pinto Peixoto, não sabe a Commissã.o por volwfluenc1a,_ co~o c.hefe prestigiOSt!, tem 
que foi outro o cl'iterio no juJgamento do alcança.d() a _YICtorm, quer pa~a candidatos 
D;.·. Corrêa Dutra, nem vê razão para ser qu~ ~em apmado para os va.rws cargos ~e 
este o processado, tanto mais quanto todos el~1çao popular, quer para o seu propL'lO 

· os presidentes de mesas eleitoras.~, mas todos nome.» 
. sem· excepcão de um só, testemunham a. cor- O presidente da 5a secção, Dr. Eugenio 
. recção desse candidato no coJ.•rer de todo o .Valladão Ca.tt8'. Preta~ « nem no liki 18, nem 

pleito. . . . . . . em outro qualquer, antes e até muitos dias 
Assim, é testemunho do presidente da depois, nunca lhe -constou haver() O r. Corrêa 

I• secção' ca.pitão Fortunato Pereira de Mello Dutra promovid9 ou animado rlisturbios. 
·. que «na sessã9 que .presidiu não se deram Foi' com surpreza que leu om jQ~naes pesai~ 
· ·, dístur.blos no interior; mas fôra. um grupo de sobre elle tal accusação, que repilta calu-

desatfectos do Dr. Corrêa Dutra tontou as- mniosa. » · 
saltar a secção, não o . conseguindo devido O presidente da ô:l secção, Dr. Augusto 
aos eloit'Jres que a:l-i :se achavam. Nunca Pinto Lima, « atnrma que o procedimento 
soube, nem ouviu dizer que o Dr. Corrêa do Dr. Corrêa Dutra na secção que pre-

.. . Dutra alliciasse desordeü•o:3 para vencer na. sidiu, fui o mais correctc;> possível, não lhe 
parochia da Gloria. Nunca· ouviu dizer o constando a sua intervenção para. alterar, 
póde mesmo affi :·mar que nunca o mesmo por qualquer meio, o resultado da. votação. 
doutor precisou de~te meio para vencer Tem o Dr. · Corrêa Dutra na conta de um 
q~alquel' eleição na pat•ochia da Glor~a, p9is politico iiJ.fluente na fre.guezia da Gloria, 
foi desde longos annos o cb.efe de ma~s pt•es· onde facllrnente . venceria, como venceu, 

.. tigio da ziu3sma pa.rocbia ·e assim o tem de~ unicamente pelo prestigio de seu nome, não 
: - · ~ monstra:doem todaa aa eleições qué tem ba- precisando absolútamente de recorrer -
· vido.» meios violentos para obter a victoria.. · ~ 
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. O presidente da 7a. secção, Dr. A tn.ulfo 
Napoles de Paiva, ouvido sobre o modo por 
que correu a eleição e ne!la so portou e 
Dr. Corrêa Dutra, l'espondeu que« não viu 
este na secção durante a eleição e, quanto ao 
processo eleitoral, que correu regularmente, 
havendo completa ordem na respectiva sala, 
com assistencia. dus tlscaes que assignaram 
as actas e os livros. » 

Nacional dirigiu o alfel'eS do 5° rerrimen l; ' l 
de cn.va.lla.ria. Olympio de Abreu Lima, IW
dindo fa(~· ~ ce:::sa.t• o dc::~conto que soíl're 11<~ 
sua antiguida.de do posto, relal.iva.mente a,o 
perioao dec,rt•ido do 11 (\c mal'co a 23 <ll3 

junho de 1891, em que esteve servindo com·) 
ajudante de ordens do então Presidente do 
E:itado de S. Paulo. 

O presidente da sa. secçã.o, Dr. Luiz Carlos 
da Silva Naza1·eth, c nem siquer ouviu dizer 

. que os disturbios fossem promovidoi; pol' 
amigos do Dr. Corrêa Dutra, como tamhem 
·não o julga capaz de alliciar desordAiros 
para vencer eleições, porquanto é fóra de 
duvida o prestigio de que gosa. o Dr. Corrêa 
Dutra na. freguezia da Gloria. » 

Allega o supplicn.nte a. ignora.ncia em que 
ostava, quanuo exerceu aquellrL commissti.o, 
do decreto n. l. 351, de 7 de fevereiro do 
di~o anno, o tambom ~as instrucçõos q uu 
batxaram para a exectiçao do referido . de· 
cr·eto. 

O pl'esidente da gn secção, Dr. Eval'isto da 
Veiga Gonzaga., « affirma. que os trabalhos 
eleitoraes ahi correram na melhor ordem, 
sem a menor coação, não tendo havido o 
menor protesto por· pa.t•te dos ftscaes.» 

O presidente da lO• secção, Dr. Edua.rdo 
João Baptista Gaillard, «nunca. ouviu falbr 
que o Dr. Corrêa Dutra alliciasse desordeiros 
para vencer eleições, nem é mesmo crivei 
que tal o fizesse, pois sempre foi o chefe de 
maior influencia na pa.rochia da Gloria e um 
dos de mais prestigio no 1 o districto, não ne· 
cessitando, portanto, de meios indecorosos 
para vencer eleições, em · que tem sido 
sempre vencedor.» . 

Finalmente, o presidente da lla. seccão, 
Dr. Arthur José de Andrade Pinto, « acb,a 
o Dr. Corrêa Dutra, pelos muitos annos que 
o conhece, inca.paz de utilizar-se de meios il· 
lícitos para. ser eleito. O grupo que pretendeu 
atacar a secção pertencia a gente de~::~affecta. 
a elle.» 

Não cuida. a Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça que seja preciso mais 
para justificar o seu parecer pela denegação 
da licença solicitada.. 

Sala das Commissões, 25 de julho de 1903. 
-Paranhos Montenegro, presidente.- Luiz 
Domingues, relator.~Angelo Pinheiro'.-Fre
derico Borges.-Este'U<tm Lol)o.-Hosannah do 
Oliw#ra.-F. Tolentino.--heuedo Marques. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 124- 1Q03 

O art. 12 do decreto n. 1.351 dispõe 
com_ atreito, ql.l9 a antiguidade para a pro~ 
moçao dos officiaes arregimentí1dos será con· 
ta~u. sóment o pelo tempo de serviço ua ti· 
l~tr~; ~as aquella~ in:)kucc,~ões já clit:;põcm, 
drmmmdo a. severlda.dc do texto citado nu 
seu al't:. 10, que os oHiciaes perdem pa1:a. ·<L 
promoçao sómonte o tempo deco1•rido no 
desompenho de commissões cxtranhas . ao 
Mini:sterio da Guer1•a.. · · 

A Commissio ue Marinha e Guerra: 
Considerando que os otllcia.cs que exercem 

cargos de governadores, os que são Depu
tados . o~ Senadorús, os 9.~e desempenham 
comm1ssoes aífectas ao Mimsterio do Exto· 
rior e até mesmo os q1ze gosa. :n de licenças 
para. tratar dos seus interesses não teem 
sofl'rido desconto do tempo em que estivorem 
affastad~s das fileiras para as respectivas 
protnoçoes; -

Considerando que o alferes Olympio exer
ceu o cargo de ajudante ue ordens de urri 
governador militar, com prévia licença uo 
Governo Federal, conforme consta da.s in· 
formações que acompanha. o seu requeri· 
mento; .. . 

considm·ando ainda que o dito governador 
desempenhava. cumulativamente as funcções 
de commanda.nte das armas, pelo que so _ 
póde considerar quo o requerente exerceu 
naqnella. época umtt commissã.o militar ; 

Considerando, portanto, que o prejuizo 
soffriuo pelo alferes Olympio na sua anti- . 
guidade não deve contimtal', porque consti
tue uma ex.cepção odiosa ; por tudo isto, a 
Commissão apresenta. á consideração da 
Casa o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 

Considera 'l'àlido pm·a o e/feito legal da ptO· 
moção o . tempo decor1·ido de 11 de ma1·ço 
a 23 de junho de 1.891, em que o at{eres 
do exercito Olympio de Abreu . Lima exerce" 
o cargo de ajudante de ordens do gouel"t'W· 
dm· de S. Paulo 

Ai·t. 1. o Fica. considerado válidq para o _ 
etfl.~ito legal da promoção o tempo ducorrido 

A' Commissão de Marinha e Guer•ra foi de 11 de março tl 23 de junho de 1891 em 
presente o requerimento que ao Congresso que o alferes do exercito Olympio de Abreu 
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Limu. exerceu o cargo de ajudante de ordens 
do governador de S. Paulo. 

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

Sala das sessões, ;.?:l de julho de 1903.
J. Soa>·es Neil)a, pt·e~identc. - Soares dos 
Santos, relator.- C(wlos Ca!)a/canti. -OU-
11ei·ro. Vallculao. 

N. 125- 1!103 

Pm·ecer sobre emendas offiweciclas na 33. dis~ 
cttsslio do p1·o_jeclo n. 55, lle 1!J02, que 
manda g1·aclwo· no posto immecliatamenle 
supetio1· o official do eme1·cito e da annc(da 
que attingir ao n. 1 da escala, co1nprehen
diclos os das classes annexas 

(Vide projecto o. 2J9 A de i90i) 

A' Commissão de Ma1•inha. e Gucm•a foram 
.presentes as emendas o1rerecidas om :3a. 

·discussão ao prJjecto n. 95, de 1902, e sobre 
as mesmas passa a ernittir a sun. opinião : 

Em.onda n. 1 

« Os inspect·Jl'e3 de sa.udc na.vu.l e do 
exercito turão, no fim de quatro annos de 
exercício, a graduaçã.o do posto immediata
ínente superior e, no fim de 10 anno3, a 
etfdctividade desse mesmo posto.- Neiva.» 

Esta. emenda. tratn. <le materia impor
.· tante que não se prende ao assumpto do 
proj~eto. 

: Creando o post:f de vicc·almirante para o 
, inspe~tn de sa.udc nlVctl e o de genm~u.l de 
.divisão para o chefe de saude do exercito, a 
emenla va.e alteea1~ a. organização actua.l 

. >des3es dous cJrp)s, dando loga.r a augmento 
, .de · despezas. 

· ·· ·Accre.sce que a emenda, assim como está 
ràU.igida., pód'e t1•azer em lJamços para a ex-
ecução da lei. . . 

Desde que a C:.tma.ra. approve a primeiea 
emenda, nào pôde sem grave lDjustiça rejei
ta.r e3tn. emenda. 

A Comrnissão, entretanto, mantem o son 
parece1• contrario. 

Emenda n. 3 

«Art. Os coroneis dos corpos especiaes o 
dl.\s at·mu.s do artilharia, cavu.llaria o infan
tar la, que se tornarom chufes de clas:m nos 
alludido~ corpos o armas, serJ.o graduados no 
po:;;to ele general do bri.::;-a.da.- R. Paixtto.» 

O art. 9° do dec1•cto n. 135, de 7 de feve
reirq.de 18tH estabelece que a p1·omoção dos 
officiaes genera.os deve S(h' sempre feita. por 
esco~!:la do Governo e independentemente do 
in tersticio. 

Concorrem para pre3nchhnento das vagas 
de general de brigad'l. todos os coroneis dos 
corpos especiaes ·e das armas de artilharia 
cav<.tllaria. e infantaria, e,assim sendo, consti
tuem elles uma unica e~cala., organizada se
gundo as respectivas antiguidades. 

Ora, é muito justo qne entl'e esses o mais 
antigo pos3a ser distinguido com a gr.~
duação no posto immediato, como dispõe o 
projecto; mas pelo que qum• a emenda, nem 
sempre essa antiguidade será respeitada. 

Assim, no cot·po de engenheiros o n. 1 que 
occupa actualments on. 13 na e;cala dos 
coroncis combatcntés, seria immédiatamcnte 
graduado no posto de general de brigada, 
com :Pretm•ição de outL·os col'onois, que são 
mais antigos do que elle. · 

A maiol'ia da Conimissão não acceita a 
emenda. 

Quanto á 

Emonàa ?l, 4 

do S1•. Thomaz Cavalcanti,· que manda 
supprimir o paragrapho unico do projecto, 

A Commissão é, pois, de pa.recer contrario a Commi~são a acceita, por esta1• de a.c-
.·~ emonda.. cordo com ós considcraudos apeusonta.dos 

- A emenda í'u.Ila. de inspcctores de saudc 
do exercito - quando este cargo não exist~ 
pela legislação vigente. · 

Emenda n. 2 

« Accrescente-se in-fine do art. 1°:-e seus 
respectivos chefes, sendo estes chefes depo)s 
de 35 annos de serviço ou quatro a.nnos de 
etfectivo sel'Viço neste posto.- Thomaz Ca
valcanti.» 

Esta emenda procura estender os f a vot'es 
da _emenda anterior aos chefes dos corpos de 
engenheiros, de fazenda o de machinistas na

. vaes, e bem assim aos chefes dos corpos de 
ph:~.rmaceuticos do exercito e d<t ar·mada. 

pelo seu illustre autor. 

Em.enda n, 5 

Tondo sido apresentada pela Commissão; 
que a reputa uma medida equitativa, deixa 
por isso de ser acompanhada de parecer. 
(Art. 127do_ Regimento Interno da Carna1·a.) 

Sala das se.ssõcs, 2:3 de julho de .1903.
J. Socwes Neh'a, presidente.- Soares dos 
8r.mtos,rel::ttOl'. -Carlos ÚC!Valcanti, com 1'0· 
stricc;õe.~.- Oli.1'eira Vallaa'r-ro . · 
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Emendas a que se refere o p ro·ecr:1· supra 

N. 1 

Os inspecbrcs de sa.ude nn.va.l c rlo ex
ercito terão, no fim de 4 n.nn1s tlc exel'ciciu 
a. gL'aduaçãJ do posto ímmodii:ttamentc snpc: 
r10r c no fim de 10 a.nnos a offect ividt~tle 
desse mesmo posto. 

Sala das sessões, 20 de julho de I 903.
Neiva. 

N.2 

<tnno, quo ;Lutoz·i:w. o Potlel' Exccutiro a 
alJrit· a.u .i\linistorin d<1 JusLiç<L c Negocias In
tm'iul·cs o Cl'(}dir;o tlxLL'<.tOi•Jinal·io (lo 17::2508, 
sendo: t:~ ::2;)0:-; para. indelllnização ao D1:. 
.João Vioip:~ du Araujo, pt·u(cs~or da Facul
d.a.·le (lo Dil'eito do ltcci('e, tÜt despezas du 
üntn·c.ssão ue duas obras; c 4:GOO$ par~ pilo:~ 
g-;:.r ao mo:;mo p1•ofessor u premio a quo tom 
dil'oito ; 

Di:-:cussão un ica. du projecto n. 11-1 A, do 
190:1, concedendo ao 1J1•. Epitacio da. Silva 
Pcsso•t, pl'OCimtdor nerul. tla. Ropuhlica., qna
tl'o mczes de li~cn<)a, com ord!"lnado, em 
proroga.çã.o dacluolla. em c11jo :..;oso so acha, 
pa1·a. tnta.r tle ~Ui1 ~ando ; 

Accrescento-sc in fine do :wt. 1°-C sons 
respectivos chefes, sendo estes chefes dq,ohi 
de 35 annos de serviço ou 4 auno) tio cfl\)cti .. Di::icn:,sito unica. do projccto n. 120, do 

190:3, autol'izau,lo o Podcl' Excc11tivo a. con--
1903.- coder um anno de licença, com ordenado, a. 

v o serviço nesse posto. 
Sala dn.s sossõos, 20 de julho de 

Thomaz Cavc,lcanti, 

I 
João da. :Mott~L Macedo, ajudante de estaçã.o 
de la classe da E·:trn.Lla do Ferro Central do 

.N • .1 ·Bra.zil, em prorogação daqueUa em cuju goso 
Art. ·os eoroneis dos corpos especiacs e se acha para trat::t.t' de sua s:wdo ; 

das. armas de n.rtilharia, c:tvaJia.ria c inf'n.n- Discu . .;;são unica do parecer n. 121, üo 1903 
tarm! que se tornarom chefes de c la.sse nos so lJre a cmond n. oll'crec,(ht polo Sr. Cn.stro 
allud1dos corpos e arma,s~ serão gra.U.uados Rebello na. $4 dicussão do pe~jocto n .. 369, 
no posto de gener<tl do brigada. de HJ02, q Ltc a.u toriza o Poder Execttttvo a 

Sa.la das sessões, 20 de julho de H"J03.- ahrir_ ao Ministe_rio Jn. Jn-;~l<; :t. o Nogucíos 
Rodolpho Paixao Interiores o cPcdlto oxteaordl!larw de 8:660$, 

· par<t premio e impressão da obrn. que pt·e-
N. 4 tendem publicttr os lentes da Fa,culda.de de 

Considerando que o n. 1 para. promoção 
por estudos hoje üeixar;t de ser amanhã, si 
algum ou alguns oificiaes mais antigos í.irar 
o curso, de onde resultam graves inconve
nientes, proponho q_ue seja eliminado do pro
jecto acima o pamgra.pho uuico. 

Sala das sessões, 20 de julho de 1903.
Thomaz Cavalcanti. 

N. 5 

Accrescente-se : 
A1•t. Ficam extensiva.s ao~ otnciaos gra

duados nos postos superiores a.s vantagens 
contidas na resoluçã.o úc 30 do oütubro de 
1819, para a reforma dos offi.ciaes ·generae:'! 
gra~uados. 

. Sala das sessões, 20 de julho de 1903.
J. Soares Neiva,presidente.-Soares dos San· 
tos.-Ca·rtos Ca1Jalcanti.- Oti1,eim Valladcio. 

O Sr. Presidente -Não havendo 
mais nada a tratar, designo para segunda
feira, 27 do corrente, u. seguinte ordem do 
dhi: 

Medicina do Rio elo Janeiro Dr. Miguel do 
Oliveira Couto e Dr. Antonio Augusto de 
Azevedo Sodl'(~ e para indemnização ao Dr. 
Vicente de Souz:t, lcmte do Externato do . 
Gymnasio Nacional, pela puhlicaçi'í.o do seu 
trabalho-« Restituição da. pronuncia la
tina» ; 

la discussão do projecto n. 43, de 1903, de-
terminando que não seja a.pplicado aos ter
renos ou proprios municipaes que resulta1•em 
de sobra ou exce~sos sobre os alinhamentos 
de ruas, avenidas, praças, etc., o dispositivo 
do ar-t. ·15, f::i 8°, lettra a, da lei n. 85, de ~O 
de setemhro de 1892 ; com parecer e substr
tuti v o da Commi:Ssão do Constituição, Legis
lação o Justi•;a. ; 

::,,, discussão do projecto n. 8 A, de 1903. 
concedendo á Sociedade Operaria de S. Josê, 
em Ouro Preto, par<t manutenção de suas ' 
aulas e cursos, ·o uso do proprio nacional 
onde funccionou a Delegacia Fiscal ; o dando 
outras providencias, com o parecmí da Com.: 
missão de Orçamento ; 

2a. discussão do pro,jecto n. 118, d~ 1903, _ 
cren.ndo no Districto FederJ.l maxs uma. 
secçi'í,o da Justir,~a Federal e dando outras 

Discussão un1ca do parecer n. 46 A, sobre providencin.s ; _ 
a emenda do S1•. Barbosa Lima, oiferecida 21}. uiscussão do projecto n: 122, do ~903, 
em 3a. discussão ao projecto u. 46

1 
deste autorü;ando o Poder Kwcuttvq a ahru· aJo 
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Wnistcrio da Fazenda o credito extraordi- Alcool, promovida. pela Socieda<te Nacional 
n:u·io tle 002:704$6!30 para satisl\twr a.Out'jii.o de Agricultut·a, sob os auSpícios do Governo; 

.. &· Tu v-ora. a irnpor~ancia. da indemnlzétçâ.o e a realizar-se nesta Capital, e dando outl'as 
tl:ls ~ust:1s que a Fa1.enda Nacionar f->i coa- providenaias ; 
dcmoada a lhes pngar por sentença do Su- s~ discussão do proj@cto ·n. 165, de 1902, 
Pl'Cmo Tribunal Federal ; mandando contar a.os officiaes da armada., 
· ;i:• discussão do projecto n. 123, de 1903, como tempo de serviço, para 0 atreito da 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao reforma, o em que pertence ·am aci e:itincto 
).J.is>.l.otal'io à-'1 o,e!•r.z <> o.zoadit.? OXS~(;'l"d}- voílegiu i'fqVU! OU O que frequentaram 0 

ri ~y;,~ ü~ %·:~'1i,',W !}'à.~'à. Ifàg'àTim'U~.'õ 'à \.;I)Th curso de prepa.ratorio annexo á Escola 
)Jello Lisboa., do ordenado . da professor da Naval ; 
cJ.Jeh·a. de topographia. do Collegio Militar, 

·· ·-~ d ·d d 9 d · d ""8 3& discuS!lão do projeeto n. 168, de 1902, 
. .JlO pGrlu<•O eeorrt 0 e 0 mato c lo" a. autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
31 da ~arço do 1900; · 
. 3• discuasão do projecto n. 93 .A, de l90S, Ministerio da. Fazenda o credito de 4:482$50(), 

to · d G d d 1 sapplementar á. verba. n. lO do art. 23, da 
a.u PJza.n ° 0 overno a espeu er, pe 0 Mi· lei n. 834, de 30 de dezembro de 1901, par-a 
nistcrio da Industria, Viação e Obras Pll· 
blicas, até á. quantia. de 200:000$, inclusive o abono de sestas e serões a que teem direito 
o~ 50:000$ consignados no art. 22. n. x, da os operarias da. casa. da. Moeua; 
loi n. 957, de 29 de dezómbrQ de 1002, com Levanta-se a. se8siio á. I hora. e lO minutos 
!lo Exposição Interna.ci(lnal de Apparelhos a do/ tarde • 

.. 
i5a ~~SSAO EM 27 :OE JULHO DE 1903 

J;'1·esidencia do St•. Paula Guimarães 

: · Ao meio.,.dia procede· se á. charoa.da. a. que 
respondam os Srs. Pa.ula. Ouiroa.rães, Alencar 

·.')1uünarãe9, Thomaz Accioly, Joaquim P~res, 
. Eugenio Tourinho, Aurelio Amorim, Ro
. itl'igues Fernandes, Raymundo Arthur. Anlzio 
• -1le ,Abreu, Jl!iua.rdo Studal'ií, Sergio Saboya, 
: Qonçalo Souto, Paula. e Silva, Walfredo Leal, 
'?Soares r-feivn, Abdon Mila.nez, Teixeira. de Sá, 
: :Pulsó de Souza., Josê 1\farcellino, Bricio Filho, 
· .. Ma.Iaquia.s Gonçalves, Julio de Mello,Cornelio 
·;Fgnse~. Epa.minonda.~~ Gracindo, ArrQ3:ellas 
i'lh:Jvão; Rodrigues Dori.a, Felisbello Freira, 
;, U~lcão Via.nóa, Pa.ranhos Montenegro, Ro· 
:.:.drigues Salda.nha., Heredia de Sá, Corrêa 
:. !JÚU'a, . Mello Mattos, . Ame~·ico de AI~ 
·.'·1Jiig_uerqqe, Er.ico Coelho,. La.urindo Pitta., 
·· )ldio Santos, Henrique Borges, Cruvello en,. 
:'.vnlcanti, Mauricio de Abreu, Carlos ·Teixeira. 
f::'Bra.udão, Astol:pho Dutra, Carneiró de Re· · 
:l~ié~(J.e; Bueno de Pai-va, Bernarde.s de Faria; 
1'.Carlos Ottoni, Sabino Barroso, Manoel Ful-. 
;'.g'oncio, Lindo1pho Caetano, Padua. ·Rezende, 
~:Moreiré!o da Silva., Je!uino Cl\rdoso, Berna.1•do 
;<~ Campos, Frail~isco Romeiro, Fernando 
0;.:Prestes, ·.Amaral Oesa.r, Ferreira Braga, Mi
,:+.anda Chaves, Pa.ulino Carlos, Francisco 
'~Malta, Oandido RQdriguoa, Hermeneg.ldo de 
:;- MQraes Filho, Joaquim Tebçelra. llt•apdão, 

Bernardo Antonio, Carlos Ca.valoanl.t, La· 
meaba. ·Lins, Francisco Tolenti no, Paula · 
Ramos, Abdon Baptista, Soares dos Sa.nws, 
Jnvonal Muller, Ge l'ina.no Hasslóch4jr, ·DG· 
mingos M&se!l.r~nhas e Veapasianó ·de AI· 
buquerque • 

Abre-se a. sessão. 

E'lida. e posf;a. ~m disc~o a a.cta. . 

O ·sr. GerDla.no Has•locher 
~sr . Presidente, desejo apenas communlcar 
~ue estive presente á sessão de sabbado; en, 
treta.ntJ, na acta· publica. ta pelo D)ariq . d,o 
·Congresso figura. meu nome entre os dos au- . 
sentes. · 

· TElD bo tanto mais necessid11.de de fazer esta 
oommunicação, quanto estava .convoca.da. 
lima reunião da Commissã.o de InstrucQão Pu· 
blica, da.. qual ~co pa.rw, e ten!1o por cos-
~ume ser assíduo. · 

Faço, ·pois, questão de que sa oonsigno . na 
acta a. déclaraçã.o de que estive presente á 
sessão de sabba.do; e .creio · a.tê que conver· 
savtl, com V; Ex., Sr. Presidente, no IJlO· 
men to da, chamada., 
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O Sr. Pre111idente - Da aci.a que 
acaba d.e ser lida consta o nome do nab1·e 
Depu·tado entre os dos presentes, 

0 Sa. GERMA.NO HASSLOCI!li:R-Da publica
ção do Diario da Co11gresso não consta. 

Em seguida. é a.:p:provada. a a.cta da sessão 
antecedente. 

Passa~'o ao expediente. 

O SI". Alencar Guhn.aràes 
(1• Secretario) procede â leitura do se-
guinte · 

EXPEDIENTE 

dade da abertura. do um credito Sll1l!Jlomeu
tar a.o credito espt\cial abe~to pelo decreto 
n. 4. 773 A, de 3 de juneiro do corrente anno, 
par1t occorrer á~ despaza.s com a mis.'lão es
pecJal encarregada de tratar da quostno de 
iimit~s com a. Guyana Ingleza.. 

Peço-vos que tomeis na. devi1la conside
racão a exposição por eUo feita. 

Rio de Ja.neito, 2il de julho de 19(n.
Francisco de Paula Rod1·igue3 Alves.- A' 
Commissao de Orçamento. · 

Do Ministerio da Guen·a., de 25 do cor Pente• 
transmittindo os papeis em que o cabo do 
esquadra do lO• batalhão de infantaria Ma· 
noal de Oliveira Soares pede que lho sejam 

Ofll.cios ; extensivos os fa.·rores da lei n. 350, de 9 de 
Do Sr. Vigarlo Geral do Arc~bispado desta dezemb1•o da 1895, e, consequentemeute, pro

Capital, em n~me de s. Ex. Revd. o Sr. Ar- .movido a.o poato de alferes, da data do sua. 
cebispo Metropolitano, convidando á Mesa commissãono mesmo posto.- A' Commissã.o 
e mais membros da Camal'<l. dos Deputados de Marinha e Guerra. 
para assist.ir âs solemnes exequias que, em DJ Ministcrio da Marinha, de 25 do cor
sutfragio da. alma do Santo Padre Leão XH!, t·ento, tl'ansmittiodo o requerimertto em quo 
de saudosis~ima memoria, serão celebradas o commissario gel'al capitão de mar e guerz·a 
quarta-feira, 29 do cot•reote, ás ll horas, na José Francisco da Conceição pode seis mezes 
Catlledral Metl'Qpolitana.-:- Inteirada. de licença, com t dos os vencimentos, pa.1·a 

Do Sr. l' Secretario do Senado, de 25 do tl'atar de sua st~ude onde Lhe conüer.-A' 
corrente, communíca.ndo que, nessa. data., 0 Comruissãp de Petiçõi:'S e Poderos. 
Sena.dQ enviou á. sa.ncção presidencial o Do mesmo ministerio, de iguai d<.~.ta , eu-
decreto do Congresso Nacional, autorizando viando a. seguinto 
a. a.bertut'a do Cl·edito extraordina.rio de 
17:919$.354, pura occorrer ao pagamento dos MENSAGEM 
vencimentus do con~ultor geral da Republica. 
e respectivo gabinete, no corrente exercício. Srs. Membros do Congresso Nacional-
-Inteirada. Tendo em vista a. exposição ann(:lxa, que me 

dirigiu o Ministro de Estado da Marinha., 
Da· Ministerio das Relações Ederiores, de cumppo o dever do soliaítar-vos a coneessão 

25 do ~orreote, enviando a seguinte ao respectivo ministerio do credito de 
1.490:957$512, supplementar á. verba. 21~ do 

M!'.:NSAGEM art. soda. lei n. 057, de :30· de dezembro de 
Srs. Membros do Congresw Naaional.- 1902, para.occol'l'er a despczas de muniçõ131J 
A inclus~ exposição, que me foi aprE>son- de boccn. (!'ações) a ti! o fim do corrente oxer· 

tada pelo Sr. Ministro de Estado das Relações ai cio· · 
Exteriores, demonstra a. necessidade dos crc· ·Rio de Jaueil•o, 22 de julho do 1903, !5• da . 
ditos supplementa.res ás verbas 3• e 7• do Republica.- Francisco de Paula. Rodrigues 
art. 8• de~ orçamento em vigor. Al,es.~A' Commi;;~ã,o de Orça.monto. 

Submettendo·a á vossa consideracão, pe· 
ço-vos que providencieis sqbre o assumpto Requerimentos : 
com a possivel brevidade. · .. De José Maria l<'ernandes carroh·a, pedindo 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 190.L - que tenha o dêvido aodamen1o o projecto 
Ft-~.mciwo de Pau~a Rodrigues At11es,- A' quo apresentou a esta Ca.mara jlara. a f'uu-
Commi.J!são de Orçamento. dação de uma. in~tituiçào bancaria donomi· ·. 

nada Banco de . cambio e Café . -A' Com· 
Do z:nesmo minísterio, de igual data , en- missão de Ül'QamJnto. 

·viando a seguinte De Francisco Heraclito dos Santos, pe· 
MENSA~IIM dindo privilegio para. estabelecer uma linha. 

de navegação a vapof no rio Pat•aná. e 
Srs. Membros . do Congresso Nacional.- atHuentes, mediante a.s condições que esta.-
0 .Sr. Ministro de Estado das Relações balece. -A' Commissão de Obras Publicas e 

Extm•ioms 1>epresentou-me sobre a necessi- Colonização. 
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Fica. sobre a mosa, aM ultorlor dolibo· 
raçã.o, o seguinte 

PHO.JECTO 

O Congros~o Nacional doot•ctu. 
Art. 1.° Ficam equiparadas a.s ta.bellas de 

vencimentos do pessoal a.r1istico civil o mi
Htat• do Ar~ena.l de Marinha do Pará 1ls re· 
. spectivas tabella.s actuo.lmet1te em vig.Jr no 
Arsenal de Marinha. da Capita.l Foúora.l. 
~1·t. 2.• Rev.ogam·se as dispo~içuos em 

contrario. 
Sa.la das sessões, 2i de j11lho de 1903. -

Barbosa Lima.. 

· O Sr. GeriDano Hal!lelocher 
vem justificar ligeil'a.mentc um projccto 
de lei que submctie ao estudo da. Cama.l'll .. 

Em occasião opportuna., depois do so 
pronunciar i.l. Commissão respee\iva, funda.· 
mcntal·o-ha. mais desenvoiV"idameote, a.ddu· 
ztndo conside1•ações que demonstrem a n~ 
cessidade da sua adopção. 

Presentemente um otncial do marinha., 
para ser promovido ao posto immcdht.'\· 
mente superior, precisa. tc1· um determinado 
tompo de embarque em navio de guerra.. 

Sendo raras, porém, as viagens dos nossos 
vasos ·de g uel'l'll., a e:dgencio. legal ó satis
feita, completando o official o sou tempo 
de embarque em navio fundeado no porto. 

O projecto quo formulo« estabelece que, 
p'ra. o e1feito da. promoção, seJ•Il. con~do a.o 
official de mal'inha de guarra o tempo que 
tiv·er passado·em viagem nos navios de ma
rinha mercante em que ae tiver empro. 
·gado . · 

. Pousa, assim, pres1ar um bom eerviço á. 
marinha de guerra., concorrendo para. que 
os seus officiaru adquiram pra.tica e conhe· 
cimento de nossa. cost'J.. 

'-. Era. o que tiriha. a. diter. (Multo bom; muito 
· bem.) 

Fica sobro a mesa.,at~ ultel'ior deliberação, 
o seguinte 

. PROJECTO 

.O Congresso Nacional : 
CQnsidet•ando que o conhecimento de nossa 

. extensa costa deve constituir o primeit•o 

.: objectivo.da. marinha de guerra; 
· Considerando que é de toda. vo.n1agem 
proporcionar commi.l.ndos, sobretudo no ma.r, 
a,os officiaes quando em pleno vigor; 

·Considerando que a relpon~~bllid!Lde do 
um comma.ndo, familiarizando os omclnns 
com a. vida do mar; lhes prepar~ o osplrlto 
para as decisões promptas do 11110 tan~11a 
ve;;:es depende o e:-rito do nma. acr,iio ; 

Considel'ando que cumpre ao Govel'OO l<ln· 
çar mão de todos os recursos ao seu a.lcanco 
para toL' os officiaes, quando jo)vens, som pro 
no mar; 
_Considerando que todas m~n.s vantagens 

sao pm'fel tamento obtida~ em n~vios do 
linhas regulares subvenciona.das; 

Resolve: 
·Fico. o GJverno autorizado a manrlar conta.1• 

aos oíllcl11es da armada, como tempo de em· 
barquo, o periodu em q ue o~ me.;mos tenham 
commandado ou venham a commandarnavios 
de linhas sJbvenciooadas, não devendo ex· 
ceder es>a. vantagem, em caso algum, o li· 
mitc maxi mo ·de dons annos. 

Sala das sossões, 27 de julho do 10011.
Gcrmano Hassloch111·. 

ORDEM DO DIA 

~· nn ounciada. a discussão unica. do pare• 
c«":' n, 46 A, sobre a emenda do Sr. Ba.rboso. 
Lima, olferecida. em 3a. discussão do proj ·c'o 
n. 46, deste anno, que autoriza o Poder J~x· 
eoutivo a abrir ao Ministerio da Justiça e 
Negocios Interiores o credito extraordlnarlo 
de 17:250$, sendo: 13:250$ para indemnizaçilo 
ao Dr. João Vieira da Araujo, proressor da 
Faculdade de Direito do Recife, du despoza. 
do impt•essã.o de duas obras; e 4:000$ PM'!l. 
pagQr a.o mesmo professor o premio a que 
\em dir eito, 

Ningucm pedindo a p alavra, é encerrada. 11. 
discussão a adiada a vot ação. 

. E' a.nnuneíada a ·discussão unic~ do pl'()o 
Jecto n . 114 A, de W03, concedendo uc 
Dr • . E pitacio da. Si! v a. f'essoa, procurador 
gera.! da. Republica., quatro mezes de litlença, 
com ordenado, em prorogação daquella em 
cujo gozo se acha, para tratar de suá sn.udo , 

Ningaem pedindo a palavra., é encerrada a. 
disc~'>lio e a.dia.da a votação ~ 

E' annuneiada. a. discussão unica. do' pro
jacto n . 120, de 1903, autorizando o Poder 
Executivo a conceder um anno de liconoa, 
com ordeoad(>, a. João tia Motta Macedo, 
ajuda.n te da estação da I a Cl<I)SSO da. Estrada. 
de Ferro Central do Brazil, em prol'ogaoão 
daquella em cujo gozo se acha., para trato.r 
de sua saudo . 

Ninguem pedindo i.l. palavra, ú encerrada. 11t 
discu.,são e adiada o. votação . 

Comparacem mais os Srs. EIH~as Martins,· 
PaS>os Miranda, Carlos de Novae8, Antonio 
Bastos, J osê l<~n7.ebio,.Luiz Domingues, Ch1·is· 
tino Cruz, Bezerril Fonts neliA, Thomaz Ca· 
valc&nti , Francisco Sá., Fr·edericoBorges, João 
J.opes, Fonsoca. c Silva, Ermirio Coutinho, 
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A!ron;o Costa, Jo1io Vieira, E~mCL'al,Uno Hun
deiru, Arthm· 0l'lanJo, Ange!o Netv, Oli
vcit•a Valb.diio, Tvsta. Vaq;ne d.~ Abreu, 
Augusto de Fl'citas. Roclrigucs Lima, .To,;é 
Monjartllm, Silva Castro, Louronço llaptista., 
Francisco Veig<í, Vil'ia.to ~Iascu.rcnhas, E~te
vn.m Lobo, Bern:u·do Monêcit'O, José Bonif:t
cio, Jono Luir., Grtst,ii.o d<L C1rnha, Ribeiro 
Junqueira, Peni.to l<'ilho, David C~.mpisi,a., 
Ant~ro Botelho. João Luiz ,\lyos , Albtbm•l;o 
Ferra2, La.mounior Gui.lofl•edo, Henrique Sal
les, Cmnillo So:tres Filho, Galeão Ca.t·mlh~tl, 
Rebouças do Carvalho, Costa Junior, Arnul
pho AzeYolo, .los(: Lobo, Alvaro de CarYa· 
lho, Aquino Ribeiro. llenedicto do Souz:.\, 
Lindolpho Serra, Ba.rb"s:J. Li<na., Ang-elo Pi
nheiro e Homem de Carv<tlho. 

za~~o no Dr•. Vicente dB Souza., lente. do 
(i;xtCI'na.to <lo Gymnr~-~io Naciona.l, pela pu
blica~ào i.lo St\u tr~1ba.lho « Rostittliçfio da 
pro;nmeit~ l1 tina. ". 

Ninguem pcdiado a pa.la.vra, l~ onclwrada 
a. tliscns~fio e adiada a Yotaç<'io. 

g• a.nauncia.da a 1~ di~cu~sfio do projccto 
o. 4:3, rio 1 9o:l, determinando quo não sejü. 
applicõldo aos terrenos on proprioc; munici· 
pa.o:> que re.;;ultarem de se~br<l ou excessos 
sobre os alinllJ.mento~ de r uas, avenida.s, 
pl'UÇ<18, Gtc. , O diS positiVO do art. 15, § s•, 
lctt.rn a, ria. lei n. 85, de 20 de setembro tio 
1892; com paz'eeilr o substitlltivo d'~ Com
mis~iio de Cun~tituiç.ão, Legisla.ç::í.o e Justiça. 

:'>linguom pedilldo a. pa.Iawa., ll encor1•a.da 
Deixam de comparoceHomcausa p:trticípa- a. discus.<io e a.diad:t a votaçho. 

da. os Srs. OHveita l''igoiredo, Wanderley de 
Meodon~a. Sâ Peixoto, Raymnndo Nory, Ar
thur Lemos, Ul·bano Santos, GueJelhal\"[ourií.o, 
Dias Vieira, João Gayoso, Tav<tros do Lyra, 
Pcreil'a Reis, Mm·eil'a Alves, E~taciJ Coim
hl'a, Pedro Pemambnco, Elpidio Ftguell·edo, 
Raymundo de Miranlla, .Joviniano do Cal'va.
lho, Domingos Guimarães, Noiva, Milton, 
Felix Gaspar. Satyro Dia.s, Pinto Dantas, 
Tolentino dos Santos, Marcolino Mom•a, Ber
nll.rdo Hortlt, Beliz!HÍD do Souzth Bcz<>ma.t, 
Pereira Lima., Pau'lino do Souza, Leonel 
Filho, Carvalho Brito, Nogueü•a, Artlmr 
Tor1•es, Edlt:trdo Pimentel, Olegat·io Maciel, 
Wenceslau Braz, Rodo1pho Paixão, Candido 

S:"to succnssivamcnto sem deb[l.tC encor•ra.· 
dos om 2• discuss:~o 03 :\r t~. t • ll 2" tio pt•o· 
jecto o. 8 A, de 1003. c~nccdcndo ú. Socieda.tlo 
Operaria. de S .. José, om Ouro Preto, para 
manutonçii.o de sttas aul:ts c curso~, o mo 
uo proprio nacional ondn funccionou a Dele· 
gacta. Fisc::tl, e dando out_ra.s provii.lenclas, 
com o prwocer da Commis9ào ue Orl)amento, 
fica,ndo adijtda a. votaçâo. 

E' a.nnuncia.E\a. a. 2~ discu~são do projecto 
n. ll8, de 19 J3, croanrio no Districto Fe
deral mais uma secção da Justiçll. l<'oleral, e 
tlando outras p<·ovii.lencia.s. 

Entra em di;cussão o a.rt. \" . 

de Abreu, Xavier do Valle, Vlctorino Mon- o Sr. Gerrnano Has111.loeber, 
teiro, James Da~·cy, C~\SSiano llO Na~ciuiento nã.o se sentindo com forca. sufficiente 
c Alfrçdo Va.rell". . . _ t pat•a. fazer r•ejeitar o p~oje~to em debate, 

E sem causa os Srs. Hosunnall de Ol!vmra, limita-se a apreso11tar e JUStificar algumas 
Rogerio de Miranda, Indio do Brazil, Vir- emeod11s, com o intuito do t orna l-o pra-
gUio Brigido, Eloy de Souza, Tl'indade, Pe- tico, · 
reira de Lyra, Euzebio da Andrade, Lcovi· Mostl'a., comparando o serviço nest'l. Se· 
gildo l?iJguoil•as, Castro Rebello, Ji~duardo cçã.o da Jnstiç•a Federal collf · o de oirtras 
Ramos, MoreiL'a Gomes, Galdinu Loreto, Au- .'lecções, notadamente Mina~ G~raos, Bahia. o 
gusto de VasconcoUos, S<l Freire, Fidelis s. Paulo, que não ha necessidade d('Sta se· 
Alves, .Toão B:tpti~tJ., Galvão Baptista, Ft•fln· cruoda. vara que o 'projecto crêa. 
cisco BarnaHlino,Antouio Zacharias, Ca.lo- " Respondendo a aparte3, allude o orador~ 
ge~as, Domingues de Castro, Valois de C:tRko, f'«ctos quo provam não ltaver ex;ces~o de tr_!l>· 
Lmte do Souza, Azevedo Mal'ques, Rodolpho ba.lho no Juizo Federal deste D1strwto, nao 
Miranda, Costa Netto, Elyzeu Guilherme, se justificando, pJrtanto, o. creação de mais 
Ma.l·çal EscobaL', Diogo Fortuna. c Campos· t:!lla secçio. 
Cart.ier. Passando a justificar as emendas q~e. re~ 

E' anuunciuda a discus.~ão uníca. do parecer digiu, começ;t pela que manda. supprtmtr o 
n. 121, de 1903, solJro a emenda offerecida logtll' de distribuidol'. 
pelo Sr. Castro H.ebello na. 3• di~cussão do O serviço para. s~r bem dividido niio pro-
projacto n. 369, de 1902, c;_uo auwriza o cisn, (te mais este serventuario. 
Poder EXEJcutivo :1 a bcir ao Miní swr1o da Basta. quoaojuiz da 1• vara seja.m aife·· 
JusLiça e I~egocios Intel'iores o credito extra- ctas (18 ca.uso.s em que a União ft11" autora o.u 
ordinario de8 :6ô0$, para premio e irnpressão l'ê c ao jui:>; ela 2• va1·a., todos os dom11.1s 
da ohra que Pl'etend(lm pnbiícar os len tes feitos quo não intc1•e;;sarcm ã. Fazenda Na· 
da. Faculdade de Metlicíoa do Rio de Juneiro oional. 
Dr. Miguol do Oti\·cira Couto o Dr. Antonio Snpprimo assim o Jogar de liis'ribuidor. 
Augusto Ele Azrnw lo Sorlril r; par.'l inrtomni- .Ti\ ha a. di~t1•ibuição entro os o~cri'"d.OS, entre 

4S 
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os juizes relatores e ao procurador seccio
nal. Essa di;;tribuição, verdadeiro luxo de 
formalidades, oh1•iga as partes, algumas ve
ZeS' pauporrlmas, a. dcspczas appa.rentemen· 
te insignificantes e que, Pu\retãnto, são rettl· 
monte vexatorias o inu\ois. · 

A creação de um dlskibuidor perturba o 
mecanismo até aqui seguido e in.gtitue em 
uma autoridade que não pó le ter o escrivão 
encarregado dessa. disLribuição : será mais 
uma despez11 c mais uma causa. de rehrda.
monto partt as partes. 

Seria muito mais simples doterminal'-SO 
claramente qual o juiz competente para. co
nhece!' de certos processos e qual o compe: 
tente para conliccor de cartos outros. 

Assim, quem tiver de tli>cutir perant.l o 
.Tuiz Federal, saberá de auto-mão qual o 
juiz a que devo dirigir-se, nã.o tonrlo a p 1gar 
nem a di~tl'ibuiçã.o ao o:;cl'ivlio, nem a diY&ri· 
buição a.o juiz roh\tor, nom a. rlistribuicão ao 
procurador ~eccional. 

Neste s"otiJo l'lldiglu emendas quo manda 
á Mesa., julgando ter demonstrado sufficioo
t.emonfe a. proceúencia. dellas. 

Espera a palavra da Comm!~sã.o que as vae 
examinar e volta.r'á. il. tribuna a.tuda. que seja 
para se confessar vencido deante das razões 
que,porvontura.,olla aprosentar cont t•arias ao 

· . seu ·modo de ver. 
Manda á Mesa a.s omeoda.s. (Muito bem ; 

muito bem.) · . 

Vêm á Mesa, são lidas, .apoiadas e postas 
conjunctament.e em discu~o a.s seguintes 

EMENDAS 

Ao p!·ojccto n . ff8, 'de 1903 · 

Ao§ 1~ llo art. 2o," diga.'so : - A compe· 
tancia. desses juizes ser:t regulada. r atione 
1,11ateria.s, cabendo M da. primeira secção o 

. conhecimento de todos os feitos em· quo for 
a União ou a Fazenda Nacional autol'a ou .ré 
e ao da segunda o dos outros feitos da. compe
telicia dn. jus tiQa fede1•a.l. 
: No crime caberá ao da. prim~ira o conhe
cimento dos . processog da competencia do 

· jury que esso presidir:\ e a.o da. segunda. o 
dos processos de julgamento ~ingula.r. 

Supprtma.m-se. os. n.rts . 3" e 4•. 

A c:> art. 5•- Modiftquo:se assim:-Os aotu· 
aes eacri vães di vididus pela.s duas v a. r as pa· 
ra.nte B.S quaes servirão privativamente' ( o 

\

( mais como está.). · 

Subs~ituam-se os at•ts. 6•; 7• e 8•, assim: 
-Haverá dous procuradores seccionaes e 
dou3 adjunctos, um para ca.da. um, com as 

dcnomina.Qões do l o o 2<>, sct•vindo c~tcs pro
cnr,tdores e seus adjnn tos pot';\n te o juiz 
rcspecti v o. 

Suppri ma.'so o a.rt. 11. 

Ao arL 14 ....:. Os mesmos vencimentos 
serão p1~goa a todos os ·juízes e procuradores 
seccionaes das di ver~as secções da. Repu
blica.-. 

Sala das sessões, 27 de julll r~ de 1903.~ 
Ge1·mano H asslocher , 

Nioguem mais pedindo a. pl\la.vra, é encer~ · 
ro·la. a discussão do art. 1•. 

São successiva.mente sem debate encerra· 
dos os arts. 2• e :-!•. 

E9.tra om discussão o art. 4•. 

o-ar. Paranho11 Mont.enegrq 
(pela ordeml') - Sr. Presidente, consta.-me 
quo, o.lém a.s emendas apresentadas pelo 
nobre Depnta.do pelo Rio Grande do Sul, ou
tras serão otferecidas ; e e11. desejaria., como 
relator de3te projecto, responder a todos os 
oradores que se occupassl)m do asiumpto. 

v. E~~: . comprehende que. tra.tando·!JO 
agora de um as.;umvto, vindo de~ols novas 
emonda.s, eu toro i do occupar a tr1 buna mais 
vezes do que lquella.s quo o Regimento me 
permltte, e é isto quo desejo evitar. Por 
conseguinte, si não houver . mais oradora~ 
iooorlpW8, falla.rei parã responder ao 
Sr. GBrmano Hassloeher; mas, ~i houver; 
res~rvar-me-hei. 'par .L fa.llarem ultimo logar, 
respondondo a. todos. -· · . . 

Ninguem mais pedindo a pa.lavra., é encer-
rada a. discussio do a.rt. 4~ . · 

Entra. om discussão o art. 5•. 

O Sr. Crovello CavalcanU (') . 
- Sr . P1~e.sidont • 1, quiz a minha má <•strella 
que eu tivesse de, pela primeira. vf'z, faltar 
ueste recinto.rasponilendo a um dos coltegas; 
dentre todos, qn~ mais considero por vel,ha.s 
relações de amisàde. Este illus.tre collega., 
Sr. Presidente,foi,porém,tão cruel, tão injusto 
nos conce~tos que o~í~tiu em rela.çã.o ao juiz 
desta secQao,um dos Jurzes,um dos bra.zileiros, 
e pa.rtfcula.rizando, um dus filhos do hemieo 
Rio Gra.ado do Sul, dis~incto entre os ma.is · · 
distinctos pelo seu saber, pe}o seu cara.cter 
e pola sua dedicação ao se1·ViQO publico, 
S. E:t . t'u,llou ·em relação a esse distineto 
ma.glst1•a.do e terá. de ser tido pela. popula.çã.o 
deste d1st1•icto, que nã.o ha muito ainda' 
lovantou jus ~s e me1•ecldos louvores á. 



mnnoira. correcta por quo cllo se portou em 
ocollslà<) bem dliJicil da. viüa do um magis· 
trado. 

S. g, , accu.sou-o o o fez <~\é rosponsavol 
por fal tas dus re~pcctivos cscl'ivi.ns; f~lta.a 
de quo S . Ex. talvez não tenha. conbcoí· 
menta porqu13 os que militam neste Coro o os 
q110 n.d vogam naquelle juizo podom d:w toste· 
Jf. :.;no do quanto S. E~. é severo ],'ara. com 
t\Jdosos-otncia.es do seu juizo. 

S. Ex. tem imposto penas sever<~s ... 

0 SR. GERMANO HASSLOCHF.R-Mas eu não 
disse que era com conhecimento dclle que se 
davam os abusos · de escrivães. c Hei factos 
que podem ser verificados no inquerito que 
o Ministro mando procBder. . 

0 SR. CaUVELI,O CA.VALCANTE-Dosde que 
S. Ex. reotitlca. o qua disse e ai'l'eda do 
juiz a resporisabHida.de de taes faltas, eu 
passarei adeante . 

Poderia. ainda. S. Ex. ser censurado pelo 
lado da connivencla., si tendo conhecimento 
das fal~a~ do~ escrivães, não os punisse, 
como era da seu dever. 
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Peço licMca aos collr.ga.s para lor da tri • 
buna os feitos processados m~ sccçã.o federa l ' 
só pelo procm·.dot• da Republica.: 

Acções ordinaria.s ... . .. .... . . . .. . 
Acções summarias . ... •... ••.. .. . 
Procossos crimes ..... . . . . . . .. . . 
Proteslos .......•. . . •. ... .. •.. •• 
Arrecadações . .... .... . .... . ... .. 
Execução de sentença .. . . ..•..•.. 
Executivos llsca8S- . ••..•• •.. . , .• 
Ju~tificações . ........ ...... .... . . 
Nultidades de patentes .......... . 
Embargos de ubra. nova .... ... .. . 
Manutenção ................. . . .. 
Pareceres sobro pa~ntes de in-

venção ..... .. .... ... .. ; ..... .. 
Inven taries .. ........ .. ......... . 
Dissoluções de sociedades •. .•....• 
Liquidações .... . . ... .. .. .... .. .. . 
Prccatorias .... .... .... ... .. . . .. 
HabUitaçã.o de herdeiros • •. •..•.• 
Especitlca.ção de bypotbecas ...••. 
En•cuti v o hypothecario ... ...... . 
Officios expedidos ••..• ••• •.•.. , .• 

28 
lO 

142 
lO 
45 
10 

'7.000 
257 

3 
1 
1 

11 
127 

3 
4 
3 
I 
3 
1 

Officios r ecebidos .... ........... . . 
·• 

126 
146 0 SR. OER!fANO HASSLOCHBR-Nãoestou 

me retratando. Eu disse que não podia · 
nomea.r porque seria nomear os cumplices 
dos esc ri vies . · 

Por esta ma.ssa. enorme de feitos, om cada. 
um dos quaos interfere o juiz mais de uma 
vez, quet• dil'ectamonte quer despachando 
seu seguimento, quer assigna.ndo, que1• nas 
acções impo1•tantos que são propostas, estri
bando e da.odo sentenQa.S que teom sido, em 
sua. quo.st toi&lida.do, confirmadas pelo Su
premo Tri bunal , e são consultadas por todoSJ 
os advogados, como um accumulo do' saber, 
se verilicf\ sor preciso que se disponha de 
bastante actlvidade e muito amor ao tra
balho para t ra.zer esse serviço em dia.. 

0 Sa, CRUVELLO. CAVALCANTI-Desde que 
a. q uestã.o passa do juiz para os escrivães, 
eu nlo me julgo obriga.1o a responder a 
V. Ex. · 

Quanto á demora. em feitos que correm 
por aquelle juizo, os coilegas que me ouvem 
e que · advogados são, bem sabem quo ella 
depende mais dos advogados do que propria
mente dos juizes, salvo a sentença. final. 

Qua ntas vezes S . Ex. mesmo, no exercício 
de sua nobre profissão de .advogado, ní'io t erá 
tido occasião de procrastinar um feito, de 
fazel-o demorar em juizo por qualquer ea.usa 
que possa. aproveitar a.o seu constituinte ~ l 

Fazer disto responsavel o juiz parace-me o 
cumulo da injustiça. 

Disse mais s. Ex. que o juiz federal desta 
Ca.plta.l, ou o juiz desta secção não tinha mais 
trabalho do que o juiz da oecção de Minas, 
do jtii"z do Rio Grande do Sul ou de outro 
qualquer Estado. 

Pareee-me · que S. Ex. eetá. pouco infor· 
mado do que se passa. nesta. Capital em re-
la.oão ao juizo federal. . 

Colhido de sorpreza, fallando , póde-se 
d izer, de memoria, natnralmente não me 
acho preparado para. responder victorlosa,. 
mente a S . Ex. ; más, por uma- esta.tistica. 
que tenho em mãos, se póde avaliar, pelo 
tra.ba.lho dos procuradores, qual seja o tra.
l;lalho do juiz. 

Accresce que leis pa.rciaes ·teem aggrav.W.o 
a posição dos jllizos federaes, uma. pa.ssando ·· 
pM·a. elle3 o julgamento oos crimes de moeda 
fa.l;a. e contrabando, out·1•a dando-lhos, como 
aqui no n;stricto Federal, a.Uribuiçõe~ elci
toraes de rubrica de seis mil e tantos livros, 
em. prazo cur to. 

Cada a.nno o CongrMso como quo augmenta 
a a.ttr1buição d11, justica federal, sohrecarre~ 
ga.ndo-a de. ser viço. 

O que o nobre Deputado disse sobre a de· 
mora. que ha. no jtiízo federal, a qual, como 
eu disse ha pouco, deve sol' levada á conta 
dos advogados e nã.o do juiz, justifica a ne
cessidade do projectJ c!·eanllo mais urna 
vara além das existentes. 

De84e que o juiz estil. obriglM!o a. despachar 
questões de prazo, habeas-corpus, a.ggravos, 
e que são em gr,mdo. numero •. comJ se póde 
verificar do relatorio a:tn•esen!:·•.do ao Sr. Mi · 
nistro d,a Justiça. pelo procurador da Repu-
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blíca., natura.lmonte as qucst;Jes cíveis úi!fi
ceis, quo demandam gt·ande estudo, turiio de 
ser d~mora.das. 

A questão 11. IJUO o nobre Doputa.do ha pouco 
so referiu e · que individuali7ou em questão 
sobt•e o mcinopolío de carn('s vnrdes, S. I~x. 
tão bem corao eu, permitia que diga., sabe 
que não é o juiz culpado da demora na solu
ção dcss"' quos~iio . 

O nobre Doputadu pet•mittiril. qtte, por não 
me achar preparado, visto t or sido co I! lido 
de sorprcza., eu não t·osponda a oste ponto. 
o que me comprometto a. fazot' em outra 
occasliio. 

Tendo, Sr. Presidente, r i)spondido ao quo 
pessoalmente se referia ao juiz federal, 
apresento ao projGcto duas emend:~.s, para as 
quaos peço a Mtenç.ão do illustrc Sr:.. re-
latot·. · · 

attrilmiçõos do ca.rgo com n.qnclln. p 1·cstoza 
que exige, com l.wt:L cJ·ueldado, o iJius tro 
represent:~.n~ell 1> Estado do Riu Gr;1mle do 
SuL 

Portanto, Sr. P1•asidente, para. quo dous 
não so vejam sobrecar1·egatlos de serviço, e 
urr colllendo os proventos, eu pre t'erlria. quo 
o l :rviço a cargo dos dou• procut•a.dores foS~;e 
distribuido igualmente. f,!uanto ao modo, o 
illustl·e telator dirá. 

Isto me paruce mais equik'"ltivo, porque 
dous sobrec:trregados de serviço, em sua 
maiol' parte ex -o !fi cio, e um com o serviço 
t odo remunerado, não é justo. 

Data 1lenia, apresento as minhas emendas. 
(-llt~ilo bem ; muito bem .} 

Vêm á Mesa, são lidn.~. l1lJOiadas e postas 
conjuncta.mente em discussão as seguintes 

Em:NDAS 

Ao pmjec!o n, tU:t, rle 1!)0.'1 

O projecto c1'êa. os Jogares de mais dons 
escrivães para servirem na. nova vara, e me 
parece, mesmo pela estatística que t enho á 
vista, que melhor sorh que fvssem apt•ovri· 
tado~ os dous escrivães actuaes, servinJo um Art. 5 . • Substitua-se pelo seguinte 
om ca.dn. vara, p~rque o t•eolllmento desse Junto a.o juiz de c:ada. secção, funccionará 
ca.rtorio não· é avolumado, de fórma. que um esct•ivão, aproveita.doil para isso os 
rlous 1'uncciooarios, que já. luctam com ditll- acl.uaes c SClrvirã.o os continuas e olJ!ciaes de 
ClUl~ades e que teem llll! excess? extraord~- justiça que forem n~eessarios, todos providos 
narw de trabalho e~-offlcw, ficarM nas mms na. fórma na lei vigente. 
precarias condições, e não será consolo para _ . 
elles virem oueros doull collegas chorar as Sala das sessu~, 27 de JUlho do 1903.-
miseria.s do c:J.rgo. Melhor seri:J. ftearem Cruvcllo Cavalcanti, . 
esses dous esct•ivães, servindo um em cada. 
c:trtorio. 

E' esta u ma das emondas. 

A outra é sobre os procuradores . 
· Felizmente para me ouvir acha-se pre
sente o illustre repr!)senta.ote do . Estado de 
Pernambuco, sinão nosso, ao menos meu 
mestre, neste assumpto, e S. Elt. dü•á si t~· 
nbo ou não razão em apres1mtar esta emenda.. 
S. Ex., que já illustron o jui:w federal desta 
seccão como procurador da Ropublica, bem 
sabe que o logM· do adjuneto· que sorve pe
rante a justiça. local ê um cargo mui to l!em 
remunerado, é, conforme a gyrla. de cartor io, 
uni loga.r que não tem osso. 

Todos os actos· praticados por esse adjunto 
são remunerados e não ma.!, ao passo que o 
procurador· da Republica: e o I• adjun to se 

. veem sobrecarregados do serviço, do qual 
dous te.'ços constituem o osso, sendo uma 
te:·ca. parte apenas remunerada, e a .prova é 
que S . Elt., quaodo ererceu esse cargo com 
bastante brilho, viu sua saude bastante alto 
t·a.da : o seu· substituto acaba de se reth·ar 
COtnJ?letamente inutilizado, e o adjunto 
acaba de pedir uma licença, g ravemente 
doente,.por ·não poder desempenhar todas as 

Arts. 6• e' 7•. - SulJstltuam-so pelo se-
guinte: · 

Os serviços a cargo dos tres procura.dóres 
serão distribuídos igualmente pelos .t1•e;; •. 
Sal~ das sessões, 27 de jullw de l903. 

C1'U'Vell<> Ca"alcanti. 

São successiv~mente, sem debate, encer· 
ra.dos os arts. 5", 6•, 7•, 8•, 9• 10", 11•, 12• , 
o 13°. 

Entra em discussão o n.rt. 14. 

O Sr. Pal"anhosMontcnegro 
-Aguardou que se manifes~em sobre o 
projocto todos os collegas qua o qui7.e81!em 
fazer, para, de uma só vez tomar em consi
deração as opiniõos que ouvisse. 
. A's emendas a.pt·csentada.s, algumas das 

quaes remettidas directa.mente á. Mesa, sem 
justifica.ção de seus autores, oppôrâ, as 
consideraçõea que de . improviso lha for po3· 
sivel apresentar; ent.·etanto, pede ao Sr. 
Presidonte que lbe envie .as emendas não 
justificadas, a que acaba de se referir . 

Passa a analysar as emendas dos srs. 
Deputados Germa.no Hal!slocher, Cruvello 
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Cavalcanti a uur.t'tH, conduin•lo, de :Ll'gu
mentos que addur., satisl':Lzm• o J>rujecto a 
todas as sGlicita.,·ões do Sel'\'ic:o o tia. justiç:t. 
(M1tito bem ; muito bem,) 

Nioguem mais pedindo a palaVl'a. é encm•· 
rado o art. lt. 

Entra em discussão o art.. 15. 
. Ninguem pedindo a palil.vra é oncert•a.da a 

discu~sã,o dJ art. 15, do projocto n . 118, de 
1903, crcando no Districto Federa.\ mais uma 
secção da Justiç<1 F~xtcra.l a dando outras 
proYidencias, ficando adia!la, a votação. 

Siio successi vamento. sum debato, encerra
dos, em 2• discll~$ão, os arts. 1 • 6 2• do pro
jeoto n. 122, da W03, autorizando o Polar 
Executivo a abrir ao Ministcrio da Fazenda 
o credito-oxtl'a.ordilla.l'io do 6l2:i04$6üll, para 
satisfazer a Gurjão & Ta.vot•a a importaneia 
da indemnização e das custas que a Fuenda. 
Nacional roi condomn tda a lhes pn.gar pot• 
sentença do Supremo Tribunal Federal, fi
cando adiada. a votaçã.o. 

São successivamente, aem debato, encer
rados, em 2• discussão, os arts. Jo e 2• do 
projec!n n. 123, de 1903. autorizando o Poder 
Executivo a abrir ao Ministal'io da Guerra o 
credito extraot•dinario de 8:098$120 para pa.
game11to a Luiz Bei!o Lisboa do ol'dena.du 
de professot• da. cadeira de topographin. do 
Coll9gjo Militar, no periodo dacorrido de 9 
de maio de 1898 a 31 de mat·ço de !900, fi· 
ca.ndo adiada a votaçã.o. 

E' annunciada. a. 3• tUscussão do projecto 
n. 93 A, de 1903, autorizanJ.o o· Governo a 
despendm•, pelo Ministerio da Industria. Via
ção e Obras Publicas, até á. quanti11. da 
200:0JO$, inclusive os 50:000$ consignados no 
arl;. 22, n. X. da lei n. 957, de 29 de dezem
bro de 1902, com a. Exposiçã.o Internacional 
de Appa.rellws a Alcool, promovida pela 
Sociedade Nacional de AgPícuUura. sob os 
auspiaios do Governo, a realizar se nesta 
Capital, e dll.ndo outras providencias. 

O Sr .. Tosta(')- St·. Presidente, 
venho offer•ecer, em nomã da Commissã.o de 
Agricultum, uma emenda. ao § 2° do art. 1• 

. do projecto , 
A tarifa, entro nM, otfercoe a seguinte 

singulat·idale, St•. Pt•esidente : o art. I" 
1senta. de direitos de importação diversos 
qbjtlctos, mercadorias, instt•umentos etc., 
mas, llllSSa mesm11. tarifa, ba um outro ar
tigo que obriga o:, objectos ou mercadorias, 
isentos dos direitos d e importação, ao paga
mento do qU.e se cllama-expedicnte . 

l'a.m ttur.ln não conhoco estas ruin wlcncia.s 
do lo:;:islaçiio llsca.l ou a luanoil•a, qu:tndo so 
lliz ~uc um ohjocto on mot·ca.dot•ia. o.;td. Isento 
•lo du•oitos, rua~ quo paga o.pAna.~ o- cxpo• 
dhmtc-& tiGuto dn comp~nsaçiiu ao tr:,balllo 
dos empregados. p:~.rcco qu1l t•oalmcnto so 
faz um grande ravor. 

Mas, Se. Prosidonto, é uma cous:t bizarra, 
e devo declarar á. Cama.ra dos Deputados 
que, St:lg-undo a expressão vulgar, cahi da.' 
nuve ns quv.ndo penetrei neste labFintho (la 
nossa. legislaç.ão fiscal ! 

Com elfoito. Sr. Pre>idonte, casos h:t em 
que o expadion te é mais oneroso pai' a. a. mer · 
cadol'ia do quo o impo5to de impor tação. 

Não adduzirBi l3Xemplos porquo seria 
tomar tempo á Camal'a dos Dep utados ; 
aponas lembt•arei o caso dos a.ppar elhos a 
alcool. 

Ha iLpparelho3 deste genero que, p~ganlio o 
imposto de impol'tação, fiaa.m muito menos 
sobrecarrega.dos do que pagando o de sim
ples-expe(,l.ieutc. 

Porque ?"pergunt'l.r-sc ha. 
Pela. seguinte e muito simples razão: por

quo o oxpodionte 6 cJbrado sobre o valor 
offlcial da morcadot•ia., ao pas~o que h a. appa· 
t•elhos que pagam o imposto de impor ta.cão 
a. peso , como os objcctos do bronze, vülro e 
outros. 

E sabe a Cama.ra. qual é a por~en ta.~em ou 
o imposto de expediente ?- Não é simples
mente 2 Y,, nem 3 "/o, nom 4 ' ( ,; é de · 
lO O/o! 

E como estes lO •/. são ca!culados, não 
sobro o valor real da mercador ia, nã.o SJbro 
o preço pelo qual ella. 1\ vendida no com
merc;o, mas. pelo valor offlcial dessa merca
doria, inclusive até o transpor te do estmn.· 
goiro para. aqui, temos quo isentar de 
direitos d e imporbção machinismos, instru
mento's, objeotos para a Lavoura e sujeital-os 
ao mesmo t empo ao-axp<ldiante-é is;o uma 
irrisão. Fique a lavoura do meu pa.iz sa
bendo que a. isenção de direitos da impor 
t:tção, com sujeição ao expediente, não é 
favor algum: é simplesmente um laço, que 
póde ser altamente prejudicial á ag ricultura, 
porque o ind,viduo que manda vir do es
trangeiro certos instrumentos, c~mtando .com 
a isenção da direitos, quando t em de paga,r 
10 °/o sobre o seu valor, fi"Cará alt amente 
pt~ojudicado. 

Eu venho oiiorocer uma. emenda. ao § 20 do 
art.. I•. que concilia perfeitamente as opi
niões dive1·gentes da. Commissão de Agl·i
oultUl'a. e da. Commissão de Orçamento, 

A commissiío de Agricult ul'a. entende que 
o Poder Legislativo não devo negar os meios 
indirectos de p roporcional' á lavoura da 
canna. um derivativo para o consu·mo dos 
sous productos.

1
, A Commissão de Orçamento, 
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comquanto em t bese ponso do mesmo modo, 
todavia é ue opinião que nã.o se dove fazm· 
t•ssa isenção do dirortos pal'a estes apparo
lhos, por•quo po1• essa. po1•ta da isenção pódo 
entt·ar uma gl"ando quantidade do appa.re
lhos do a.lcoul, com prejuizo da.l'Ccoita pu
blica.. 

Ora , esta. di vergcncia ou este receio é 
m·üs apparen te do liUO l'eal. Em p1•imeiro 
lagar , a exposição tem um certo campo limi
tado pam funccionar, e em segundo Jogar, os 
apparolhos não eotr<u;ii.o sem a. loesponsabi
Iidad.e immediat a. da Sociedade Nacional do 
Agricultura que. desde o inicio desta expo· 
si.ção, tem procedido com a. maior solida.ríe· 
dado e accordo com o Sr. Minist}'O da 
VIação. · 

Ora, 1·oeeiar que pela portaL·.a isen~ãQ dos 
appa.l'elhos da. exposição entrem os contra
bandistas, l 'eceia.l' isto, quando tollos os ae~o~ 
relativos á o~tposlçã.o toem n !ospecçã.o do 
81·, Ministro dn. Viação, é just&inente toma.J' 
a nuvem po1· Juno, conslderal' oumo vtmlo.
dciros e l'sa.es-l·eollios o rantas!a.s. Depois, 
ha uma. verdadeira peLlcão de pt·incipio no 
ai•gumento. Si nó!! já. tivossomus !l yulga· 
rizaçil.o da applieaçã.o industrial do alcool, de 
modo que fosse vantajoso ao commercio 
mandar vir uma. gt·ando quanLidado de ap· 
parelhos, então a. exposiçã.o nã.o teria. razã.o 
do ser, ma.~ . si a. exposição \em por fim fo· 
mental' a. applieacio industrial dos appa
l'elhos a aleool, applíca(}ã.o que não é conhe· 
cida. entt·e nós, que .recoio ha da introducção 
de apparelhos, cuja a.pplicaÇão não est;l. vul
garizada ent1•e nós~ 

Sr. PrcsidE"nte, eu daria parabens á minha 
fortuna, mesmo como legislador e represen
tante da Nação, si fosse possível entrarem 
milbões de a.ppar elhos de alcool sem paga.· 
rem os impostos aduaneiros, reduzindo a 
receita. publica., porque seria. o meio indirecto 
empregoa.do ou propot•cionado pelo legisla· 
dor pa.ra f11ollitar a propaganda do alcool. 
. Sr. Presidente, ienho fé em que, uma vez 
a.berta. a. exposição dos appa.relhos, a. Camara 
e o paiz se bão da convenom' de que na. 
a.pplicação iiidWlkia.l do alcool está a sal v a
ção da. lavoura. d<l. ca.nna. e, ma.b do que isto, 
está. um largo hOrizonte aberto á. prosperi· 
dade dos Estados do norte do paiz. (Muilo 
bem.) · 

O SR. Ca.1JVELLOCAVALCAN'l'r-Nesta parte, 
multo apoiado . · · 

O Sli. ToSTA :....... St•. Presidente, não tenho 
agora· em mãos, mas em outra occasião apre
sentarei á Camara dos Deputados um pt•ospe
ct o onde se vêem varias lanchas movidas a. 
alcool. . 

·oue grande futuro para nós r Si já o alcool 
é na. Europa., e mesmo nu. Amerioa. do Nortê, 

empregado como succedanco <lo ca.rvã.o de 
pedra. e do kerosene como combusUvel , no 
dia. em quo esta. idéa vingat• ent re nós e o 
aloool vJet• s ubstituir o korosene o o c11rvi'io 
de pedra, nfW haverá mãos ~ ~ medir , e todo 
o esforço dos Esbdos do norte, todo o dcs
envol.Yimeuto que so puder da.r á lavoura. da. 
ca.nna. sertl. ·insufllcienta para. corresponder 
ás necessidades do consumo. (Mu ito bem . )· 

S\•. P residente, a. ementl.a. está concebida. 
nestes termos : 

.- Aos apparelnos destioados á Exposição de 
Apparelhos a Alcool, j á isentos do direi~os de 
importação e expediente, nos termos do 
art. 2•, § 7•, lettra. B, da. lei orçamentaria. 
vigente •. ·" 

Vê.se que não se trata de innovação, que 
uão ~e ttoata do conceder uma. isenção, por· 
que a i~eocã.o, não só de direitos de importa.· 
çào p·~1ra todos os a.pparalhos, em gera l. que 
entrarem para commereio, como ta.mbem do 
expGdien tc para os íi-PJl&relbos destinados á 
exposkii.o, já. o.tiste na. lei orça.mentaria. vi· 
gente. 

Agora é que vem a innovação c .. . sendo 
appltoados ao consumo in~rno .•• ,., isto é, 
sendo adquiridos par& serom consumidos no 
paiz«. . . pagarão some o te metade do expe· 
diente ... , · 

Parece uma grande · concessão, mas não é 
porque a t axa. de expediente, como já. t ive 
occasião de db:er, é de I O % , sendo·, pois, a. 
metade ainda de 5 %, de modo que uma lan· 
chinha a vapar, que possa. cus'<l.r 6:000$,ter&. 
de pagar 300$ de imposto, o q ue não é pouco 
quando se trato. de fa.ciliw no p;üz a ioiro
Llucção de appa.rehos quo tornem uma. reali
dade pratica a applicação do alcool. · 

Diz m.~is a. omenda « .. . como os que 
forem importldos pelo ~ommareio . . ·"• os 
quaes tambem pagarão meta.de do expe
diente. Em segu1da., dou uma prov.:t de cen
fiança. a.o Governo, coocedeado-lha a facul
dade de favorecer a propaganda: « .•. po
deMo o Governo lseotal·os completameme, 
para o bom exito·da propaganda em fa;vor 
da a.pplicaçã.o industrial do alcool. » 

Estou cer'lo de que, si o exito. da exposição 
for brilha.nte, corou esperam a.quelles que se 
entregam a. csso afanoso tentameu iotero.a.
oiona.l, estou certo de que os pr oprios mem
bros do Govemo,. os proprios membro.s da 
Commissilo do Orca.mento se t ornarão os 
m a.iores entliusiutas da. idéa e os mais 
slncerQs, dedicados e p roficuos defeilSores·da. 
causa.. 

Sr. PresidentE:', a ultima parte da emenda 
é autorizando o Governo a abrir o credito 
necessa.rio para a execução da lei. 

lsto tinha. escapado na. red.a.cção primitiva 
do projecto; autor izar o Governo a. despender 
200 contos. de réis, o não dar-lhe ao mesmo 
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tampo na lei a faculdado do abrir o credito 
nccessario, seria fazer úrna concoss5.o, si não 
il'realizavol, pelo menos do dillicil execução, 
.porque ficaria tlependonte da votação de 
uma. nova lei autu;·izando o Governo a abrir 
o oredi.to uecossa.l'iu para o~ccuçfí.u da. pl'i· 
me ira. 

Assim, Sr. Prosidente. m n.ndando esta 
emenda á. Mesa, a qual, nos termos do Regi-

·'mento, t erá. de SOl' submet'litla ao estudo e 
parecer da CommiS<?ão do Orcamento, t enho 
fé que ella, com a sancção t as duas Co rum is· 

·sões, depois de es\udada. pela Commissão do 
Orçamento e com a a.pprovação da. Cama.r a. 
dos Deputados, seguirâ para. o Senado, e Já: 
merecerá. ta.m bem a a pprovaÇã.o do outro 
ramo do Poder Legislt\iivo. (Muito />..;m,) 

Este. medida é urgente, urgenti.s:!ima, por· 
que a. Expo.lição devo abr•ir-se em 28 de so· 
tembro, e dependo da. vot~ão desta le i a 
execução d!>s meius prepa.ra.tor ios, tendon \os 
a assegurarem o bom ex i to d:l ~:xpo~ic;1o. 

Tenho coneluido. (Muilo bem; mt,ito bum.) 
Vem á. Mesa, ê lid:~ . :~poi;~d:L e ouviada d. 

Commiesão do Orc:tmento a •egulnto 

EM~iNDA 

Ao pt•ojecto n, 93 . l, elo 1003 

.Substitua se o § 2• do u.rt.l• pelo soguin· 
te .dispositivo: . 

Os apparelhos de u.lcool, deatimdus á ~Jt· 
.: posição, já. isento3 do dil•eitos do importação 

o expediente, nos te rmos do art. 2°, § 7•, 
lettra b, da lei de orçam ento vigen,e, sendo 
appUca.dos ao consumo intorno, pagarão 
sómente metade do expediente, como os 
_que forem · importa.doll paio commercio, 
podendo o Governo isentai os. completamente 
s.i julgar conveniente .para o bom exito da 
propaganda em favor da appUcaçã.o ind\IS· 
t r ial do a lcool. · 

Para . a exec.uçã.o da presente lei o Go· 
:verno é autorizado a abrir o credito neces
sario. 

Salas das sessõas, 27 · d,e julho dE' Ú03. -
· Jgnacio Tosta.- B~<tcão Vianna.- T eio:eir·a 

Brandtto . -Domingos Mascarenhas . -Ol!risti~ 
tto Cruz. 

Nlngnem mai~ pedindo a palavra,é encot•
rada..a discussão e o.d!D.da a votaçl•) até que 
a. respectiva commissão dê parecer sobre a 

:. (l.lllenda offoreClida. 
E' an nunciada a 3• discnssão· do projeeto 

·. n . 165, de 1902, mandando contar aos oftl.
<íiaes da armada, como tempo de serviçJ, 
pv.ra. o effeito da reforma., o om que pot•ten
cera.m ao extincto Collegio Naval ou o em 
que frequentaram o curso de prepal•atorios 
annexo á Escola Na.vaJ. 

Ningucm p:1rlindo rt. pal:tvt'a,é ene~n·;~da a 
di.;cussão e adiada a v., tação . 

E' annunciada. a. 3> discusdLo do projccto 
n. 1GB, d!! 1902, :wt;oriworlo o P odet• E:t· 
ocn tivo a abl'ir ao Ministcrio di!. Fazenda o 
cre,Hto ile 4:482$500, supplcmoulm· á V<ll'ha. 
n. 10. do art. 2.1, da .!oi n . 834, de 30 de fle· 
zmnbro do 1901, para o abono do seslasc 
sorõc~ a quo tecm direito os oporal'ios da 
Cas:t da Moeda. 

Niogucll). pedindo a palavra , é encor ratla. a 
discussão e adiada a. vutaç:'i.o. 

Vào a i mprimir as seguinte;; 

REDACÇIÍ ES 

N . 18 D- l!l03 

R ctfttq,io fhtat do mlditi"t:o dc.de~crcdo t•a 
~/" tli.•ctM.<tiO do p1·ojec/n 11. 18, d~slc annn, 
di.~JHmrlo svbJ'(J " <Tercr•io de Jll'emios pe• 
crwia1'Ít1S •: mcdalllas rle rlislincçao pura 
Sel'{;lll ronfi:rirlos o nmwlmt!llle, 6>11 conc111'so 
,,o/ cmn'e, uos ml)/ltores tl lil·adores 

O Cuogt•osso Nacional decreh: 
Art. 1 .• o O •iovorno a.nimará a m•eaçiío do 

til'o nacional, instituindo premio8 pecuaia
rio~ e modalhas de distiacção pa."a ser om 
cuntoridos annu.~lmento, em concurso so· 
lemne, aos melhores 11tira.dores, deduzindo-se 
oppurtunamente da ver ba.-Instrucção Mili· 
t ar-do Ol'çameoto do Mioisterio da Guerra 
a import.a.ocia que for necessa.ria. á. re(l.li· 
zação desse sei' viço. 

Art. 2. • Revogam-se as disposiçQes em 
coutra.rio. 

Sala das commissõcs, Z1 do julho de 1903 . 
-Bermen.egildo de Moraes. - Virialo .'•fasça
renhas. 

N. 62A - 1903 
Redacção final do projecto n. 954 B, de 1902, 

emendado pelo Senado, que m anda re'!lertet· 
em favor de D. Catharina Noguein.1. Godoy, 
filha do finado 'ea:-Senador do Imptrio Dr. 
Joaquin~ Floriano de Gorloy, em.qt{anto sol· 
túra, a pensao que este percebia, 1·eduzida a 
300$ mensaes 

O Coogre so Nacional resolve : 
Art . l. • Fica revertida. e1n favor de Dona. 

Çatharina. Nogueira. God.oy, filha do tl.nado 
ox-Sen:vlOl' do Imperio Dr. Joaquim Floriano 
de Godoy, emquanto solteira, a pensã.o que 
est e percebia., reduzida. a 300$ mensa.es. 

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

Sala das commissões, 27 de j ulho de 1003. 
- Hermenegildo de Moraes.- Wriato Masca• 
l'el1li<tS. 
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N. 7:J A-HIO:I 

Redacçlio final dq f)l'ajcdo 11. 7.'), rJ,r~ste anno, 
que autoriza o l'residel!/e ria Repuvlica a 
praraga1· pm· um anno a licença, com orrle· 
nada, concedida (1.0 Dr. Al(,.edo illoreiw>, do 
Barros Oliveira Lima, lenle catlled,·atico lla 
Faculdade d11 Di!·eilo de S. Paula 

O Congresso NaciooalPesolve: 
Artigo unico. Fica o Presiden-te da Repu~ 

blica. aut.orizado a proroga.r por um a.nno, 
com direito ao ordenado, a. licença. concediJ.a. 
ao Dr. Alfredo Moreira. de Barros Oliveira 
Lima, lente c Lthedra.tico da Ft\CuldtLde de 
Di1·eito de S. Paulo, para. tratar de sub 
saude onde lhe convier; revogadas ~ di~ÍJo· 
sições em con~ral'io, 

Sala das Commissões, 27 t{o julhll de IUOa. 
-Hm·mer~egildo de clfa1·aes.- Vi1·ía!o Jfasca
l'etlhas, 

N. 92A- 1903 

Redacç<Yo fina~ do p•·ajecta n. 92, dr:.1/e an11o, 
que autori.za a P1·esidentc da RepllbUca a 
alwir ao Ministel·io da Justiça e Negad~s 
Intm·iores o cl·edito especi<1l rle 50: 000.~ 
pam alllCiliar a commissao incumbida de 
orgr:mi;ra1· o terceiro · OongrBsso Soienlifico 
Latino Americano, a reunir-se nesta cidade 
em 6 de agosto de 1905, e dà outras p1·o-ci· 
denc..:as · 

O Cougresso Naciona.~ decreta: 

Art. -1.• Fica. o Presidente da Republiea 
autorizado a abril' a.o Ministerio h Ju~tiça. 
e Negodos Interiores o credit() especbl de 
50:000$ para auxiliara cornmissã.o,incumbida 
de organizii.r o terceiro Congrc.sso Scientifico 
Latino Americano, na. insta.llação e organi
zação do dito Congre~so. na reuoião que tem 
de olfactuar nesta cida.do em 6 de agosto de 
1905. . 

Pa.ragraph() unico. Este ·auxilio será. pre· 
stado por parcellas, a. juizo do Governo, á 
medida que ~e forem estas tornando neceg
sa.l•ia.s. 

Art. 2. • E' facultado o porte grn.tuito 
para Il. corrcspondencia tanto postal como 
telegraphica do mesmo Congresso, e bem 
assim serão mandados imp t•imir tn.mbc,m 
graotuitamente na Imprensa. Nacional· os ro· 
spectivos tra~alhos. 

Art. 3 .• Re\'Ogam·Se as disposições em 
contrario, 

Sala. da~ Commissões, 27- de julho •le 1903. 
-Hermenegildo de Noraes.-Yú·ialo )lfasca· 
renhas. 

N, 126 - 190:J 

RedacçéEo final do Jl l'ojecto n. 228, dtJ 190!?, 
IJUC manda aú~na i· aos o[ficiQeS do co1·p? 
elo uomuei1·o$ qrre se rej "uJ•nta J'em , além do 
soldo rl~'>'ido, w na o~atificaçrio annual cm·
?"espondenle a ca(/a anno de sen Jiço gue 
exceder dos 25 pl'imei>·os, e dd ou h" as Jli'O • 

videncias 

O Congrosso No.cional LlC·Jrota.: 

A1·t. 1.• Além do soldo devido aos oiliciaes, 
do corpo du bombeiros que· se ret(J!'marcm, 
ser-lhes·ha abonada. uma gratiftcaçã.o a.ilnnJ.l 
corrospondonto a cll.dU. anno .de servi<;o que 
ilXceder ,.os 25 pl'imeil'OS, ~;endo essa gra.H· 
ftc:tç.ôio de 120$ Jmrn. us offlciaes super íot·es 
Q Llo 80$ pa.t·a os M.]Jititcs o officla.Js subal
tol'not, 

Art. 2. o Os ofllciae3 graduados desse corpo 
set•ão equipa.nulos rtos cfl"octivo~ pa.ra os 
oJroito~ o vantagens da t•e!brma. 

Art. :3. • Nn. con1.ag~m <lo t~mpo pat•a. a. 
reforma. dos · o!ficiaus o pr.t çltS, as fracçõ()S 
oxce.lontos d11 seis mozes seriiu contadas 
como um anno cumpluto. 

Art. 4." Os olllcia es Llo exerci to que oo
cuparom no c.;rpo de bombeiros pJstos Sú· 
periores aos sens e neste ultimo se inuti
Iizarom para o Sc'rviço milita r, ~e1'1to eon
sídel•a.dos, para os effci tús da. refol'ma, corno 
si fossem unicamente otficia.es do tnesmo 
OOl"JlOo 

Art. 5.• Revogam-se a~ disposições om 
contrario. 

Sa~a. das Commissões, 27 ,to .iulho de 1903 . 
-IIermen egildo de M•JJ'aes,-Viriato Masca~ 
r enhas. · · 

O Sr. Presidente- Esgotadas as 
ma.terias dadas pat•a hoje, rlesigno pa.ra 
amanhã a seguinte ordem do tlia.: 

Votacão do p!'ojocto n. 46 A,, de 1903, au. 
torizaudo o Poder Execativo a abrir ao Mi· 
nistcrio da Justiça c {lcg.ocios Interiores o 
credito cxtra.ordlnarfo de 17!250$, sendo: 
13:250$ para indemnizaç-ão ao Dt•, Joao Yi
eir:J. do Araujo, professor da Facu~Jade de Di
reito do Recife, da dcspeza. de impressão de 
duas obras. e 4: 000$ ])ara. pagar :1.0 mesmo 
professor o premio a que tom direito (3" Ll i~· 
cussã.o) ; 

Votação do proj ecto n . 114 A, de 1903, 
concedendo ao Dr. Epitacio da Silva. Pessoa, 
procurador geral da Republica., quatro mezes 
de licença, corn ordenado, em prorogu.ção 
daqnella em mtjo goao se acha, par a. tratar 
de sua saude (discusi!fio unica.); 

Votação do p t•ojecto n. 120, do liJOil, auto. 
rizando o Poder Executivo a conceder um 
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anno de I ieença, com ordenado, a Jofio da 
Motta. J'IIac ·du, u.jutlt~ntc do c ;t:\Ção t.le 
l'' chsse d:1. 'i':;1;raohde Ferro Cl)ntr:.t tl.o Bra.· 
zíl. o:u proro~~l~'â') da.quella em cujo gu~o ~c 
acha, para kthr de sut\ saud[J (di~cussã'J 
unica); 

Vo~a ... ão do proj~cto n. :l6G, de !902. que 
autoriza. o Poder EKecutivo a abrir <lo Mi
·nlstm•io da Justica e Nogocios Interiorc:; o 
credito extraor!!inario de 8:1360$, para 
premio o impres.:;õ.o da ·obra quo pretendo·n 
publicar os lente, dtt Faenlda.de de Mcllicina 
do Rio de J'"neit•o Dr. Miguel de Oliveira 
Couto e Dr. An ~onio Augusto de Al!:evedú 
Sodré o para imlemnização <LO Dr. Vicente 
do Souza, lente do Externato do Gymnasio 
Naciona.l, pela p1tl.J!icaçiio do seu trab'llho
«Restitlliçâo d!l pronuncia latina» (:l• dis
cussão); 

Votação (lo pl'~jecío n. 4:1, de 19Xl, deter· 
.1)1hando q_ue não seja applicado ao.i t~rrenos 
ou proprivs municipaes que re~:~ultarom do 
sobra. uU ex:cessos sobre os ulinha.rneutos tie 
ruas, avenidas, Pl'aças, otc., o dispositivo do 
art. 15, § 8•, Lettra a, da lei n. 85, de 20 do 
setembro de 189:, com pa.rocer e substituti· 
vo da. Commissão de C~:mstitUlção, Lcgisla.
çã.o c Justiçf\ (la discussão); 

Votação do ·~rojecto n. 8 A, de l90:l, con
cedendo ã Socieladc Operaria de S. José, 
em Ouro Preto, para. manutenção de iiua.s 
aulas e cur~os, o uso do proprio nlclonal 

·onde funccionou a Delegacia ~'iseal, e dando 
outras providencias, com o parecer da. Com-_ 
missão de Orçamento (2• discus5ã.O); 

Votação do projecto n. 118, de 1903, 
.creando no Di~tricto Feleral, mais uma se
.cçã.o da Justiça. Federa1 e dando outras pro
:videncias (2& dis~ussão) ; · 

Votação do pl'ojecto n. ·122: de 1g03, auto
'l'izailJo o Poder Execlliívo a abrir ao Ministe· 
rio da Fazenda o ct•edito e:.:traordinario de 

'602:?04$600 para satist'.;zer a Gurlã\J & Ta.
vc~ra & importancia. da indemnização e das 
custas_que a Fazenda Nacional f.oi condemna
da. a lhes Jlagar JlOr sentença do 3up·:e no 
,Tribunal Federal (2~ ,discussão) ; 

Vol. IJ1 

Vota~ão do projecGo n. 1'~3. de 1 9;):~. a.ut o
t•izando o Po~or Executivo n. abr ir <~u ~Iinís· 
terio da. o·ucl't'a. o credito extraord inul'iu de 
8:098,UO, para. pagam~uto a Luiz 13cl lo Lis· 
boa, do ordenad:.l do Pl'ol'ossor th c~>~loir. L de 
topogl'apllia do Coll1Jgio MlH t<u·, no período 
decot•rido de 9 de maio de l89B a 31 de ma.rço 
do L 900 ( 2a discussão) ; 

Votação drJ projocw n. 165, de 1902 rnan
clanJo cJntar aos ufticia.cs da. a rmadil. : como 
tempo de seCI'iço, para. o elfei to da. reforma 
o em <[un portoucoram ao cxtincto Collegio 
Naval ou o em <tUe rrequentaram o cur~o un 
prepara.turios anocxos <í Escola N<lv<J.[ (:;a 
discussão ) ; 

Vot1ç1io do projecto n. !68, de HJ02, au
tot'izo.ndo o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Fazenda o credito de 4:482$500, 
supplomentar á vcrl.Ja. n. lO do &!'t. 23, da 
lei n. 834, de 30uo dezernbt•o dl' W 1 I, pal'a. u 
a.IJono de sostas e sm•iies a qu o tcllrn direito 
os operarias lia Ca~a da Moeda ( 3" dis• 
cus~ã.J) ; 

Di.;cussã.o unica do pnroccr n. 81, do 1903, 
opinando pela dunc;.ta.çio da l!ccnç" solicit&· 
da pel,, procurador seccional int~1·i no , pura 
process:u•' o Deptltitdo Fru.oclsco Corrt!a Du _. 
tra, polos crimes dos a.t·ts. l <39 e 171, com~ 
bina.dos como al't. 18 § 2° du Codigo Penal; 

Discussii.v unica do parecet• o.125, do l90:l , 
sobro emendas oll'orecirlas na 3' discussão do 
prujecto o. 55, de 19112, que ma.oda g1·adual' 
nu posto imrri.edíat:LLnente superior o otlicial 
do exercito e da armada que a.ttiogi~ ao n .1 -
!la escala, comprellendülos os da8 classes 
annexa.s; 

2& discussão do projecto n, 124, de 1903, 
consider..tndo váliJ.o, para o cll'eito legal da 
pro!}lQção,o temtx> de~rrido de· ll de março 
a 23 d(' junho de 1891, em q11e o alferes dO 
exercito Olympio d e Ab reu Lima exerceu 
o cal·go de ajuct;.tnte de Ol'densdo governador' 
de S. Paulo; 

1• discussão do p1•ojccto n. 82 A, de 1903, 
revogando os ns. 1 e 2 do· art . 13 do Re· 
1fUlamento approvado pelo d ecre to n. 3 ,640, 
ae 14 de abril de 1000. 

Levanta-se a sussão â.s 2 horas e 30 mi~ 
nutos da tarde. 
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4GJ SESSÃO EM 28 D:El JTJLHD D! 1903 

P1·asidencin dos Sn. Pru<la Gnimarcres ( J'resideJite), Julio dt: llfeUo (.::!0 Vice-P,·esidente } 
e Paula Guimarc7es (l'reside11le) · 

Ao meio-dia. procede·S[J á. chamada, a que 
l'c;;pondem os S1•s. Paula. Guimarãe~. Julio de 
Mello. Alencar Guimarães, Thomaz Accioly, 
Joaqtiim Pires, Antero Botelho. En~as Mar: 
tins, Hosannah de Oliveira, Christino Cruz, 

· Raymundo Arthur. Anizio de Abr~u, Vil'gilio 
Erigido, Frederico Borges, Serg!J S~~oboya. 
Gon~·a.lo Souto. Fonseca e Silva, Pereira. Reis, 
Wa.Lfrodo Leal, Soares Noiv",Culso de Souza, 
Malaquía.s Gonçalvos, José Ma.rccllino, B1:icio 
Filho, Moreira. Alves, Cornelio da }'onseca, 
}~paminondas Gracindo. _Folisbello. ~'~e!ro. 
Oliveira. Valladão, IJommgos Gu1ma.raes, 
Neiva, Bul(ão Vianna, Eugenio 'fom·inho, 
Paranhos Montonogro, Rodrigues Saldanha, 
Herediik de Sá. Mello Mattos. Augusto do 
Vu.sconcellos, Su Froirc, Silv:~. Castro, Ln.u
rindo Pitta, Henrique Borgos, Mauricio de 
Abreu, Carlos Teixeh•a B1•a.ndão, João Luiz, 
Ribeiro .Tunqueira, Ca.rneii'O dg Rozonde, 
Bueno de Paiva, Bernardes de Faria, Carlos 
Ottoni. Sabino Barroso, Manoel Fulgencio, 
Lindolpbo Cu.otano, Padua. Rezende, Galeão 
Ca.rvalhal, Moreira. da Silva. Jesuir.o Ca.t•
doso, Francisco Romeiro, Arnolpho .AzevBdo, 
Fel'Dando Prestos, Ferreira. Braga. Miranda 
Chaves, Paulino Carllls, Hermenegildo de 
Mora.es Filb.o, Joaquim Teixeira Brandã.o, 
Bernardo Antonio, Aquino Ribeiro. Lindolpbo 
Serra., Carlos Cava.lca.ntr;· Francisco Tolen
tino, Paula Ramos, Juvena.l Mul!er, Gormano 
Ha.sslochel', Domingos Mascarenhas, Vespa

·sia.no de Albuquerque, Diogo Fortuna. a 
Homem de Carvalho. 

Abre-se a sessão. 
E' ]ida e som debate appro,·ada. a acta. da 

sessão antecedente. 

·. O Sr, ·Antero Botelho (sm·uindo 
de t• Secretm·io ) procede á leitura do se
guinte 

EXPEDIENTE 

dueção !.1!98.013, exportqção 1.271:442; ca.[. 
cu! o safrn. pro~ima l. 700.000 a. 1. 800. ooo. 
Cor!leaes tmudações .-Gonçilt"l'es Fct·,·eil·a ..... 
A' Commissií.o de Agricultm·a. o Indus l,l'ia. An• 
ncxas. · 

Requerimentos : 
De Pedro Augus~o do Burros, porteiro da. 

Alfandrga do Rio de Janeiro, so:ioltando um 
qna.niita.Lil'o para auxilio do aluguel da ca.$a. 
-A' Commis~ão do Orca,monto . 

Do engenhoit·o Estatii~láo Lul'k Bousquct, 
pedindo que se decreto o creiito de 2:580$, 
necessario pa.ra. pagamento do tempo decor· 
rido de .t5 de abri! d e 1901 a I I de. ja.nei ro 
da 19lJ2, em que exerceu o l6gat do prcpa· 
rador da cu.deira. de pbysica. ind.us LI'lal o ele· 
ctromota.llurgia. ila. EscoliL Polyt~chnica..-A' 
Commi$são do ·Orça.mento. 

Fica. sobro a. mesa.,· a tê ultoriot• deli bB· 
ração, o ~cguinte 

PROJF.CTO 

Considerando q·uc a Directoria. do Arti· 
lha.l'b no Arsenal do Marinha. de~ta. Ca.pita.l 
coi1Sta. de tres seccõns : a. do artilharia, a do· 
espincra.rdeiros e a de pyt·ote~hnica, cadl.L .. 
uma das quaes apenas com um mrs~ro a um 
contra·me8tre ; 

Considerando que a prim~ira dessas secções, 
além de va.rios serviçc;>s a. ea rgo d;:, h~a.
doro~, torneirus maco.nico~ c d<1 · !nadem1, 
ferreiros, fundídores o outros especJaes, tem 
serv iços do mar, que são impor•tantissimos, 
e occupam muitos opera.rios o a.prei_Idizes ; 

Cousíderitlldo que uã.o é axeess1vo , J;lOr
ta.nto, o numero de dous cont ra-mes tres para. 
a mesma secção, principalmente em cop
para.ção com a. Directoria. de Construcçao 
Nav al , que tem 14 contra.-mes tr es, distri
buídos pelas suas c inco seécões o a de ma· 
chinas que tam sete, sendo uns para. as obra.s 
do ma.r; 

Telegramma ; Considerando que o augmento de despeza. 
. . . com a, cr;!a.ção do mais um c,ut r a.-mestJ.·e 

«Recrfe, 27 de Julho ~o !903.-Presid~nLe para secção de artilharia será componsada. 
camara. ~eputa.d,os -~?.:-Os d~dos pedld_?s pela melhor fiscalização da.s obl'a~ e~ t err_a. 
pelo pr_estdente Comm1s•a.o Agricultura s~o . 0 no mar, por tudo 1sto, apresento a cons_l· 
os segmntes : safras 1899 a 1900, producçao det·ação da camara 0 soguínte p rojecto de lm: 
1. 712.826, exportação 1.555 .847; 1900 a 1001, l . . 
producção 1.974,013, expor-tação 1.990 .997; O Congresso Nac10nal decreta : . 
11101 a l902,producção 2.632.950, exportação Art. 1.° Fica. creado na secção de artt· 
2,926,930; 1902 a. !11(!3 até 18 de julho, pro- ,lharia., a.nnexa á Directoria de Artilharia. do 
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SESSÃO El\1 28 DE .JlJLIJO DE HJ0;3 

Arsenal de \f:u•inha dcsl~~ C:tpital, rn:Lis 11111 
logur do contra.·mu~Li'c. 

Ar•t. 2.• Pam oxecuç:t:; d:t prc~~ntc lui v 
Governo abril'á u nece~sariu ct•cilitn. 

Art. 3.• H.uvu~:ltll·:<c a., di~po~içlío~ em 
cuntrarlu. 

Sal~t tla.,; ><é"sõo~, 28 tl.o julho do 1[)03. -
Som·es dos &m!os. 

O S1•. llosnnu.uh do Olivei
l'U (' )-St·. P!·r:si<lontc, ~~nLc~ <ic <lpcesenb.!· 
um pt•ojecto, que organizei pal'<t ~;ttjeit:w á 
tlelil)[Jraçii.o da C~~nuu•a elo> Depní,,vlos, 
quero agradece·,· ao Hlu~tl'e D,Jputado pdu 
Rio Grande do Sul, ffi(lll distindo <\tltigo, o 
Sr·. B~t·b)S:.t Lima, o COilOlll'oO quo me YOiU 
tl'azar e·ao3 meus colleg~ts de banc:ltb , apl-:!· 
sentando um pl'o.}ecto ont que equipara o.~ 
Yeneimontos dn:; opcr,trios do Ar.;c.tal 1lo Ma· 
rinha tio Pa1'tt nos dos opot•arios do Arsenal 
Lle .Marinha da Capital Fcdm•a.l. 

Este concurso é pat'<lnós tão granuo,q uanto 
cstuu conveneirlo que, só :.~..,.~im, potlOl'llmos 
ter o~sa equiparação. 

Já. em !OOl. Sr . P1·e~idcnte, a.presentci 
}Jrojecto identico ao d1J Sr. B:.u·bo~a Lima, 
projocto que !'oi sujeito â commissno do O:·· 
~monto, de qu~ cntã'J era V. Ex. digno 
pl'Osiden te. · 
Dis~J-mo V. ~x. então qnc o roeu p~o· 

jecto iria ter parecc,r em breve o, mesmo, 
fa voravcl, porque o digno Ministro da Mari· 
nba., o Sr . nlmü•a:Jto Luz, lw.vitt em seu J'll· 
llltorio s.Jlicitado c m ostradv a ncce~ida(le 
urgente dtl equipara.çào dos vencim:JDto~ d.,~ 
operarias do Ars<mal Llc Ma1·inha dv Parú, 
aos dos da. C a pita! Foueral. 

Motivos podorosos dutCI'ln in:l.Yi11Il oo:s:.t. 
<lquiparaç:ã.o ; mas, S;•. PJ·c~idcntt), apczar 
da promc~sa.. de V. Ex. , o proj~cto li<!ou 
dormindo n:t p.1sta. tht Comml;;(~o durante 
o a.nno de 19Jl. 

Em 1902 pl'Ocurai pot· todos o; mo•lo~ ver 
si elle sah ia da pa.sta. da 0Jmtnis3:l.O 1J:l.l'i1 
a discussão, porque 11.inda o Min iscro, em 
seu relatorio d o 190~. ins i>t ia. pula. ojnipa· 
l'aeã.o do: vencimerlt•Js, entrota.nto, ainda. 
ne>se anno, o projecto não sa.lliu da. pa.st'~ 
da Commissão. 

Vem a.gol'U. o digno Duputado pelo Rio 
·Grande do Sul apresentar projeeto identico 
e nós, os Deputados pa.raense;;, ficamos im· 
m~nsa,mente agradecidos ao distinc to par· 
!ameotar, porque som duvid~t S. Elii., que 
dispõe do g t·antle intelligencia, que é teab:t· 
lha.dor e . quo tem enorme influencia, ha de 
fazer com quo seu projecto caminhe. Lu· 
crará. com bto o ArsenHl de Marinha do 
·Para, e nós vel'ilmos por fim mse os tabele· 

cimento collucatlo om sitn:wilo do pr)llc t• 
:t:,wnnor arJs gr:mrlcs ~m·vioo i qnn sem tlll
vida. :<l)l'iL clnnmlo :.t presht· om bl'm·e, c 
que .h estarh pt·est;tn<lo si ntto ,;o :v:has~e 
em condições taes qtm nem opct•,) eios pútic 
ter•, po:·qnc os >eu.; V<Jnci:nnt: Lvs ~ão tão 
p<trcu~. Ui.D mingu:ulos, qtte g-:w ltam maito 
mais os u pct•at·io~ l'óra. t\o :Lt·s~n :.tltlo qno si 
o.>tivesscm ao serviço do Governo. 

II:t unt outr.J pl'ojucto, St•. l' rc~i,lcntc, 
'[llC intor·t~~S<L a toda;~ na,;i"i.o br ;tziluiL'él. e <L 
t,od<.L a Rt.:publica, mas C3)locial:nento <to Es
t:ld • do I 1at·:i, JH'Djod<> qull dot•n:o igua.l
uwnte na pe~st,;t th c.,mtn i~iüu t!e O i'~,a
nti:n~\1, o ln m:tl~ tetnpJ aintl. L tio que o 
apt'C3<\llhrlo p.1!a b:t.nca<l:l. p:Ll'ttons tl mn 1901. · 
FJi clle oll\.n••Jcitlo po!u en tão Doplü•tdo p:n• · 
S<Lnh Catl:al·in<>, S:. Boitcu~. e mancl<tva. 
quo s~ eolloea:;se no elbo Omngll um ph~ t·ul 
do 1 a cla,S.~O. 

g• uma ncco~,;icla.d.- nr,.,·outn a collomtçiío 
dest.c pha1•ul, (Wincipatmon to do po is tlll 'l fui 
t•.:conheoitlo o no~so tJir.}i.;,o tw Ci)l'L'itodu do 
Am'l.pú. 

Seria. ~os;ivd fJ.llC, p Jl' intor von.;ii.o do 
V. Ex., St•. Pre;;idenw, ~ll obtivessequn tal 
prc~jecto Yii:Jsse á <lisetlssü.o, do m odo a p oue r 
a. CamtLra votar ;; yerln precis;~ p :tl'a tt col
locaç:í.o d <1quolle pharol, quo Uo grandes se r•

. viçu~ pl'O>hr;i á n;tvog •,ç:í.o th costa tl<>not•te ?
( l 'ausa) 

Kós ~;el'ia.mos fcliíDS si pudessemos obter 
oss() fcwor. 

M:\ntlo á Mesa., Sr. PrGsidento, um projc~to 
em quo ~e ·dotol'mina que OJ ftoi ; de a.~ma.
zens tias alf;~n ·leg>ts , quo t'ora.rn CtlLIÍ[Jal' ados 
pelo ttl't. 7", n. 1 1 da I oi n. :mo, d:) 30 de 
dezJrnbro ([!) ltl95, ao3 segundo:.; esel'lptura· 
l'ios, mas ~ó·ncnie qn:nto ao> Y()Oeitnentos, 
po~.s ,Ln, depois de lô :~nnos do Sllrviço;fic<\r 
equip;tra.:ios [Xu:a. t1Hlus os ell',JHo; aos ornpro
gatios do qud ro tio fJZ:.HHia. 

Dcpoio dJ jQ an rwl de scn·viços ostJs eru
j)l'.'gados, quo :tclquirir.Lm g~·ando pratica, 
nu!l toem prJstado re levante~ sol'Viço3, q ue 
são considm•a.dos ·pela. lcí de 30 de tiezembro 
de 1895 O'luipara:los ao~ scgunJos 03Criptu
l'al'i.Js, podem, cn'tretanto, ser demittidoe 
por um rnerJ ca.p rlclu de utn iaspector , fi· 
can<Lo, p orbn to, }\rojudlcados c:n granue 
somma de sm•viç.os pre starias, em seus in -
teresses . · 

Nestas c~ndiçõJs, eu estabeleç..J que, depois 
de lO annos , rcquerontlo cllc.l ao inspoctor, 
sr.ja.m sujeito~ a. um exame do habilitação e 
coam1 unicado ao Ministrá, este possu. •~ppro
var, e cllcs entr.\rom pa.l'a o <tuatlr u de fa
zenda, não podendo, po1·~anto , ser'om demitti~ 
dos sinão ·de conformidade com as leis v.i~ 
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·388 ANNAES .DA C.All·fAHA 

gentes e go?.a.ndo d~ todos os fav~r,13 que slio 
eonccditlos aos. cmpl'!l~:t<los do V1zen!hL. 

ManJo á Meza o mOI.! projpoto. (,lfui!o 
bem • ) 

Fica sobre a Mega., até ulto••io•• 1leli· 
bera~ão, o seguinte · 

l'RO.IECTu 

o' CoogL'CS~O 1'\ncloaal ueC!'Cta: 

em p:·ojecto n. 2\<G A, que equipa.ro.vu. os 
vencimontus dê cliversas admintstraçü~s de 
Corl'cios d:L Uniiio. 

A este projocto, 81', Presidente, fo1•am 
apresentadas diversas emendas poi• Depu· 
taAos de tlifferentes b~ncll.da.s , omendas que 
foram remottidaH á Commissão de Ü!'ça· 
mont') para du,r parecer. O honrado o dls· 
tillcto Sr. con~elhei·,·o Mayrink , ao q 11e . 
rnc coosta, (leu pa.1·ecor fa.vora.vel. ·sobro 
a.lgumus o CJntParío a outras; roas· 'àt.á 

At·t. I" 0.-l llcis de arma1.em d:~s Alfan· hoje não sei o destino que teve esse parecer, 
de"'a.S, cujos vencime11tos fú ram uquipat•adús o por isso venho pedir a V. Ex. o ~uu va· 
pelo o.t•t. 7•, n. ll , da. lei n. 360, ele 30 de lioso concurso, de lllodo a ter a.nda.munto o 
dezmnln"' <.lc IH95 aos dos 2°' osct•iptu;·arios, pro,jecto com as emenUa.s a que acabei de .mo 

. tlc11rão a. estes tamhorn, equípa.Ndos em c~· t•efeL•h•. . ' 
tcgot·ia, f<tzemlo parte do q ·H~dro da Fazenda., ltooelll ba pouco do Diamantina um ·mo· 
para. todos os eJfeitos, dos~lo quo contem mai$ morial da. sub-adminlstmção do Correio; 
rlo lO annos de serviço c que a r~ueri · tenho aqui um _quadro do movimento da
monto seja. at&cstada apliddo pelos· re.:1pe· c1uella. sub·adminlsiração, e tenho tambem 
c ti vos i nspectores. · " L 

A••t, 2-•. oasso documento r~r:io os um rruadro fornecido pela Ropa.rtlç§.o Gora. 
mesmos inspoc•orcs reroe~sa o!llcíal ao Mi· dos Cv.rroius, que esclfl.t'.:Jée p~;!rteitamooto a. 
nistro da. l<'azcnda, oudo soi'1i.o rogistra.dos mataria de quo trato, . 
para os o/feitos lagao~. Peçú a V. Ex. que manue publ1car nos 

Art. 3•. Revog,tm-so as disposições em jorõa. 'S da. Ca8a. estes documentos, e os en· 
contra.rio. caminha á Commigsão de Orçamento, a.dni 

de que e lia. dê o seu pa.rece1'. · 
Sa.lil. das sessões, 28 de julho t:e 1903.- Não ha, Sr. Presideote, a menor censura., 

Hosanr~ah de Otiveira, no meu procedimento, á honrada Co[llJUiB· 

(> l!}r. GQ.rlotS Ottoni- (·).Sr. Pro· 
sident:J, pedi a palav;·a _pa.;·a. sollcitln• a in
tervençã.o de v_ K~t . dea.n te da honrada 
Commis,ão d13 Orçamento, para que ella dê 
pa.1•ecer sobi·o algumas omendi1S ofterecldas 

( •_i .Estc dl.c;cLws.o li:ta foi l"CVis to i·olo or~dot. 

são; sei que e H a está s:) brecarregada. de 't.l•o.· 
J)ttlhos, mas o. Jli~to intere.sse -que eu t enho 
pl.lla realização deste projeet o c emc.ti_4~ê, me 
f;;z intet·vir pcdiildo o auxilio de V. Ex. 

E' o que tenho a dizer. 

O @Ir. Preside.-t.e-'V, Ex. será 
attcndido. 

Vom á Mosa, é lido e eovill.do á rommissão de Oroamento o seguinte 
~ • • • I 

:,t&M:Oll.IAL DAS SUB·ADMINlSTltÀÇÕES DOS CORREIOS DE MINAS GERAl>S A SEt.Js· DIGNOS 
SU l'ERlORES E AO 00::-\GRESSO NACIONAL 

·Pelo decreto n. 794, de 11 de outubro de 1893, art. l• n. 7, foram ereadas as Su b-Admi· 
gi~trações dos P,orreios <lo Minas Gel'aes, em Campn.nha., Diamantina. e Uberaba., com a 
organização de administrações de 4• classe. - . 

Inauguradas em 1894, as Sub-Admíoistracões clem_onstr~l.l'am ·em pouco tempo o a(ler.\ç. 
da. meJida toma.ua, não só· pela lmporta.ucía. do serviço de que foram enca.rrega·las, ··co.mo 
pelo. renda que desde 'logo apresentaram, domonstt•ando o ~el'Ceimento de nielho::r 

. classificação. · 
Já tem sido em di-versos relat orios Gbama,ila a. attenção. das autorid \des superiores, -não 

só para a insufficlencia do po;;gon l, como pa1•a. o ptlqueno vencimento qu(l o mesmo 
percebe ; jil tem· sid.o pe.lida. a rcpa.r-açã.o, que é justa, contra _a. classificação de 4'' clliSse 
dado. âl Sub-Administrações, cujos oncargos e reada. ~ão muito sup~;~ ;•iores ao;; de todas as 
Admiaislraçoes de 3a dasse . · · : 

Devido â ; Mces~:wi~s econoaiia.~ orç~me ntn.l'ia.s, aão foi ainda. a.t tendi!;lo o pe(Iido.eo:i--
benelici-· das Sab·Administt•aç,õo.;_. . 
. Agora., porém, que o Governo se ba..deao[\lba.raçado de sél'ios compl'ommisso3, ~ ocoa.sião 
f}e fa.zet• justiça â.qn(.>Jles que se totn ~acrillcadl) em :pt•ol do serviço publico. , .-.. . 
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-·-----
· P.~ra avalinr os sct•vico.9 prrsta.1los pelas Stih·Atlmini~tt•a(;/i,s, cnnsiderarlas rlo 

4• classe, comparados com o de fulu.s as Ar/mín istn.tçrks da 3• classe, fat•emos-primciro um 
quadt~o .du. renda. das Admi nistmç-ões di' :l• clas~e o dc~s Snb·Admini~traçüos nos tros ultimco 
CX6l'C1C!OS ! 

Alagoas , . , , . . ... . ... . -, ... . .. , ... . .. . ..... . . 
-S.anta Catbr1-rino. .. ,., ......... , .. , . .. .. :, ... 
~spirito Sa.nto .... , . , ... , ..... , ....... . ... , . 

Sub Adrutnistrat,·.ões : 

Ca.mpa.nhl •.. .. . . .... • ......... , .. ••. . . . .. •. 
Dbm:J.ntma ... • , ,, , .. , , , , ...... , ........ . .. • 
Uberab;t ... , , , , . , •... , , . , .. , , , .. , , , .. , .....• 

1900 
64:615$630 
cJ 7: l7 4$65!1 
29:5558174 

10~:092!230 
77: 156 :320 
77:177$516 

HJO! 
60:115$684 
54:78~$323 
28: :l861)880 

I 03: 780;)080 
25: 086.~320 
72:071$731 

1902 

I L:í. 934$!00 
3H:7!8:i;490 
77: 3114$51)2 

tnfelizmente não po1lemos obter ainda a l'fmdo. de IH02, mas ~~s antoritla.des s uperiorES 
são por força, conhecedora~ do.; Ja.dos que ora nos faltlltn, e tomo., consoioncia <{o qul' 
!\3 S~b-Adminlstl·açõos sã.o em tudo supc1·io}'os ris .!•lministJ·açu~s de .'/" cl<ts.1e, 

Ap1•oveitemos ainda os da.do3 .~;J(JL•o a dospezu. : 

1900 1001 1902 
Administra.ções de :!& olas.~e : 

Alagoas ...... , .... . ...... • .• , .. ,,.,,.,.,, ... 
Santa Catllal'ina ......... , ... , . , , , , .. , ••. , ..• 
Espirito Santo ............ , ............... , .. 

120:250$705 
86:02<'-\.<1:755 
70:112$030 

Só temos pr osente o oxercicio de 1900; ro'\S esh.mos ho.m cel'tOS de que os que \lO$ 
faltam. não fazem grande dilferença, 

Sub-Adminiatrar;ões - Despoza. : 

1900 1901 1002 
Campa.nha .. .. ............ . ........ .. .. .. . .. 
Diama-ntina ... . .......................... . . . 
Uberal:m ..••.•.•... . .... . .•...•.•.•. . .... • ... 49:084$602 52:701$547 

. Passemos. agoN :J. ot•dem do3 diverso~ ser viços da.s Administrações de 3• classe e 
das Sub-Administl'ações. 

Cab:as Urbanas : 

Alagoas . ..•...... . .. . . · . ... . ....... ... . . .. . .. . ..... . 
Sa.n ta. C(.l~hariua. . •... ........ . . •.. . .... . .....••••.•. 
Espiri to Santo . .. • ......... . • . ...... ·· ..... ' . . . . ... . 
Campanha ............ .. ..... . .... . .. . ........ . .. .. 
Diaman tina .. ........ • . .. . ..•.•..•....... .. .. .• . ,. , 
Uberaba ........ .. ... ... .................... ..... , .. 

Agoncias: 

Existentes 
42 
96 
96 

100 

Assignadas 
3 
ll 
36 

23 

~~~~~a~;;th·~~i ~~·.'.'.'.' .'.' .'.'.'.'.'.'.'.' .'.'. : ·.·, ·. ·.::: :::: :: ::::: :::: :::::::: : ~ : :::: : :~ : ::: ::: 
Espirito San~o .. .. . ... , .. . .. .... .. . ... . ; . . , .. ; . ; , • . .. ·, • , . .-; , . · . . . . . · . . .. . . .. . .... . 
Campanha ....... . .... ..... .... .. ... .. ........... , .... .. ... . ....... .. ... . . .. ... . 
·Diamantina: .... . ........ ... ...... ...... . ....... .. .. .. . .- .............. .. ... .. . . 
Ubera.ba. ... .. ...... , .. .- . . ..... , .. , ... " ·: . .-.- ..... · ... .... . .. ·, .. ... , , . . , . .... .. . .. .. , . 

Vagas. 
39 
85 
60 

77 

56 
45 
48 

147 
120 
69 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 11: 18+ Página 5 de 27 

:\90 

L Í n h a,~ po~tw1s : 
Ala,goas ................ . ... , . .... , .• ~ ..•. , .•. ,,.............. . .......... . ... . .. . 34 
SillltO. cathnrtn:L .. ' . . ~ .I ••••••••• I •••• I •••• • •••••• ~o'. I • o • ••••••• ' ••••• • ••••••• I • ~7 
Espil'ito S:\oto................ . ..... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2i 
Camp:>nh:t . ... . ...... .. ....... . .... . . ............................ . . . ... . ...... . . . 
Diamaotid:t ...••...... , .. , ............ . ................... . .. , . . . . . . . . • . . . • • . . • . • RO 
Uberab:-.. o •. ·0 •••• o ................... o •.•• ~·· - I I •••••••••••• o , • • ••• I •• I •• o o....... 52 

Todoa sn.h~m qual :o impoP!,ancia uo uma l'cp:n· ~.ição rpw 1. ~~m a ~ 1111 ca.1'go um cc t•to 
numcru 1lc agcncht~ c linll:ts pn-t:tes: não pl't~cis.m1u~, pois, l'Cipe1,it• quo o traua\ho do uma. 
administ,·aç5o ú tan to ma.is imp:>rt:!n te qu:tnto m:l.iOt' fo1· o numot•o tias :1,!\'C!l c i:ts o l inh:~s, 
post;ws qao lhe sito s:t!Jol'<li:J:tdas. Vamos pt·o~egait• u<t C'Jtnpa.eação dos serviços . 

Emi."-'li'io de va1r~s: 

Alagoi.t.s ... o. I ••••• ~. ~ I ••••• • ••••• -.~ •••••••• o. 
San t:1 Ca \h ar io:t ... ; ......... . ..... . ....... , •• 
Es[)iri r,,J Sa·>to .. . .............. . .......... ; .. 
Campttnha ................................ ·• .. 
Dinm:lntin•t .... :, .• , ..... , .... , .. . .••.... . . , 
Uflo~alJ:L .•.•.•.....•.•... . .•..... , .• · ••• ,,., 

1000 

F!:J.08:í.958 
:!2:). :t68. 9:l;J 
!~1 .::03.44!1 

171 ,()52.447 
55.s;,o,2a7 

:ao. mu. 200 

1\lOi 

19 1.87!'5 .554 
.~~5. 180.60H 

í1U. 710.450 
154.507.515 
215 .08 1.522 
:104. :!4:!. 597 484.2R5.510 

DP.sej:wamos r,ncr nm q11:\'lr·o •lo movim"ntJ d .t9 m~l;ts o corrcsp:.mdencüt . tanto d;ts 
A<lmtni"tl'a·;õns dr! :l' ch~s" cJ•no da~ Sn'J·idmini~cr:t!}ÕG> : f'J.lta.-n J~, pot•ém, to !us os 
dadlJS rla~ A(lrnini>ti.':cç1J' a u 1q S:rb·A l:ni rt iJ t !'aç i'íJ~ ; Sti podsrrirnos o movimontu de 
UIJI)I'<Lh:~. 

A8 ontt•as. SulJ-Ad~ni n \stnçõcs não, s~o .inC.!r·i~t·o; 11 Ubera.b \; po.lnmus, p01•t·mtJ, 
n.v :tl i:l.t• o m:Jvime11 ~<J des;:\~ pelo Ü<t q1w :1pt•ewnl;:1mo; . . 

O ·qu:tdl'u que vamos :tp:·nsontl.t' sti contém. o -moviHien!o da S ub· r1rlm in islraç•To a , não o 
da.s ;\gench~. p:As nste se acJu; no t•e!a.t orio om sep:Lr,vlo. · 

Uber flba 

~Iuvimnnt-;s du m dLs: 
l~m LüOO ............ •.. • . •........... •.......•...••.. . •.. •• 
Em !901 .• • ..••••.•.•••.••. .•. • • : . •• • •• . ••.•.•• • •••• .•• ••• 
J•>n 1 91>~ .•••. • ••• •• • • • . .•• • ••••••• • .• • ••••.• • • •. • • •• • • • ••• 

At·~ :JO do abr il. de !9li:.J: 
ReccbWa.s, . • .... • •..••. • •• • •• . • · ••. •• ' .•. , , • , •.• ; •• : . , , ~ •.• 

~~hr~~~~~i~~ ~~: : : :: : : : : :: ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Maloi.l:~s c s<tcoos ele r cgisk a[los: 
Até 30 d.o a.bl'il úc 191)3: 

RecciJid >S . ••••.• , • • ••. ••••...•. ••.••••••••• • •.••••••.•• • , •• 
Expe.lido~ ..•....•. .. .. . ..•.... .. ••. .. ••... . ........ , , . , , . . . 

Cort·~spondcncia. o1•dína.ria : 
Em L 900, ...•• • •••. ; .•••••• • .••••..• • .••.•. , • , ••••• •. • • , •• 
Em !DOI ...• . ..... , •••.. , , ; , . . ••.••...• , , . , •... . .• • . , , ••. , 
Em 1902 .... • ... . . , . ...•........ • . ... . ........ . ........ .•... 

CorruspondenJia. r cgist r.:vl a. cam c Sflm valo!' : 
Em 190~ ..... ... ... . .. . .. . ........ . . . . . ........• . ... . ..... . 
J!;m 190 1 . ••• · . .. . .. . .. . . . .. ... . . ...... .. . ........ ...... . ... . 
Em 10-~2 ..•.... , . .• , , . ... . , • , : • ••. , .••• • . , .• , , .. , •. , , , . • ••. 

Aü 30 de a!Jl'i I do· HJ03 ( sv posfarl11 .~ ) : 

:.lmll9oo ..... ~ .•. , .... .. . . ... : ... . · . .... ... .... .. .. .. ... . .... . 

17 .1155 

21.461 

4A5J 
2.25') 

338 

1.45í 
2 . 2J2 

088. 301 

20 . 17 1 

··2s: ieõ 

4.944 
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!:lllSS,\0 E7\! 28 DE JULHO DE 190il 3!H 

Pelo quadro anbrior está prova(1o qno n slH'Vi<;-> au.~:tmont:t torlos os anno~ ; c o quo 
s uccede na. Suii ·AdmioistraçM de Ubm•a.b:~ ll cBrLo quo acontece em suas co·it•mlis. 

Vamo3 :tgOl'll. compa.ra.t• o p!!3Sl~Ll c >.n q11e lt•a.btlhn. a meoot• d:.LS Atlminisf.rac.ões do 
3" classe com o pns;o:~.l rla.s SuiJ-Administ.rações. 

Administrnqií•J de 3~ classe - Um admioistrarlo t• , um cJntador, nm thosouroiro, um 
1° olllJial, dou~ 2•• otH~ia.es . um p:>rtoir.>, d)us :ttn:tnU3QSLlS, qu·\tro pl'aiic:tn1.es, seis car· 
biros e um sorvGnto ; total 20 emprog:tdos. . 

Suii·Adminis~raçõor-UJn sub ·a.tlni iolstt•ados, um contado!', um thc~oureiro, um official, 
um porteiro, um am!l.nuenoe, tred pmticao~os, tr().3 on•teiros e um SJl'vcnte; total , 13 
emp1·e~a.dos. Calculemos a.got•a qrte ostea ·13 omprogado~ pro:luzem sobre os 20 das 
Admimstra.ções dJ 3• classe, mais SO •;., da rend"; t~em a. s.Ju c~rgo ma.is 100 •f. em 
serviço de agencias e quasi a. mesma porcentag :m o.:n serviços de linhas po:;taes ; com· 
pa.rn.ndo o trabalho dos 2J empr.)gad.03 dJ.i· Ad .nínístL'itÇÕ33 do 3• clao;ge com o dos 13 das 
Sub-AU.nünistrações, vê-se quo estes, repro3en>a.nd.1 6'í •1. dos ompragados daquelles, 
produzem acima. de 100 •/o ds renda. sobe.: seus· coltegas, o são sa.breca.l•t•egados de ma.is 
}00 °/o ern S()rvlços de agencias o linllM. posta.e3: sendo, pelo regulamento a.ctuM, pagos 
25 °/o de menos em seus vencimentos. · 

O a.ctual regala.m~nto do• Cor t•oios, u.pprova.do peiD 1hct•eto o. 2. 2:10, de 10 do fevereiro 
de lB96, ost1t~a em seu :~.rt. 3J5 o di1·eiil) do so:•om elo varias a. 3• ela.~~tl a.s Admiolsn·ações 
de 4• que pt·onrdm utn:J. renJa. snpo ;•ior a 25:0.JJ$ 1!rn ·tl'<!l! r1ono3 consecu,ivos. Ainda 
pelo art. 313 p:1.s~a.ri.o á cltsse ímme lü~amenr.e llllp~r ior a.s agencia,.; quo satisfizerem 
qualquer das SBóUintoi condioões: â. !• elas,;3-a tlllO tlpresentu ren ila. superior a. 15:000$ 
om kcs a nnos oon~~outivo~; ú. 2• - ren.lado ~ :000$ ; á ::la-rcmlt\ de 2:000$. o te. 

Tendo o capitulo XIV, em seu art.' 306, 1n ragl"J.pho nhieo, Cl'OlLdo as snh·a.dministra.
çõ~s con~ a. mesma organizorcro d a.s adm inigLra.çõo~ de 4• cla3Se,· d andu·lhes as mesmas l!!tri· 
buiçDes e dev;res dessa.~ ad.ministl"dÇÕCS, apez;tr llo não so achM·em dec!a.r .1d•JS neste artigo 
t a.mbem os mesmos di1·eitos .• pat·ece ás supplicautes que o proprio r egulamento uão l11es 
nega o direito á~ vn.nta.gons do a.r~ .• 303, clesJe que a .. l cumpm·ou ás ttdminisil'açÕ3> de 4~ 
c1a.sso em pesnal, ser11iço e demais obdyaç6e~· . 

O a.etua.l regaln.ment? concede o direito de potição ás a:lministraçõcs e· a;:oncla.s, desde 
quo soja provad:.~. u rendtt em tr _>s a.nnos consecuüvos; 1! quanto ~s agilncias, as proprias 
Administraçõrs toem s ido porta.dora.s de int'ormaçlles que lhes \cem d~ti:lo ~~ ·vantagem 
do art. · 31:3. 

No emtt~oto, como acab:1mos do demonotral', as sub·a.lministru.ções so acham e m con· 
diçõe.:~ sup:trio1•es ás det~rmina.du.s . polo a.1·t, 305; dão mui h ma.iul' ronda e toem mui to mais 
tmbalho tio que todas <t 1 mlmínht.rações de~ c hiS$0; sou sm•viço ó di~tri buido exacta.mento 
igua l ao das Mlministrnçõcs do 2& c 3• eh1sscs, confJl'me ot·deo:l o :wt. 30.1; o suas condições 
são ainda as m osm!I.S do pl'imitivo c!ecretl• n. 194 . 

Ftlita. o;t:~. pequena exposição, as sub·admio istrações dos Corl'ei.os 1le Minas Gera.es, 
consider<~.da.s administraçi'IO.:! de 4a clas>e, com as mesm.ls . attrib . li(~-lill c dcv01•es, conformo 
determina o :l.l't. :{()6 o sou pa.J•a.gt•a.pho, vóm 1)01' cst•J ns:1r do ctireito ú.q uclla.s concedido 
p 310 art. 3'J5 do t·~gu l..LmcntJ a.;>provalo )>J!O dec:'ot, u. ~. ~JO, ti .J W lle !'.:vet·o.~ii'J do 1896, 
e ped:tn justiça.. · · 

Em 31 uc maio úe 1903. 

Movimento da SU:b-Adlllinistr.lÇãl) dos Corretos de Diarn!l·nuna durante os annos 
de 19 00, 1901 e 1 : 0 2 

Receita. ••.•• .. • • •••.••.•••••••• . .. •.. • 
Re nda. ot•dina.rilL ••.. · ..•••..•.. , •• ... • 
Renda cxtra.o;·dioaria .•••. •.. .• .•..• ,. 
Eml;são de v alie.> ..................... · 
Despcza. •.......••.•....••. ••• •. .•.•.• 

-Vale$ pagos .. .. .......... ..... ...... .. 

1900 

I~:~: ~45~070 
30:.314$ 133 
1:43~$4 1 4 

55: 85rJ~297 
68 :947$364 
60:45~ 101 

1901 

247:1 57$980 
:~0:757$858 

515$600 
215 971$341 
64 !?86$7ü 
39 684$614 

190Z 

402:080$540 
35:805$977 
2 :03()$955 

364: 24'l$608 
64:632$974 
62:904$766 
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302 ANNAES DA CAMARA 

Receltidas~ •••. , .• •..•. , •. I 6 I, •• I •• , , I 

Expedidas ..... , .••..•... , ..••.•.•.•. ,, 

Col'>'e.•pomlenda oJ•tUntwitJ 

·Recebida , ..• , ..... . .................. . 
E~pedida. ......................... ; .. . 
E1n transito ............•...... , ..... . 

Total .. ~ .•.•..• , ....... , .•. , ... , 4 •• li 

CoiTespondencia !'egistradH com VC!lOl' 

Recchida. ............. , .... . ... . ... , ... 
Expedida. ... ......................... . 
J~rri. t1·ausito ..•.•.... . . , ..• , ....• • . • , . 

Total., .•.•..•••. ,, .••.•.• ,,, ....• 

Con·espmulnncia t•egütmdtt simples 

Reoebida. ........ . ................ , . .. 
Expedida. ......... , ..... , .. · ......... .. 
Em ti•ansito .......................... . 

Tota.l. ~ . , .• 6 • , • •• I , • , ••• I •••••• • •• 

~.:338 
5 i);l) ·-""--

46,153 
:-i5.91l9 

305.231 
--------

.4i7. 373 

654 
·1.124 
2.~t·3 

,/·_ .......... __ _....._ 
4.072 oom 

·• 378 :775$36! 

14.415 
5.~69 

39.789 

59 .573 

9.369 
G.Bili 

41.181) 

19.456 
146. 176 

-----
206.812 

f\72 
1.147 

9:18 

2,977 com 

546: 855.~403 

15. 367 
4.086 

36. 483 

55.936 

9. CJ Hl 
10.28 1 

809.flS5 
520,:316 
5U8 .2li 

--~--

2.024 . !68 

3.738 
3. 971 

·2.157 

9.866 com 
!.199:050$581 

45.458 
36. 740 
2B,338 

-----
ll0.536 

Exi8tam aotüalmante subordinada.'; a. esta ·sub-Administração 120 agenoias e BO liahas 
postaes. · · 

Jl}xerelclo de 190~ 

MINISTE!UO DA HrDUSTR!A, VI~QÂ<;I E OBRAS PUBLICAS 

REI"ATUIÇÚI!S 
l ' OSTABS 

Campanha •. , •.••• ~ · 

D·io."mantina. ..... , . • 

Rend~$ do CorreiQ 

snLLOS ~ 

"' 
.. .. 

"' ~ ~ i:i 
~ ~ 

t E 
.. p 

:@ "' 2 ., "' ~ if. 
,., 

~ .. ,$ :;; ~ ~ ... c 

" "' 'ê ~ .. 
õ ~ c.> 

" ... 

~ 

< 
>< PRB~UOS 

~ DM V AL E 8 

"' ~ 
~ 

" 
~ rl :,; 

" "' " ~~ " " ~ 

"' ·~ ~o 

~ " 
...... t3 

z ~ 
~ 

., 
c 
c: 

~ 

TOTAL 

---------------
10~.07< . \J50 

30 276. '..60 

777.710 1.973.800 280 .2G0

1

25S.400 62.540 

233 .050 a71.1co 85Aoo,tos.970 12.6õO 

3.506.<50 

2.630 .S50 33.715.{\lQ 

Conladoria Ge ral dos Co•·ro:os , 7 de j ulho do 1903.-Viijlo . O conta<lO I' ge 1·~ 1, «FM'i<l Hocn ~ .-Confet'é . O 
i• ofllcl:>.l •Jot•go Bl'Own .-Jl,onalo BtOIVn, pt·at ica.nte . 
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SESSAO E~[ 28 IIE .H!i.JIO DE UlO;] :)!) :1 

O St·, llcnriquc 13or~c.'iol -
St'. Pt'Ci!ideute. peço a V. Ex. indnir na 
ordem do dia tlc rJussos tt·al.nlhos o pt•ojcctu 
n. 168, úc J8ili, quo visa au:dliu.e as indu.,
tl'iM ag rico las c pa~ tu ris. 

Sem ad •untar a minha. opinião a respeito, 
penso quo e31.o pruj ·c to pó:.lo snPvir de base 
p:wa. que o Corwrosso tome uma dolil·oraçãt) 
subrc· o a.swmpto. 

O Sr. PresJ<lente-A Mc~a tttten
derâ opportrrnamento o pedi :.o do nobre 
Deput ~ do. 

Si nenhum dol Srs . lJeput.a.do:; quer usur 
da pllavr .. t. na hora do expcdiento,vou pas.;:u· 
S. or;lem do dia. (Pausa.) 

Antes de passar á. ordem do diu, devo fawr 
sciente á Cas:t que hont.em foi didgidc~ á.Mos:t 
J!Blo Sr. VigariJ g<H'a\, e111 nome de S. Ex . 
. Rvma.. o s~. A t•cebispo mcn·opolita .. lo. um 
offloi.o «conviJ.ando a Mesa c lll'ds membros 
i:ia Ca.f!J.ara llos DQpuiados para. assistit· ás 
sol tmnes exequia~ qll3, om stllfragio da alma 
do Santo Padre Leão XIII, de sautl.osis;dm:L 
mernoria, serão eelebradas qttarta-feir•a,, 29 
do corrente, ás li horils, na Cath:Jdral Me
tropolitana». 

O.RDEM DO f\I~ 

O Sr. Pi.•esideut.e- N:lo Íu,vendu 
·numero legal para s~ procedo1• ás vohções 
das ma terias CJnstantes de~ ordom do dia., 
passa..se á. materia em di~eussõ/l . 

E' annunciada a di.scussão unia,1 do parecer 
n. 81, de 1903, opi!lando p ela denegação da 
licença solicitadJ. pelo Di'. pt'C~cumdor sec
cional interino para proce;sar o Deputado 
Francisco Corrêa Dutra, pelos CI'imes aos 
arts. 109 o 171, combinados com o art. 18, 
§ 2•, do Codigo Penal. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a. discussã;o e a-lia(la a votação. 

E' annnnciada a di~cüssãCJ unic:l. do parecer 
n. 125, de lt!03, s.obrc ernenda.s offJt'ecitlas 
na 3" discus5ão do projecto n. 55, t.le 190~, 
que manda gmdaa.t• no posto immediatil, 
m onto supenor o official do exercito e lia 
arma.da que attingir ao n . 1 da escala, oom
prahent.lidos os da.s cbsJeS annexa.s. 

O Sr. Presido:nte - Tem a pala.vra 
o Sr. Neiva.. 

O .,_r, N eivn, depois de asgignalm• o 
seu accendt•ado e~pirito d 13 collegui,;mo ú de 
hisCoriar a. r a.zãJ pJt' que figura como sigaa
ta.rio da emenda n. l, <1p:·esc nr.ada. ao pPo
jecto n. 25, do anuo pas;<Ldo, e que fo i de 
jniciativa do illustro r~presentc\nte d3 Per 
nambuco e eo~ímavel Deputado, o Sr. Celso 

\'ol. 111 

tlo Scmza, com o qual Lont por mais lln 11 m:1 
V(~Z ;-; (du soL<{ariu, r:1n tUvcw.~ ns que~ l cJe:~, fa.~ 
oncnndos LW dig~tn rul:d.oti da. Curn1 ni~siiü do · 
~bt•inha. ~ Gntôl' l'<t, cujo amo!' ao tJ':Iha.l liU 
accctltli<t, o cujos talenlus salíont :1, e petle l i· 
cenp :i C:lm:ll'il p:wa, comt) lho c11mpro, v ir 
em t!efcs:. ue,;~a CJilCn•ltt, rt ttC pcr/l lltaru., c 
cujos ml!OI'C8 pr-imHivos, infcllzmr:n lc, não 
m:J.i~ fa.zcm part~ de~to par· lamcnto, . 

Esta.emond:t, conferindo gra.dtHtçõus o e!l'c· 
~th'id•1do do postu inuncúiato ao:;. ,Jtcfo~ do 
s:wdc lir) exm•cil.o c at•m;t<!:t, pZ:I:i.e !li\•iúil•-sc 
em tltJ:J.S putl)$: uma. a. I. e :l pala. Vl'a-SilJl0-
1'iO!'-conl'ut·iulo a g1':1dua ç:í.u no tct•tno do 
pr<J:r.o •lo qa<1ko anti·o.~; out m utó o fln1, a 
oneehvidaJe tl.•pois dn iO annos des~o mos mo 
posto. 

() t 'rmo -tllr:'io-qna mnpt·og•ír:t , tem Ciir· 
tnmente ca.rtci,cr tmmtivo. Nem ~n lló .lo 
cotnpt•clicnrlrr <le outro nwtlo, dc~•ln que nií1) 
nxiste di,poskã:' do loi quo conkrtdo :t quo 
tacs olüdt~es sejam g-rittlttatlo; no postu im
mcdi:tto, auto~ ou dcpuis dttqnnllo llt'imei t•o 
prazo. 

A lc1i qull t>egula a mu.l;et•i tt não a b :e uma. 
excepçií.o _.par;t elleR. E' a. mesma !J.Uil já 
existia no regimen pass:ulo, quan to fo ram 
gt·:1dt1ados na armach os nohveis mc<licos 
Mcit·elles c Cu.l'los Frc<lcricl) , e, no exercito, 
Manonl Feli ciano o Souza )?a n tes , de g lorio.,a 
memoria, os quae~. tentlo o posto k capitão 
rle mar e guerl'a. e coi'Oncl. fo ram graduados 
no primeiro pGst.o de generaL 
- Nes,;a sentido já. se prJnuuciou o Sttpromo 
Tribunal Militar, em p<lorccor uno.nime, que 
oppol'tuua.rnunte t~pro;eu ~o.râ.. 

Não procede cel'tamente, rnaxime quanto 
;i primeira. parte,n. allegação de qu e a ma~ 
ter~a. da emenda nlío se prende ao assumpto 
do p roj ecto. 

Quanto â·seg.m1da parte, julg-;~ bem j ustitl
c"'vel a emenda, pois que se r Mcr e a chcfos 
de lüera. t•cli ias lirni tad cts ao p drncir01 posto 
de general, qnll não goz~1m, portanto, das 
vantagens dos dema is ofiiciues da3 dua~ c?r
pot•u.çõos urma.das, aos q uaes é permtttJdo 
percormr;•.m a carreit·a a té seus u!tirnos li· 
mite·;. 

Alóm disso, a QI11enda. ê muito just ifica.vol 
aind<\, pot·que ~ó po r Plh potlerá. o Governo 
ga lal'llü'Lr os serviços de dous chefes de r~· 
pa.rti ções impJrtttntes, que por sua. v_ez teEao 
um estimulo para melhor servti'e m a !laçao, 

Julga equivoco üo pa··ecer da Commissão 
na sua ultima part~, quando atnrma. que 
não oxiste ma,is o posto de inspector geral 
de saud13 do m::ercito pela. legisla t;ao VJiaen~. 

A Cunmis>ã<.~ de M<LrinlHt c Gm<rru. abora. 
em et•t·c, porqno o decrer.o que creou ~ cargo 
tl.e dircctor geraL d t< sauJe do cxot'Cl to nao 
revoaou o clue co nfc:riu ao ultefe do Cvl·po de 
slLu<le a patente de inspector geNL do ser • . 
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-·----------·------~--------------------vlc,•o ~:ml.t:t.t'l<t, Cjllfl ''''1'1'4'~1'11niln au p J~l.cJ il c• ~m·vü;:J ,junto rlo Minhtro, n~.o per<lenrlo pot• 
gonm•:d rln hl'l~:tcla. r'!;sn f;wto n posto 1ln insp:Jel,or geral, cort'I1S· 

São llun.~ co1c~:t.~ cll~f.lllnlcl~ -ln,.pcwtm• ~CI'ill JHlll•lnlltt'l :t genoral do twig:l.d·t. 
llu sorvi~o rh sawln cJ,, r!.HJI'<!!~u o •limOIIJI' C)i,lliL O/<lc:n clo ,[ht n. 8DB, ria. qual const·~ 
gorai do s:tudo: ~iio cli~tlt1ct.M IJII:Lilt•.• Hiw o IJIII1 u ·.ol.lnl di.•oet.nt• gct• ,[do s:utdc rlo exet'· 
po~t.o de gencr:~t de bl'i!-( .1!:~ uu cJ ' ~llllill'al dto 1'111 pt·om JVlÜ 11 g-cncr.tl de brigada, 
de divisão tio do dii'C~tor geral do l~l·tUhar·l:l ln~p-•cttll' S•w:tl tio ~crvJç,l s·~niha.rio, 
ou cngenh·tria. AcnllntttiL quo :t p:.tg. 206 o regulamento 

A Commis>ão do l\farinh:t o r.norr:L con- t.t•;ttlt rla n.x[H'O~sil.o- in~pnlltor geral- q\Ul 
fundiu pJsf.o com c:tJ·go. cm•J'nspOildO a gnn:,ral 1lo IJrig:tdu. entre nós, 

Os tlelcg•ulo.~ flo insprx:t'H' iPral r! c sn,urlc c c1n l•'J'UIN t a. gcnm·at do tlivisão, com o 
do ex,rcito nos di:;tr•ir:tus siLo tan:hcm di· pt•ova cum o liVt'o- Service de Santd rle 
rccbreR clü se ·viçu c por ('i'i..q.J facto não p3r- t'm·m,;e, ' 
dcm ~cu posto do motlicos tlo 1'. 2• o 3·• O rngulam~ni<J om vigot· tl cJph, il.da.ptada. 
class~s (coronois,t~mcnto-coroncis e majores). <tO m~ío, do l'og-ula.mento francez. 

Si o Cull!(rl!sso, porvont.UI'a, r.~solvüssc quo f•:m Fl";1nc;a, como on ~rn nós, os postos toem 
o cJ.rgo dotlirector gP.ra.l dn s·tu.lo do oxot·- nomcnclatm•a. especial. 
cito /'os,eexcr·cirto po~ um medico do 1• cfas.>c 
(coronel), o inspcctoJ' g-eral continuaria a sm• 1L1tstimn. fJilll o i ncommodo que o afflíge, 
o clJCfo tios •rvi1;o. mas niío 0 chefe lia t\l- 1Íi'i.o lleixamlo quo, or:~. a. palavra lhe saia 
par~kito quo lll'08ide l~ clirccçã.o go 1·~1. c.:ara o pt•orerida com o ardor com que soe 

P;t~oor:·lilo, pois, fJilO a Commissiio confun- [1L ih1', ohst.c n qne os seus dignos collegas, 
din c:trgo com p?sto: a cmend:~ üstá Cl)rta, 0 quo lho dft~ tt honrn. 1l~ o os~utar tiio atten
pat·r.cer tl quo não cs!;i. ta.müntl!, pos.i ::lln ouvir os seus argumemos, 

O inspoctm• gol'o~l do sauolc do o:xm•citiJ, o concorm ls.o;o quiçá. pat'<L que periclite 
quando !oi nomeado pJr decreto tliroctor gr,- nm~ cau.,:t, que julga just11. o .!.credora do 
ral, j:i. tinha aquelle posto. c1uo polo facto 1!a- apolo <la UanHtra. 
quellu. nom_c:15ão z!fw p )i'lioll. I Agt'auecenllo aos collegas o csroz:.ço qu.e 

A Comnuss~w nno se mnstrl)l~ coherentc, fizePa.m p:u·a. ou vil-o, ospen~ quo nao Sll h
:porqlle ha pouc<Js d1as el!a a.ccettou um pro- m1tcm a ossa. pJatonica. attenQão, mas que 
JCCto que man-ia. croae o :p Jsto de coroneltlo votem 'a sua emenda. ( Jluito bem, m uito 
quadt'O pha.rmaccutiro tlu exercito, com oa- bem; o <wador e cumpt·imentado.) 
racter permanente, sem que, comtndo, tra
tasse da. reorg,mizução elo qn<\drJ. . . 

Insistirá. ero ass~gurar que ha. quem ar
firme rruo o~ chefes das du~s corpot'J.Çlills a. 
que está se rurcrindo, asslm·como os ch1~fcs 
'dos dou~ qu \<Ü'.JS plut·maceutico:l. não podem 
sm• gmdu;tllos no posto immediato, pol'tlUi) 
não são cltefes do c la.sRfl o ~.1 ncJ.'!. poi'IJIW os 
seus pos(os cun~titucm o limite d;t hi:ll'ar-
chi;t. ' 

E' evidentemento um sophisma. 
O facto de haver sú um inspactor g'<H'al cle 

saude n:tval e só um iospec~m· gm·:tl do 
sa.u,Je do exercito não <~ motivo pat·:t se ne
gar a exlstencia. da cla.sse a que ambos p~r
tenccm: assim como a círcumstitJlcitt dll sc:r 
o posto que ambos tce.m o e:Ktt•Jmo da hiera.r
chia,' não é motivo para que elles constituam 
uma eJtccpção <t lei da g!'aduaçã.·J. 

Chama a attcnção p.1.rao decroto n. 277, 
de 22 do março de l89o: art. 5" , e dclle vor-

O S.-. Thomaz Cavalcanti (') 
_:_Sr. Presidente, não obstante o parecer d& 
Oommissãt>, contrario á. emonda. assigna.do. 
pelo illustr;) Dop11hdo p ela Bahia, o Sr. 
Noh'a., julgo-mo na nccossirbrlc de vir á tri
hnnn. dn.t· algum·1s explicações, porque, como 
a C<tsa acab'! tio OH\' Ü', o Sr. Dcput:tdo pro· 
tlt<ziu lt rlefflSiL da sua eme nda. 

' . se-ha que a cxpt•essã.o <inspcct•;r geral» e 
bem asslm t• , 2' cla,s~as, c:c_ etc., consti
tue m o posto CJID os soas r.qniv;tlontes em 
seguida, isto é. g .11wra l, coronel, tonen te • 

St•, Prcsident~. <t omenda. em q_uestiio si
gnifica o s··gnínte: no ftm de qun,t ro annos o 
inspnctor de samlll naval o o director da 
s.ande do exercltv Rorão g raduados no posto 
immediatamente supori•.l'.e lO annos dep ois 
confi1·nmtlos nelle, mas,cvmo a medida cousi
gna,J.a nu emenrlo. nã.o estabe lece o limite 
d<\S graduações e m a.ntla g raJ.uar sempre o 
n . l, este que acaba d~ se t' promovido ao 
pDsto superior, p:1SS11 a ser n. 1, c no fim de 
qnu.t t·j annos é g ratlua .o no posto immedia;to, 
senllo de~ annos depois confirmado neote 
pos~o. !.~tO quer diZOJ' Q.UC OS actuaos inspe
t\~01' de sa.udo na.val c d,rector d e saude dõ 
oxel'cito , . no fim de certo pooto, estarão 
com o posto dll mat•echa.es: e o que se dá 
com estes da.r-se-lui. com seus suhstitutos, de 
modo quJ os corpos do saudu do exercito e 

·· .çoronel, e tc. ,-etc. 

\';·· 

· .Faz to.mbem ooturque a lei n. 403, dc24 
· de outubro do JS!Jii, art. 10, em dcan to, po
sitiva sel' o dircctor ge1•al de saude, o chefe 
da Repartição Centr-a.l, superintendente dó (')Este <J<, c ;, , " , ;, , , .. 
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STiSSÀO IN 28 TI~ .l t:T.lJO nn 100:1 

'-------·--------------------------------------------------------~ 
1!:1, n.rmacln. fi c:tri·~· ', no fi m rle 20 annm, po1• 
mtemlllu, eum um inspoel.ut• HJ;LJ'r ~clml, 11111 
outr-o mcrlicu gcnoral ,j,, <li visão, cn t,J'.J de 
'l.r•igada., nt;~ . 

Comtwehl•.ndn-so o incounJnionto f!U J ln 
om sorne! ll:tllte mndida, rh1 mudo por que roi 
p1·opolt 1. Pn.ra. ~anal' do a'guma. l"11•m;t o 
que <!~S .I omcnrla clispunl1a., pt•opuz quo ;;o 
d(Jsso súmcntc a g'l'itdu:u;ii.u Llosto posto uma 
Stí voz, r.:dgin1lu sn corno condic:ã.o inrliSJ ICll · 
s:wr.l par:t isso qnat o :tnnos elo set•vioo of'
foctivo no posto 011 35 n.nn Js de sorvi ~,:o. 

Dos te moclo ha vm·i<~. um" sri gt•:vlu:t{:ão, o 
. niio se da1·ia , no di:t seguin te ao clõt prolll()(,:ão 
do chefe ele ci 1-"SI'l, :\ grarluar,:ão immoeliat:t, 
porque a omenda QIHl a; -rcsontoi cxhda. 
polo mcno8 q uat.t''' annog de on'nctlvo gurviço 
no posto elo cadi\ r.huf'o do cbsso. 

J•;, altim dis~o. c~ igo a emenda :·l5 a nnos ele~ 
sct•viços; uws lltlS•lo qu,, a Com missão, na. sua 
alta. itLbciloría, entendeu quu :1 c:nentla :~.prc· 
~ontada. -pelo Sr. No i v:L 01~~ inc•mvoni:m lo, 
com.J olfoctivamcnta t'. pelo que nc:lbei elo 
infor nmr á Camar:L tloix ~.roi qm1 n. mtnha. 
. cmenJa te o h .I :t sorte quo a Cam:u•a. onl.oeitlet• 
quo olla tlcvó ter. 

Devo dllclam t• que <~ cmentla. quo <lpl'[)
sentei ó nponas oxplicat.iva, pot•que o pro
j ecto m11.ndu. graduar' n. t'ldos rs otndaos elo 
exet•citoc da arma.1a. o n. 1, c p:il'a cviW.r 
duvidt~s eu propuz- fi..~am comprehtlll•l.ldm 
nessa.gJ:a.duaçào todo3 os otllciaes das cJuss3s 
annexas , 

A · minha. cmenJa. procurou a pena.~ corri· 
giro~ inconvcnieln tcs da quo foi a.pro~entn.d.a. 
p~lo Sr. Neiva, v is to como, pelo quo a.ca· 
bei de declarar. clh nrs d~ria, no fim do 20 
t~nno;~ um completo estado maior gcnm·:~.l do 
s..'l.udc rio m:ercito 1l ' d:J. a.t•mada, com exclu
são d MI outt>as classes a.nnex~ . 

~; t·am cs las as in forma.\;ões q uc prutonuia 
<1M• :i. Ca..<m, para., não só justificar a minha. 
cmoo<la, com o condomn[\r <t q ue foi apt·eson 
tada pelo Sr. Noiva, i! lustre Deputado pela 
Bahia. (Muito bem. ) 

Niugucm mais pedindo a. pala.vr•a, ó oncor
l'ada ::1 tl.scnssào o adiada. it votaç'io. 

S3.o succcssi vamcn te ~em tleb:.te encer
rados em 2& discussão os arts. !• c~· do pro
jacto n. 124, de 1903, considora.ndo V<Llülo, 
para o cll'eito.l.egal d~ promor;o.ã.o, O· tempo 
ileco ·rido d.> ll de mat•ço a 2:~ uo jnnlto do 
1891, em que o alferes do cxeeci.Lo Olympio 
de ALrou Lima rxeeceu o cargo de ajudante 
de ord:3ns do .governn.dorde S, Paulo,ftcamlo 
adiada a votaçiio. 

, W i\nnuuciad:i. a I" di~cussã.o tio projocto 
o . 82 A, de 1903, !'.lvogando os ns . 1 o ~ do 

· a.rt. J3do rogulament) aprrc~vado pl11o de
cre to> n . 3 .640, de 14 de abril de 1900. 

•) ~r. P••ot~ldenl.e-- Tmn :t . p :l~ 
I ; ~ Vt'it ti 81·. Mello Mal.~o .~ . 

O lir. Mello !\lnl.tolil- Opino. Sr. 
P t·csi<lnntn. cnn tt·a o projecto em 1liscussiio, 
porque po1l0 a. dot·ugaçào 1l11 decreto jú. 1'0-
Vogn.du. 

i\.~•im ext.:lrna.ndo o meu p:ll'Ccer, $Om rc
liuçu n :lm •·odoío, não busco h1nç:tr a. nota. <le 
incon::it1o.:vlo ao s~u tligno au·.or, ilniíu pl'O· 
cu t:o ovi(nr Qllll ·~ Ct\Jmu·a. homologue com o 
sou vo~o um ong:tno em quo cahin o nobre 
Dopntrl'lu pelo Dis&ricl.o FeJcril l coronel He
rotJ ia de S:i o q tte p:l.l!Suu clc~pcrccbido <i illus
tr.ul:\ Commissiio. 

O pt•"jccto c ~st.á concc1Jido ttos snguinb~ 
tot•mos: 

« N. K2- W03. O Congresso Nationa l rc
~olvo : 

Art. 1.•· Ficam rovoga.dos os ns. I c 2 <lo 
·:rt. 1:~ .to regulamento appt•ova•lo pelo du
croto n . !!.640, do 14 do :llH·.il do 1000. 

Art. 2.• Revogam-se as di<posiçõos em 
cont rario . 

Ra.h\ das. sessões, l ll de j ltlho de 190::l. -
lle1·cd·:·a de '81i. » 

O p;~racot• da. Commissào dll Jnstiça. odt:l. 
dauo com a ~oguintc conc:usiio: 

« •• • E' a Commiss;i.o de parecer quo o pt·o- . 
ject:J devo ser submctt:do á. uelibemçüo da.. 
Ca.ma.ra, para qtu se re~olva no sentido que 
elle propü~ . » 

Ora, SI' . Presidente, o docreto n. 3.640 já. 
est:í. rlwogado totalmente pelo decreto 
n. 4.763, d 1 5 de fevet·oil•o rio l!lu3, lsto é , do 
corronte anuo. (Exclamações. Apa!'!cs. Risos. ) 

O Sa. Hf"U: lHA Dt: Sli. '-Foi um equivoco; · 
e1ue ainda. é tempo de emendar. Peço a. P,'\· 
lavra. 

0 Srt. MI~LT.O M ATTOS- Aquclle decreto de 
14 do t~I.Jril tle 1900 foi expedido em vir iude 

da. auturi1.açãn concedida a.o Governo Campos 
Salles pelo art . 3• da. lei n. 560, de 31 de 
doz .~mbt·o de 1898, combinado com o art . 7• 
da. lei u. 628, tlc 28 tl!l outubt•o de 1899; m a,s · 
o nctual Governo, us~mdo d ;t f<wnlda.de que 
lho con feriu o art. 14 úa 1ei o. 947, do 29 1le 
dezem.bt·o de 1908, isto é, . do anno po.ssado, 
rovogou o dc(;reto n. :u.HO e expediu o 
decreto n. 4. 763, que deu novo regulamento 
a.o set·viço policial do Di'ltricto Fe~oral .. 

Semtlo ~.~.ssim ,como bll. de <\ Cam:tra <lcPogu• 
tiecroto já 1-cvogado? ! ... 
P•treca, poi~. que o pt•ojccto uo nvbro Depu· 

tado Herad1a. de Sá dove ~m· rrjdia1lo in li
mi•w. agor a mesmo, 11estf~ primeira dis
cussã.o. 

Pr•qpondo este a lvitr e , não intento escan
daliza.r, Yi9o npeaas poup:u• a est~ Cama.r a. 
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A~~AJ!S HA CM1fAH A 

------·----------------------.-----------------------~-----------------. 
trlmpo o t.ra.k tl lw corn rl í$cu~siírl~ llllll ~ ~•riam 
som l'CSult:ulo. 

o Sn. 1-h:ttE ll L\ nt: s.~-Ab:wdono llH p :\ 
l:tvr~s tio pr•ujocto o ot:c.ar po-so do p!JII.s<L· 
meu to d.clle. 

O St~. Ml,LLo M,\Ttos - Satisfarüi irnmo· 
dic\t11.mente a V. Ex . 

Sogunc'•i o a r i. 120 do nosso Regimento 
Intorno, a. 1• discussão tlo um projocto de llli 
ou resolução \'Cl'.>arll. unicamon te sobra os 
inconven!cntos ou vantagens del le am ger•al: 
já mostl'ei que o projoct•; em questão rstá. 
redi~ldo por fórma ·lneonvoniont '• pa~sa1•oi 
.a. mostrar que ollc nii.o tru.z vanta.gons 1>ara 
o serviço publico quo almeja. reformar . 

O pensamento do nobre nutot• do projeeto 
é extinguir a exi~eneia da. rnrmatm·e~ mn ui· 
1•eito co mo ,,ondição log.1l plt t•a o pt•ovimcnto 
do cargo do dclcgallO d . ~ pulicia. r\es~e Dis· 
t rictu l•'cdm•al. 

Sr. Prcsidenlo, roconl•oço c confesso quo 
póde haver cidadão~ leigod dota.dvs do todas 

. ·as qualitlacles scícut1ficcts, íntollectua.cs, mo
raes e physicas attrlbutlvas do 11m t'Xl~ellen to 
delegado lle po I i aia, ma.s es~es ta.<•s sm·ão tão 
raros, que não autoriza.m .a se estabelecer 
como regra. legal :1. permissão da. e.;collla 
desses curio:;os para n.queUcs car•gos . 

As priiicipa.cs funcçõe~ do delegado de po· 
licia são de caracter eminentemente 1echnl
C:\S, não po•iem ser desempenh adas ~atiSfa.

. ctol'iameilt e sem o exa.cto coóhecimento do 
. · ·nn'eito Penal e do Processo Crtmlnn.l, além 

de: outros conilecimeatos accessor·ios esp~· 
ci:1es. (Apoiad os. ) 

Não se improvisa um dclog.1do do policitlo, 
'como Sl3 não ímprovi:~a. um juiz de direito, 
um medico, um·engenheiro , um profi~siona.l 
qualquer. 
· Compréhendo qua um homem que teulJa 

. ·gosio e vocaç.'i:o para a carreü•a policíu.l 
:possa. Pl'eparal'-sc suffkientemjlnte, indepen· 
. dei! te do curso aot~deniico, e· tor nar-se ct.pto 
~ pa.toadelegado de policia, c~mo o rabu!a. pode 
ser habil a.dvogado, o curandeiro ser medico_ 
feliz, o pratico ser botn · engenheil'o, etc.; 
mas o incomprehert~ivel é que sé adttlitta ao 
exerc!ciu llOs cargüs de policia. o leigo, som 

( T1'ilea!tt-.M I!JIIl!'les, () 8 1·. P1'tlsidc:nle ("; 
.<r1111 ' "·~ I ymptm'os.) 

Ti v o a. honra. do n~r.cr pat•Lo da com
mis,;ão convítlutla pelo dí,-tinctisginao mi
nl;tro Dr. ~pitacio Po$Soa para elaborar o~ 
r egulamento p olicia l publicado pe lo dccJ·cto 
n. 3.640, e no seio daquella commissã.e~; 
bem como om artigos que publiquei com 
pseuúonymo no Jomal do Cotitmercio, de fins 
de dezembro lle 1899, manifcsteí ·mo pelo 
exame dfl habilitação, constao te do por• 
tu~uez , ar ltllmetíca , pr incípios de direito 
penal, proce~so criminal e pt>axe policial; 
ma.s fui veucido, prevaleceram os partida
r ios du. ~rad ua.ção acadomica, e hoje estou 
convencido que, CJm os nossos roáos costu· 
mes rltt administração, o exame nad:~ valerá, 
éonclo rectlmento prefel'lvel <~ exigencia da 
.~arta ~clnnllftca. 

Nã.o ha negar, S1•. Pt•csiden Lc, que os diplo· 
mados em direito são, em regt•a gotoal, mais 
habilitados que quaosquor ouwos cllladãos 
para. o desétnpenllO dos cat•gos roliclaes, e á 
muito razoavel que, e tn · uma eiiiade como a 
ho~, onde h a um numero e:draordinar jo de 
lettrados sempre promptos para aceitarem 
~ses ca.rgos, ponha.-se na lei a clausula da. 
formatura a cademica por condição titula r 
das nomeações. (Apoiado&.) 

O nobre Deputado a utor do projecto refe· 
riu-se á existencia. de dele~ados leigos n esta 
cid~e, a.iaJa. depois da decretação do r egu· 
lamento n. 3.640, e procurou tirar desse 
facto u m argumento em prol da súa thase, 
mas S. F.it . não tem :i'az;ão. . . 

. ::i.o menos fazel-o passar p or ~x::i.me de ba.bi 
. litação e , ·entretanto, o projecto não cogita 
· em estatuir provas de ca.pa.cidade p a.ra. os 
candidatos ·leigos·; 

Todos os empregos administrativos do 
a)guma importanci;J. são providos me!li:mte 
concurso. Para o mod f!.;to loga.r de pr<l.ti · 
ca.ntE! de sect•etat•ia ex igem-se provas de 

· habilitnç.ã.o, e novas prova.s sã.o exigidas plra 
que os funccionarios burocm.cicos p:.ts.sem de 
t• entraucia. para. 2" . Digam-me, pois, que 
r azões ha par:~ qn a os de legados de pollcia 
nã.o s .. 1jam cidadãos flX;J.minados, n1io soffraro 
prévio exame de sufficiencia. 1 ! 

Quando fui publicado o decre'to n , 3 .640, 
!1 administ;'a<; íto . policial coritàva. em $811 
seio cinco ou seis delegados leigos, com dois e 
t res a.unos de exerci cio, o, por uin m ovimen
to de equidade o ministro re rercndario do re
gulamento poz neste uma dispo3içã.o transi· 
tod11o tol&t'amlo a. permanenci:i. dellQil em· 
quanto merecessem a. c.>nRança. do chefe de 
policia; com o correr tio tempo fora.ro elles 
dispensados, tendo-se conservado até ha pou· 
cos dias o delegado, cujo nome o nobl'e depu
tado cltou, e que actua.illlQBte ex:erce 9 loga.r 
de dírectol' da. Cas.t do Detenção. Já. vê, pois, 
a C<\ma.ra. que u.:> exc.lpçõ~~ a.beda.s ao regu
lamento pe la. antiga. administração policial 
o pela actual. fo ra.m ac~s nã.o só do ueíil ~n· 
tend:da t olora.ncia., mas até deter mina.dos 
paio decre to t•ogulamentar; • 

Sr. Presidente, a problbição de nomear 
leigos para. os ~rgo~ policiaes ~ de neéeS· 
sidade o granda utilidade: evita que os m!li.s 
Importantes direit as do homem o cs mais 
wgl·ados intere;:ses da sociedade ílquem en-
troguos á. incapacidade fa.von eada, á.s tri
cas p olíticas e aos caprichos da i gnora.ncla. 
p repoteute. armada. de polares fórmidaveis . 
(Apoindos e apartes. )· · 



câ"nara dos OepLtados - tm rr-esso em 2210512015 11:18- Pág ina 12 de 27 

SESSÃO mr 28 DE .JUUIO DE 1fl03 3!)7 

Nenhum cargo tnais qno o de dclcg~L<lo <lo P<~t'a. ~G pt•ocni!SM' o pnllil' um clelinf!uentLl 
policia ux!p;u compotoncb ospcci~li~t:l p:ll'(l. dnrts Colu.~;ts IS<'ín íru!iswn~: ~vel.;: 
(I WID desempOll hO da Wílo Jnbsf\0, C!IIC <'11• 1", pl'uV:Lt' U. ÍOf'I'8.C ~·ão O IL l'C$pO!lSa.!Ji(itJatJC 
ton1le com o quo tf'mos do mais pt·cotoso 110 do iC!ff'a.dol'; 
nos:!O pa,rimonio rnora.l. !Josdc qno a. su :~ 2', ob~enar oxu.ctamcnto as formula~ p'ro· 
tarofu. pt•incipa.l !l provonll· crimos, descobrir cessu 1cs . 
e procc>sa.r criminosos, o ucl~p~o não Ma.s, pa.1•a prov:ll' a. oxi~tcncia <lu umtt 
póde doixa.r de.scr entendido n:ts leis c fór·mas cotHa é prociso conhecer bl•.m o~a. co usa o 
procc>.ssuaes, versa.do na. gonnsc e ch!'onico\ sa.bJt' o quo c<>nvem prov:ll'. Pa.ra. se poder 
dos d ·li c tos, in~i.ruiuo na phtlosophi& tias p;Li- provar um crime ou um;~ cont .·a.vcn<;>.ao, ~ 
~ões; !lo outra. sorte, dto torú. de viver :l. nPcessario to!' exaclo conlt'ecimentó dos I'O· · 
l~:Jsta de uon asses~ol', tm•;i de se entrugat· á qu isitos scientifit~Os n lcgacs qnc o cou.<ub
mcrc& dos conhocimontos tio outrem, o que stanciam, as ciJ·cumst:tncias de fac to o do 
sempre é pct·igcso o funesto á. dignida.de o.la. d\l'ulto que ft)rmam o seu ~ypo in·lividual 
aiitoridado o á. marcha. tlt.1S pl'occssoa. (.1/uilll na classu 1la.s infi'<~.cçõos . A infmcção penal· 
b,m. ). ú tim·1 onr.irlatle or~•mica., 'lue tem sua l'oiçii.o. 

A tarof;~ policial é, pt•incipa.lmonl.e, rcanir pt•opt•ia. sua pllysion.,m ia pecu li:u·: e, assim 
o consignar nos autos do inquoritu as prova~ como não pode e.'!ta.bolccet··so a illontiola.tlo 
tto delic~o on contrttVonção com suas circum- do uma pe,;:soa s~.m assignt~hr os seus t r 1ços 
~taucii1s o dos !'Ospon,nvois pot· ollcs; o cssllo typicos, a~sim ta.mu:~m níio so podo r egistr:tr 
mi~siio .ê impnrtanl,i.<sima, port[UC, sondo n nus autos "· o.'clstcucttt ele uma i Mr:lcçã <> p~
inquorito pl'ucossado Jogo nos primoii•os mo- na.! s~m procurar dc; tuc&r a su;t ca.J•actor!
mentos em qno a. ~ciodatle tt!m conheci· z:I.Ção olotnonta.t• o pt'ovar-sc :~ cxt»tencia. no 
monto 11<~ inft·acc;iio á. lei, suc..:cdo quo da. pc- racLo criminmso do cada um dos $cus eh.lmtl n· 
riciu. ou habilidade da autoricla.tle }>oli~ia.l tos l'ndinwnt;\res c traço~ formaorL (Ji11ilo 
depende O c:rito da aooio l'Opro~siva do dtJlill• bem . Apoiado.~.) 
quanto ou cont.ra.vantol' , (Apoiados . ) Assim, pois, jâ. que não se pólle demon· 

Fa.cil é então colhei' provas, reunir cl ~· stru.r e pl'ovar aqulllo que não se conhece, só 
Il1entos de convicção, ga.ra.utir ·0 conheci- dove ca.bct• a nomeação de delegll.do de poli· 
mentó d~ verdade, emquanto dura. 0 atar. 11a cia a quem conhocer tl. scianci<.~ dos. crtmC3 
social produ~ido pel~o~ acção dli r~o, O' O:!.· e conka veoçõr.s. (Apm·tes. ) 
turat seotimeJ\to do r .1volta. coutra este, a Náo bastu. ])url1m eonhecer o organismo a 
per· turbação e aba.timeoto do cri mino~o. que a physiuoomia. dos dclietos e c·mt1·a.v~nçõ ~s, 
se sento descoberto, persogui,Jo.e amea.cadt) raz·se ainda mister esta~• a. par do systema 
a boa vontade das testum11nhas deporem sin- probatorio, sa.~er fttzer fal!"r n.s teswmunhas, 
éeramente; passada, porém, eosa phase cri· indnz.r o culp:.\do a d:u docla.rações livres o 
\ica., muitos dos elementos de provas desap· cortas, resumir e dita.!'.os depoimon tt)S com 
'parecem, o alarma soeia.l extiogue-so, a ant i- boa. linguagem, sem omissão tlo circum· 
pathia cont!'a 0 réo diminue ou ú snbstituida stáncia. valío>a e sem deturpação dtt ver
pela piedade ou converte·se em sympathiu., dade, o que· faz da inquiriço.o · testemunhal 
as tes1emunhasesquivam-seou tergiversam, uma. arte difficll e itnpt•atica.•rel para osr 
0 réo precato.--se, e já. então a sorte do pro- que nã.o teem. o de vido prúpal'O . 
cesso é muito outra. , .Rela.tivamento 115 fórmu IM pt•ocessuaes, oc-

oorro a mesma nece.•sid<Ldo; porque a lei o a 
Não ba, pois, tluvttta de qu!l no nosso regi- sciencia só·cou~idera~ prova capaz de pro

men processual criminal a. f'uncção policii\l dnzir conviCção judiciaria o facto ,,u acto 
~ mais importante que a judicial, sub o. t":lvestido de um;J.S tantas solemnidades c 
pqo to de vista do processamento o punição realizado de um ctwto motlo pre!leter- -
das infracções penaes. (~poiados.) minado. 

O . dele"'a.do de policia é quem pl'imeiro Em vista dessas razões é patente a vanta~ 
toma. conhecimento das iol'racções pen<\es o gem de nomear delegados não só homens ·. · 
as processa. Como essa autoridade agirâ na. formados, como alada coro alguma pratica. 
indagação e descobrimento dos factos criini- forense. . 
nosos si não conhece os ca.ra.cteristicos sub- Não digo que esta. rogro. seja. adopt~da. 
stanciaes e a estl•uctura legal rlo delicto ou pelos Esta.do~, porqutl sei que nao se oncoo• 
contravenção ~ Si ignora. as condições na- tram por toda pa.!'to lettr <.~.dos pa.l': ' tl~e~~ 
~ur.aes ~ :propJ•ias em que uma }laixã.o Ct)S· penhareJU o3 cargos pt)! iciaes, ma3 ó posst- · 
tu,ma nascer, desdobrnr-se e il'l'olllPlll' .,e ma.- vele convenientll adoptal'- se GS:a n OI'rnlt no 
neit•a pun,vel no P-~enario da vida soci:.o.l, o Disti•icto Federal, onde os ha. com fc1rtnt•a e 
quo solha p~do revelar a chronic<.fjudiciaría. grande sobm . 
. ou estudo!! e o~ervações scientitlcosl (Nt4mc- · o sn.. Ao'l'ONSO CosTA- Nas capi taos só 
rosos apM·tes, O S•·- Pl'esidenle pede a.ttençtto,) se nomca.m b<Wltareis, (Apoiados.) 
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O SR. MEu.o MA'I'l'Os-Com maio1·i~ du l'O.·I tuoio, RelJOut:.~~ de Carvalho, Cu~ ta Jnniot•, 
z[l) deve ttdoptal'·$C r.:~l regr:~ numtt g ·a.udc I Amo.t•al Ce;.:ar, .Jo~t1 Lobo, Cantlillo Rodl'i· 
Capitttl como ost.a. pal'<l onde imml~t·u.m os )<W··~. B~tndlcto de Sou~;.\, Ltunonha Lin~. 
mais temíveis criminosos dos nussus l!:st.ados Abdon napti~ltt, .1-:!y~ou Guilherme, SO!I.l'O::< 
o do outros tnize~. acosstlilos pc!l~ pullci:t , d o:> Sttnt~~. Btl.l'bO.~<t Lima. e Angelo Plnltch'o. 
ou em bu.scn. de c~~mpo moll~ .,r ~::nt!'~ •1s suus D.Ji~am tio comp:trccr.r t:om c:Lusu. p<~t·tl
faya~has. N_!ls ct~a.dcs m;~:s ctv.llts:.ulu~ o_,s cipa.da og SPs. Olivn.t·a. Figueit•cdo, \V tLn· 
cru_mn_osos sao_ mtu~ habuas_, mats audazes, derloy do Mendonça, Sá Peixoto , R:tymunuo 
ma~s tinos _e <11spoem de ma.1o .ro~ursos, pelo Ncl'y, Artbtu· Lemos, GuOilclha Mourií.o, 
que a. pohcta.. tom quo :;cr m_a.rs dostt·a., m~is Dias Vioir~~o, João Oayoso, Estacio CoitUb1•a, 
Ulustra.da e tdono<J., paro. _oao ser, vencu.la PoJr•o Pot•na111buco, 1-:lpidio l~igueirodo, Ra.Y· 
nos comlmtes con 1.1·a. o m·unB (m~ontu bom)_; mnutlil de Miraütla., Juviniano d.o Cat'Vlllllo, 
curoprin~o fioalmonte. II I>~IL:' quo a autol'l· Mil,un, l<'lllix Gasíla.r, Sa.tyrv o~as, Vergne 
dado mu1ta.s vows tcra de h;~vot··se com ad- de AI.J<'ou Piut.o D•mttl!l Tulentino dos S:~n· 
vogado eminente, illus,r•ado, · arguto, so· t.o~ . M~1rc~lino Mour·a., u'erti:\!'(lo [-lm•ta., Bel l
phist.a.. (Risos.) · . s:~.r·io llo SoU?.a, l.lez<llllll~. Pcwoi t '<l Lirou., 

Sei ctue o \llulo do bach•Lrcl em dlrm t.o Pl'.uliuo tlo Souz.:1 Leonel \?ilho Adalbel'I.O 
ap '0~ ~ d;1 ,Pl'l)SUillpção dn itloncid" Jo, tpro ~: '1'1'&2:, ('at·valho' Bl'iLo, Nogucim., Arthur 
a pra.t1cu ;;.,; vozo.; dOI!m~nto, r~as -~~nbcm 1•ut•t·o~. l•:tlua.l'du Pilll<lOtcl, Olugal'io Maciel, 
~ ce1·~o. que onko. o,; <Lt~t111ult pn t:t:LOS :~ WnucO>!I:to Braz, lwuolpb.o Pal~ão, Ca.nditlo 
mhabtlr~adc é m:m1 ft'Cljuonto, 6 commum, tio Abt•eu, Xa.vior d:J Va.llo, Victoriuo Mon· 
proverb1al: '[lJ\' l:l:io ó de adopLtu'·illl como f.oit•o Ja.íncs Dat·ey Cu.~.;i:~no do Na.ieimonto 
l'Ogra. oxdusi va. a oxí:rencía da. carh a.c .L· e All~edo Va.1•oila.. ' 
dGmlca. 

Nen1 so di~a quo o.;La. not•mu. víola. o prill
ciplo da. libardado pruthsiona.l, porque o 
oxcrcicio dos ca.J•go~ de JWlícia. n!io I! PN
fi:!São . 

Excluam-se, puís, totu.lmcnto os leigos, 
sn.lvo o caso de não se apresentar cundi· 
dato formatlu, cJmo procciLú:L o regula· 
mcnto vigcnto. 

Abrir-se outra oxcepção ú. regra, será rrus· 
trar o principiai, porque o comJladrcseo o a 
politicagem imporão candidato~, inca.pa:~es. 
mas validos por outros títulos muito divoi'SOS 
dos que devem Iuoda.mentat· a nomeação. 

(Muitn l1em, muito bem . O or<rdol' li muito 
cumprimentwlo e tiÔJ'<lfatw. ) 

!!: sem tJa.usa os S1·~. Trindade, Tei:>wit•a. de 
Si1, Euzel.lio de An.lJ•a.lc, At•roxcllas Galv:.to, 
Eduut>do lütmoH, Moraira. Gomr.s, Ga.idioo 
Lorato, Corrêa. Dutt·a, Et•ico Coelho, l~idelis 
Alves, João B~ptisG:.t, Gatvão lla.p t ista, Ca· 
m!Uo Soares E'ilho, CalogeJ•as, Domlngucs do 
Castro, Va.loi.> de C·~~tro, Leito de Souzt~, 
F!•ancisco Malta, AI yaro Jo Ca.t•va.lb.o, Azo
Yedo Ma.t•qu:Js, R.odolpho Miranda, Costt~ 
Netto, Marça! E~coba.r e Campos Ctl.l'tlor. 

O Sr. Presidente - Havendo IIU• 
me1·o legal, vac se proceder â.s votnções das 
m'ltedas constantes da. o1·dcm do •lia c das 
que se acham sobt·c a mesa.. 

São lidos o ju lga.dos ohjcctos tlc delibora.ç5.o 
os seguintes 

Pll.OJEÇTuS 

·.·• · C'-omparecom mais o~ 81'S , Aurelio Amo· 
rim, Pa.ssos Mirauda, Carlos de Novaes, Ro

;.· · gerio· de Miranda, Indio do ·Brazil, AnLooto 
/ Bastos, .To~é Euzcbio, Urbano Santo~. Luiz 

Do mingues, Rod riguos Peron.ndes, llezot·dl N · 1~7 - 1903 
.. Footenellu, Tbom·1z Cavalcanti, Fro.ncí;;cv C1·cu na secçíin de .m·tWtal·ia, annextt â D íre-

Sá, João Lopes, Eduardo Studa1•t, Tav.:u•es ctoria de A>·tilltal'ia do A•·sencrl de ilfa•·inha 
· de Lyra, Rloy de Souz<L, Pu.ula e ~ilva, . desta Oapitat, mais um loga1· de coni1·a· 

·. Abdon Milane~:, Et•mirio 0Jutioho, Atf<>nso mestre 
:- · Costa, Pereira de Lyra, João Vieira, gsmo· .d . . . . . 
-:.: ra.ldino Bandeira, ArthUl' Ol'lando, Angelo Cons1 orando que a. D_treet<ma. do A~ h· 
,';;: New, Rodrigues Do ria, Leovigildo Filguci· lhat'll\ no Ársena.i ~e Mar1oha. ~esta.. C:~pttal 
· · rr. s, Cas.~ro Rebello, Tosta, Augusto de eon~ta. da t!-'a. secçoes: a de art1lhar~a, a de . 
• c Freitas, Rodrigues Lima, Jos~ Monjardim, . esptn~ardo1ro~ e a de pyroGechnta, cada 

Ameríco de Albuquorquo. Lourenço Baptis~a, uma nas quae$ apenas com um mestre e um 
'Julio Santos, CruvclLo Cavalcanti, Fl'<~OCif::cO contra-mestre ; 
Veiga, Virilito. :Mascal·enhas, J•:4evam Lobo, Considerando que a primeir<t dessas seções, 

. Bernardo Monteiro, Josê Bonifacio, Gastão além de variüS serviço.> a cargo de 1imadores, 
da Cunha., Aslolpho Dutra, Penido Filho, torneiros mecn.nicos c d\J, madei;-a, ferreiros, 
David Campi~ta, Franci~co Btwna.rdino, João fundidore'! e outro-i espcciu.os, tem serviços 
,,Luiz AlVC8, Antonio ZlLCharias, Laruoun ier no mar , que sã.o importantissimos, e occuparn 
Goclofredo, Henrique S(l.lles, Bernardo An· muitos open.rios e apprendizes ; 
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Cunsidor'andu que 11ão 6 excessil·o, por
tanto, o numm•o de dous contm-mesr.r·o, pua 
a mesma secçã.o, IWincipulmonte í)ll1 com· 
paração com a Directoria do Cunskuc<.:ii· 
N:wal ([UC tom 14 contra. mostres, di~>ri· 
buidos p3las suas cinco secções c a de ma 
china.s que tem -<iJI<J, son1lo um para as obl'as 
do mar; 

Considerando CJ.UIJ o angmcnto fie despeza 
com a crea.•;ão do nmi~ um contra-mcstr·e 
p<~ra. a secção de a!'l.illlaf'ia SOl'iÍ compensada 
pela melllot' liioalizi1Ç'ÜO lia~ o~ra.~ om tot·r·a 
C 00 mal'; por i.udo isto, U.!Jr'CSlJ:ltll a CIJI1· 
sidera.ção da Garoara. o seguinte pr•ojccb de 
lei: 

O Congre83J Nacional dect·ot<~ : 
Art. 1.• Fica cJ'l'tttlo na oecçiio rle :u·Li

lharia, <l.nnoxa. a. Dil'tMtur•üt do A;·tiJh:tl'i:t úJ 
Ars3nal do Marinha desta. Capital, m li~ unt 
loga.t• rlu cuutra·mcstru. 

ArL 2.• Para. a. execuçiio da. pr·estmt~ lui 
o Oovomo !1-bt•il•á o ncecssario croctilo. 

Art. 3." Rc1•og<J.m-so as dispo~içuc.~ em 
contrado. 

Sala. tias sossõ~s. 28 do julho de IU03.
Soar·es rlos Suntos, 

N. 128- wo:; 

D~ler-mina que os fieis do arm.a~em das (!{· 
{<nuleg(<S, jd equiparados em vcncímenlo> 
aos segundos cscript,.ra,·ios , jicw·<to tambcw 
equipm·ados em cateao,·-:'t!, fa:.ent.lo parte do 
guad!'o ·de (u~nrla, para todo.~ o~ ejfi)ilos, 
desde que conlem mais de 10 amws de ser· 
11iço ; e dd ojltms PJ',>vidcncias 

O C<iugt>es~o :"!acio:1al l'C~o1 vo; 
Art. I. • Os fies de armazmn d<J.s alf•wdcgas 

cujos voncimootos fvl'am equiparados pelo 
a<'t. 7, o . 11, du. lei n. :360, de 30 de dezmn
bro de 18!J5, aos dos segundos escdp .urarios, 
ficarã" a. e~tes , ta.mbs!l'l, equiparados e m ca· 
tegoria, fazendo parte do quadro ele raz)ll· 
d:.t, para. todos os ctfeitos, desde que colltem 
mais de lO annos de serviço c , :1requcr i 
men to, so ja a t tesb.da. aptidão p olos rcspecti
vos i ospectores. 

Art. 2. • Desses docurn~mtos fnrã:o os 
mesmos inspectores remessa official ao Mi· 
nistro da Fazenda., onde ~ot•iio registrados 
para. os effeitos l<>ga.es. 

Art. 3.• Rcvogatn·se as disposiç.ues om 
contrario. 

Sala das sessões, 28 de julho de 1903 .
Joao Hosannah de Olil!ail·a.-A' Comrnis~ão 
de Orçamento; 

N. 120 - 19::.: 
,.\HirJJ'i_::,_! o 001'11l'HO a 'liUUidt !i' evnlar H0.>~ offi

ciw.:s da rr.rmwl t, cot.J:J tnil-f' '' de t: JtJ.!JtO' rf ll.cJ , 
O perio1/o f).}J!. f]lW riS 'iltt~·So / ') ,'i. lt;;1/U t 1H l~ U~l/. 
JI!fHitff(r/0 flll l;f'Hhtrm U 1,;.())./UI'IndtO' W t'V tOS 

dr~ tiu/w . .:: SI.IIJOelldowrrlcs 

Cunsi dor:tndll •1 ue o t~un hol'imen to de nossa. 
extensa. cllsb~ deve conotituiL· u primeiro 
'Jbj~ctivo da Mal'inlr '. üc GU I>I'ra.; considc· 
t• ,·lldtJ r,w> 1\ de lodrL vanta.gum prupOI'cionat' 
CJIUilHl!HIO$, .·ohr•etwlu no mar , aos uJiiciaes 
l[ll'lnÚJ "m plono vigot• ; cunsiuu nt ndo fJHC a 
r'I1Spuns<tbllidadr> de lllll commtt ndo , farui lia· 
rizando oS omeíl\llS CU!I\ tt vid:1 do llllLI' , lheS 
pr.·pitl'IL o I'Spil'itu J<U.l';t U;J itocisõc8 pt·om
pta~ Üll que Citllt~~ vozes dopt mtlo u cxito de 
unm aer:ij.o ; eun,;i,Jemndu IJUC cumpl'o ao 
IJovet•uo lan•:<LL' mii.o dn t.odus o~ roctll'SOS ao 
"':u -.kancoJKU'i1 Ler· u~ ulllc ia.e,J, ilU tt mlu .io· 
VCIJ.~, sempt'd n., ma.t• ; cnnsidct'aitdu IJi l(J 
t'rdns o,;s;~g v;LntugJns ~fio pel't\Ji~a.IJJCUto 
obLitla:; urn nt~Yit•.~ do linh<ti rc~ow hr·cs, ~nb· 
vcnciunatlas, t'oso tyu ; 

F'c:L u Govei'IJO nrlt,Jrizatlo 11 mandar con
tai' u.os otlicil\os ,[a <ll'mad<t, como tempo de 
clllbarque o pcrioJo em qu t) os mesmos 
tenham cummandatlo otr ,·onhum a comma.n• 
dtu· nwios de Unhas su1Jvcl1cionad;.ts, nã.o 
duvendo oxctJucr us.>a. cunr.<~gom, em caso al
gum, u limite m<Lximu do d uns <J.n nus.
Gt!J·nu~uo ll.(~sslocher. 

~- 1:10 ~ lHO:: 

f~~f)nipa l·a as tft.ln!l!w; de ·veuâHU!Hlus do pt.:.'~~Wa ~ 
al'lislko cicU " mititl11' rio ;lr·s.cfwl ,f e Nar·i" 
.,fta 1lo Paní tis re.<pecti·vt •s k rúuifHs ttd tw(· 
1rwnt~ um vi!Jor no ;tr~c!!al tl<J Marinlu< <i<l 
Cl.<pil<ll Fed~>·ut 

O Congr,!s,;o· Nacional üocrota: 
A ri. l." l•'icanlClq lliJJarud!!-S a.s ta.bellas do 

\·cncimcntts tlo po::~soal art is tico civil c mi· 
litar do t\rscnal do ~tal'inh~ do Pará as re
spec~ivas la bulias ac\uulmclltc em vigor no 
Arsen:\l do Mari nln da Capital Federal. 

Art. 2 .• Jtovogn.m-se as disposições em 
con~ra.rio. 

Sala d:ts se.,sões, 27 de julho de 1\JO:J.·
Bw·bosa L ima.- A' Commi~são de Orç;1,mento, 

Silo succcssivamonto, sem .debate, approva· 
das as redacções finae3 dos projectos ns. l 8 D, 
73 A, 9.2 A, 119 e 12ô,do 1903, pl~ra.sBrem 
cnviu.dos a o Senado. 

J~ igualmente, ~em debate, approvada. a. 
rcdacçã.o fina.l do projecto n. 62 A , de 1993, 
pai' a ser en viatl 'f <~ s:~ncçii.o, 

E' annunciada a vutaçf1o do pro_j.)cto.n.4G A, 
de 1903, autorizll.ndo o Podc t' l~xecut ívo a. 
abl'ir ao Minis teria da JLJStiça. c Negocios Iu~ 
ieriorcs o credito extru.ordinario do 17:250$1 
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senilo: l :3:25ns p~1·a ín dcmniz~. r,,'io (W Dr. 
Joiio Vieira. de Al':tujú, pl'Ofl!sswt• rb F;tcnl 
dadfl ele Dirciw do lt~d r", r!a. ur!spuz :.~ 1le ill r· 
pressão UC t.lll::\~ OIJI'<\3; I] 4:(}()0$ pa,t'(~ j lótl(:l l' 

ao rnc.;mo prol'es.~or o pt·omio a. que tem dt-
reito (3• discutlsii.o). . 

E' posta a votos o rc.Htada a soguinto 
oo1endn do S t•. Barbo.'<:l Lunn.: 

« Accrcscentc-so: - e mais 10:0008 de Pl'O· 
mio a ser pago 1\0 nr. José Gu1aliu <la Silv<> 
Oli Y'cit•a, lunto da Escola Militar, pela.; su:ts 
duas o!Jt•<Ls diclactieas - 1'raw.Hlo de mccu· 
11ica o Compendio da flyd•·atdica.. 

Em segu itl~ 6 p~stu a. VLitos, <tpprovad ll om 
3'- iliscu&'l'i.u o envia. lo U. Commill:>iio do Re
.dacçào, o seguinte 

PRO.TE!CTO 

N • . 1() - 190:l 

O CongJ•csso Nt\eion :\l r esolve: 
Al't. !' ." Fi<l:1 o Poder l~:<eeutivo :mtori

zadu a abrir ao l\linlstlll'ic d:t .Tu~tíça. c· N'o
I(OC!os Iotor iore3 o ct•a lito oxtraordimwio d!! 
17::!5(1$, sen·lll J :l:-~ 50S par<\ inc!omnizur ao 
Dr, J oão Vieh·a llo A ra.u,jo,~p .·ofessor ti~ Fa· 
culdade da Di rei to do Recife , d:t. dospeza. com 
·a. imprcs.são do suas ol>r·as ~O Cmligo P euat 
[nter ')1J'ctado o A RtJ·~isão dos P•·occs.MS Pe
naes, o 4:000$ pu1•a pagar ao me>mo os pro
mias que lhe furam art.riLrados por esses tra
balhos, tudo de conformida.:tc com os a1•ts. 3') 
e :-líJ do Codigo dos Insti tutos Officia.cs de En
Sino Supel•ior o Secumtal'io. 

Art . 2.• Revogam-se ·as dispo.sicõcs em 
contra.rio. 

E' po~to n Yotos, ll.:pprovado em discussão 
\micê\ e envbdo á sancçiío, o seguinw 

PRO.JECTO 

N. lt4 A- W03 
(Do S11nado) 

O Congt'e8SO Na.cionnl roso1vo : 
Artigo nnico. E' con.cedida au D1·. Epita.cio 

ela Sil.vl\ P<?.;,soa., pt•ocuea.;lor ger<\l da. Rnpu
blico, l icença. por qtlt'\~ro mer.es, com orde· 
nado, em prorogação daquclla em cujo goso 
se acha, pa.ra tratar de sua so.uuc ondo lhe 
convier; rovog.1da.~ a .; di$posições em con
trario. 

E' posto a votos e approvado em discussão 
unica e enviado ct Comrriissã:o de Redacção o 
seguinto 

PR.OJECTO 

N. 120- 1903 

O Congresso Nacional resoJyo: 
· Al'tigo unico. E' o PuiiClr Exccuti vo auto
.-ll'i~a.ilo a concedet• uu1 anno de licença, r..om 

oz~lcoarlo, ao St·. -1nii.o dn. :1\IoHa MacL'ÜO' 
ajudan~c de est:1çrttl dt~ 1• c l:ISSll !1:1 Estt·acla 
do Fen·o CentJ•a l <lu llntzil, om pruro;.ração 
d;tC)rlolla om cujo guso ~c ach:~, pa :·a. tt-a.tn.r 
de s'u« sc.Utlo; J•ovog:tdas as disposiçõos em 
con tt- :~t·io. 

g• n.nnunciada a votn.çii.o do projocto n. 3(\9, 
do I!JO!, quo au tot•ir.a o Podm· Exoort t.ivo a 
abt•it• au Mini8tot•io da. .lusti<,!a e Negocias 
Ir1ter.iurcs o Cl\ld ito c:dt·aordlnariu do 8:560:];, 
pat'cJ. pro rnio n impr·ossfto da obr•a quo pr·e· 
ten•l c m publicat• os l.craes tla. J:i'a culrladc d·o 
~Icdicina. tio Rio de Janoiro l.Jr . ~liguol do . 
Olivcit•;L Corll.o B Dt•. Antorliu Augu~to do 
Azcvcúu Sotlr-t! o p;~ra indcmnizaçtLO ao Jlt•. 
Yioontu do Souz:t, lente do l!:xtcrna to do 
Gymnasío Nacional, po1n. publicação do sou 
t<'u.balbo- ~Ros&itui ~'ito da pronuncia latina» 
(3• (\l~cussiio.) 

a Sr. Pre11ldentc- O projccto, 
cuj:t Yot.ac1io acabo llo n.nnrmciar, ó da. Com· 
mi,;.,.,'!.o de Ot'Ç<'l.monto o fot pedido llOr meu
sagom pelo Pt'CSidcnt:J da. Rcpulll.ica.. 

O projccto é o s~gu int.o : 

« Al'tigo u lir:o. Fica o P udor Executivo 
au~orizado a abrir ao Mirlisterio da J ustiça. c 
Nogocios Interiores o Cl'cdlto extraordina.rio 
(io 8:1Hi(l$, par·a pro:nio c imprestião dll. obt'O. 
que pretendam public:tr os lentes da. Fttcul
dMlo de Modiciua. do Rio ·do J11neíro Drs . M i
gue11le Otil·e i ·a Couw e 1\ntonio Augusto de 
Azevedo Sod1·é c iildemnfzução ao · Dr. Vi
cento de Souza, lente do E.~ tet•nato do áy
mnasio Nacional, pela. publicaç..'io do seu tra· 
ba1l1o « Restituição da PI·ouuncia Latina ~ 
faz :,n<lo as 1.1ecessarias operações e I'OVo<>a .las 
a.s d isposiçõus om co o traria , " 

Sala das Commtssões, G de . dezem bro de 
HJ02.-Pmr{t:t Gt <imao·rít!.<, presidente. - Uay- · 
l'inh, relator.- Pmncisco Sá.~ CwneliO da 
1-imseca . -N·aHcisc~ Veiga.- 8erzedel'lo CoJ·
n Ja • ..:..Casshm o do Nascimento .» 

O S1'. De pnta.do Cas tro Rabel!o apresentou 
úm snb.:;tJtmivo arbitrando en1 2:000$ a 
C.lda um o p t•erriio que pelo Podet• Executivo 
foi marcado em 2:000$ , p ara ·os dous au
tores. 

A Commissi1o ~e Or~;.ameoto, porém, deu 
p&recar contrarw a esto substitutivo, que é 
o seguinte :. . 

« Ar~igo uuico. Fb.1. o Podet· Ellectitivo 
auto :iza~to a. abdt• ao Minist er•io da. Justiça. c 
Negocios Interiores o credito ed rMrJinario 
do 10 :660$. seudo : 560$ para inderrrnização 
ao Dr . Vicente de Souz ' • Tente do Externato 
do GymnrHio Nt~cional , pala. publical)ão do 
scLt t rab:tlho « Restituição da pronuncia. la
tina», e 10: 100$ p aro o premio de 2:000$ a. 
cada. um dos . Lntes da Fa.ct;tlda.de da Medi· 
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cin;.. tio ll.io de .Ltndt·o llt'S, 111i>Cne! <lc Oli
vcim UouLo c ;,ntooio AngH:;Lo de A~.ove du 
Sodré, que pt·or.L•rHiom prdJiie·u• em l i rtgua 
Ytll'nacula. :.1 oll!'a que compuzcn·:un , -'ob o 
titulo «Da . .; Gelbftl!hoJ·~ . o p:\1'•1 i!llp;·essão do 
l. OIJO exemplares do. 111\lS\lta ul.wa ; l:\W!tdo 
:w llOCf)S~<U'ii1S O!)Ci'ltr;lics de Cl'O,lHO C l'CI'U· 
g<Ldas as llispo~ içiics. em. eon tr·:1l'in_. " . _ 

Vou suhmettor p1·mwu•amunt.e a votaç.ao o 
sullstitu~ivo (Ju ::ir·. Gast1'1l Hahol lo . 

gm scguid:~ tl llC.·~ to :~ \'lltlS c rojeiüvlo o 
Sl!gulntc-Hitb8l.ittHivo !lo St·. Ca:;i.N ttoliello : 

«0 t:ungi·o.~o N:tcion:.1l I'U.<ol vo : 

.1-0 .I 

t QI'l'l\110) 1)11 [ll'O Jll' iO~ lnlllll\:1]1;1(1, (! 1111 l'CSUl · 
t,; u ·(llll ti<! >:<Jl.ot·a:; Ull PXCúSW~ SOIJI'tl o:; a,linll:\ · 
n llltlf.tJS •In ru a~. t'o\'onidas, pt' :\1; 11~ <llt mcilw· 
J •:nn•·n~us [l l'o.it:C t:ulo~ <J LIC o govCt'li<J m uni
cip<L l Gc'lil ;~ l'f•:\li7.at'. 

C!) Sr. ;u:c!lo ~lntto!;! ()>da ontem) 
l'C<J UOl' e olJr.')lll d ispcmn dtJ inLcrstieio 
pam que v pL'oject.o quo :Lca,lJa. tlo ~CL' l'u J;a.úo 
cn l.J'C na pt·ox i ma so.-;~i'i·J. 

Sií.Ó Slll:C(!SS ÍI' alllt)lltiJ r ush:> il. YULOS I) :L[I· 
p1·ova.t!vs e n1 :!.a tJ j~ t=J is.são o .~ :$ l)g'H i nte~ ~u·U
g us tlo 

1\l'ti "O ltnico . f.l'ir1a o Podut' l•:xocuti v o au-
toriz<Hfo ~~ alH·it· av Mínistceio d:1 ,lus!,iç;l o l'l am:cTo 
Nurr0eios lntct•iores o " L·uJito c:Kr.r:tordiuao·io N. s A-'-wo:; 
dc "'io:Cl!Hf.!;," sendo: 5li'iS p<LL"il. iu domniZ<H.~'io 
a.o Dr. Vlecuto 1Ln Soui.a, lcn!.o do l!:xtc:rna to O Cun;rt·cs::~u Nacional decreta : 
do GymonSio 1:'\aeional, ]le ia }>ttblica<,:ftO d., Al't . 1.• l•'ie:t CUIICetiit.Ju á 8ocluthdo npll• 
seu tl'ab:llho "R:Jstitui~~:'tv d;t pt·onowei:t lu.- ruát olo S. ,)OS<\ mn UI!!'() J>r·llt tl, para. lllll
tina,, I) 10:100$ "par:t o JH'etniu U.c 2:01)0;5 :L nnt :mo:·ftl> dil sn:H :u tl:ts o <' tt t·s•>S, n ltW do 
cada mu dm; lonões da ~·aenlil:Ldc tln :\lodl- PI'OPI'i·o nacioual ondoJ run~cionou a lloltl
cina do Rio do Janeirv DI~. Miguol d1J Oli- gacüt F iscaL 
voira Couto o Antonio Augusto de Azevedo l'at·~gi·apho un:co: E~;a coi! CCs~:"ill ~c tor
So.lré, que pi'ctcntlcm publicar om língua na.t' il clrcct.ivil dnsdn J :~ o dtn':lr:l C l ll l[u:w ~o 
vcrna.cula a. obt•o. quo compuzm·a.m, sob o oxi;\il· a ruond on;úht assuci:.t;fio, eo111 os seus 
titulo «Dn.s Gel bllo~cn, c p<tt'a impressão !lu;; a.c~u.\OS. 
de 1,000 exemplares ola m usma. obra; Ül·Zendo · At•t . 2. • Rc1·<Jgam-w as tli.~p ~>~iç:ücs em 
as nece~sarias operações. do .crcdHo. e L'evo- contraPio . 
garlll$ asdisposiçõos em contrario:» · g• ttl l li l lnCi«u:~ :t ,·otnç.'ío du JH'Ojecto mt-

Posto a v.otos, ó approva.do em :3~ discu ssão moro 118, do 1903, cr·catulo no Districto 
o enviado ü. Commiss:."í.o do Redação o se- FoJ.ural m;lis unn fec~:ilo tla Ju~tiça Fedol'al 
guinte . o uanuu outros provldtlncia.~ (2" discus~ã.o). 

PRNECTO O §r·. Pu.rau"b.o~ ~loutone~ 
N. 360- 1902 g ••o (1,1Jia o1·dom)-Sr . Pt·csitlunt.c, cou1o 

o Cono"l'9Soo Naciona l I'o,;olv,> . h oi\(em me man ifestr.i, pouso '!UC não do
VC!ll ~er· a ppl'OV<.I'Ius as emenda.~ a.pr·e.lont:I-

Ar tigo· uilico. Fica o PoLiu r Exc,~ut.i vo au- ol;ts au pl'ojcctu em vu taç·:'tu. E' oskt, pot•üm, 
tol·iz t~do <V abl'i t' u.o !vlini~teJ• i u dt~ ;l llS1.i•:a c a minha opinião inüividuM, pot'I.J i lan~o não 
Negocio.; fntel'iOl'es o ct•col.ito uxtrao1·din;u•iu l!OHV-: al>3olulaJUcuto tempo t.lc :!OI' ouvida <I 
de 8:660!§, ·para. premio c imprcs&w da obra commi:;:;ão, pois as cmondas !or:...m ap1·cscn
que pretoodeJn publicltr os lente~ lia Fac.nl- tndas hontctn ;i ult ima I!Ol·a, cn~m·L·ou-sc a 

· dade dc.Medicim uo Rio cle~.lanc iro lll'~ . ~li- clí ··cu,;,5,o e :1 llniJiic:;.çã.o foi foii.:~ hoje quan
g uel de Oliveira Cou~o c AntoJJio A ugnsto i! c do a dh;cnss1i.o cst·tvn, encc)!'l'a<h. . 

· Azevedo Sodrê c iudcmoizaçií.:~ ao v r·· Vi- .l!:~~aoúo o ?rojccto em2" cliscussKo, parece· 
cento tlc Souza.; lente do Externato do Gy· me MC~it<wr.l o alvitr;: qUfl Pl'Oponllo, tendo 
rona.sio Nacional, pela. publiC<I<;iío do sou tm- a.li~!J prucut·mlo JIW cn tondet· com os auto . 
b:tlho « Restituí~Ko da pronunciei latin~t » t'OS das emtlntlas- sot• llppt•ov;ldO o Jlrojecto 
fazendo as ncc~ssarias op:!raçõt'S o rovogall a.s como está e rejeitadas a~ ementlas, e ser em 
as rli.~posições em eont1-ario. · c>tas a.prc3entada.~ lfova.m!lnLe na. 3"•. ois· 

E' posto a votos c approvv.tlo em 1• d.ís- cussão . Do confol'midadc com o quo dispõe o 
cussã.o 0 .~egui 11te Regimento, serão remcttidas <i commissü.o, 

I'UO;.ECTO 

N. 4:3 A- 1003 

.O Congresso Nacion~l decreta: 
Artigo uniéo. O dispositivo do art. 15, 

§ 8•, .lettra a , da. lei n. 85, de l/0 de setem
bro de 1892, não tel'á. applica(;ão, quanto <tos 

Vol. UI .. 

qua procur:.t.!'<l. cs~\tdakt..~ c.oru totlo o culutt· 
do em reunião IH'Iivia.mentc ;~n nnnciado., a 
que potleriio caznpat•cccl' os au tores das 
emenda~ - Emittido o pat•ocm• da c.Jmmissão, 
a. ()amara, com perfuito conllccimcnto üo as
s\1ll1pto, julganl em sua sabedoria. como on
tendot' ,a.pprovando-as ou rejeitt1ndo·M. 

E' o que eu tinha. a dizer. 
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C} Sr. Pr·esill~ntc-A C;JolU<Ll'a. on
viu n. cxplictl.ç·íi.o d:uhL )lnlo illus1. t·c< Pl'<~~i
dento Jt1. Conuui8i.'Ío do .Ju~L i o;.a . Vu '! pú:• u 
voto;; o prnjocto . 

Em so:.tu:,la é 11o~to :L votos o appt'OI"ado 
em 2" ti i.>en,óiio o ::>c;tuin te :trt, I" do 

PltO.H~ l:'l'O 

N, 118 - <lo l(l'J:l: 

O Congresso Nacional l'osvlvu : 
Art . 1." J·:· cmada no !Jistricto Ferlct'a.l 

ma.is urna. sceç.1.o <l:L .ru~ti<;a. l•'eu,•ra!, (1110 
terá ·~ dcnomin:tc;ã.•J 'lo !Wgnntla. 

J·:· pn~to a. Yl)t'.ls e :tpprovado o ;oguin l.e 
:nf; . :Í" , ~:..Ivo as mnonrlas: 

« i\.1'1., :J.o .Junto ILO j tlÍZ da '!" St!C(;i'iO h:t• 
nn•:t dotts esceivãe~. cont.innos ·o o11bhos do 
ju~t.iça, sognndo as exil(ll OCHts du servir,:o, 
touoB pt•ovidos na. Jo:·m:1 por rruo o cãv os tlt~S 
oul;r•:to ~ecçuu~ . » 

S:lo successiv:l.mcnte postas a votos e l'O· 
.i•>i (~das a~ seguintes emcnrl«s ao art. 5o: 

Do Sr. llerm:tno lTa~s l ncl ter: 
., ,\o a.rt.. 5"-Modifique-so O.S>im: us act.tlacs 

rscrhií.e,; dividirias pnlas duns varas pOl'<LUtu 
a~ quacs ~r!rrh•iío pri\•a. t.i va.men lo {o mais 
cumu est:l) . ,. 

Do Sr . Ct·uvcl!o C•walc:n.nti: 
O !!iih•. ~lo~·elr::n. J~l v~~ {11!1/(1. fJr- «Art. 5.• Substitua.- se pelo sogniotc: · . 

dem} l'Cqum· vortficru:a.o da yotaç:w. .Junto an juiz de cada S'-lccão, funccionará 
Procednndo-so 1 YOt'ifica.ção, reconhocc-sc •'um escrivão, a.provcitadus par a i :;.~o os 

ter shlo o a.t·t.l • a.pprova.t/.•) pur92 voto:;,con- actuaes, o servirã.o os continur1s e otnciaes 
tra. 14-to\<\l 106. ·• rlu justiça que fot•mn nccossa.r.os, todo;, p t•o

. Em seguitla 6 pJsto a votos o :lpprO\·ado o vi!los nrl. fó t·ma. tl<\ lei vigente » 
seguinte art. 2" , salvo a emenda : São sncccs;ivamenta postos a. volos o ap-

«Arc. 2.• Na sobred it:t sccçiio lw.vcr<i um provados os ~egtJintos arts. 6•, 7• c 8•, salvo 
,juiz fOdet•a l n um juiz subs~itnto, a :11xls com a., mncndas·: 
juris•licção em todo o Distri()tO. «Art. 6. • E' reorganiza.rla. u, Procut•a.tlor i::t 

§ l. • A competencia desses juized Hor:l. rc- da H.opublica. no Districto Federal, a qual 
gnl:\da especialmente pela8 kis o l'ogul ~~- se com norâ. de tres procuradores com as 
montos t'ela.tivos aos outro~ juizes úe mcçito. llenomina.çôes de l •. 2• e :1•, ficando cxtincto8 

§ 2.• No tocanto aos pt•uvinwntos do:;se~· o~ logares do l• c 2" adjuntos. 
cargos vigom.l'io as disposições da.s lois vi- Art. 7.ç O 1• proeuro,dor ftlOccional'<\ pe-
gonte~.» rant.e o j1.1iz da Ja socção; o 2• p;}ranto o da 
Po~ta a votos,é rejeitada a seguin te emenda 2• c o 3• p~r. 1nte a jastiça loctt.I. 

ao n.rt. 2''• di) Sr. G.m·m<~no Ib s>luchnr .: A1•t. 8.' Cont.imw.m em vigot• todas as 
. «Ao § 1• do n.rt. 2•, diga-se: - A campo- disposições rolativ<J.~ Ct Procuradori • u·• 

teoci(l. desso~ juizos será. t•egulada rq.ti~ne Republica no Distt•icto Fcdtlral, e~ccpto a 
matel'ia.s, c;tbeod; ao da pdmoir<~ ~ccçi.\.o o )J(J.do dorogad<1 na preson tc lei, sondo que a 
conhecimento de tudos os feitos em que for cobran<'a da divida activa e domais SOl'Y.IÇ,OS, 
a Uniã.o ou a. Fazenda N~tciona.l autora ott ré de que t rat a. o art . 4' do decreto n . 173 B, 
c ao da. segunda. dos outrJ:; foítós da. compe- de 10 de ~etembro de 181)3, serão tlistribuidos 
tencia. da justiça federal . com igualda..le entre o I • e 2• procuradores 

No crime caoorá ao da primeira o couhe- parn. Dil'Cctoria. do Contencioso. » 
. cim!)n~ dos procJssos da c<.~rnpctencia do S5o sucoo;ll!ivamento pvsta.s a votos o re· 
j,ury que esse prosi<lir(~ e ao d 11 segunda o jcit.ada.s <~s seguintes omond:J.S: 
dos processos du julgamento singuhw. » Do Sr. Cru volto Cavalc:mti, aos arts. 6• 

E' · rejeitada. a. cmend-. do Sr. Germano c 7• : 
Hasslochor suppl'iroi nllo o art. a·• do peo- «At•ts. 6• e 7• - Substítur~m·ao pelo se-
jecto. guiote : 

l~' post.o a· votos IJ a.pprov;~do o llOguiute Os serviços a car·go rlos 'tr·cs procm·adores 
art. ;j• : · scr-íio dii:itribuidos igunhnente polos tres. » 

«Art. :3.• N::t ~ecçiio om crea.da..o na quo Do Sr. Got•rnano Hn.sslochot·, aos at•t. l:)", 
actu:.lmente cxi~m os f e.itos il fl 111Hllr1uflr 7• c s• : 
naturez<\ seri'í.o processado.; mouiante <lisCri· «Substituam-~c os aets. 6• i • e .'3", a."sitn : 
buição.» HavtJrá dvtH procuradores soccionae~ c dous 

E' rejeita.cl<t a emenua suppl'OSSi va do Mjuntos, um pa1·a cada. um, com as douo· 
· art. 4". mina<;õcs de l" e 2•, servindo eiltcs pro-

. E' posto a votos o app~·cvado u soguinte cnr;1d.vrcs e sGus adjuntos perante o juiz 
art. 4°: · re~pectivo. ·· 
~Art. •L • Para os eft'eítos do :>o:tigo ante· Si\. o succossivamontt'l postos a votos o .ll.P· 

cedente Jlca crea.Jo o lagar do 1Hst!'ibuidor do p rov(J.dos os ar ts. 9, lO o 11 : 
· .loizo Federal, quo percebet•â. cmt~lumontos «At•t . 9." Ficam mantidos os dous logaro.g 

l:;ua.es a.o"'-'.lo sorventua.rio quo fun~iona. uo de >olicit.adm·cs da fazendt~ com designa.ç.\o 
Tribu :ai Civil e Criminal.~ du 1• o 2", . funccionando aqHello J,Jer(lnte o.s 
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juizes d:~. Ja o ~" .~oct·ões, c csto pm·:wte as 
justi~a.::; locao.; . 

Al'L. 10. Fi<'(l ta.mbcm mal1tiolo O Jogar nc 
cscrevenw tle procUJ'<vior d1~ Rt!Jllthllca, o 
qual SC!l'd~·á j ltO!I) ao [• C i!•• ]ll'Oo:Ul':.LLlOl'CI<. 

E' rojoit:J.da ·~ emenda suppre''·"íva elo 
art, ll O :LJIPI'OVtHlO O sogu~otc ; 

«Art. 11. Put·a. o~ rogare.-; de 1•. 2·• o 3• 
JHOCut•adcres SC!'ilo :Lprovcita.clos o~ ·act uacs 
procurado!', L" o .2• a1ljmJtv~, o p<Lra o~ lu
g-ares do solicitl:l.t l•Jre:J GS actna.os sm•veu-
tuarios. • . 

Silo succe~"ivamonto postos a voto~ o ap
p rov;o dos os al' tS. 12, !3 c 11 : 

~Art. . 12. l' ica. cre:tdo u logl\l' <In ~ulici
tatlur ci:L fa.zcllol:t N;wioua l para cxerco1' úS 
o.ctos dwscu olliciu pomnte 11 Snpr1•mu Tri
bunal Feder:. I, ~oba üit·cr;~·it'o tio procuraüot• 
geral da Ropublica. 

Art. t:l. Este funccionario será. nomeado 
:pato Minist.ro da. Fazenda., sub proposta. rlo 
prOCU!'ador geral , ca.bcndo-lhc os m~smo~ 
vencimento~ e vantagens do:;: quo set'vem 
perante os jui?.cs da~ be~~õos do Districto Fo· 
tloral. 

Par a.grapho un ico . N<l sua. fa.lta. ou impe
dimento o proi!tt ra!lor geral da. Rcpublica. 
nomeará q_ueru o substitua. 

Art. 14. Os vencimentos do.> func~ionarios 
tle q uc tra.üo a presente lei se rito os d<~ ta.
balla seguinte, senclo dous tnrç-os ordenado 
c um torço gratificação : 

J uize.'l das secções, cada um .. , • 16: ()()0$000 
Juizes sub~titutos, idem.. . . • . • K :000::\00U 
Prucut·adore~. itlmn . •..... ,... !):IJ00$000 
Solicitarlol'e$, idem............ 2:600,~000 
Escnov onte.. . .. .. .. . .. .. . .. .. • !: üOO.;;OOO 

Postt' a votos,ti rejoit<ld<~ õ.L seguiu tu em on
da do Sr. Gcrmauu Ha~~lochct·, ao a1·t. 14 : 

«Ao art. 14. Os mesmos vencimenws se-
1'50 pagos a todo~ os juizes secciun"es d:lS 
di versas secJ;õos ri:1 Repu blica.. >> 

Em seguiJa é posto a votas e :tpprovado 
.em :c~ discus~ão o seguinte ar t. 15: 

«Ro,·og:.tm-se as disposir,:õc~ em cuntl'<J,
rio.» 

Siio successi v:unento postes a votos e ap
!Jl'O\'atlos em 2• discussão os seg uintes arti
go3 do 

PRO.JECTO 

N. 122-lOO:J 

O Congresso Nacional decrt'lta: 
Art. l.• l.'' ica. o Poder Executivo a.utori-

7.ado a abrir ao Ministcrlo da Fazsn ,a o 
crt<dito ox &t·aordinario de 602: 704:i;6GO, p:~.ra 
a.tisfazm· a. Gtn~tio & Ta.-ora a impol·tancia 
<la indemnizacJw e da~ cu8tas que a Fazenrla 
f<~i coudorunaÂl:L a lhes pag(l.:r pot· seniuoça 

1lo SnpJ·omo Tr·i l ·nn:tl I<c,lr.•P;d ([c i rlc waio 
de l !J0:2 . 

Art. _2.·• Rcrog;wH c as ti.isposir;õtH em 
cuntrano. 

São sueccs,;i v:tmeuto pos~os <t votos o ap
pt'ol·ad o.~ em 2" d1se\1.~s<Lu os seg-uio to,; arti• 
gus Uo 

!'ltoJ~;cTO 

N. l ~3-lOrXl 

O Cong\\)ôso :\'.M;ional deercta: 
An. l.• Fie;, u Pu1ler Executivo <ntt.ot·i-

7.:,l•l•> ;t abl'i ;· ao \l in oSI,Cl'Ío tl'l. Guot-r:t o c 1·e
dtto uxtt•a.oi•tlina l'io de S:lr.l:'.j l:~ll P<~r'\ p:.
ga:ncnLo a. Lutz Hellu Ltsbu;t do ordcn't<lo 
.,e pt·or.~s~~r: u;t ca.<lei~·a de tvpugr:tplt ia <lo 
Lol~~g10 Mth Lar, no put·touu tlecut·ri,[ l} de li de 
raaw J c l~!J~ íL :H clr. mMço de l!IOO. 

Ar t. _·?. • Rerog<llll·W us di:l}JOSi•,1i3S om 
con tr:.u•1o. 

E' po~to a. votos e i1IJPl'ovado em :l" dis
cussão e on viado a Com missão ue ltc11:t.eção 
o sogtlinto 

l'Ro.mc·ro 
N. 16i)- l 002 

O Congresso Nacional U.ccreta: 

Art. 1. • Aos ofllciaos da ~rm;1da. que per
toncora.m ao extrncto Collegio N:1va.1 ou quo 
frequentaram o cul'SO de prepu.l'atot•ios an
ncxo á. E_scola. :\aval, com praç;1 d·o <Lspiran
tes, 8era. comJllltado, pam o efl'oi to u;t re-
1'-muu., esso tempo diJ ~Ul'v içu, desde lfl lt:l 
t u11ham ttdo ; ~pruvuttCLlllCH~Cl em >ao,; esta
beleci montc,s de ins•l'uceão milittu• . 

Al't • . 2 ." Rc~·ogalll·S~ "'~ dispÕ.>iÇÕC.'l um 
contrario. .. 

E' posto a. votos e <tpprovado em ;p dis
cus~uo o enviad9 il Commis>ão de l{cda.cção 
o segui nte 

l'RROJECTJ 

N . 16~ -1!)0~ 

O CC'n gressoN;~cionai resolve: 
Al'tigo unioo. Fica o Poder Executivo au

tol'iza tlo a. abr ir a.o Mioistol'io lia Fa.wnda o 
cr•erlito ele 4:48:..'$500, supplcmonl.a.r á. verba 
n. 1 O do a.rt .. 2::1 cl:t llli n. 834, <lo :;o r! e;.. 
zcmh1•o de l9(Jl, p~.ra. o :,1\HJno drl sc!stts n se
rões a CJ.IIO toem dti eitu os operal'.ios da Casa. 
da MoC'da. que, na confoJ'mhtado do art. lO 
do r,;gul~roeoto a.onexo ao decreto n . 5 . 536, 
de 31 de Janctro de 1!17-1, t rab;dha.ram altírn 
ch~ hor;t:; do cxpetlicut.c nu soi·vio,:o de l'Oce
bimonto dtU! no,·as 111tlCda~ de nielw l dtn·:tnto 
os wezes de janeiro o ~.bdl ult inws.' Jazendo 
as J!C~essa.rias uporayões o rcvoga.da.s a~ diS· 
p OSIÇOCS Blll CUUll'<Ll' lu, 



Cânara dos OepLtados - lmp-esso em 2210512015 11 .18- Página 19 de 27 

A:XNAES TJA CA!\JARA 

E' posto a >ot·.,g c :tppz·ova.do em' discussão O · Sr. Het~edla de Sá cumcça. 
unit:t~ o ]J;u•eccr u. 81, •In l 003, opina ntlo p e la di:>:cndo <JUC llto causou g r ande $1ll'Pl'eza. o 
tlonogaçã.o da. licon('a. ~oliciLaúa pelo Llr. p r o· d iscur S) úo SOll illustre COlllp:wheil•o do l>a n· 
cura<lot· :;cccíona l ill toJ•ino )?:\ra pz·ocessaJ' o cada, Sr . . Mello Maf.tos, com batcmlu ü Pl'O· 
Deputadu Fra.ni; i ~r..o Col'rêa Dutra, pAios cri- .jecto 01'11 deb;J.tc. 
mos doa arts. 169 11 171, com iJlnauoa com o I S. Bx ... com cx~raordinarir~ ha!)iliuadc, o 
ar t. 18, § 2", dG Codigo Pena l. pondo em jogo o:s r ue ursos <!o sou lncont~Js-

E' :l.llnunciuda. a. votaç.ão do projccto n . 55, ta.vcl ·t •1leoto, tendo em cunsidcração o f 1cto 
•lo 1002, que Jn<tnrla. gradua r no posto imme- ele se cl ir·igil' a. u•na. :t'>:>embléa. coj;L maioritt 
diatamonto supm•ior o o!Tic.í:.Ll do exercito a é constituída de !Ja.cha.reís, pt'O<:Ul'OU convor.· 
da arma<h q11e attingil· ao n . 1 da o.~cala., tm· ._. r1•Àostão crn umil. vcrdadeil'<~ que~t,ào do 
compt•chendido3 o:j rlas ci:tssos anncxa.~ ·(om cl.as~c. t irando dolla todo o pal'ttdo po~sivel: 
s~ d;scas.,ão). corno ~:<c o projccto vie~~c cst;J. beleccr uma. 

.Bm llO!-(uida. t ii.o succcssivamcntc posta::; a hinov<Lção odios<l con tt-a. us bacluLrci.<. 
;•otus o I'Cjaitadas as amcD!la.~ sob ns. 1, 2 o Ta l f\rcto, porém, nilo .se dá : o pl'O,jecto nií.o 
.lo. ~•>nst:tn1.o:J do 1 mpr·o~so sob n. 125, do ence!'l'<' ia nov<'~~o alguma na. logblução 
1001. _. Ps:ilicia.l·; o;uppl'i!Jlo a.ponu~ uma di~po~iQ<'io do 

:S:w SIIC• ~f;>Sivamuntc pusta$ a yotos c ap- a:ctu;~l t·egul;Lmunto, dtspo~içiio inutil u in
provada~;~ sagumtcs tlnonú;.L~. cuusmotos do ,~nvcniontu ctnllót•mo u or•a.dot· ,·a.i demons
imJH'c.~w u. l:!-.:5, de I~o:::, sob n. 4, do S1•. ~mr cop1 a '!ogica. conveniente do,: fa.c tos . 
'fhoma.z l!a.va!eaoii: \ t , 1 t d . · .. u · fl' • · • " 

« Considerando que o n. 1 pai·a promoçito . ' 11 -O~ < e 11_ 0 PU~Ci sa. c'~ nma1 quo llo\O 
por ostudos bojo deix:wâ de ~or a.ma.nhã., ~i o ~u_a.. ~~ten\·ao ollcmler· nem do leve -o~ 

.al,.um ou algun:> o!Hciacs mais anU"'o~ ti- bac!Htl~l~ . :. . . 
rat·em o ctll'$0, uo onde resulG:l'm graves ._:%nl !r mtu ~o toog~ •. ~ht e,; t;l o ,SI':. ~.cocr<J.l 
jnconvcnientns, p roponho quo sej a. eliminado 'i alll~ao, ~un t em a~~on to Jlost!1 Ca.-;a . 
do projecto acima. o paragl'apho unico. » S. Ex. nao m1z o anuo! de baclla.rel c n o 

SoiJ D. 5, d t\ Commissfw : emtanto deu grande prova do competeuc1U, 
(( Acur(,o;;cente-se : dc~empenhando, corno poucos. o elevado 

. At't. Ficrtm <lxtousivas aos offieia.es gl',\· cMgo ue chefe de policia. de8ta. Ca}Jital. 
du.aúos nos pos tos supel'iu:·os as vantagens Da. mn.;;ma. sorte, o Sr. Cor rôa. Dtih•a, t'11l1· 
eont1das na. resoluçii.u do ao do ou&ubro de bem ucgso collcga,. que tanto so distinguiu 
1819, tn~ra. a rcfol'ma. dos otrlciacs generael! em uma da:; nossas dclogacia.s auxiliare.~, 
g1'11dtudo~-. » exercendo cum maximo crHcrio e Jodepeu· 

Jr o projccto u. 55, do 1902, u~sim cmon· dencia a~ Cuae<;:õo~ policü•os, quo nii.o potlom 
dado, appr·ovado em 3a discus:;ão o unviado ucm devem constitui!' monopolio do uum 

. à UO!Uffii&lão · do Red;~cdio pa1•a rcdigil·o, cta.ssu prh'ílegiad<l. . 
. do aceordo com o venci J. . Nosta.s mosu1as condições está o Sr. Me:ra. 

Siio ~UCCCS$iYamcntc po3tos a. votos ll ap
provados em ~" dtscu.ssã& o.3 soguin l.o.i ar
tigo~ du 

l'UOJl>CTO 

N. 124-1903 

O Congrcs~o Nacional resolve : 
Art. 1°. Fic<l. consltlorado YáHdo pal' il. o 

olfcHo legal da promóçã.o o t empo tlccorrido 
de li de Jnu.r\'0 a 23 dejuubo de 1891, otn que 
o alfot•es do exercito Oly mpio de Abreu Liu1;~ 
üxercutl o cargo de nju.rla11tc do ordens do 
governad,or de S. P~ulo. 

A1·t. 2.• Revogam·s<J a~ tlisposi•;ões em 
contrario. 

O Sr. Presidente-E~tão tlmlils as 
votaçõe<~. 

Cou l i nua a 1" <liscus~fl.o do tn•ojecto n. 82 A, 
·. de HJO(J, rev ogando os n.~ . I o 2 do art. 13 do 

do Reguh.mcoto <!pprovado pelo docrett> 
11. 3.640, du 14 de u.bnl de 1900. 

Tem a pala. vi' a. o Sl'. Herodia. do Sã. 

Lim<~. 
E quan tos cxcmp!o3 o omdor não poderia 

apontar de vordadoira:; cinc!tdas commettl· 
d<>e pcloa bacbarois no c:vrcicio dn .. ~ funcçõcs 
do delcgad<? ? 

Ainda hoje a Camara. votou o parecer da. 
Commís3ão de Con~tituíçiio, Legislàção o .Jus
t iça, denegando a. licença. pa.ri\ o pt•ocesso do 
Sr CorrCla Dutra, tendo o rçspocti v v re1ator 
negado essa licença sob o t'undament.o d[l. irl
compctcneia do dolcgaclo que prosidiu no in-
quedto. . 

Hto IJI'OV!\ que os St•s. bacht\rcis ta.mbem 
orram. 

Admira-se o orador tio que até hoje n5.o te
nlla appa.T·ecido um projecto de'ier"miuando 
que ro seja.m elogivcls para. os .logares de 
Scoadol•os o Deputados os lnteh~cil! ern di
reito .. . 

LemlH'lL qneo parecer d<J. Commi~siio em· 
f<> ver do ~cu projecto ~ unanimB. O ltomern · 
deve recommendar.,-se pelas sutl.S qualidades 
cívica.~, pelo seu c:wa.ctcJ•, pela sua . intelli· 
gcncia. c competenci<l o jamais {>01' mqa. 
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C<Ll'to., que q uando muito constit ue uma pre· 
su mpçiio <lo sa het'. 

Vao envi:u· á Mesa um reqncl'i rnont•J pal'iL 
que o proj ccto volto ;l Commi~,ã.o dn Just.iç:1 
o conc!n indo podo aos Srs . baclnrci.; qne vu· 
tem p c\ Lo seu projccto. (J fltiro bem; m1.1i!o 
Ue?a- o OJ'Hrlrn· e GU.'»lJWi-m.entrul o .) 

O Sr. Pt•c!!>idente-Lcmhr•o :w no
bt•a Deput;tdo que, p.1!o Ro,gilll()n to, o pru· 
je<:to só púdc ser emon lado c rn 2·' d i~cu~>io . 

.. O Sr . Ileredln de Sil (Jlu(a. OJ'· 
tlvm)-,&:;r . Pre~idoni., , não vou ma.mb r pro
ll\'ÜJ.menlo umu. em :uda, mas um r•cquori
m euto para. que o projJoto YoHe ;i Cu111· 
miss.'Lo. 
. U11r Sn . D.r.rUTAoo ·- Par·a que fim 1 Para 
sct• emendado. 

Quer o dcleqa<lo ,lc intd t·:~ co1:Jiança úo 
clHJfe do pi.llidtt , que :.t e3to so .J,·. trvl:l !iúet'· 
th ün na e~col\n do~ :UIXilí:no.; n ju ;t i(ica. 
esse seu moll.o úe pon~at• com r·a·t.õo~ (lt: li i· 
roi t.o. 

No COl'l'~l' do rklJ:rto , o 01' \flO!' OllYi ll rere
r cnc i:LS a o Est túo que tem :~, ltOil l ':L üo t'C• 
pPcscnta.r , c foi nm:.> tli~~ razlles p<H' ')l!O l;n.m
b~m vniu n. l.t•ibunn. . Da fac to , orn s tt:t tc t·r:~ 
cptalctuc t• cidadão pode <tllix:tl' 110 oscl'ipl.ol'i<> 
:t placa. - du nHlui·~o. :ltl. l'og.t•lo ou en:..;cnlwi-
1'0 ; m.l~. si no c xcrcicio da pt•o lls:>ã.o se mos
trat• in opt~ c lgnol'.w l.e. vai p:tt':t c:ulcia, 
scj11 dout,-,t· ou i tnpeovi~a~b> diL noiGo Jl:tt':t t) 
t!i:~ . . 

lt··ftH'c quo no IUo Gra nde cl t> Sul !ta. 
ju l~o.~ rl o rlit·.Jito not;tvt~i~ c que nao são ro r
manos, como, por exe mplo; o s ,. . Augusto 
Fla k or, cuja:~ o~ras siiu co nhcchlas cm lodo 
Br·;lzil c nfw h;~ advogado t.lc Si!. li~,· quo niio 
as tcnh~ Dal! \Jibliothee<;.~ . 

O Slt . H~;RP.U!A DI~ SÃ - Os pr•eco:lcn l.t.::> 
sà<J innumeros o a. C'.a.ma.ra. todo.~ os 1lias 
adop l:t scmcllw.ntc alvi tre. 

Vr>m á MeSL, (\ lido, apoia.llo e !"JJsto 
j nn!ltam cnte em t! iscussão o seg uinte 

Dir. ;luc com a f<LCUilla.do da c~colh<t". o 
con- chof'e de pJlich~ seri:L obrig;do . <\ t:!r muito 

CS~l'upu l o nas nu:ncaçü:!:> e teria dn ir bnscat' 
qncm m ais cJmp ctonr.o foss.~. nut::.n,lo rtU<J 

UEQUERIMENTO totltts l.l.':l l[llcstõn:-; ,!J,;a.ppa mc.:ei arn , qmtnúo 
. . morli(tcadtt ;\ leg:staç.'\.o, que ai nd:~ ôraz; o 

Ri1q~uu,ru qn~ o_ pro,)ecto n .. 8~ ~·<lo 199:1. cheiro dos lcmpo~ C() loniae~. 
vol~o •L Lon~ :~• t~ 'ao de Constttm0ao, Legts- N;t•J conl\ .~ce em p:nt•.l algllma t!.o mnntlo 
la.çM c .lustrç:t. · doutot·cs •lolt•gado> rJo pc)liei:J.. E' pl'oli~~~.,> 

Sala: uas ~ssücs, 28 <11 julho de l 0 1J3.- ~ d~ c;Ll 't•cit·a, .<t.nD. o in.lividuo comoç:t nxcr· 
Jien:rltt~ de $a. cltõlndo-so p t· t.meno. 

· Critic~t Úil!;;envolvid:t mnnto a. situaçTLo da. 
O Sr.Germano Ilasslocher- l po: icitt do Rio tio Ja,n~:iri> ,u.s;ígna.lü.n rl' l'ac tos 

Vem susl.entar o projccto ern rliscus>ão pOl'·l quo denot:un p:nco 03~t·up ti lo c ncrthmna. 
que ?S~i . convencido de . so achar ello e m aptidão pJ.!'<I. oscMgos no~ i udi <riduo> que Oil 
.conútçocs .de ser approva.do. llela..'l razões lo· I exercem, c a'tl'thue t'tca fad os :t fa lta. do or-
gicus que militam em ~eu fcwor . gani z:.~ç-.5.0 convon icr1t~ . 

Ni'to jul.:ra. noce;s_\rí.> o 11iploma. sdnnWicn Analys'~ a. orga.n izaçiio IJOlicial rle Buenos ·-' 
de dit•oito,pa.t·a. o nxorcicio tio e:Lr ;..'l) do ddu-~ Arrc.~ . pat'•L ovidoucia do quo vo 1n oxpcn
gauo do p o!iei'1, funcçâo totl ::~. tlspcci;\1, •1no dondo , o mo~tm. quo no l tio ür;~n ,Jc •lo Sul 
domantlu. conhecírnnnLos do 11n!ra lltliU l'OZll; o policiamento pôde ~er cons irl3ra rlo nxom
sen lo os~llC í:.LI coohr.cer o tcrt·cno om quo j' !) la t•, sali e n ~anJo as p:u·t icularí•latl c~ e dis-
so tem tio operar . tt•ilruição do sc:viço . 
. No~:1 a incongrnonch no regulamento vi ·' Tet ·miu:~ llccl:mut .o que o chefe de pnlicia., 
gente, cxig.índo a qualidade tle diplom:tdo como U.clcga•lo d ' Govcrnv, dllve ter <I !ibor · · 
<!lU <li t•cilo pnea os rlclcgadus u r·i> :1nos o rl ís· da.•lo na escolha. dos seus auxiliam~, para 
pens:l.ndo·a. p lll'a os suburiJanos, como ,,o as bom dosomp~n ho d<~~ fuo•:ções d '' quo está 
funcC)õos nã.o lo;;sem as· mesm ~ s; o caso a inCEim~í.lo. (Jl u.itn lwm; nmHo lu;m. . ) 
cuntli•:ão ú1l sab~t· a scieneLt do di t·oito fu.,sc 
ind i~pcnsa.vü l ,opi nari:J. pelo alvilt•o dtl serom O St•. Pa•esidcntc --C<Jn tinúa a di;;-
submcttido; a. <:xa me os can,Jida ws . cuss1í.o (l 'aus•.t. ) SlniLJ h<t qunm quoir;.t uz~n· 

E' bacha.:'el om dí t•oito.o le n tnca!.lrcilr•.\Lico da paln.vt•::t .. . 
. de dire ito crimHH~I; cnt1·.:hn~o, ostá. convcn· . O SR. B ttiClO Fn.rJO--Po)~•o a p:t.b vra.. · 
·Cido do quo, si nomcatlo rlelPgadu,dal'ia. uma [ O Sn. P RBSIDENTE-Tom a pal:wra o no-
pcssima :wtot·iilndo. · ·, hm Duput!ldo. 
. A!'T'OSenta. f actos em abJno d:.t opinião, I 
quc .expcndo, do quo, par;•1n.e~ CMgos. (~ I'S·I· O S•· · B~:·icio Filho- Sr . Pr<'!si
IJOD}ial a pranca; e citu.'oxcmlllu~ do ht.tiH:as· . !lcn t :, n. minha. dernot·<~. nct t l'i lntll<l V<ti ~ee 
COI'JlU .< concerlidn~ em l·azfto 1lll Cl'l'Oil tle au- / por vottco t en1po . 
. t os de fbg t•antc , mand;L<I<.JS bvrat• pelos do· / V . . Ex . el)mpr oltonúe <iHO ni11gnol1\ maifl 
lngado3 b:wharoisem climiG<>. do quo cu t'iiCo.nltec~> a s11a. ine,nn pntmMi.1. 
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pal'a trala1• de as~nnllll08 clcsta n:~hll'tw.a. Hin G1':1ndo rlo Snl lrJgO dcpoi.,;, em nw.rçn 1!0 
(N•7t> fi"[IOittdO.< (1/?l'í(i!S.) 

Dovo ponuerar que ainda me w~lw intlc· 
ciso ; nãu sei o modo P•Jr tlllO mo doi·;~ pro· 
nundar nesta rnateria. 

O projacto foi impugn;~.do ; o pt•t>jncto l.1i 
uefendicto; vicru.m á tribumL notavcis na cs· 
JlCcialidade e só n[o veiu qualqu~r memut'o 
da Commi~sào. 

V. Ex. perguntou si nínguem mai~ pedia 
~ palavm, p(tl'<J, cocc!'l'ar o debate; olhei 
uc um lado c do antro a vct' :>csut·gi<\ algum 
membro da· Commíssão quo IIU:tn,memento 
elahoro1t o seu parecer sohre o pro,j !C to i1n· 
pwrnado. 

Niognem pediu a llalavt•a. 
Sú no momento Hm que dos l:tuio~ rlo 

. V. 1~:<. devia. ca.hir a phrasc-u. dist:u~~~o 
ostú. encerrada-fui quo mo lev<.~on l,oi, p11r1~ 
pedira qualquer rnelllbro lÜL Commi~s:h1, quu 
uuanilll(Jillente ol:J.borou o pa:·eeor 8uh1•o u 
projlicto, que venha. esclarecct· u humih{o 
Deputado, indicando-lhe como don1 vut,;U' 
nesGa emcrgencia. 
. Aqui fica o meu pedino, espero que a Corn· 
missii.O me a.ttenda, que venta uorondot• ~UI.\ 
obra, fortementG a.tacll.l:.t. 

Que falle a Commissão. que falle como d 
de costttmo. (M'uito vem.) 

Ningnem mais po1lindo a r'alaVl'a, ~~ cn
cel'rada a discussão a adiada a votu.ção. 

Vão a imprimir o.< seguintes 

Pll.O.JEGTOS 

lllf!'fll0 :lll!lO. 
N.'1o só ne>SC E~tado como no ele Sa.ma. 

C:ttll:•rina, pre~tou sm'viços, tumando p111'to 
no combato ferido cum os revoluciona.r ios 
no Rio Ararangmt, omboc.tdura do Rio 
Kegro. Em LO do março de lil04 foi com
mis~ionado no po; to de a lfere~ . tlc<tnrl.o ag
gt•eg<IÜO ao LI o lmt<\lh~o de intun Garia a que 
pe r·tem~ia.. 

ToJUou p:.trtll postel'iormontc no r econhe
ci.m::nto d", serra da Forquilha o no combate 
roritlo no passo da Fol'quilh:t, no Rio Pe!o
t<tS. Em junho de 18!.14 obto>·c lícenç[t do 
comrnu.ndante da. dtvisão do cencro p!lra 
tt•a t<Lrntmto de s:tu<lo . 

Por ordem do comma.ndo do 6° rlistrieto, 
Cu,i uddido om ,jnlho ao 2>• brttalhão, do qual 
fili dnsligado a 15 do mesmo 111er,, afitn de 
~~gnir para a divi~:io do norte. Em 18 de 
llt:trço de 1895 foi desligado do numero de 
ttddidos. 

gm urdem do dia llo exercito do 14 de 
fuvereiro do mesmo :wno foi publicaiio o de
creto de 3 de uJVembro do auno anterior, 
que o promoveu a.o pos~o de alferes pot· 
suniços pt•estatltis, sendo consi1erado ag· 
gro~:pdo ao t·eferiJo bata lhão por falta de 
VILga o nã.o apresentado. Só om ordem do 
fllu. rt:gimentai n. 88 t.lo mez de junho foi 
exalulllo tlo estado cflecti vo do batalhão por 
Lur f:Lllocido, a 26 de setembro de !89~, na 
vllla. de S. Luiz, conrorme commuoicaçã o 
do commandante do 6' districto milit.tr. 
A circumstaneiu. de constai' d<l fé de offic io 

N. !BI -=-l!J03 do referido officíal a~sJn~amcni;os até ma.io 
Abl·e o c1·edito necessa1·io para pagam.tmlo a dn 1895,quando elle f(tllecet'a atneriot'mente , 

D. Balbina li1a1·ia Neto da Costa, do meio c.~til. e~plicada em info t·mação do e.;ta.do
so7xlo a r,n~e tem direito como mtle do alferes maior• do exercito, p ela. razão rle csi.:lr o 25• 
<lo exercito José Neto Simões d;: Costa bi\t<~lhã.o, a que pertencia aq_uelle offidal, 

mui dist:1n'ie do ! 1°, dando-se assim grande 
(Vide projectos ns. 276, de '1901, do Senado. demora em S!Wel11 recehidas ns a lterações 

170 ' de 1902) occo l' l'idas. 
O projocto do Senado 11. 276, de 1901, pro· E~tando eUe na divisã o de nor~ll no Rio 

-videocía. sobre a abertura do cr~dito que for Gramlll do Sul, dut•an te as overa.ções q_uc hL 
:rooonhucido ncf.'essn,rio para. o pu,gamrmto <\ ~o olf<~ctuo.rum. deixou o s~u Callccímonto 
D. Balbina ~a.L'i<L Neto da CosGtl, do moia tle ser communica.do no tempo p reciso, sue· 
soldo a. quB tem dil'eito como m i'ie do :dl'm•.•s codendo quo por t~l motivo fo i promov ido 
do el:ercito Josó Ne to Simões dtl Costa, degde em nwcmbeo de 1804 . 
a data do fu.llecimento de;; te, conso(lUent.e a O Scna.do, tomando conhecimento d(l todos 
molestia.s adquiridas em c<~.mp,mba, ató hoje, o~ ducllmentos qtte llw foram apresentados 
e da.!ü em dea.nte . por D. Balbina Maria Netto du. Costa, ap· 
:Do ~cq_ucrimento e mais papois .da poti· provou o projuctu de lei, pelo qual é o Go

cronarta se ver1fic:t q nc o alfer.~s Sunuos úu, vcr·no autorizado a abrir o credito n~cessa.río 
Costa fa.llccou em 25 de setfllnbt•o d•j 1894 para. lhn pagar o m eio-soldo, a que tem di• .. 
em consequencia de molesthts a tqulrltl:~s n;; t•ei to, como mãe do alferes do e:xercitJ ,Tos(J 
oampJ.nha do Rio G1•a.nde do Sul. Tellllo Nct.to Simõe.s da Co:;ta, ([esd ~ :~ data do seu 
ass~n.tado IH'i\ça. vol nntal'iamcnto nm W 110 ft!lP.cimeuto. 26 de sctembi'O ele lb94, con· 
agosto de L888, uepJis d<: h:tv.•r· fl'll:.[UCnL:11lo swtuente a mole-tias adqui l'iolJ.s em cam prL-
durante algu m tempo a. Escoh Militar dcstu. nhtt, até hoje c da,hi em diante. · 
Capital, foi tl•ansfel'ido para a do Cea.r;l, da 1 Solicitadas as informações neccssarias ao 
llllltl foi rlesligado em 1893, parti ntlo pq.r~. o ~Hnistr·o da Fazenda sobr•e a. quantia devida 
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a D. H:Llbi U.L !lf:tria. Nnt to r.b C<Jst:\, foi l'C~-
. pond i•lo pelo officiu o. :m.rlc 14 uo IIOI'Illll lu·n 
úel902- . qut~lhcs assís tc ~ o di!•t:it•J :to 11\0io·Sul•lu 
na. importil. •õci<~ do -15:i;OIJO mnns:w~. na m:·m:t 
U.a. lei do a d.:J novemLt·u do 1827, ele tlct:o t•tlcl 
com a ta.bol' a nnnnxo. tlo tlecruto n . :J.!CJ :\, 
de l de novomlHo do LNDD, o c.le cunfut•midadCl 
l':>m o cliSllO~t.o na. ultimct pal'to clr> ~ )o do 
:1_:·;:, Ü' da ld JJ. 6J8, de 18 de agosi;o d[) 
lHo· •• 

Do.; pa.p::íis que acompanll:nn o pt•ojC\cto 
con$to. tMnlmm o t itl!lo Jo t!ividtl pc~;.>a•Jo 
pela Contad-JI'ia Gnral cl<L l;ucJ'l':L, oo c1ua l Sl) 
dech~raq ue O. lhlbina Ma.r la. Net to ela. Cost;t, 
mií.c du ta llocidil a,lliJros do 11° IJ:tt alhi\.o du 
inf;Lnt ar:a .J o~<í Netto Simões d:1 Custa, ci 
c :·O<Iot·a. d::t l~azenrl a. N<tciorFLI da qhanthl de 
508:)15'), pruvonicn t!l úo vencimcn• ::; <t t[l!O 
tom d it•oito o moimo u.ll'crcs, a contat· de l 
do n.go~to ~ 25 no slltemlwo tlc ! S~H, corno 
tudo ~c det:lat•;t, no me,;nw duc ttlllOilto. 

A' vista dcJ'expusto?, tontl•) em con.;iúnra. 
cão a just ificaçào t'eita por 1>. l:l:!lhin<t M;tri•t 
Netto U.aCos ta,o bem e~mrninauos todos os du
cttmento~ que acompanham o p rojec to,e tendo 
tamuorn om consille racão que compele á mes
ma scnho1'a. perceber meni~a.lmento a impor
ta.ncia. do 45$000,correspomlenta á mot:ule do 
so!ao, na forma d;t lei, é. a Commis;;ão de 
Ot•çamento de pa t'oc.n· rtue soja approvado o 
projectu de lei e nviado pelo Senado I•'edel'a.l . 

Sal a. das Commissões, em 28 de jul ho de 
1903- F!·ancísco Veign,pt•esid.ento.-Lau;·im/o 
Pilta.-Gale/Zo CanHrlhai, r elator. -Paula 
lll!lnos. - Cornelw da Fons~Jcr.t , - Anízio de 
Aúreu,-Fmncisco Sr<. - Urbano Sántos . -
Davill Campista. . 

N. 276-1901 

(Do Senado) 

N . 133- l!l0:3 

Jii;.-:n a (u;·ça 1HlU!L~ zuo·;(. o a'l.:erc:"citJ de 190-1 

A C0llllll i:>.<;iío úe 1h~ l ·inh: \ o Grwr ra, ~en.lo 
p1·e.>o1ltt: :1 propost:t rlo GoVtWilD, ~ubro u. 
qn<\l pt·oc;o.tlcu aos eonveninntus e"tl!llos . ,·em 
tÜ)$empc~t ll ~ll·:so do dcvot•quc lhe itlcumiJo tio 
aprcsc.mt:\1' :i i lnl ib 1lra~·ãu •h Camat•:t o pro
jcctu quo ll xa. :.t forca. n:tVtLl p<wa. o cxcrcicio 
tinancci ro 1le HJO L . 

A l'l'.lll • lll~<.: t qne 1lcsvcnda. :t verdade, a. 
tlesvnito uo inj11st itlcnrlo p "m:oncdoo que 
ma nth encolJrit· as lhlha.s c os vícios or·:;:.· 
nicos do.~ <~Pt>•Ll'Olhos destinados ti dolosa. na
c ion:d. s·Jh u fal~i~:Ü rno n pu~il•tnime t'un.ta
mcn to do que u.io convem oxpot· ;LO:> olhos do 
e~tl\1Dgniro :J.ttuoto o \'ig-il:lntc, :1 nO~StL clo
solit!lo:·a dniJili\l.lltlO. no que diz t•o,;poito ás 
insti~niçõr)S m ili ·a rcs, cssilo ft·C1.nctw~za. a. que 
Cftbcn~ ta.lvoz o qu.di licath·o du rutlo, mas 
rpl·.' n:in purlc sut• ~tcoima.•h po1· loviana,,tanto 
,;c impõe om CCll'i:ts o rietr.r•mi na,!as c i rcum· 
stancias, como um inillu~ivnl dever ue }lll.· 
t l'illtismo-elta guia rá. a Commissão na.:; li· 
gei rn.s coo8icleru.çõcs do quo fa r á. p rocoder o 
reL·r ido projoct.o llo fixação uo força.s . 

Esc1·e·rct· mais uma vez este logar· corn
mum:-sam for ç.a milit,wmente orga.nir.nd:~ , 
nfi.o ha _p:.tiz qt1e se maatonha om condições 
de prospet•i<lade o de paz <ltlradouras, porque 
a fraqneza u.guça a. cobiça •:Stranhll c em
presta vigor iis aven tLWLs con c1 uistadoms (lo 
cesu.rismo-escrcver istú, seria., com elfoito, 
sirnplcsmuri te h:tntll, qua.od;> todll mundo 
scmto, n(l. prt>pria eonsciencia, a. vm•dado de 
t;~os conceitos, si nií.o fôra. u ma imposiçã.o 
dicta.da. pela ob3crvação dos factos que nos 
impressionam e nol·OS inspira. E' quo a. 
indilfe t•ença. pelos seus cnnsectarios pl•aticos 
fu ct·ar que , ol)tre nó:;, apena.s so Ines dü. 
um va.lol' puramente a.bstmcto, sern appli· 
ca(:ão, portanto, ao Brazil e não pO<londo 
assim pl'l)((uúr• os benotlcos r u.;ultados que 

0 Congresso Ntlcional resolve: seria licito espel'M' do. mais clementlr pre· 
Al't . l,o O Governo abrirá, o credito quo visão do futuro . 

for necessar io para 0 pa.gamento a D. Bal- A Armada. Na l!ional, qne pôde, durante tflo 
bina Maria Neto ua costa do meio S~Jldu t!. largo>' annos, 111:1atm• <~ hegemonia. do BrozU 
quo tem direi&o, como mãe do ;Liferos úu no codinunte sul-americano, hoja, lJOl' u.ssim 
exare, to Jo3é Neto Simões da. Gosl.a., dCilde a. ,iízer, l'Cduzin:l cxcluvivamento a. seus qua.
datiL do fal!ecimérrto desLe, consoqubntc a {h'os, precisu. instantomeotl} de um coojuncto 
molostias adquiridas em campanha , até hoje, de me,lidas pro,Jria.s a tot·oat• possivul o seu 
c dahi em dea.nte. rcna.scimcnto, om ma ior ou menor numero 

Art . 2. • Revogam-se as dísposiçqes om de annos, das ruina.~ constr istadoras do pre-
contrarlo . sento· 

Não é quo, em r egra, faltam ao.> brill\a.ntcs 
Senado l''edoral, 8 de novembt•o lle l!).JJ.- ofllciaos da nos:m llltll'illlla !lo guorra. as 

U anoet de Quei1·os J!a!toso R ibeiro, Viõo -Pro qualilla•lcs o.~~onci:.l.OJs ao maeinheít•o, P t~trio
sidentG. - Jocrhim d'O . C<!Iundt~ . J• Sem•ot:.u•io. tismo, hr<IVUt'n. , in t::~ lliJ;ellc ia, amiH' ao mo• 
~Thumnz nelfl.w, servimlo do 2• S :CI'C&adu. , t ie1· , ucnl.mm tlo~'C-~ pt•edic:tJ os li.Jcs l'tl lttJ.; 
~Josd Dcmo.rdo de Jf,Jdeiros, SO!'viudu ele :Jo i sóme1lLe lho; l~dt;J. aquillo quo a.L!>oluta
Secr&t:.tdo. - Cteto Nunes, ser v in .o <lo 4° Se-\ monto c.lr:Ucs r1no c.lopoo1le. l llfdizmoote, c3ses 
crotario. , nobres csümulos de bem sm•vir á Patria.1 
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quebram-se ante a no.~-~:t pt•ovn!'bi:d rptiohr;"iu, 
no toc;tnte ás cous:t> Jlliiit:tr•o~s rio p:ti~. l'lll 
contr•tstc curn o. :~ :tt vitLt.fe f':JCilJHh ,LJ J11itl 
nos dão cloq ncn to., uxcmp:o,; a$ n u;iíc.,; tlo 
nosso IH'opt'io cuJrtillcnto. 

AS CO!Ill11iô~ÕGS em tC!''I'i.t C o SOl'l' iQ.J 1L 
bor1lo, nos ancoearlu!lrog, á ITI_ilig.,a dn 1'C· 
cut·sos p;w~ r movimcntaç\o, oscol:t~ PJ'a
ticas e m:tnubl':ts de oscru:.tdl'a, 1Liio uma 
feição de abatilllcn!.o e d:3s:tmino ao pessoa.! 

· uo ·esta•lo-m:üor, lombr-:tnrlo estas p:Lla· 
veas do cn.pitit•) de \fa.llcl'vy, a pL'opo.;ito 
da c.~quadra do sultlo: « Qu:1t1d 011 re
monte on cn.Iquc h Cor no ü'O l', on no t~ t•dc 
Jli1~ u longce dos CtiirassG; imposants, biün 
cntl'Otenud de pcintnl'C:, :Ll'mti~ de gt·o::; ca
non.~. pourv11s d'an úla.t-m~1jor nomh!'oux 
tlon~ on apOl'Çoit, I~IL llossuo Üe3·bo1··lages, I n ~' 
foz ~~-.\IHlll~Dmr:n L t•opa~;é~ do fnlis; co; LD:· 
t.imonts ~nmiJ!onl tlOV<JÍL' constítnot• nne for: 
co navt1Io illllJOl' i.anto. G(\ponJ.tLnt, quolq1wS 
bt•ick~, at•mtls dn 8i mplns o:ll'ooa.dr.s, Stlt'ainnt 
plu~ t•ouunt:Lblo~, c;u• scs loques do bcllo 
app:tt•oncc, ot d'un pl'iK de J'cVhlnt· si lllové, 
aont dcs cadavrc~ 1'1•app~s d'immobilitt\. 
Lour~ t•oscrvoir>t nHLIH)uont d'iluílll ct l0U1'! 
soutes do ch:tt•bon; la. l'ouille a peu i\ pau, 
rongtí cé d~tt'Llit lr•u:•.J clJ<w•lii!I'cs; lenrs 
oquipa.gos u'ont j:tnHJ.i.> vu l:t ha.nt.o mot' on 

· atrronté la t~:mpúl,c: jamais ils n'ont guiilê, 
da.ns dDs passn,; diflicilcs, lml énonncs rna.sso~ 
qui los por~cnt. Depuia Yingt an,q, los otil· 
cier~ do qna.r·t cnntcmplctH lo roêmc ho
rison, ouperbe, d'iiileu rs: d'um crit~, lo.;; 
perspectivas ontiul:m~o' de Kassim·Paehá, de 

. l'autro,lapointe vordoyanto llu VicuJt $él'[l.il. 
Et l'on cst tonté de somirll qu:tntl on le.> 

· :voit., sur leur mince pa.,serJile, scrutel' u'nn 
mil attentifce p~ysaga fa.milial'.» 

De resto,u.s mcdi,hts ue (!UC in:1is eu.rc6C o 
PodCi' Executivo, Canto que as inalniu na pt•o
posti1 em estudos, sob a liJ ;o ma t!e :~u toriz,tc.,iíe3, 

. 'mosll·arn atti :t cvidtHlCi<~ quão ur•;.rento se 
· torna a diifu:;ão, on autos 11. rcmodela.r;ã.o da 

instrucçã,Q profis~ional dala ;ws o!Ticiaos 
subaHel'nos do cot•po da Armad'l. o Ú.3 praças 
de pr•ct . 
· 0-utt·á necessidade que se impõa imperio
samente é dotar a unrinh:J. dos meios con
ducentes ~tO regular pl'Jeochimonto dc: sou~ 
claros o á i'ormadl:o do sua. reserva. O~ cun
tingentes que olfcrecom os t1·es system1.s em 
vigqr-do;volunt<J.t'Íilriv, do eng1j;;mento tJ rl:\S 
tra.nsferanei:ts da.i compz~nilia.~ tlc apl'endi· 

•. 'zes marinheiros-sobre sorJm insnflicieates 
em quantidctde e <Jll:tliJ.atlo, são admil•avcl

. mente insLUui,lo.> p[Lt't~ lH'orluzie a confLtsiio o 
a; a.narchia.,no 1·egimen do corpo de JUJ.rinhci-

. ros nacio 1Ht0~, · 
A ins~t·.pciio m11ritin.m cmu o ~ot·toio será., 

som duvhla, a. unica fonte cap ,z da fot'JJCilCt 
.o pes~oal idoneo nl)~essat'io <lO preenchi· 

1111111 t,11 1los r:lat'•J ~ a.lpt• l,n~ na:-1 fllnh·a~J lla· 
•JIWIIu ''lll'Jl''• Lol'tiiLI!tlo a.•J mP..>m•) tnmpo !:v; i l 
U Jl:tllll':ti, !\ 1'01'11\:Lr;Ü.II •l:t iJH\iS]ltJ I I ~:tVC[l'6• 
~':1'\',t, <l:t :\t':ll 1.!a, ,, L-'l'' l·" '·"· · a. l!. · tll. ~, 11 Al
ltJ•Jiatdii.l e :t llc.,p:lllh 1. IJit • omprcg;llll uutr-u 
mel.> diflbJ•ctrto ,J ,., i11sodpç1i.o m:u·Him:L obl'i
~F~tot~i ~, }lat·a. lJI1 .:>vct•ont 1ln pe~;o.:val a.;; rc.~po
dii':L~ c~ctua•lr:t~. lustituição que so con!'or
m:L por-feit Lll1Cn~e com u n o~so [liroito eoJJ
stitudonal: <<!1. irl<Ct' i p~ão marítima, segundo 
:1 opiuifw dc um ln·llhant,c oftLitl snperiol' 
1h marinha uadoua l, uã.o é, como B ~ pens:t, 
uma in~tituiçã.o vexatm•ia.; e ll a represen ta 
uma inr;tituiçã.o dó SLlhilo alc:\nco para. o 
püz, tanto pa.r:. o seu de~onvokimeuto 
mcre;tn til, eomo para a sua. defe~a o garn.n
tia. Em I'olaçã.o 110 Estado, a inscl'i pção ma
ril.imi1l'epr'( sontil. o P"Pol d:1' ins ~ituiçiio dn 
guJ.l'.l:l Jncional n o~ inscriptos marítimos 
scrao os l'uturog gu:trila.s n :\cion•tc~ do \Ultl'» 

l~olizmon to, a. t :Ll re~p:lito a C:1m:u•:1 já 
pruvid,•.nt~iou sabi:1monto, tendo onvt;üo p :1r:1 
o Scn:vlo :~ ro.~podiva pl'opo~ição, amhol'<L o 
docl'cto logislatiYo n. 478, do 9 do dezembro 
de L8:J7. :1rt. 1 o, n .• 6, ten 11a. cs ta.beleeido um 
ra~imen, jti po.~tu em pratie.t, qnc pódo ser
de n \gutnn v;wtagcm p:lrtt LI ttdministra~iio 
na.val, nus que itp<:nas deve ~e rvit· como 
ll•an~içli.o da situ:1çã.o ltCtll:IL. par.t <~ defini• 
tiva !la rofel'idam;;eripção marítimo.. 

Segundo Oi! nltimos documentos· olllciao~, 
a material' flnctua nte ela nossa marinha 
militu,r ooniita do 5i navios , dos quri.cs 
<Lpenas ~2, isto é, msnos de 50 •; ., sA àcha.m 
c~1' IJ Jm c.>t 1do, 30 em. coli ~et•to .; ou em mlio 
c~tado c 2 eíu construcção. Accr cscc quo 
á parta os u:timos alquirido3 pola. NaÇã.o; 
sobre o.3 rc~tlntes a.siiln se exprimiü a.lgure.~, 
nm tln3 n0s>os . m1ti' clist(nctos almiei1ntos : 
«Kt(tmiu~-se o mappa do. mat erial Jluctua.nto 
tia a.rmad<~., o vori fica.r-:>c ·ha. qae dos 51 n.~, 
vi o ; alli men!lio nad.Js, 80 • 1 o são o quo os 
frJ.ucJzcs tl}!nominil.m-Y.on -v,alem·s. .} 
0~, :1.r~onae!; d ,t Republica., llojo. reduzidos 

a tros, uni r :t!:nerite , nin la. assim, ·s!l 'acham 
em vct•da.deil'o cst ~tflo cl..l p~nuria, .do morló a 
se1' quasi impossi~·cl s ~LtL;fu,zo!·cm o fttn para 
quo f&am Cl'eallos, tal a. escassez do pessoal, · 
do mnchinn.s e até de r .. eramentas, do que se 
resentem as sccçõ~s techulcas. 

A Commissão nada mais di rá.:wbre o mll· 
teJ•i:J.l ll:~ armada, p8Pq ue ent onde sor lm.;;:. · 
tante p:tr<'t olrJcida.r a Cil.m:M';1 o flue· j1l ex· 
poz; tanto ma.:s quan to, senJo ~ marmha 
fnstítuida pa,ra fi.I.ZCl' a gucna. no mar, o!fen· 
si v a. õ.u dofensi vá , j;i mostrJa u ~itaaçao a in 
quo s J acham os n1vlo~ da. ft•vta, ioskJt· 
montas os~enci:\cs pai'J. essa cspeoio . de 
guen\t, a..~sim como a dos !lstabolocimento~ 
destinados ti sua const L'UC\-ão, consel'Vll.ção o 
rcpaPaqão, 
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ms ~.h i, em ligeiPos traç,?s, a perspectiva. § 4.• De 1!00 foguista.~ contractadtJS ; 
CJI!U o!lerccc o nos,;o ong~tn;ulol' poclc.· mariti- § 5.• De I 500 aprcntlizc.; m ;H·inlwiros ; 
TlW, l'lll<>g ·.do hojP- para um Jo,ar sccund,~rio )\ 6. o D~ 500 praças do cm·p0 de infa,nbt·ia. 
c !Jtmsi lnunilha.ntc,quantio •m1'conf'l'onto com tlc marinh:t. 
o tia on~r:r> llitÇiJOS tl.a lJPOJll'iit Antcl'ica do Art. ;2.• Em tempo rlc gnn t't',t :t fo Pça na · 
Sn_l. gu,t,l"l•hnto, :t sittt:Lçiiu gcogl'apllic:t llu 1 vai se comporá do pt!SSO;tl qnc fu l' nect•sso.t•io. 
JIY,IZ, :1, l.ttlti!UHS:t cx ton~;'i·J de ~Clt lH~oNl, <I~ ArG. 3." ,\s J)l'at,;.ts c c•x·pr.t•:as •tue se t'o
l'IQIWil~~ que o Ct> l lHIH~t·ciu püo o1n m:;vi· engaju.t•otn por t1·c; hnnus, pe lo mnnos. torão 
mfl~I~J no tnat•o •~s Pl'U}JI'ias com•Gnicn~ias dirGito :l impovta.nci;t em dinheiro das poç~~ 
pn)I~tcas do rcglmCJ_~_ lc•lei'il.l.ivo '!UO a. Consti· de f~tt•tlu.nwnto, gt•atui&:11nnnto tlis t r ibu icM 
tuiçn.o cot:~U..Q'l'<>, s:~o ütcétH'E>S que deveriam a.os rccl'lltas. 
:tctuar pt·epondm•n.ntomente sobt•e o ospirito Art. '1. 0 Rcvog:1.m-so a>< clisposi<,,ü<~s em 
d:\r[IIC!lcs (JIIO teern a rnsponsn.hilida•lc do Po- contt•aril). · 
dct• Publico, de modo a ctu'at'·So 8t'~ría.mon_t.o S;~la. <b.> Cc~mmi~sõos, 28 •lo julllO (]O l\103. 
de um ;>.~sum1•to quo P?P su:1 naturez:~ .n:w -J. Snnn:s NdDa , JH'nsirlc•n tc.-l.'al'los ( •,. 
n,rlmt~t.c (tcl~ngas o ~ dn~mm·. C?m <lilet'gt:L o valca~tli, t•d:cl.u1•. -Sottres dus 8n 11 lus .-O/í~ai· 
firmez~. Ul?:t "~ltuaç:~o tao crtt1cn. qno cl10g:t ru. Valtwt,ro. 
:t const1 tUlr um pCJt'tgo perm:tneute a peslt1' 
sobre a. nus la existoncia PJlitica. 

A Commissão de Mill'intm o Gi.tet'J'a, toudo 
chu.ma.d~, · p(J!a. f'ór•uu1 por que o fez, a. nt
tllnç.io d:• Cali'w.t·a pam a Ar·mada. Na.ciona!, 
cujas noces.~ülaU.es são znui:.a~ c osscnci&Gs, 
S~UtO·.~O rlesvbrigada. do SOil princip ·.1 uCYCl', 
nfl~t(~ cunjunctura, l'es~ando - llw fundamentar 
o p!'ojccl.o coru quo pot'á. termo ao pro~cnte 
JKU'CCeJ'. 

~iio l:tll;tntlo n.'l.~ au tol'iza.çõos poúhlas pelo 
O&vm· o o o q 110 co ns ~<>.tn doa q_ua tro par a.· 
gl'•1.Ph1JS do art. :3• (h pi'OJiosta, a~ quacs. 

. onv .. [ ven:lo meilidas tlo cat•actor porm:wonto 
a Commis.>:"io prop'üc, do accordo aliâs com o 
art. !3,2 p:n·agr:tpho nnicv do ileg imcnto, 
illlO sejam J!u;;taca.Jll\s p:wa con~t.iluil•cm pr.J
'jec~o sop:1;·a.do, nã.o fil.!lantio nestas a.utori· 
zaçõcs, pequenas sõ.o u.s c1ncudas feitas á 
rcJerida p t•oposta. . 
- A primeit'a , é offerccitb v.o § 5• do n.rt. lo, 
clovanlo <lo .950 a. 1.5JO, o numerJ úus 

. a.prendi'l.eH marinheiros , uma vez que se de~· 
tac:1 a. rli ~posiçio que r .:<luz u n inmcntn a 
5. os cHeoLt s oxbbntcs M "tto.lmcntc, cujo 
ú~t.:J.do completo é de 1.500 mnnorcs. 
. A ·s~gunda c ultima. omcnJa·1 é simples· 
monto d.l redacç.ão o subst\Lue, no :trt. 4• rb 
proposta a. p :tlavl'a- en~aja ·om..:..p()li1-ro~ 
erigajarem,-vlsto como somente d.s praças 
.e <lx·prar;J.s que se !'oeng~j:nn, IU armada, é 
qli} compete a. impo••t<J.ncia de que trata a 
.disposição. 

Eis o projecto : 
O Congt·esso N'acional d11cret11 
At•t. l. • A força no.va!, no exercido de 

1904 , constarà : 
§ ·t >~·DoJ officiaeg dJ corpo d;t armada. e 

das c lii.s~cs n.nMxas coostau ';~s <los ra>p~cti-
. vos q tl<trlros ; · 

~ 2.• Do 90, no m:~xi1no, aspirantes ~f 
·guardas-mttrin ba. ; 

§ 3 . • De 4 ,000 p·l'aças tlo coPpo de mari
·ntieims n:tcionaes. ·ínclu~ i v c 118 p.wa a c<im
p:tn h ia d(• M:ttto Gro.>so ; 

vol. m 

PROPOSTA 

Srs. Membt•os do Congi'OS.'l<l Nacional -
Tenho a hom•a de s1tbmet ter :í. vossa :l.Jll'O· 
ciac,ão a.s seguintes ba~cs p;tr<t a lei cl.o lixit
tlão da for~·a rmvat para n u.nno dn llJ04: 

Art. !. • .A força naval no oxol'Cicio \lo 
1904 constará; · 
~ l. o Dos oiJicia.•~s rio corpo 1l a armada o 

da,s elas~es annnxas, constantes dos resp~· 
c ti rus qn .dw:~; 

§ 2.• Do UO, no maximo, aspirant'o~ a. 
gnar,la.s-mnrin h a. ; 

~ 3.• De 4.000 praças do cot·po do m:tr i · 
nhei1·os m;cionao.~. illclusive ll8para a. coin" 
panlll:t. de Mn.tto-Gros;o; 

§ 4, • Do \lO O foguistas contl'<1.ctados; 
§ 5. o Do 950 uprondize~ mari nheiros; 
§ ô.o DJ 501 praç.1s do cot'N d_o infanhwia. 

de mm•i~th:l. . · 
Art. 2.• Em tempo do guet•t•a, a forç:1 

nu.vn.l so comp·orã do pcsso:tl <tuc fm· nccefi• 
sario. 

Art. 3.• Fica o Guverno 111ltorizn.do: 
fi 1." A l'iJduzir ils Escola~ de Aprendizes 

MarinheiL·os :1 cinco, llcsenvolvont.!o o ensino 
elemcntu e profissional, de modo que i>llas ' 
po3S:1m abn,stecer as companli ias de ospo- · 
cia!·!daúcs do corpo de marinh.okos naeion;!es ; ' 

§ 2." A r evot• os regulamentos do Corpo 
de Marinhcü·os, Nacionacs, da..~ Escolas de " 
Aprendizes Marinhcieos e do Cor po de Iafc-
riorcs da Armttda; · 

§ 3.• A crear e rcgulamcntat· ·as seguiu· 
tes escolas prolh~iona.e,;, cor<•endo a despeza. 
por cont:t das compJtentes vcrb:ts orç.amon· 
tarw.s· 

1. 0 Bscoh Pratica. do Artilharia para 
os scgundos-tcnantes·. (l ur. j t1 ton bam con
cl uido o tempo de cmb~trque. e ]Jal'~ as . 
pruç1s que estiverem habilitadas á. matrv.· 
cuia· 

2. o' Escola. de Foguistas, p:w:t · suppri" ;:: 
monto das· rospcctivas compn.n h ias ; 
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3. o g~cola do Tinwncíros, Sonrlarlorcs· e 
Si).mllo le\l'O~ ; 

§ 4. 0 A l'(lYtH' o rcgulaii!Cllt.rJ ua l.:Scola. 
Pratica. de Tm•p(l<los; toroantlo-rL olJrign.toria 
para os segundus-tonr::otes quo j:t tivor·orn S:t· 
1isfeíto o requisito do cmba.I·que, 

Art. 4, • As praças o cx·pra~a; que se cn
gãjarcm por tres :wnos, pelo menos,t.er:l.o rli· 
reito á impúrt:wcia em r.linhcil-o das pm;as 
de fardamento gréLLuitil.mcn~e diotribuidas 
aos rect•u tas . 

Art. 5.• Revogam-se as uisposiçõ~.s crn 
contrario, 

Rio de JaneiL·o, l/2 lle m:üo de 1903-
p,·anctsco de Patda Rod1"igue.~ Alves, 

N. l:l.'l- HJO:i 
PaJ·cce1· sobre cmr<ndas af{ti'Ccidas na 2~ dis· 

cuss,ro do p1·ojocto n. :!;)7, 1lc JOO:J, dec!a
?'ando que .f!O.':iaJ"tTo da J J"cm tpâa postr.{l a 
COil'te.~pnudenci<! e a.< «l~c·~islcts» rios Insti
tutos !Tíslul'icos e Gcographicos rio Bm;;;.:t, 

·do i'arti, Cea1·d, !Jallia, S. l'1111l0, Pol'and e 
Santa C<ttlw1'ina e 'los Institutos Al·cli.colo
gi c os de Ala,rtoas e l'enwmb~c:o 

(Vide projeclo n. 72, de 1901) 

F.~U:\'DA~ A QU" SI·: ltfo:l.'l·:ltf1 O I'AlU:Gf•:J: SUPRA 

Accr·o.<ccnto-,;o -Sr)cir~d:\11<• elo Gllog-l'aphi:.~ 
<l o Rio <l<.l .T:Lueil'ú c I.igtL Na\-ttl. 

SaL• das sc$sõcs, D de ou&ubro tio 1002,
Ndson ric Vasconcellos.-Ca l"los de Novae.<. 

Acrresccnle·sc, depois dtts pala.vrM-ln;ri. 
tu tos m·cheoJogico : !lo Ala.g6<LS c Pcrn<.IIU· 
ouco, o SBguinte: c d:t Sor.ieclitde Buhiana. de 
A!-!l'icultul';l (l3!J.hía), Uniiio Ag-1·icola do Ser
gipn (SePgipc), SociedtLilc de Agri_c ~ltura 
Atugoantt (Alagóas), Socierla.do Auxt l t~do~tt 
de: Agricultur:1 (Pern:unhnco), e Assoctaçao 
Agt•icola P:~uli~ti1 (S. Pttulo). 

Sala d•S so3sõcs, O da outubPo d~ 190.2.
lgnacio Tost!t.-Etpidio Fi_qt~eir-erlo.-Epami
nondas Gl'itCi"(ldO .-m·~. il'io Corttinho. -(;us· 
!a~o Go!loy.-/'aula Ramos.-Sílva Mtwiz.
J. A, Neiv<~. 

Ao a.rt. 1°-Acei•e;mento-so: e da. Ravi.~ta 
da Sociedade de Mediai na o Cil'urgia do Rio 
de Janeiro e dii. Sociedi\de de Geo;ir..tphia du 
Rio de Janeiro. 

Sala. du.s sessões, 9 de outubro de !902.
Cl!l·lcs de No'1Jae3. 

N. 237-1900 

A Commíssão de Orçamento d.esta Cama.ra. 
deu, etn 1901, parecer !ilvm•avel ao projecto 
que concede franquia postal~ corPo•pondon
cia c ás revista,s rlos institLLtos histuricus ·e 
geogmplücos de uiversosEstaJos. O Congt·e~so Naclonal resol ve: 

Od mesmus mot,vos a.con~cllHJ.rn a appro- Art. 1 o. Gozarão da. franquia posbl a cor· 
vação das emendas que ar11pliam aqm~llc resp0n,loncia e as R~vistas dos 1nstit 11 tos Hi~-
favur á. Socbdade de Geographia do Rio de toricJS e Geogra;phlcOS do Bra.zü, do Para, 
Janeiro, Liga Naval, S 'ci0la.de B;!ltiana do do ("eo.r<l , d" B<tltia., de s. Paula, do P o.ra.n â. 
Agricultura.. União Agricola. de Sergipe, e de Sa.nta. Cath11rinn., e dos Institutos Ar· 
Sociedade d!l Agricultura Alngoa.na., Socie· cheologicos de Ala.gôas e do P e rnambuco . 
da.de Auxilirul.ora de Agricultura. de Pemam- Art. 2 •• Revo:ra.m-se as. disposições em con-
buco, Associação Agrieola PauUsta,Sociedade -
de Medicina. e Cirul'gia do Rio de Janeiro e .traria. 
Sociedade de Gcographia. Sala. das sessões, 29 de novembro de 1900. 

Tanto mais necessa.rio sB torn(l. deteP- -Josà Boiterw.- Li<i:: Gua.lb3r-to.-F. To
minar, precisamente, na lei as corres:pon- lentino. 
dencias a. que se pretenda-fazer essa concessão,. 
quanto ao Governo não compete conceder à 
quem quer que se,ja iseuçlio de ta:xn.s legae~; 
e o abuso que nesse sentido se pra.tic<1va. foi 
termin<1ntemente conuernnt>do pela. seguinte 
disposição do art. 2•, § 2•, h lei n. 8!3, de 
23 da dezembro rle 1901: 

«Da isenoii.o de taxas postaes não gosar<í 
coi·respundencia alguma a. que eõse ravol.' não 
tenlia sido cooc~dido cxpressa.mente em .lei, 
fioando desde já. l'evoga. las todas as conces
sões· feitas fóra dessa t'Cgra. » 

Sala das commissõc~. 2S de julho ele lü03. 
Fr-a.nc· sco Vei_qa, p•·esidonte.-Pat</a Ramo:;. 
-Francisco Sd, rel"tor. -U;·bano Santos.
Laur:nd(J Pitta.- GorHelio da Fonseca.
Ani.;io de Abre~&.-Da»id Campista. 

. N. 134-1903 

b6!e;·mina qtte nenhum agente do Co!'>'eio 
perc6be1·à v encime>1to am>twl in(e1·ior a 
480$000, com pa,·ecer da Commisscro de 
Orçamento -

(V ido p~ojeek> n. 2i7, de 190~) 

DividBm-se em qua tro classes os agentes 
de Coueio da Repu bEca . Para os d:1 qullot' ta 
cla.ssB estabelece o regulamento em vigor 
vilncitnantos vat•ía-veis <lc ISO.:;; a. 480$. E' 
llquc!le limite mínimo que o.pl'Ojecto n. 2!7, 
de !902,. pretende elBvar até coincidir cc.m 
o ma.\imo,ig u,Liando os vencimentos do todos 
os agentes da. infima. c,>tegoria.. 
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AllSSÃO P.M 28 nl\ .JULHO m: i!JO;J Ui 

_R' evlilcnte a. m~sqninh,~!. da. l'amunel'a
r,a? flx•tth a c:;scs f'lwcion:u•i,>.~. \ 'ii" pc>l'~ 
Hlr•_to_nlla o rccr·ul:anHm~o •lt: pc·~~ •ai cnm 
:~ptllhws osp~c1ars p:u·;1 n rh~'~nip'~llilO dll 
taml':1 que llwo é incrtmloi,[:L, l·:~t.:1 ni11J" 
a~et!ita, na. mú1• p:trto llu~ ea~us, Mllitu 
C'!_llliJ 11111 .sacl'illcin a qur.J ~'' irn/'ÍÍ'!III o~ qUI' 
llrW rln_so.Jam 1'(!1' a ~II:J localir :u!" pl'iv:ula 
dos IHmos de Cl!lllmunic:Lção po~t:d. 

Assim, sem nog~l' o principio ,Ie,just.ica :ür
~uluta om que so l!!spim ti modid:L J1t'opo~;h, 
e, t;llltreütot<J, a. Com111i~são , .c Ul'Ç<tmcnto 
olmgada a det::!r-se ante a con,;i<l<J:·açã.J o L
pita~ do augmcnto J.c do,;poz.L quo olla 
tra.rm. 

Das 2.736 agcachs ex:stento3 no torritorio 
dtL Republic~, ~ogundo a 1.abella approvada 
para o bwnn1o do l!J02· 190:{, pet•toncom ;t 4a 
clitssel?.003; e dosta~ perc8bC!ll vcndmcntus 
infer~o;·t•s a 4808 não monos de 1. 805, 
Quast todas as ct•eadu.s posterwrmento en
tt•am nos't.e ulUaw numero. 

O projecto elevaria, p:.>r!.ttnto, os venci
mentos d.e quasi 1.rc~ tJUartus do nnmcl'o 
total do agc1Jtes. RcsuH;~r·ht dahi. •Josdt' 
logo, um <Wgmonto de dospozu, não infet·iol' a 
400:000$000. 

Or<t, o sBrviço poshl jtL traz não pequeno 
onus _ao thesour.> publico, A dospcz:t tem 
oresctdo. de anuo ptLra anno, se::, eltw:tvã.o 
corre.>pandente da ronda. O orçu.monta do 
a.ctual exerci cio cleva.·se a lO. 7:10:830$. 
papd, c 102:498$630, ouro. Houve sob1·o o 
do ~"ercicio aotct"ior um accroscimo de pouco 
ma ts do 400:000$ pela Ol'.)ação de novas ela~· 
scs do empregados c1u() substituira.m aos sup
plentes de pr~ticantcs e carteiros. 

Quando o paiz mal convalesco da a~"uda. 
crise financeira., n~o é prud()nte decr~tar, 
em _annos_suooeS.>tVOs, em um só serviço 
publico, tao avultadas elev:J.ções de des
peza. 

Não desconhecemos rtuo na tabella de cla.ss i
ficação de ugencln.s ora em vigor , a directo
ria dos Correios Pl'opoz e o Governo D ppro
vou a r educção dos já. mingnadns venct
mentos de considoravel numer0 do agentes 
da 4• classe, 

Essa ta.bella., porém, tem de ser refor 
mada, ainda este anno, para o pl'Oximo bien
nio. Se!á. entã.o o momento :uado do cor
rigir as injustiças commettída.s; d(}vcn(lo es
perar·se qu e seja obseevado o § 2• do art 34.5 
do regulamento de !• de fover .dro do 18913, 
que dispõa o seguinte: « ~:m r r!g t'a , nenhu m 
agente do 4a cl .sse percebet'<í men s de :iOO$ 
a.nauaes, desde que a. ronda annual d~ a"'en
oia a~tinja á quanüa despendida com o ~seu 
custow. 

A 11;·a.t h·u. tloRto p1•ccflHo sr~r)V ÍI '(l., poJ' t; rn~ 
•tn;wto. p:u:a _:l t tunnar o lllal tpw o p:·ujoc to 
Pl'11t:t1t'il ~'Jtnmar. ;;em t!':tzcr· o ;;r ando on 1t.~ 
'lllé este <lOI.el'lllinaJ'Li., 

~~ 11111 wn;t. PHfol'J}HL ;-; y,..;t.~nn~tth~a du snP ri~o, 
rmn nnco~~~~~:~dn t! ~'l !_l·:tllll·'llt,e l'<'l'll ll hPc bla, 
llll'liliJI' !JI II[OI'ill) CIJl'l'li(lr·,;l•, )JIJl" frHldi1l:tS lt i\.1'• 
IIIIJ11lCil~. :t ptt!llt! U LJII\l'll;; d<J!'oiLuS 1[1!0 IIIJ[!O 
iu.H.tl;~ltiiOilLe sa notarn. 

As r:v.üus do opplt'Lunirlarl c indicad:ts le· 
v:un a eonnnl.~.-iio ~~ não :teou~ellHU' quo s cj <J. 
O jJl'OJOCto <tppl'OVado, 

Sai;L das commls~Õ()S, i'S de julliu de !003, 
- F1-a11ci~co Ve!rJa, pro.;i<lcnt.u. - Fnr.ncísco 
.'~td , rola,liot~. - Om·-ndio ri'" F'on:;eca.. .- Ul'lulno 
Sa•ilos .- Lmn·intlo l'Ula .- l 'at<i" Jlamos.
Gale cio Cm·~t>lhd.- .'l1i i~ iu de A IJreu .-Davíd 
Co.mpisla. 

N. 217- 1902 

O Congrm:so Nacional tlocen ta : 
Art,- 1.<> ~eqhum n.gr.ntc !lo Corroiu pr>r

ccl)(l!':t vancunont~ a nnn:d m!criur ;t '1 11<\tt·o
cent.o> o uitOII't<L mil 1·éís . 

At·t. 2. o Fica o Govomo a.uto1•iz:t,lo n. 
ell~ctuar as opcz·açõcs de ct·edi w nocu~s~r ia.~ 
P<Lra o cumlll'imeuto desta loi. 

At•t. 3 . o 1\evogam-so as disposiçõos em 
contrario . 

. Sala tlJs s9ssões, d~ s~.tcmbl'O de !902; 
Damounie>· Gndof'r•edo ,- /,eo •·w/, J.'i!ho.- An· 
tonio Zachm·ias, - Bueno de /'aiva .- Jose 
Bernanles. - St,tvador· Felic io.-Ca I'! os OUoni, 

PareCei' snb>·e a emenda (lJlrMenlarla 12(l 3 ° 
d ;scuss<To do pr~jecto n , 154, ele 1902 , que 
l !tt(01··:.za o J>mler E xectllivo a m od ificai' cl 

clauwla 38" do decreto n , 3 . 812, 1/e 17 de 
Ot<t t!bro rle 1900, ,·elal ioo d co11cessiio feita 
c:f Co;np(mh ia Fe1'1'ea -e Fl!1viat do Tocantins 
e A•·agu"ya, ccssionoria d1t Est1·ada de Ferro 
de Alcobata 4 p,·aia da Rainha 

Ao projecto da. Commissão do Obras Pu
blicas, modificando uma ·clausula do con
tracto colelm.Ldo pelo Govc~ruo Fede ral com 
a. Companhia. ~'errca. o FLuVi i.Ll do Tucan t. ine 
c A t•<tl:·u ·Y<t , a.pt·cwntou o 8r . Doput,lllo Bri
ciu Filho Ulll<l. cmcnrl a po.ra. se crca.r m a is 
nm lugar dH tLeal, pa.g-o pel a. Unifio . 

A' ('ommjssão de Orçamen to não p:1re c o 
qne ess:t emontla deva ~er approv<t ia. P elo 
decreto n. :~. Sl:Z, de 17 de on tubro de !900, 
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r>'»-
~: 
~\: j;~ osf.ú. estabelecida a fiSil:J.liZtiÇiío dos se1r
. v iços a 1~argo da.qnelh~ cmprczt~, Slmuo im-

post:l a csh a oln•i)!aç:ão rio eontrilm ir , pa r•a 
cn~ leal -a, c.om a CJilOt:~ nnmull <lc 15: 000.~. 
J:<:s~a i m po1·b~ncia ba.sta 110 IIm pnr:t que ~~ · 
dostin:L. Ha.zà,J n:i.o J;a, p.Jis, J)ar<t tpU! SJ 
sobrccarr•eguc o Thcso u1'o l"edt! •al com tllll 
onu• qatl 1em •idn ~ompm impo~t,, as cm
prma.s conccs;;ion tl'ill.~ do f:tvot'"s 1lo Puüer 
P ublico . 

Sal11 d:ts Commis~iio~. :!S do julho do. !9.•:J. 
i''l' flllCÍScn \'P.i[jl/ 1 p ;·cs!tliJntO . -J'rallc::sco S,i, 
1'-ll ator. -Pau.la /{am M .- I ..au,•in rln Peita .
COJ·ndi o da Pcm.s,;ct!.-UI'I1ano ,s,>nlos.- Gr<
z,;,;o Carv,tlhat. - lJm>itl Ctm1Jiistc&. - ;\ni.•io 
de A/Jret•. 

l~'memla a qu.e se J'e(c1·c o j lr.tr cce J• sr.<pn! 

Soja. creado mais ttm lo)!:tr cio fb:c:Ll, paga 
pcb Uin:i.o, o com o.s vor•cimcn to~ men8:to,; 
tln !"iJ0$000. 

S:•I;L tl 11-~ Sl\..'iSÕO~. IG clc j ulho dtl 1903.-
R I'icio Fi lho. · 

.l!cHsa[JWt ct que se 1'e(e1·e o par ecer supm 

Srs . Memhro~ •lo Congr.:s::o Nu.cional
No l';llo.tOI'io elo IRfY.J lJOOi ll o i\liois torio da 
F:~ I.Ont lu. :t oxtincç:io cl:t Alfand<!giL do M:~· 
c:tho, at tcorlcrHlo ao ftLct.o dn ~lW <JÚasí torl1t a 
r·ond<L an•ecarlad:L pot• uq uolla l'l1part içito :\b· 
~ tn•vid~ pci:J. re>poc~i V<t llc:<pr z:L, 

O Congresso Nacional duix,)ll do sa.Usfa.zor 
cnilio UljiiOlln pJilido, o po>toríormente n<'
nhutna. pr·ovi<lcncia se ,Jtgnou t omar a r o· 
spcitu, embor·a fosse o asw mpto ropr.tido nos 
d llnta.is rclatot•ios do mesmo ministerio. 

. ~;,...,a. io:>istcncia. rio G.Jvcr no om pedir a 
cxlittcção d i.l Alfandcg<l un MacaM justific<~.
se po l'foito.mcnte pelo confronto ontro a ren
y,a. pot• oll:t a rmca.liada o a rlespcz,'L r ealizada. 
eom a sua. marmtonção, c agora, ma.i8 do 
·.;;.uG nunca., plllo con ~ta.nt1 ('.ocr oscimonto da. 
stü r onda. 

Cm·Lo de que vo~ dignei5 toma~· nt\ dev ida. 
eonsUm·~cã.o o que om exponho, ospet•o seja 
adophda a pt•oviileocin. podic.la. que attcmll; 
p :Jl' completo, o inwro~o publico. 

Rio <lu .Janei ro, 11 do junho ue 1903, 15• <la. 
&UIIfJUC " Al(im,f ,•ffr! ,f c: Júat.'ldll!, n o EMmlo Ropublica . 

tfll Rio 1/c .Ttlll i!ci'· '; 

A (lx1;inr.,·:io ila. Alf:tndcga 1lo M:tc:.thtl, pc
!tld tL no8 u]I.ÍIJIOS t•olatorios aprcsontn.dos pelo 
Minist;·u da. Fazenda ao SI' . Pt·o~identc da 
R(\pttblica, ~~ pol' e~tu, .POl i\ pri1nc.i;•a vm., so · 
ll1Jtada do c ..,ngt•cs,;o Nacion:tl em mensagem 
j].e l i ilo col'rcn\e, c a Commissi\o de Orça" 
~cntQ; aUcn.1endo qnc, confor mo expõ3 a 
rooocioiuJ.J:t meils..'l.g-om, tH[uella rcp \rtiç."io 
fiscal , quo em IS!:nJ j:L qua.~i ah~orvia a r.!s]le· 

.. c tiv:t J'cnda com :t ll(tspoza da s11a. lÜaJHI· 
.t eoçí\o. longe 1le melh()t'a.l' uo C•Jniliçü !l.l antes 

f~ . ' as· van aggrava,11i.lo, v i~~o ~~~· constante o 
f·-.. '{lecrcscimento de sua. rocei ta, intei:·amonLc 
{._.\·do n.r.cm·do cmn o. pensamento elo fhJVOI'no. !1 
.' : .. d.é ·p'\rocnl" tJliO soja .supprimitla a l'Ofot•ida 
· ·a:Jra.ndcga, l)Ol' a.~.-lim convir ao.> iil.tel'e>ses 

publicos, c C.'lpcra.ndo merecer •~ approvaÇii.o 
. d ~ C:\mar:t, s.ubmetw ·ti. sn..t. consideração o 
Sng1ti ntn 

}•' tt o\1\CISCG m1 P AULA RODRlOUllS Ar.VES, 

O St•. P•·e81de nte ~ Esgotad:w, as 
m:tto!'las 11:~. ordom do dia, clesigoo para. 
u.ma.nhi a s~guinte ordem do d ia: 

VotllÇ:Í.O do prPjC!lt o n. 82 A. ue 1903, ro
vogando o:; os. I o 2 do art. 13 do regula~ 
mcnto a,prorovalto p:!lo ilearato n. 3 .640, de 
!4 (h} :~br il do 1900 (I" discussão) ; 

2" d i scu ~sãJ do projoc to n. 43, de 1903, 
d r~cl'm inando quo nii.o ~ejt~. applicado ti.Os 
terr enos ou proprios mumcl p::~es que r esal
t:~rom 11'0 ~obra ou excessos os a.liuhamentos 
d!l rún~ . ;~.veoidas, prao;-~ts , e tc. , ·O disposi
tivv do ar~ . 15, § s~. lcttra a, · (Ld ci n. 85, 
do 20 t!c s.:terllb;;o d.e 1892, com pat•cecr e 
substitutt1·o · da. Commi~sã.o dt~ Çonstituição, 
Logislaçío e Justiça. ; · 

2" discusilãu do proj<~cto. n . 28 A, de 1900, 
PRO.n~cro itoola.rando abolida.; na.~ repa.rtiçõo.s fedcra.es 

·· n.s tlisti ncc.~ões entro oniprega.d o~· dQ quadro c 
r; O Co ngreSso Nacional decreta : jórn;l.leit•os, o dando outr as providencias~ cOin 
~i ''" Ar&. L " Ficacx tinct:\ a Alrandega. de ~h- o pwccer t.l:lil Commi~sõe.~ de 01·ça.monto e 
·'· : çaM, n o Es \:\do do Rio de J~noi 1·o , Cons Lituiçüo, Legislação c Ju stiça. ;· 
·' Ar t .. 2.". Ficam revogadas as disposiçõe.l . 2• d iscussão do p i·ojecto n . 191, de ! 902, 

'· ·· .. em çontrc\rio . . nntoriza.ndo o Poder l!:xccutivo a. conceder, 
;· ' · .. ·Sala. das _Commissõcl, 28 ({O j u lho t!e IOGa. i CIISO não hnj • inconveniente p.Lt'a o sorviço 
~~· . .Fhmcisco 1T~i[f<! , pr~sitlentc c robto1'. - Ga- m!litar, ao alfcrr~ Panlioo Julio de Almeida 
•' .. : 1eiío ·C<u·~,,l/wl . - P 11·11h' R amf)s . - Dat>id C..>ni- Nul'O, tlons :lllllo~ 1lc liccnca, com , ·encimao
:'. pi.~ta .-flrancisc•o St!.-Anüio de .r1hJ'CII.- te.~. p:~ra il• 1\. Ktü·opa ·construir c expet•i
.· - ·U1·bano Sm1los.-001'71ef.i o cl<t Fonscru. , mon•.m• ú. s ua eust;L o app:trolho do ·sua. in-
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l'tmç.ão denominado- Locomo.<;ão :wl'<~a- pul' \iini~l.er i , <l tt .rusi.i .~<\ n :\'e:1•>Cio., lntcJ· i•, J'<:~ , 
moi o do <'.Zas; :Lppt·u,w.!u pot· decl'du n. :3. ~no , tl•) I ·ri c jt\ · 

11 \\ ÍI'O tio l!J;IJ. • 26 discus~ão tio proj:•cto n. Js.-;, <In 1 D:J ~. 
alterando o l'odigo dt·s iu.,ti tntu:; olli<li>Les do Lc,·.,n la-"' :~ ~c~'li" :i~ :; 1tu•·:1-< ·~ 2:1 mi· 
ensi no supol'iOl' n sccnmlal'lo. o!epentlontes tf,, nu_r.o~ ob1 tlll'•l · ~-

AC-rA DE 29 D'E JULHO DE 1903 

Ao meio-ui<L pt'lll~ '<l< ~-~- · <.i. cham:ul11. <L ctuu 
t·o~pomlolm·o.; :St':i. Olil·oit•.l, l'ig-JWiJ'o,(v, .J111io 
do Mello, Alllll<.'ill' Ouimat'il.lls, Thumu1. C:~
valcan ti, l<'t•tJJoi'icv llut•ges, Et•ulit'ill Cmrti
nho, lll'ido l•'ilhu, .loã.o Vioir:1, Angolo Now, 
Art•oxtJla' 0<~1\'iW, l•'oli~hollo I•'I'Olt'!l , lltiil'iw 
Vianna, ROlll'igun~ ~~~Ldanh:l,, Marcolino 
Muttt'I.L, l!:l'il!o Coelho, Fidolb Alv\1.;, Silva 
Castro, Laut•intlu Phta, llouriquc JlOJ•gc~ . 
<JruvoHo Cavalcanti, IJucno do Pa iva., Ga· 
millo Soares l?tlho,. Subi no Bat•roso, Ma.nocl 
J;'ulgont•io , Noguoit•a, Lfmlolphu Caet;J.uo, 
Galcã.o Carvalhal, Mo1·eit•a d.a. silva, . lc~uinu 
Cm·do!io, Burna.r.!o uc Campos, Ft·v nciocu tto
moil•o, Casl.a Junior·, Fm·nautlo P t•e»tea, 
Ama.l'a.l Ccsa.r, Miranda Cha.ves, Canúitlo 
RodJ'igues, Carlos Ca V<tlca.oti, Paula. lta.mus, 

·Domingos M:J.scarcnhas e Homem do Car-
valho . (40) 

Dcix<~m 1lo comp:ucccr c~m ctms:1 llarn 
cipa.da. os Srs. Paula Guinwràes; Thomaz 
·Acoioly, Joaquim Píre,;, Wanúorloy de Mcn· 
donça, Eugenio Tourinho, 'S;i Pcixolo, lby· 
mundo Ncry, Arthut• Lomul!, Cal'!os ue No
vaes, Antonio B<1stos,. Jos<l J<;uzebto, Urbano 
Santo~. Luiz Domingues, Rollriglil'~ Forna.n
·dos, Gltcdelha };fourão, Dhs Vio~I·a, João 
Gayoso, Juiio Lopes, Pcroi r:• ltoi3, S c•iJ.rcs 
NctVtL, Abdun Mihlfi()Z, Curn~:lio da Funsecil., 
&taclo Coimbr<t,. V:!pidio Figueiredo, Pcuro 

. Pernambuco, 11<~.ymundo do Mirtll)da, Jovi-

. niano de Cunillllo, Domingos Ou.imarãe~. 
Leovigildo Fílgueira.l, Nei-va., TLs\,a, Milton, 
Felix Gaspar , Satyro Dias, V~rgne de Abreu,
Augusto úe Fr~itas, Pia t o DaMas, TolmiLino 

·dos Santos, Ptu unl1os Montenegro, Bonli1l'CO 
···Horta, Beliilirlo de Souza,·· Bezi.i.rnlli, Pereira 
··- Lima, Pa.ulino de Sollza, Francisco Veiga, 

João Luiz, Leonel Filho, Adalberto Férraz, 
Carvalho Bril.io, Arthut• Torres, g(tuarJo 
Pimentei,Olcgar·io Maciel, Hodolpho. Pa.-ix:ã.o, 

'.Yalois de Cast ro, Paulino CarlO$, Azevedo 
)\{arques, Rodolpho Miranda, Candido do 

:\ ht•cu, Ft' tLIIC i~co 'l'ultmtiuo, !1:~ 1·hosrt LiHl:L, 
:'I:<LVier olo Vallu, Yiotot•iuo i\ lontdnt. Cas.>ilt
ll>J uu Nit~·ii!Hlntu, VnSJ'Iit.,ia.ll•J ·<lu A IIJ I I<lHO~
quo o AlfrcdrJ \'arelli, , 

1•: sem Ciltl,;;4 os St·~. l~n •ias i\-l<l.l' tins,Anrulio 
:\mt•l-illl, llr~~;Lunah tle Oliveira., l'<L$-~ns tlc 
Mir~totlil, R~g-e1·io do Mtra núa, l tH.Lio do l.Srl~· 
zi l, CIJI·i; Lino Cruz, ltaym tlllclo AI'Lhur, Anizio 
ue Ahrou, J:czcrr il l•'otnonello, Vi r;;ilitJ Bri
~:ntlo, Llmncisco ~a. lWuarüu ::iludar t, ScJI'gio 
S:tl.>,ya, Uun<,\;l.LO Souto, Tava1·cs do Ly1·:L, 
Eluy de Sour.:\, Fonseca c ~ il V:t, Paula() SH
va., Wil.lfl' i: tlo Le;u, Trlnthrlc, Teixllit'a tio S:i., 
Allimso Ct>StiL, {\:lso de ;:i<mza, Josó Ma.t•col-"' 
lino , Pcroil'a de Ly1'<1, ~-blaquia.s Gonçalves, 
Esmm·ald ino Bandeil·~, Moreil•:.l ;\lvc;,Al·thur 
Ol'lallllu, Epitruinondas Grucindi>, Euw bio de 
,\ ndrado, ltod .-igues Doria,Oiivcil'a. Va!ladã.o, 
CU.S LI'O Rehello, Rc>dl'igncs Lirna, Jo.:dmll'dq·_ 
HamP~, · ~or0Í1'll. Uomo.~. .To~ll Mon_jMúim, 
Galllioo r:oro to, llorrdia. ele_ S<1,CorriJ<t !Jutt·a., 
Mclio Mat tos, Augusto de Vasconcellos, Slt 
FJ•circ, Arnorico d .1 Albut!UIJN! UC, João Ba.

_ptista., O~lvão Baptista, Lout•cnc;o Bapüsta., 
Julio Sa.mos, Mauricio do Abreu, e:.u·Jos Tei· 
JWira Brandã-o, VirJato Mascm·onh<t.'l,Estevu.m 
t.obo, Bernardo Monr.eiro, José l:!onifaCio, 
Gast-ão da Cuulu.,Ribcit·o Junquoira, .-\stolpho _ 
Dutra., Penido l"ilho, llavid Campista, 1<'1'<\n·. -
cisco Horna.· ·di no, Autora Bolelho, Carueit-o 
de Rezeodo, ,l()ão Luiz Alvo~, ilOl'HMdeg tle 
Faria, Antonio ZC~cluu·ia.-;, Lamounicl' Goclo
frcdo, Henrique Salles, Calogcra.s, Carlos - ~ 
Otwoi, ·w cnccsláo lJra.z, Padua Rezende, Do
miogues do Caü ru, Rebouças de Car-valho, 
ArnolphoJ\zoverlo.Ferrelni Ht•aga, .Jo,;ó Lobo, 
Leite de Souzll, Francisco 1\-Jal~a., Alvaro de _ 
CaJ.•va.Iho, Het•meno;;ildo de Moraes J.ó'ilho, _ ·· 
Joaquim TeiXeir-a J:lrandão, J3ul'nardo An
tonio, Co&b NetLo, Aquino Rii)C;it•o,Benedictq 
do Souzu., Lindolpho Son<', L:J,meuh~ Lins; 
AbJou Bapti;ta, .Eiyseu Guilherme, Soo.res 
dos Santos, Juvena.I Mul!er, :Mar \.J.I l':scoba.r-1<~ 
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AN~AES DA CA~fii.HA 

Germttno lias.>lnchor, Angr-I<J Pínhciro,.ramcs I 2• discussão <iD projecto n. 8 A, de lD90, 
Darcy, Uiogu l•'ot•tuuu. e c,~mpo.~ Ctn•&lm·. <.lcelat'ilnúo <Iboliúls na~ rcp:u·kões federaetl 

. . • _ as dis&incc:õns eni.L'ü c mpr e gailos tio quadrl) o 
O Sr. P••es••l~nte-Rc;pondcr;~,m .i•JJ•nai:JÜ'""• c •l:w.\•J olltt·a~ pl'oviJ.cncia,s, 

tl cltam:L<la. ap:m:ts '10 ::it''. D~ ptüadus. com 0 pa~•,;c ·.r tias Commissth:s do O!'i;a.rncnto 
Hujc não lm s~ssio. o Conslitu:çao, Logís lar:ã.o c Jus tiça; 
Designo pn.1•a. <Lmanhi a. mesma. Ol'licm dú 2' ilisJtHsiio do JH'<Jj lcto n. !DI , de l!l02, 

db, do hoje, isto é: aut<.ll'izando o Puder Execut ivo a conce.ler, 
Votil.ç?io rio projcCtJ n, 8~ A, rJo HJO:I, re· caso nito haj:t inconveniente para. o S:Jl' viço 

vog~nd:) os n;. t c .? ll·'J 111'~. t:l do regula· mllita1·, ao atfet·os P~mlio o Julio uo Altncidu. 
. m::mto .:~pprov<ttlu pelo decrilr.o n. ~.S411, de ~uro duus annos rlc licença, com vcnoimcn-

14 1lc abX'il de l!IOU 11• disctt;si\o); tog, P"-l'tt it· á lluropt constru ir o cxpel'i-
2" lli.~CIIS~fio tlo Jlro.~j)eto Il. 4::. de 1\IO:l, de- mcnt;1t' ;,.sua cust:t o appa.tdh.J de snu, in

tormin;\ndo que ni1.0 seja applica<lo ao' &c•r- Yençiio dellolllilliiUO- Locomo,·ão a.er ca por 
ronos ou pr•opl'ios munici[Jac.-; q11c ro~ulta- meio do azas; 
rem de sobl'~~s ou excos~us so!Jr·e o8 alinha.· 2·• uiscu~sãG do peojeoto n. !88. do 1902, 
mcntos de l'Ui.LS, avenirl:tS, }ll'<LÇ\l.S, etc., u .áltJJt'~ndo o Codigo dos I11Stitu tos Of!lciaes d e 
disposi r. ivo do u.rt. l?i, § 8', Jett1·a a, da loi ,Ensino Suporwr e Secuouario, dcpenuentes 
n. 85, de ~O do :;otombt'•J ll~ l8D~, com p:~re· il<J Minht.eriv d<L JustlçJ. e Negocias Iuto
C.I~' 2 ~ub~t~tuLi~o LltL Uommi~~5.u (ÜJ Con~ti·ll'io~os, <,tppr•ov:~ 'lo tor decreto n . 3.890, de 1 

· turçau, LcgHittçau e .Justt<ta; de Jancu·o uo 1001. 

W SESSÃO EM 30 DE J'C'tHO DE 1903 

Pres1dcncía dos Srs. P(wra (;rtimaJ·rres ( Presidcnle), .Julio de lllello (2• Yice-pre~idente) e 
Pa.ut,t GJtitnaríiGs (P1·csi<lenle) 

Ao meio-dia. proolldo-so â ch:.tmadtt, ~t quo 
respondem os Srs. Pau!a (ltÜmarãe,;,Ale Jl<!al' 
Guimarãe~, Thomaz Accioly, Jo;tquim Pirlls, 
Eligeniu Tourinho , Aurelic A.morim. Rolri· 
g-ues Fcrntwiles, H:.~ymunJ.o Arr.lwr, Anizlo 
de Abreu, FL'a.ncis·~o Sá, E,lui1tdo Studa.ro, 
Gonçalo Soutú, Fons~ca o Sil Y<t, Tel:teir:J. do 
Sá., l<:l•mirio Coutinho, Celso d.e S .. mza., Briciu 
li'ilb.o, JJão Vieir:1., Malaquias Oonç •.l ves, 
Moreira Alvos, Julio de Mello, Angelo Neto, 
Anoxell<LS Galvão, l totí ·igucs Dori[l, l<'c
liskllo Frcil'O, Oliveit•a. V:dladi'í.o, Bulcão 
, ,."if;tnna.,Vergnc de .A.b.rcu,c'\ugu::;to d'.} F.L·uít:...s, 

· Para.nhus Munoenegro, Rodrigues Sa.ldanua, 
Marcolino M•mt•a., Me llo Mattos, f<:r.ico Coe
lho, Fide!is Alve~. Loueeoç~ Baptista., Lau· 
rimlo Pitta, Henrique Hurges, Crt.tv-ello 0<.~.
valcu.nti, Oli\'eL·a ~'iguelr~~o, Virio>to ~I<~os
o·uerrlla..~. l~stcvâo L obo, Bct•na.rclo n!ontetro, 

,José tlonifacio, ,Jol"w Luiz, Gastiío da Cunha, 
,Ribeiro Junquoira, Astolpl!D Dutl'a, Peoido 
Jhlho, Da vitl Campista , An tltero Botelho, 

Cat>ncü·o de Rezencle, Buen o de Pai va, João 
Luiz Al vo5, Berow lles de Faria, Antonio Za
cba.ria.s, Hen rique Sltlles, Cauüllo Soares Fi
lllo, C .. tl'los Ottuni, Sabino Bitrroso, Manoel 
Futgancio, Nogueira , Lindolpho · Caetano, 
vVenccsláo Braz, Pa.d.ua llezonue, Galeão 
Ca1·va!h:1l, Mol'cit·a. da Silva, l•'rancisco Ro
meiro, RebOUI)a:l de Ca.rval!Ío, Cost a. Juni01·, 
Arnolpho do Azevedo, Feroan•Io Prestes, 
Amaral Cesa.r, Miranda Chaves, Pau lino Car
los, Ga.ndido Rodl'lgues, Hermenegildó de 
l\Iorans l<'illlo. .Joaqu im Teixeil'a Bra.ndão, 
B:)l'Jl<ll'do Antonio, Uu.rlos Cavalca.nti, Fmn· 
cisco Tolentino, P<Lula Ra mos , AbJun Ba.plis
ta, Elyseu Guilhel·me, Juvenal Miller, G-3r
mttll , II:tsslochet•, Ju.mes Dal'cy, Yespasi .. no 
de AlbuiJ.u rque, Dioga For•uoa. e Homem 
dll Garvu.llw. 

A b:c-se a se.>s5.o. 

E' lilla. e post:l. em discussiio '' aota. da ses
são de 28 do coi•rentc. 
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SESS?í.o E~\1 ;J() Dll JULHO l!E 1 n03 4 15 

O SL·, I .. ~Htla HanJ.o" (')-Sr•. Pr•c- A <lttr•ilmiçfi.•J f[llC o Putkr Exrcnt iv•> hnjo 
si<lenl.c, poL' motivo de molesUu. tenho dei· ícn1 •_lt~ chi8,Jile<H' u~ g-nnet•os tio !J.eil de•::
x<tdo tle cump:tt·ecOl' :J. al;,:itlll<l:; .l<Ls se;séillS tla l'io,-a,:ào eu JI<S ;~i p<ll'.t u Pu<Llr Lori>l:1tivo. 
Ca.mat·a.. :\tt\ ltl>je nii:o otrvi levan t:u--~e Yoz <.dgur::<t 

Não me Mh<W<\ prOdCitl.e, poda.nto,qu:•:rtlo \nrprina.ndu tle inco11;.;bí ~~~~iu 1l:d " llli de lS\1~ e 
ent.r·on em thb'l.le o peojed<l ilv moa ilitt<tt•o Tll)lt\ 0 pu1[ol' cuntp!l.nn 1.c, ; ~l .(~ hoje.,~ ,J,:da l·un 
a1nigo, Se. Serzo l(i1LJ CUi'l't~a, , OI'g-,·tniz·tnrlo ineOil~~itnciuuaJ. :\ c.~nc ; wx\,v lug ica, , l in~,;a da 
<t mttrinlw, ll10l'eanto na<:ion<J.l, o nao ouvi 0 t'::.1•.ion;ll ti , port,anr,o, 'lUJ 0 )J I'ujeeto que 
o discurso proferillo pelo illusl.t•e l'Cpt'c-o , .. t ii'C ;L lwut•;1 dn >Wblllutl.or ;i. consid :!l':<\:ã'J tl:t 
tanta de P<'rnumlmco, O·Sr. Alfonso Co~ta.. CMn:Lt'a 0 a11 n0 p:t~,;; 1!lo, ;;ul;scd pto pot• 51J 

Si o ti_,'cS;c ouvido, ·tcr-me-ltia aprussadu. DCJH/1, : ~·1"-'• •i pcrl'cihmentc constitu~ional. 
<1. rectifk;,u· algun.> d3 seus puntus, qoantlo (ili•vf<tll<.s.) 
S. Ex .. se rciu:•iu ao peujc,c&o qu <; tiii<J a O qttO ~c poJerá dizer co 11 tr;t o pl'ujcc!.o ú 
honra de apreseotar a con~úl,! l':J<::·,o tbt G;.L- quG é 11 m ,1r,wn t,:1dn :t<); pl'irwiJ1io.; da e!Jimic:1; 
mal'i1, u anno pa~sn.du, rolaüYo :l c:tbt;l.ag<~ll1 mas nem osto ,~,·gtlltl~IJÍ<> t~; i ür voc;O<lu :.ttê 
nacioo;tl. hujo r1om ninguom ainda ~e <Ül'<Weu,. d izot• 

Venho hoje fazm· essas rc,:tiftcações pn.r•• que o~ gencros inc!!ü.lo,.JI > mcu lJL'ujecto não 
que constem dos Amw<'S. sito de l~Lcil !lntoL·iol·aç.ií.J . 

Sr. Prosidonto, o pl'ojoet,! olicll'ccid> :í. Apenas lttn or:;ii·J •lo puulicidatlo desta 
consideração d<\ Cam:.r:t, o <.tnnu pé~ssa.\lo, é G:~pil.:~l. tlll<LIItlu o a.nn•J p<L--;,;;L,lo ap,·oson tei o 
concebido ·nu~ seguintes "ermos: lll'ojcclü, üeci:LL'llll q '"l nii.u ~a!Jia como Q 

«o cvogre~,u Na.ciun;1l l'u.wh•o; A!'t. 1 ,o nr't'll' p:1di:t ser "'j[)~idomdo genct\J tlu l'acil 
São considerados produetiJS agL'ÍCtJ!a..~ n !';~l;t•ís 'l·tm·ium•: '0 • 
de fu,cil d.c~~ríorv<;iit) para gus:~l·om uo favor l'••is IJ< ~ IIl. n.<st: mu . .;mo o t•g-ii u 1!1: pulJ!ici
dc gue trata 0 n. 4 do art. ·1" tlu. loi !\. lZ:.J, tlitdc. 11it;·• dii\~tl••.poi,;, con~m·anrlo o Grn·m·no 
de J1 de uoyomhro de 189~. os seguintes: pu · adiar a. s:ddtla ,..,, um pa.quntc U<) Uoytl, 
assuctw, farinha., xa.r-quc, fumu, at•roz, Cl!Íj:'to. pat·a. ~ot•viJ• a intct•essc~ tl<: lllOiiliJt·os . ~o C'Oil
millw, manteiga. banb.a, producr,us sui 11os, gL'l'~su, d1.~"o qno u.;sc <t•liamnnto tinlia. d;ulo 

· t • Ju .. :u• à d•·ttH'ioraçií.o de duu$ can·agameHtos 
se~l, fl'UC as o legumes. _·\l't. 2, Rovug:un-se uo"x;tt't[IIO <!xpoi•tatlos pot• dua.~ cus:ts impor· 
a:; disposicões om contrario-" tnn&cs dost<L Capjt,,1l. 

Esta pt>ujo~to esU u.s;ign:\du JlOt' mim o pot' o 01 -gii.o tlit irnpt•cnsa f·Ji ;\ 1 :a.•o.:fa de 1Yo~ 
m:tis 4U distinct0s colleg:ts, entt•o o.~ qn:tcs fivia.<. · 
fignra o nobre Deputado de Perna.mbu~:o, o PoL·ta.nto, sr. Prcsi•loo te, mcsnw cssc3 
Sr. All'ooso Costa, S,gx.t',, como ou, nm Jos lliHJ eunsídura.v:tltl o x:u·quu comu nfl11 ::>otH.lo 
ll.UtOms do )Jl'Ojl~to. lliU i:ÇOiliH'U tle faca ucltt!t'ÍO .':t~ÜO, d.Íil~ tlü pOÍS 

No discursv, qnc S. E·~. ]ll'ofcriu, tlid>o <ltte cont'os~~v~,n ' lue u atli ~Lm cntll eLe ~u.!tid: 1 (le 
«O Sr. Paultt Ramos apt'!lsentou á considet·a- um vapor tlotrmninar'<L t~ dctet·íot'<tt;.:iu do 
ção da -camara um peojacto em que se so- am car·reg<tmento dartucll!l gonero. 
pllisma o pr·incipio con:>t.itucional da nacio- Já. Yê o oobi·e Deputado po c· Pornambt1co 
nalizaçã.o da ca bottlgem. » que o men pt·ojecto n fto é um sO}Jl! ismt\ con· 

O meu projocto neuhuma tlisposição da sti tucíonal. 
Constituiçã'J sophism:J.. A lei de CctiJotagem, Diz S . E~. a inda : 
de 11 ele noYcmbro de 1892, estttbclccc no « Nã.o uc.~uei 0 meu apoio, cmbot•a sem 
art. 4" : -<lll1J lausos, il. rned.iila quo o honratl'l co llega, 

«Aos navios c.;tl'angeil·os ,j prohilliilll o po1· Santa Catharina. apr·usentou e a Ca.· 
commor~io de cabotagern, sob as p~n:J.s tl.e ruara. appruvo u, quasi tltle sem discussão, 
contrabando, senllo-lMs enh·etanto permet- con ,·oocida com ce1~te~a da sua urgont.e ue
tidl): l) ..• 2) ... 3).,, 4).,. k :msportu.t· do uns cessílln.dc ; m:J.s nem pot• isso devo d c.sco
pa.l':.t outros porto; da Repuhlica pa.ssageit•os nhccor. nem so po,[er;i n~gal' qní'l o pt•ojecto 
de CliH\(qucl' dasso c procedoucü"l c suas b<~- fere do i'r-eute o u.t·~igo co usLHuciomtl.>> 
g<\geus, arlimaes e Yolumes d assific tdos Nã.u ; S. Ex. não negJu o seu apoio ; 
como eucomrile nda., o·t• p1·od"ctos af!riwt as e S. Ex. é um dos autul'cs do _projecto, a.o qual 
fabt•{s, de f~rcil dete;·io,-aç,To e valm·es mnoe- deu a sua ll~signatura. 
da dos.t> Terminou S. Ex. ui zoado 

O que diz o projecto 1 Que são productos 
3,gr.icolas do fitcU det erioraçho taes e tacs. " Si o nos:>o pl·incipa.l commercio, de porto 
( Apoit<dos .) :J. porto , ue. Rst:Ldo a L·~~hdu, ti con.gtitu-ülo 

priucipa lmeótu pol<1 importaçao ou expor· 

n Esto disctlnO uao fui revi~lo pelo ot·ador. 
taç-.ão do assucar, do <rlgo·lt7n, d<) cafe e, si 
e s.>e.> procl nctos p odem ser· transportado~ 
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polos .na.vios ostJ·angQiros, n fJliO fica redu
zida., Sr. Prosiuonto, u. cabotn;,tcm na.
ciorial1 » 
· S. Ex. labom em CJ'l'<>. O projcdo nii:o 

. comprehendc o algodiio eu ca.fé, nem 011 po-
del'ia incluil-os ou numm·u llüs gcnol'OS de 
facil dotorio1·ação _ 

J•;t•a. csW. [1. rectiticação fJU fl quol'ia fazer ao 
.discurso do doln·e Deputado por Pei'nam· 
bnco, 

f lo presidcuto do E,;!ado dó Minas .. Ocr;urs, 
de :! I do correnk, a ctU$õllHlo o ! cc :lJimuo Lo 
do oflicio de3tn. C;tmam , n. 98 , tl!l 15 'do cu't~· 
rente. c communicando (flle em ü'nlilo pro
vi<'l,mcia.r:L parn. que ;;c efl'cc t.;;e a olciç:ã.o ~lo 
cidadão quo na rcpro;~unta.ç;"'io d:u tunllQ J;Jl 
t tldo, nosta. Cmnat':\, tc•r :i de subsr.itnlr o Sr .. 
Dr. Caf'los V,;z do Mello , l.Jcpu b llo pnlo
:J·• d is tr•ícto c que tomou as;;on b no Scn.ad.o 
Feuora.l como $en:ulor .- Jotcirada ; a.rchi· 
v c· se. 

Rcq oer-imcnto do .lJachal'cl .Josú Nalmco 
Noivá, au1litor• de guort·tl. do 1" tlL;tJ•ic to 
iu ilitat•, pedindo um auno dn licenç;~ p<tl'<t. 
tra tamcuto·do t~a.udc.-A' CoLumí~l'o,o elo P..:· 
tições (J Poiler os . 

~ 'i'lvo, parcce-nlc, a fdiz inspira.ç5.o de 
apt~ent<ll' est e p1·ojccto n rccobi congratu
lações do (j uasi lodas a;; IJr~-as coromerciaes 
do pa.i7.. Ent ro os intor.,~sos dtl moi;\ duzi:.\ 
do possu idot•es .do navios o os alto8 lntoressos 
do· commer cio c da lavoura. do mou pair., 
decidi-Jne })Ol' cstc.-s·. (,1p. oiados.) ' Fica sobre a. m esa., atú 

/-o~oç.'io, o :;eguiote : 
ultorior delibc-

Contillllo a. I.Ja.tcr-J:ne pulo pt•ojecto, quo .• 
osL:.i aeLualmento sujeito á coosldCl·açã.o du 
Senado c que. csp01·o, dcnwo em pouco será 
CODYOl'Ulo em lei. 

l!:t·a. o C111C tinha ft lliwr. ( Muilo hem. ; 
tnHito bem.) 

Em seguida., ú appl'..>V:Uh\ a o.cta. U.a. sessão 
du 2t:: o, sem de_ba.to, a. do d.ia 20 do corr•ente. 

O Sr. Alencar Gulnuu•iies 
(1• Sect·elw·io) pl'Oced~ á leitnro. do seguinte 

E)\PED!ENTIÇ 

--- ·· Officíos: 
Do SJ' , 1• Secretario do Senado, de 28 do 

cor rente; enviando um drs <~.utógra.phos da. 
Resolução do· Congresso Nacional, devida· 
mente sa.nccion:ula, au toriz:wdo o Governo a abrir O credito CxtL'>LOL'n[O:LrÍO de 2.000:()()0:);,: 
pa.ra. • occorrer a dospezas oxtra.ord1 lÍii.rias 
<eonsoquontes da. occup:LÇã.O du ACt'C. -:' lntei-
:rada. · 

Do Ministerió da Justiça. e ~cig.ocios Inte· 
: ·rióros, ·de 27 do <iorrcnte, cnv ia.ndo a. ~o: 

guin'te 

MEl'\SAG:O:.M 

.'.s.r:s; McmbroJ do Congresso N:teionil.l-TÓ
. · r>llo a honra . da submctter á nssil n.precia.
: -~0, afim de que vos digneis de rewlv.er a. 
:;·.·respeito do assumpto, a inclusa exposição 
; que Ilie dirig iu o Ministro da. Justiça e Ne
_·\~pcbs Interiores, sobre a propost:J..da Oon
-:- gregação da· Facu :.dade de Direito do RcMfo, 

rela. ;i v a ã commissão do que trata o art. 21 G 
· do •. Codigo dos IostittttowOfficiaes de Ensino 
-Sup11rior·c8ecunda.rio . -
. . ·;-iuo de J aneiro, 27 de julho de I90a.::... 

: ·,Fhuú;isco de Paula · Rodri!Jt•cs Al11es.- A' 
'; ;cóirimisSão de Orçamento. · 
· . . · 
( _: 

P llOJEC'l'O 

O COngi'osso N:tcional decro~a: 
Art. I. • Fie•~ nxton::~lva aos SC'iS chefe.~ ou 

encarregados lias sn~curs:w > do correio oestii
Cnpi~a.l, a gratiliC'a(';~o concmlida pcl11 lei . 
n. V57, do 3!J do dl.'zombro elo 1902, no :u~ . . 2~, 
VCl'U1l. s•' aos cltolbs !ll.l turma da. Oit·octol'l~. 
Gora.! o da. Administração do Districto Fe· 
der tll, a contar-V.e'j;lnciro do col'l'o nto n.nno. 

ArL 2." H'ovogam-so as dis·posiçõcs e1~ 
contrario. . . . .. 

Su.la 1las sessões, 30 do julho do 190:1.- $li 
Pt·eire. · 

O Sr . Oli~-eira Valla dão (')~ :·. 
Sr . Presidente, duas leis tem o Congressi> · 
votado, decretando a i~enrXio do pagamento .. 
ue· d tvid<J.S dei ~adas pc.los funccioo~irios, civis · 
c lílilita.re:i, f .dlccidos om defesa d:~ Repu:. 
blic:~o. · · · · 

A lei 11, 247, de 15 do. dezembro de 1894, 
no seu 11.r't. 5•; é uma. della.i; e a lei 11'. 6 1 -1-~ . 
de 29 dc·se~embro de 1899, n o seu a1·t. r.•_,. , 
úetermi.nou qne ficassem remidas ns diyidllos 
cj.ei !(o.das pJios officiaes o praçus fa.llcoidos _. 
em Canudos . . .. 
. O Thesouro, porém, Sr. Presidente, dá 
intCJ·protações divors.J.S a ogtas lds: para os 
_herdeiros que se hal.Jilit;~ram postet•iormento 
ás ·datas d<J.s lois, cnLcndo o Thesouro que o. 
beneficio é integral , isto é, quo cllcs fiet~Jn ·. 
completamente isGntos do paga.r _qual!iUOr.· 
cousa para. iudemuização das di vidas deüa;- · 
das pelos Jegata.t·ios das pensões; ·pal'a: os 
berd,iros, porém, q;ra se habllitarmn <~nte
r iormento ás datas <las leis e que, por conse-· . 
guin to, assumiram a responsabilidadé das di· · 
v idas a começaram a solft-er• ·desconto!! · em 
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suus llOil3Õ(JS, eutcndc qnc cHcs nfio t.ccm dí
t•cito á rc~lítuição desses descontos. 

Ora, Sr. Presidente, quer parecer-me <[IIC o 
espirtto do legisladot· fui u da. mais completa 
generosidade para esses herdeiros, fui o de 
isent;:.tl-os das dividas deixado.s ou das divi
das que tinham no acto do fallecimento os 
funccionados, cids ou militares, abrangido3 
pelas disposições das alludiuas leis. 

NGste sentido vou submotter á considera.
ção da Camar:~. um projecto de lei intorpre
tativo do caso. 

(1l1~1íto bem; muita bem). 

O 8r. President.e- O projecto 
fica. sobre a mesa pn.l'a. ser opportunamente 
tomado em consirleração. 

O Sr. Rodrigues Saldanha 
- 81·. Presidente, ptmnitta-me V. l<~K. 
q uc, sotopondo ao mou patriotismo justos 
esorupulos e fundados receios, eu mo utilize 
pela pt•imciro. vez da p;tlavm nesta Oamai·a, 
para oJfet'Cccr á, critica e •t sancção do meus 
illustres collegas um projocto de lai que ha
bilita o Podot• Exeoutivo a cUl·ar do mCJllto· 
t•amontos desde muito l'cclamltdos pelas rc· 
giõas )lel•tauejas de alguns Estados da União; 
melhoNmeutos que se mo afiguram al
tamcntll proveitosos pat•n. se acautelar até 
certo ponto, contra a~ vicissitn~os de toda 
a ordem, ot•iginadas palas scccas, a popu
lação daquellas Longinquas pat•a.gens. 

Infelizmente, como V. Ex. sabo, tt tutella 
govel'Da.menta.l sobre essa. extensa pot·çãode 
ten·itorio nacional, até hoje quasi se tem t'c
velado. unicamente pol' meio de soccot'I'08 
directos, ministl•ados aos nossos desdi to81•S 
:patt•icios, que as poToam, durante os pm•io· 
dos de secca, e isto mesmo ás ·· .ais das ve· 
zes serodiamente, qua.udo já a sede, a. rome 
e a miseria., com todas as suas honiveb 
provações, se ala.stramm demasiadamente e 
victimaram sobejo numet•o do ínfeliz[JS ; 
quando já. as verha.s destina.d•HI a esse cari
doso mistet· se tornaram dotl.cien tes para. be
neficiarem na.altti:ra. das necessidades aos mí
seros quo imploram soccol'ros. 

Aliás, o projecto que tenho a honra de 
a.prcsenta.r á Camara não consigna con· 
cepção propriamente nova, nem propõe me
diuas do con~equencia.s du...-idosils ou incer
tas, porque as salutares excopçõcfl offe
raci<las :1. essa impel'ita r egra., de lembrar-se 
o governo do sertão unicamente nas IJUadras 
de secca, pelas construcções do açude de 
Quixad;J. e das Estradas de Ferro de Baturità 
e da Camocim a Sobral , eliminam de meu 
projecto os privilegies de ortginalidade ; e os 
l•enefi ()ios que essas ol:>ras p1•oporcionaram ás 
l'egWes do sertão ceaJ'eD>Il , justificam o Íll· 

Vov. lil 

tC>nt,o de pt·ovot··~u ou~ms ~ou as, qtw <t tJ!lc so 
asscmr•Huun, de melhoramen tos congoucres. 

Como V. Ex. da cCt•to não ignm·a, Sr. Pre
sidente, o consirleravel movimento commer
cit~l. que interna c reciprocamente seeJTectút~ 
entre os Est:J.dos do Cear:i, do P iauhy, de 
Pernambuco., da Bahia., de. Mina~. de Matt., 
Grosso, do Goyaz <J, mesmo, iodirectamente, 
entre esws e outros, 6 extraorJinar iamente 
contrarilldo, q nor pelas difficuldades quo a. 
ello 'JPPÕ!l a penosa e arriscadtt transposi
~.ão do ca,udaloso rio S. Francisco e seus 
mais importantes all!uentiJ;, qaer pda ca· 
roncia de agua, mesmo. em a~ quadras nor
maes, nas zonas desprovidas de munanciaes 
abuodan~es, ou cursos perennes d~sse pre
cioso liquido, quer pela exiguidade dos meios 
de tl'anspol't.e ainda. lá hoje usados, por força. 
das circumstancias. 

O projecto que tenho a l10nn~ de submet
tot• á co os ideraçã.o da C asu, e quo fói distin · 
guido pelus assignatums do va.rios collegas 
do nosBa bancada o das dos de outros Esta· 
dos, cul'a dos meio~ de se removerem as diffi
culdados que acabo do apontar , o do so levar 
o bem estar •. a. esta 11aric do intor ior do 
nosso paiz. 

Elle autoriz:t o p,Jder l'!tecutivo a cou
tractar, com quem melhores van tagens pro
puzcr, a construc(:ão de poutcs e açudes, e a 
tracção sobl'e vias furrea.s, ou mesmo sobre 
estradas de rodagem pelo systema que os 
inglezes denominam l'Oa(llocomotives, e tão 
sómente mediante os finares que, por via. de 
J>e~ra, se outorgam aos concessionaríos de 
prlvilegios pat•a a construcçã.o do obras simi· 
lares. 

E como actualmente uma. nova secca. se 
ostá. pronunciando, pela. carencia. de chuvas 
em a.lguns dos Es~ados do Norte, e multimo
da.s são as desvQoturas que já opprimem a, 
grande numero de patrícios, que, por diver
sos orgãos, reclamam auxílios, o projecto 
deixa l!d libitum rio Poder Executivo l'eali· 
zar algumll.s deFsa.s obms pelos corres t'e· 
deraes. 

Não me parece, Sr. Presidente, que eu 
deva, pelo menos hoje, insistir mais demo
radatutmte, nem sobro a opportuoidade, 
nem sobre as vantagens da. lei esboçada. 
neste projecto, porque, depositando inteira 
confiança. na. sabedoria. e nu pa.triotismo de 
que esta Cama.m se não tem fatigado d(' 
p~odigalizar tostemunbos, não me é licito 
esporar que ella se aguarde :pam destoar 
da correcção com quo se tem luwido , 
incidindo no secular erro politico r' eco· 
nomico de negar ás regiões do sert:w ele· 
mentos de vida e de prosperidade (que, 
afinal, hão de reverter em beneficio d1] t '>da. 
a. communhl\o) o do reservar aos dcsdib~o~ 
pakidos qr.w ~s poi'Oall1unic;uuentc u. trU u 

6l 
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obt•igação de sa.tisfa?,ot•em a.s contribuiçõc;; 
aqui vohdas o quo t io porlorosa.monto tco ~ n 
ouncorl'ido pilJ'a o progres~o dus zonas m:lis 
·visinl!as do littoral,o, tinalmont:•.a. obriguçii,o 
.de on·~roe)t'em, no> moruon&os u.nguotl~~os 
·da. Patl'ia, om t1·oca do mono3pl'ezo a quo 
·teem sil.lo condemoa.•Ja.s a.s numGro~a~ o in
vwtr~s legiõas dtJ bravos quo' tão J.onoda
menta toem defendido a hot\ra. nacional, 
como .de mod" inconcusS'> e brilh·\nto suc
codeu, p:>r ÓX•)mplo, dut•u,tto a. guct•ra do 
Pal'aguay. 

Nós, os sigoata.rios elo pt•ojocto. nií11 tP•nos 
_a velleidadll de julgar que :iitthmctt Jmos a.o 
es,udo da. ca.ma.ra. um trab:llho complc~o. 
Esperamos, porém, que oUa., com a. sua a.Ha 
saoodo:·ia, preencha :ui lacunas do quo ello 
forçosamento se h a. do rcseu,ir . (Uc4llo bém; 
muito liem.} 

O @r~. Presidente - O p ;-ojooto 
fica. sobre a Mes:~o, até ulterior clellbcraçlJ.o. 

~ O Sr. Cels·o ele Souzfl diz que, 
coin o estabelecimento da. Ropublico., en>on
deu o Governo Provisorio a.tr;erar as leis 
anteriores sobre n. reforma dos olfiehws do 
exercito e al'mada, promulgandll os decretos 
ns. 193 A,de 30 de janeiro de l89CI, e 
108 A, 30 de dezembro de 1889, que 
fixam as idados attingidas pelos ml!ita.res a 
se,•cm ror•J1'mados compuL~oriamente. Pos· 
tel'iormeilto a esses de!)retos foi promulgada. 
a GonstHuição da Republica., que·, no sou 
art. 75, tornou expre3.;o que a. aposen~adoria 
só sel'ia concedida. aos !uncciona.r•ios publtcos 
que sa invalidassem no serviço da Na.ção. 

~ ~ Refece-ae~ qÍw, não obstante o dispositivo 
!lonsiitucional, os governos. eonUnuaram a. 
dar etecuçã.o a.os mencionados decretos, con
cedendo- refoz·mas, Ol'a. voluonrias, .ora co10: 
~..ulsorias, aosofJiciaes que chegavam á. id~rle 
nelles estabelecida, dando isto logar a in
iervenção do Po.ier JuJicil.l.l•io, qu~; consta. 
ao orador, considerou illega l, ou <lotes, in· 
cons ticianal, a. reforma compulsoria.. 

.Compara o quadro dos o!Iieiaes aetivos do 
exercBo e da a.rJ'iNda com o dos t"Qformados, 
e fàz_sen~il' a nece~~idade de uimiauir O OOilS 
que pesa sobl'e o Thesouro com o pagamento 
de offlciaas reformado~ . muitos. dos qm\eS 
com capa.cida.d.c phy~ica. :para p~esta.r 1•ele-

~ vantes s!lrviços. , 

Sem que se lhe afigure, ató ao p resente, 
pelo menos, inconBtitucional o que vem de 
referir, pensa que para. a r eforma compul· 
seria. se ··torna imprescindivol a veriflca.;ão 
da. ínva!ídez, e, por i;;.~o. submette á. conskte· 
.ração da. Ca.mara um pt•.:~jecto de lei que Pl'O·. 

: pol'ei~na. á Commissão de l;egis!aÇ<'iQ, CQn:~ti-

f. ni çã.o c Ju:tiç;~ cxto;•na.r-~o sobro a. constiiu· 
ciou :t!idad~ ott inct>n~tituciona.lidado Ila. ro· 
forrnu compu!.ioria. (Muito bem ·; muílo bem.) 

O §r. P.t"e!J)illentc- O pr~jocto 
fica sobra a. M~s:~., attl ultet• ior úeltiJot·~çâ:fJ . 

O Sr. Atl'onso Oostn-Pot• ioCo
liciJ.aJe, Sr. ProsiJente. cheguei tardo <1 
Cu.mara. dos Oepuf.a·los, nã.o mo sondo duda., 
a.•JSim, opportunid;tdo do ou vir o disrllll'SO do 
illnstl'O ropresontlnte do S;1nb C:ltha.rloa, 
meu illu8tre a.migo, o Sr. Dt•. Paula Ramos, 
!L~cur~o em quo S. E:t. pl'ocurou rectitic'l.r 
va.rius pontos da 'h.umilde ot•uçã.o qu0 pro
nunciei b.a. dia.s passados, neste recinto, sobre 
a. rcorganisação da. m~l'inh~ morca.nto na.· 
c ional. 
'y. E:t. o a ca.mara eomprellondom que, 

n~o tendo tido o prazer do ouvir as recti· 
tlca.çõos feitas a vat•ios pontos do meu dis 
curso polo nobre Deputado, não posso dar· lho 
~~este momento a. resposta que caia. umíJ. 
de3sa.s rcctiftc"'çõos merece. 

Cômprometto-mo, porém, Sr. Prosi•liJnte, 
per;~o te V. Ex;. e o nobre Deptt tado, a. r e· 
spondera.mt~.nhã. a.o pé da lettr:tll.sobscrv~ções 
que S. Ex. dtg:wu-scde taze1• a. esst!s pontos 
do meu discurso publicado hoj~ no Diario do 
Congresso. (Muito b~ m.) 

O Sr. Candldo Rodria-ue• (') 
-Sr. presidente, importantes industrfaes.do 
Estado de S. Pt~ulo encarrega.mm-mo d il 
missã.~ de apt·e~onta.t• á Cama.ra dos Dep11 
taclos um requerimento em quo, chamando 
a ~u.tt~nção p'ara um projecto vindo do 
Sentido relativo á. i30nção do direitos de tm· 
portação pura o ma.t:}ria.l dosLin,,do ao a.lms-
1ccimento de agua. á. l'Odo de esgotos c á 
íllumint~.ção t!a. cidade de Floria.no[>olis, pede 
que OSS(l~ favores não sejmn oJtten~ivüs :\0 
m:\tcrial do _bJ.rro, de que são olles grandes 
fabrica.ntes. 

Enc:l.rregaodo-me desta. missão, Sr . Presi
dente, faço-o Mm tanto maior prazor quanto 
é certo que ellil., em ~ seu ôbJactivo pa.trio
tico, ern todas as smts partes, em todo ; os 
seus fltoda.milntos, lo •ide com o mou mo:lo 
de puusti.r sobr.; o impor·taoto · :tssumpto, 
éo-rrosponde, sem d~ll'id:~. a.os intuitoe patrio
tlcos do logishl.'lor federal, quú en,·eredou 
pelo camintlo seguro da protoc{.liío .meditada 
e ret!e~tida, justa c indispensa.vel á nos.;a. 
industría na.cioaa.l, abandonando o systema 
do laisse.J (aí1·e, laisse;; passer, systema que 
pôde ser muito commodo, mêts que é m uit o 
a.ntipa.triotico ... 
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O Sn., ~iORWtA Ar.vEs- Apoiado. 

0 Sn. , ·CANDIDO RODIWiUE;S- ••. quO póde 
sal' · vot'dadeir~~omen,,e domoct•a.tico, m:~s é 
indubitavelmente ruinoso aos interos~es da. 
nação. 

0 SR.. MOR.E!R.A ALvES -Temos 3. pt•ova. 
disto. 

O Sn. CA.Nomo ltoDRIGu~;s- Va<J pa.l'a 1:-l 
annos, Sr. Presidente, que os poderes diri
gentes da nação teem acctmtuado sua. ten
dencia proteccionista. ás nossas indnstrias, e 
força. é confessar, os resultados teem-se 
mostrado vot·dadeira.mente lisongeil•os, teem 
mesmo Cllce~ido á oxveeta.tiva. gemi da 
nação, í •em surprohendido os quo acompa.
Dham a. mnrcha. das indu~tria.s no paiz. 

E' assim, Sr . Presidente, qu' vemos 
industl'ia.s, a.f.ó pouco iompu paraly:;a.da.s e 
como que aspbyxia.das, resurgirem e dcscn· 
volvol'O!ll·se com nota.vel a.ctividado ; vemos 
Cl'Ba.rem·:~e novas indusLria.s que uão ex
istiam no pa.iz e progredirem á sombra. de 
medidas protectoras que os poderes publicos 
teem estabelecido. 

Não é justo, portanto, Sr. Presdente, 
que, por medidas a.nta.gonicas, pot• medidas 
contrarias !!. este aystorna., procuremos 
tirar por um l!uio aa vantagens que: conce
demos por outro. 

Devo afflrn:iar a. V. E)(. e á Casa. que os 
. Estados de S . Paulo e Minas Goraos toem 
il"tdustria. ceramica, rela\iva.men te a arte· 
factos para app:uelhos e esgotos sa.nitarios, 
perfeitamente desenvolvida.. 

· Acham-se em S. Paulo quatro grandes fa
bricas, capazes de avultada producção, e 
floresce em Minas a empreza. do Caété, do 
benomerHo cidadão Pinheil-o, e que foi a 
primeira que floresceu no B••azil, nesto ponto 
de. vista. . 

Toda.s esSlS emprezas estão habilitadas a. 
fornecer o material cera.mico que se neces
site em todo o Brazil, c é bem certo que, 
na marcha em que vão es~~as industrias, 
clant-ro de pouco tempo poderão concon•er 
no merca.do estrangeiro . 

E não é, 81· . Presidente, um sentimento de 
. bail'l'ismo ou de nacionalidade que me lei·a. 
a a.tfirmar osta -verdade- é o. conhecimento 
que tenho dessas industrias, que tive ooca.
s!ii.o de acomp;~.nha.r qua.ndo fiz parte do go~ 
verno do Sr. Dr. Rodrigues Alves, no Es· 
t ado de S. Paulo. 

. Abi aeompa.nhei e auxiliei quanto foi pos. 
sivol · o desenvolvimento das fabricas doEs

Portanto, Sr. Presidente, si estamos \leste 
modo lutbilit.-ulos a. fornecer aos Estados da 
Ropublica e>sGs materia.es o si podemos for
necei-os, em conJiçõas de qualiJ.a.de, i~ruaes 
aos que nos pos~a.m vir da estrangeiro, não 
ha. razão pa.r1L que o Poder Legislativo cou
ced;t í~enções do ·.irei tos a ma.tel:'iaes simi· 
lares que o ~strangeiro nos manda.. 

Releva ainda poodera.r. quo, si essas in
dustl'ias se f<.~rmara.m, se desenvolv-eram c 
Jiorescom sob o domínio de lei~ prt~tectora.s 
da Republica., não podem e não devem ser 
suPprehendidns na sua ma.r (~ha. com medida.s 
que tendam a a.nniquilal-"s, a cnfra.quocer
lhes o desenvolvimento . 

Na rcpresontacã.o que vou t?r a honra de 
enviar á .Mesa vem perfeitamente explanado 
e desen1·ol vido o a.ssumplo. Ahi se mostra 
que disposiçõe& lt-gi~lativas existem ondo se 
&cha. estabelecid o q ue, mesmo n11. bypothese 
do concossõos de fa.voros de isenção, estes 
não dovom sur dado~ quando hajam fabricas 
de materiacs semelhantes na. Republica que 
possa.m supprir as neeessi.!a.des do pruz. 

Peço licença pa.l'& tran8crevot• o pedaço 
citado a. respeito. (Lê). 

Y ê V. Ex. que os generos a que mo referi, 
que são, como disso, fll.bricados em . alta. es· 
cala. no paiz, incidem perfeitamente na dis
posição da. le i e acham-se por ella acobe;•. 
tados. 

Em taes condiçõe~. Sr. P1•esidento, me pa.· 
rece de summa justiça o requerimento que 
os fa.bl'il~antes do meu Estado dirigem á Oa.· 
ma.ra dos Deputados. 

Não me proponho, Sr. Presidente, mesmo 
portlUB o momento não é opport uno, a. de
senvolver esta importante tlie\iQ d e economia 
politica.-protecção ás industria.s nacioliaes; 
'croi, ta.lvuz, OCC.1.Sião dCl fa.zel--o mais tarde. 

O projacto a que me refiro, Sr. Presidente, 
f'oi por V. J<~x . enviado á Comm~são de Or
çamento e peço que, da.da a necessa.ria. publi· 
cidade a este documento, seja igualmente 
remettido a e$a. oornmissã.o, por isso que 
elle elucida. perfeitlmente o assumpto e 
mostra. as razões que teem os representan
tes para, recot•rer a.o PO<ler Legisla.ti vo da. 
Nação. (Muito bem; mttilo bem. ) 

O &r. Preaidente - O l'equcrl· 
men to de V. Ex. surá. attendido. · 

E' lida e em•iada á. Comrui:;são de Orca· 
manto a. seguinte 

REPRESENTAÇÃO 

tado: de s . Paulo, e posso a.lflrmar a V. Ex. Exms. Srs. Presidente e demais Membros 
que os seus productos rivalizam hoje em da Cumara dos Deputados. - Os a.ba.iio 
perfclç:ã.o e resistencia. com os product os si, assigoados, negocian~es e indlistriaes esta· 
Juila.res estrangeiros. · . belecido~ na. ca.pit<~ l d•J Estado de 1;> . Paulo; 
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,·()m, com o devido t'ospcito; C1 vo!il!a. prc· pugoadoros da. prosperidade agrlcola o in 
sonça representa\' cont ra. o prl.ljecto de lei dustt'ial do Bra.zi l. 
que isenta de paga monto de imposto de im- Não se deterão os potioiuna.rios em expor 
portaç.ão os ma.teri aes, quer motallicos, quer e preconizar u.; clov:\da.s razões do oconomhl. 
coramicos, maclJinns c apparelhoi impor. social quo detcrmin(Lram a instituiçüo do 
1ados pela. Mun:ci ra.lidade de Floriaoopolis roglmcn oonsubst;}nchdu !laS l!lls a qúo a.l· 
:para0, fiin de screq1 omprogados em ob1•as lndom, o cada vez mais acconl uado nos 
do abastecimento ele agua, rêdo de esgotos, actos dos poderes da. Na<,,ií.oat~ o momento da 
Jlluminação c viaçã·o urbana da. mesma. ei- reunlli.o do Congl'CS:ll> üo Bollo Horizonte, om 
dade, projocto que, approvado em tcrceit·.~ que se crigiu o m:u•co de uma oov:~ éra na 
discussão pelo Senado da Ropubiica., acaba nossa vida. cconamicu., a.flirmu.odo-se a exis
de ser envüldo, para os effeitos constitu- t.cncia de importantlssimos intm-osses in·. 
cionaes, a. osto íllustre I'amo do Poder Legls- dustt·iaes, já postos em con~ribnição effectiva 
l ativo. · na ooonomia da communhão brazileira, o 

Os peticionariol!, profundament3 confiados traçando-se a. róta. politir.a. que conduz á so
·noregimen economico lnsUtuido e pcrsevc· luçlí.o definitiva do problema. funda.mental 
rtlntemente mantido pelas leis do paiz, e, d:Vl·iqueza publica no Brazll. 
port~nto, no solemne compromisso, por meio ' Limltam·se a invocar a notol'iod~1de IJU• 
dessas leis, contrahiuo pelo poder publico da bl{ca dos f'acbos que allegam, com J•ospeito á 
Nação,nãovacilia.t•n.m em empenhar capitaos · iodustria.quc r epresentam, quet das quo con-

. do grande vulto, não ~ó nacionaos como es- cornom á importancia das tl~bricas liU' a ex
tl·angeh'Oll, bem como considora.vel somma. do p!Ol'llm e <L respectiva capu.cidade produ· 
tra.balbo,esfol'ços,sacrificiosdctoda. a. ardem c ctora., quer dClS quo concernem ü. excellencia. 
dedicn.ção nunca. arrefecida, mn um já longo e perreição dos respectivos productos, e , 
período de c()rco. do dozo a.nnos, para a. fun- assim basea.dos, dirigem-vos um respeitoso 
dação do grandes fabr icas de productos e a.ppello, no sentido· de não ser quebrad~, 
appa.rolhós ceramicos, protluctos esses quo, 'com uma injusWica.vel e Olliosa. medid~ do 
mercê do seu con:;ta.nie o p1•ogressivo a.per· oxcopç..'i.o, a. unif.;rme continui<lade da sabia 
feiçoamento, de~atlam hoje a comp~tcocia politicu. economica. que o Congre:~so Nacional. 
de similares esü•angcirns e representam adaptou, ha, lo:1gos annos,. e em que t em 
uma cil.paaida.úe de produoçã.o industria.l quo, sa.b1do pel'SOVel'ar, com perfeita. e clara 
em não longe fut~ro. póda .aspiral' á. tlOn· visão dos verdadeiros interesses nacionaes. 
quista de mercados estrangeiros, tão ampla A medida. impugnad(L, iato é; o projecto de 
e fartamente habilitadas se acham as lei a. que se vêm referindo os pe üciooa.l'ios, 
mosmM fabricas a. a.t'tender de prompto a não constitue apenas uma excepção injusti
qualquer procura. ou a. quaesquer n~si · tlcavel e odiosa, como ficou di~o. -é ta.mbem, 
dá.déil que se·faça.m sentir nos merca.dos da um atteo4ado ooutra a. fortuna particular 
Republica. que, sob o peohol' da palavra. da. lei, se eu-

Ainda. recentemente, no Congresso ln· tragou confiadamente à exploração da.. im-' 
dust r ial reunido em Bello Horizonte, sob os portanto e futurosa industl'ia, e lesiva. da. 
pa.trioticos · auspicios do Governo do Es a.do fazenda publica, dua.s vezes a.t tingida nos 

'de·Mina.s Geraes, dcmon~trou-se a toda a reditos que o natural desenvolvimento do.. 
evidencíll. não só a capacidade productora mesmu. lndustria lho assegura c na l'i:lSJ)C!n- . 
das fabricaS, que OS petÍCÍODtll'•OS represe O· sabtJldade que p:.tl'a elJa deCOl'l'l.l da violai,:ãt) 
tam, como a. . pe1·feí~~o sem par ~o~ respe- das leis e do sacl'ificw dos vultuosos ca
tiv<,s productos industl~iaes, mesmo oro con- pitaos pa.l·tícula.rcs am empregados sob.·a. 
front_o com .os de procedencia estra.ngeira, egide das leis v ioladas, e que se consumma. 
qu.e gozam · de·maior es~im\l e prcfcrencia. por meio dessa. mesma violação. · 

9 opercso c laureado estadista. Exm. Sr. Nada., com cffeito, mais explicito, mais 
Dr. Lauro Mí:tllcr, t.ctual Ministro· da In- fi'isante c mais assccura.torio do3 dil'Citos e. 
dustria, Viaçã.o e Obras Püblicas, que · alli interesse3 em causa do que os textos da ·vi~ 
compareceu. ó tomon parte nos tra.ballJo;; gcnt9 lE'gí~ ln.c;ão, cujos dlspogit ivos colhom.n. 
l'C:l.lizarlo~~- como nlt.o r.missa.J•ío rla. solida.· mr~terla da. pt•cscnte r epresentação . . 
t• iedado 1lo Governo FoclcJ•.:il, no patrioth~ «S~jam quacs forem os torroos elas leis, 
peasa.mento que congregava os membros d<Joretos ou contracws que esta.beleçam ou 
daquella congresso, poderá., sem duvida, autorizem isenções do direitos de impor· 
pi'O:lta.r o seu escla.rec1do tes\emunho a oerca tação ou consumo e de expediente, em caso 
das ~nspirações de verdri.de a. que conscicn· algum, ta.es isenções Jll)d.erão comprehender: 
ciosamente obedeciam os trabalhos realizados Os generos, mercadorias e objectos que . 
e em que :foram · rigorosn.mentP. vasadas .as tiverem similares manufaclm•ad.os, de p1'0· . 
0onclusões ouc hão merecido a sa!!racão do ducção nacion3l, dos qua.cs houver . Í<~- . 
võto <lat]llt!C~ il11J.lllDeDte tls-;\;mbié,l de pro· iJl'i C,IS ruouta.das n~~ Republica, ab~tecendo 
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os mer cados em q uantidadas sumciento~ p:wa. 
o consumo, <lo modo a. sc11nn tacs goaervs 
facilmente encontrados donteo do pniz . » 

Eis o qnc dispoem as leis ns. !ln A, dll 
1800, a.l't. 8"; 25. do :~o de novombl'O de 1891, 
art. 7°, c decisão de 6 de mal'ço do 1893, 
cujo contracto ftJi tl'anspo1·ta.io, nos tormos 
tr:msc1·lptos, para o IU't. 433 ela Con:;, das 
Lois <las A lfa.mlegas. 

Ota, todos os z·equi.~itos c~pz·c:<sos m~-S lols 
citarlns. .i<L qun.nto il e.dstencla. do falll'ic.:a:; 
naeionaos .. iá. quanto au cfl'octivo ah:ISteci
meuto dos mercados, j:í. quanto :t sufficiancia 
das quan1idados, jü. finalmente quanto á fa~i· 
!idade de acquisição dos productos,estão p:ena 
o amplam unte s.t t isfeitos pela~ fab1•ic:ts que 
o; peticioaarios r t'prcsenl.'l.m. 

Evidentemente, ·portanto, não póde ser 
adaptado pela Camara dos D,9putados o pro. 
jaci·J do lei quo Ih<> acaba de set• enviado pelo 
outro ramo do Podor Legislativo ICderal, na 
pute em que fer·o lcglttmos interesses e 
attonto. contra inaufcz·iveis . dircitl!s da in
dustl'ia. que conka. elle ropre~ont3, impondo 
simultaneas e gravosa.3 l'e8ponsa.bilitlados á 
Fazenda Na.d onaL 

E!<cusado se nos afigura ponàetar que as 
leis es,Peciaes não tecm autoridade para revoga.,. 101s geraes, e quo, ern consequencla,set•ia 
inevitavcl um eonflicto entre a Munlclpali· 
da.dc de Flol'ianopolis, pretendendo tirar pro· 
veito· da. Jseuçã.o concfl!lida, e os peticiona
rios , fazendo valer o diraito rtue 1•egula a 
cspocie. 

Seja.in quaes forom os termos das leis, de· 
eretos ou contractos que esta_bcleça.m ou au· 
torizem iSenções do direitos de impo1•taçã.o, 
diz a. lei confirmando, por expressa. l'OS<~lva, 
o principio de que a lei espe<Jia l não revoga 
a. lei ge~al. não podm•ão, em caso algum, 
eoroprehendet• taes isenções qua.esq:1er arti· 
gos ou productos similare:; dos que as fa· 
brlcas peticionarias produzem em vo.sta. cs· 
cala. 

As illastres deputações dos Estados da. 
União em quo se acham situadas as mesmas 
fabricas podet•ii.o a.cerescentar as suas infot'· 
mações ás quo constam de publicações offi· 
eiaes e são f1oje do dominio pubHco o de in· 
te ira. notoriedade no paiz . . 

Outro, sem duvidá; não t em sido o mo
tivo determioanto da. reje ição de pro,lectos 
semell'l.antes pe!a Cama.ra. dos Oeputados e 
pBlo proprio Senado, como se póde coropt'O· 
var com os Annaes do Congresso Nacional. 

Nit YCt'dll.de, ou o Congresso Nacional re· 
pudia e renega. ·a politica. financeira quo com 
tanta sabedoria e tão persevera.ntemeate 
tem mantido até hoje, sem prejuízo, aliá.s, de 
outros interesses quo são d o at:.endcr o que 
ss rolaéiona.m com a transitoriedade elo mo· 
monto on~ro a. phase exclusiva.monte a.gri· 

col:\ rla. Yiolr, economica. tia. :iaçã..:. o :~ phaf.' 
la.r;:amento intlus~ri<tl om qnr> Y• t.o:Yo 'l"ln
ta.joso o lJri\hnn~c ing rcG.';O; ou, sognn<lo l.11tln 
in,lll7: a. CL'Cl' o ;~. in1la h<\ ponco sn affit•mnva. 
ou L:onzrc3so do Bailo HoPiwntn. eumt•t'll 
ll).!ora. a.lfNutcw com ouot•gi«. o l'esolnçiio u.s 
rcspons<tllilhlauo:; do uma potitica. economl~:t 
fra.nca.mcntc pt•otcccioni.~ta. 

No pditJtÜI'O caao, i.\ Jll'lllllUlgu.•:~o d.n tlll ):..l, 
J.oi gol'U( i.UI'Í:I, )'UI<l lli ·>IWS ;~, V'I II I, '.II" L~IU ti o: 
IJÓI'tl e ~OIJI'OUVÍ~• • o ., Cal'il.a~;; •!UO touulem ot 
oxrJioz·a.•;iw de indnstt•ias bmzilcil1LS, " t:t:t·· 
tamonte : 10~ q no l'•mwt nclla.a c111pregados 
a.nteriormcn~c se dat·ia sMi~fação condigna 
el:1. olcvatla. cnlturõ. juridic:\ do povo brazi· 
loiro; no se'gunt.Lo caso, o ponto tlc pnrtid tt, 
som duvida. n.lguma, seria. justa.roenlc a. si
tuação creada. ern favor das ind ustria.s pre· 
o xis te c tês . 

1\m nenhum dos casos, portanto, p oderia 
ser modificada., slnão para melhor, a. pro
tecção concod ida. ás industria.s já. itn plani.a.. 
das no paiz; muito menos m púde admlttil', 
como <i claro, que ta.! modiflcat,,'\o so uporo 
no stat~< rpw, como se dru-ia, na. hypotbCSll da. 
integral a.doPQão. •pcla CamaJ•J. dos Depu
tados, o.lo projecto de l<'i fJUC o Senado lho 
eftviou. 

Funda.dos, pois, em motivos do ot·dem tão 
capital c cel'&os de que ma.t~ uma voz u. sabe· 
tlol'ia. da. t~a.mara dos Deputados da Nação 
Brazileirõ. fat'll senti r o alto prestig ~o da ~na 
egrcgia autoridade legisla.tiVõ. DO sentido 
da solução quo deu ao gravo pt•oblema eco
nornico o quo tem vindo impondo progressi- . 
va.mentc com a. mais pa.~riotica e zelosa. per.- . 
saveraoça., coafiõ.m oa õ.ba.ixo assigna.dos que 
não será a.do}Jtada. a pa.rLo do projoct o em 
que se attcnta. contru. o direito da.s fabricas 
que os mesmos aba,ixo assignados represcn·. 
tam, presorvando·se assim Nl ímportantlssL· . 
mos intoreJses quo se acham envolvidos na . 
questão, como é d ~ esperar pot• direito e por 
justiça.. PP. deferimento. 

São Paulo, 22 de ,julho de 1903. -: Sensa«d · 
de Lauaud & C:omp . - Pela. Companhia Me
lhol'a.mento de S. Paulo, engenheiro Alvaro · 
de Menezes, director-goreute.-Por procura
ção de Giacoroo C resta, proprietario do Esta.be· 
Jecimento Cora mico de Agua. Branca, Giabas· 
lre. - Pela. Companhia Progresso Paulista, 
Vt·ancisco Lui.: de &t•za, presidente. 

Compat•ecem mais os Srs. Eo~as Martins, 
Passos da Miranda, Carlos de Nov:tes , Ro-. 
gerio de Miranda, Iodio do Brazil, Antonio 
Bastos, José Euzebio, Christioo Cruz, Bezot'· 
I'il Fonteuello, Thomaz Cavalcanti, Frede· 
rico · Borges, Sergio Sõ.boya, Percil•a R.eis, . 
Paula e Silva, Wa.lfrodo I~ea.l, Abdon Ml· 
lanez, Alfonso Costa, José Marcellino, Pe· 
l'<!ira. de Lyra, Esmct·a.ld.ino Bandeira, Cor-
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nolio da Fonseca, Arthm• Ot·la.ndo, Rodri· 
gues Dm•la, Domingos Guimarães, Nelva,, 
CMt.ro Rebcllo, Tosta, Felix Gaspar, Rodrl· 
gues Lima, Josê Monjardtm, Herolla do Sd., 
Sã Freire, Ame1·ico d<• A!buqnot•quo, SH,·a 
Cu.~tro, .Jalio Banto8, C11rlos Tolxolm l:lmn· 
rlio, Franci~co 'Veiga, Fl'a.nclsco Horoat•dlno, 
Lt\mounil'r Godof1•edo, Jo~utnG Car1loao, Bur· 
nardo do C11mpos, Forrob•a Braga., Jol!ê Lobo, 
Aquino Ribeiro, Benedicto do Souza, La.me· 
Plha Lins, Soares dos Santos, Barbosa. t.ima 
o Xa.vler do Valle. . 

Deixam de oompa.rccor C<>ID e~~usa. partici· 
pada. os Srs. Wa.odei'ltly t:e ~fondonea, Sá 
Peixoto, Raymundo Nery, Arthur Lemos, 
Ur~uo Santos, Luiz Domingues, Guedelha. 
Mourão, Dias Vieira., João Oayoso, Joi\o 
Lopes, Tavares de Lyt•a, Triodadc, Soal'as 
Neiva., Estacio Coimbra, Podro PeroamlJuco, 
Elpidio ~·igueiredo, Raymundo do Miranda, 
Jovinia.oo de Carvalho,Lcovigildo Filgueira.s, 
Milton, Sa.tyro Dias, Pinto Dantas, Tolentino 
dos Santos, Bernardo Horta., Belisario de 
Souza, Beza.mat, P er eira Lima, Pa.ulino de 
Souza, Leonel FHho, Adalberto Ferraz, C3.1'· 
va.lho Britto, Arthur Torres, Edua1•do Pl· 
mental, Olegario Macitll, Rodolpho P aixão, 
Va!ois de Castro, Azevedo Mar<lues, Rodol· 
pho Miranda., Candido de A breu, V teto ri no 
Monteiro,· Cassin.no do Nascimentu e Alfredo 
Varella. 

E sem causa os St'S; Hosannah de Oliveira, 
Virgillo Brigido, Eloy de Souz1, Epa.minon· 
das Graeindo, Euzebio de Andrade, Edu11.rdo 
Ramos, Moreira Gome~. Galdlno Loreto, 
Corrêa. Dutra, Augusto de Vasconcellos; João 
Bapt ista, Ga.lváo Baptista, · Mauricio do 
Abreu~ Cà.logera.s, Domingues de Casb•o, 
L'3ite de Souza, Francisco Ma.! ta, Alvaro de 
canalho, Costa. Netto, Lindolpho Sel'ra., 

·Márct\1 Escobar, Angill.o Pinheiro, Domingos 
Mascarenh.~s e Campos Cartier. 

ORDEM DO DIA 

·o Sr. Prelllldente- Havendo nu
mero legal, vae-se proceder ás votaçOOs da.l 
matarias constantes da. ordem do dia e das 
que se acham sobre a. mesa.. · · 

São lidos, e julgados objecto de delíbera.Qão, 
os seguintes · 

l'ltOj!lOTOS 

N. !37- 1903 
Torna.ea;tensi'<la aos seis chefes o~ encar1·ega· 

das da~ succursaes da Col"t'eio nesta Capital, 
a gratificação concedida pela Lei n. Oõ7 de 
30 de desembro de 1902, no . ~rt. 21, 11erba 
8•, a contar de janeiro do con·ente,. amlo. 
O Congresso Nacional decreta.: 
Art, l.0 ·Fica edensiv.a. aos seis chefes ou 

encarregados das succm-saes do Correio nesta, 

Capital , a gratiftc!tQ."iO concedida pela lei 
n. 957 de 30 da dozemb1•o de 1902, no art.2l, 
verba. :1~. aos chefes do iurma da Direatoria 
Gm·a.t <l da. Administração do Distt•lcto Fe· 
dol'a.l, a contar do janch·o do co!'ronte a.iloo. 

Art. 2,0 Rovog:~m~so ns dispo~ l çíies 0111 
contra.riu. 

St\lm das scssiícs, :?8 do julho do 191)3.- .S1l 
FJ'cil·e.-A' Commitisã.o de Orçamento. 

N. 13 ~ - 1903 

Detcmtina gue as di,ida& d Fazenda Nacional 
mnw.tadas remittiJ· pelas leis tu. 2 47', de 
15 de dexembro de 1891, al'l. 5•. e 611, ele 
20 ele setembro de 1899, m·t. 1•, eram as 
que titlltam, na dda em qt~e (atlecCI'IIIll, os 
fu.nccional'ios cíll 's c m ilitares comprehen· 
!lidos nos d ü posi!'ôes dns ciladas I eis 

O Óongresso Nacional doere ta : 
Art. 1. • As dividas ~ Fazenda Na.ciooa.l 

mandadas remittir pala.s leis ns. 247, de 
15 de dezembre de 1894, art. 5°, o 611, de 
29 do setembro de 1899, art. i•, eram a.s 
que Unh1m na da.i.tt em que fallecera.m os 
fuoccionarios civis e m'ilihres comprehon
didos nas disposições das citadas leis, de
vendo, por conseguinte, ser r eatltuida aos 
herdeiros dos me>mos funcclona.rios a im· 
porta.ncia dos descontos que so lbe3 houver 
feito para. indemniza~•ão de ta.es dividas, 
qualquer que seja. o e:s:ercicío financeiro . a. 
quo pertonça.m ossos descontos. 

Art. 2.• Revogam-se as disposíçõos em 
con tra.rio. 

Sala das sessões, 30 do julho de 1903. 
- Oli11eira Volladiio. - Pe/isbelio Freir6. -
Rodrigues Doria.-~nseca e Sil1>o. . - 111. P e· 
r eira Reis • .;_ A' Commissã.o . de Fazeoda e 
rudustria. 

N. 139 - 1003 

.Decla1·a que nenhum official do ·ea:ercito ou da 
at·nwda serà . compellido d reforma, ai tin 
gindo á idade detennirlada das tabellas Ctn· 

· n~xas aos dec,·etos ns. 193 A, de 90 de ja· 
nei?·a de 1.890 e 108 A, de 80 de de.remln-o 
de 1899, sem que em i?Mpecçi'ío de saude ,çe 
mostre impossibilit~rdo . de .continw:r.r tl sm·· 
1lil', nos termas do art. 75 da Constitu:iç«o 
~Ji'edera~ 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1. o Nenhum otficiaJ tlo · exercito ou 
da armada. será. com pelUdo á refot•ma attin· 
gindo a idade determinada nas taboUas a n
nexas aos decretos ns. J9:~ A, de 30 de janeiro 
de 1800 e lOS A, de_ 30 de de;mml1t•o (je 1889 
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som que em inspecção de saude se mostro 
lrupo8silJilHado de continuar a servir•, nus 
termo~ do a.ct. 75 da CuustHuiçilo Pcdoral. 

A1·&. 2. 0 R c V<Jgu.m·sc as dísp ,si<;ilc~ em 
contrario, 

_Sala das sc~sõe.;, de jnl!Jo de l'íl03.
Cu/.~o de Sou::;a,-A' Cornmis;ãu <lo Marinha. 
e nrrflrra. 

N. 14!1-190} 

AHior·i:a o Poria Et·vculi~o rt CMllmclro·, com 
guem me/ho;·es offe>·ecel', a c-.usll''liC('<7·; de 
Jlontc.ç ~Óll1'c o l.>'tJclw do rio S. H·ancisco 
~»t>·c C!adnlwn/11, e Joase:·,·o, c w l>re os af
f/<le)1te.< na'l)ega"Ocis do mesmo rio, nos prmto1 
em gw: JIO~som mc/!<01' .~,,~·~íJ• <ls l'<'iaçtk~ 
CI)?H1nel·f..~iaes dos Nst(ldot:r do ?10J~tc r·om o;o; de 
Goya:; e Milra.• Gctaes 

o congl'csso Nacion;r.l dcerot.t: 
i\rt !."Fica o·Podor l~xecutivo autOI'ÍZi\UU 

a not1kact:tr, com quorn nmlhor·es vanta<T(~ns 
oiforecer, a construcçiio ue pontes s~bre o 
trocho do rio S. Fntncisco, comm·olletidido 
entre Carinll<tnha o Juaseiro, o sobre os ar
fluentes navega.vois do mesmo rio, nos ponto~ 
em C!llO mais vantajo~amente possam ella~ 
servil' ãs corrent!ls commorciae~ ol'<t axistcn. 
tcs, ontro oB Estados do norLc nos de Minas 
e Goyaz. -

§ l.• Todas as pades matnUicas das ponte·s 
serão de aç 1, c os estmclo.; oonstl'nidos de 
fórma, e com a resistencia precisa, a pormit
tirem a passagem, nao só do pedestres, ani· 
ruaes e vohiculos, como a du comboios de és· 
tradas de f<~rro que venham a ser construidas, 
ou outr,.s de qnalque1· natureza; nã.o lkl
dendo, em caso algum, essas ccnstruccões 
impodírem a llvro navegação do rio. -

§ 2.• O prazo do cada. concessão, a,inda. que 
esta abranja mais de úma ponte, serlL de 60 
annos,·t contar da data. da a.5signa.tura do con
tt•acto ; ficando <lO GoYerno Federal o direito 
do desapropriar, em quali!UOr tempo, uma. 
ou mais das ponte~ de Mda c(lntracto, com 
todas as obrn.s complementa.t•es e adj:.1centes, 
mediante uma inJomníznçfí.o, var.lavel com o 
estado do conservação das mesmas, porêm 
nunc11 E>xcedonte a. tantos SllS$enta a'VOS de 
custo inír,ial quantos forem os nonos ainda. 
riã.o decor'ridos dos praz0s respectivos, accl'e
scida da rtuarta parte dll. média de todas as 
receitas annua.es multipliotvJa. pelo mesmo 
numero de a.nnus. . 

§ 3.• As indemnlzações de IJ.UC cogiLC~.m os 
§§ :.• e l2o do pre, onto nrt.igo, só se'' ii.o cal-

. cula.das pelas primeiras vias das folhas de 
pag:1monto do pe:>soal empregttdo na con
strucção, das facturas de m l!.terial o da.; 
contas J.e t!'aoaporto d0s m~smos, que a Se· 

crei:1ria da lndusCJ·ia. deve registra.t' n ;u•· 
chivar. dur;tJüe a oxecu\•àu <los H u.béLlhos; c 
jrimais oxcotlerão o orç·uuonto do qne trat<r. o 
§ liJ" dosLe arr,igo_ 

§ 'L" Findo ú pr:.zo do\ c:Lda coni.eacto, pa.s
sarüo ao dom:nio !la Uniii.o, som i nüernni~ 
zaçiio de ospecio rtl;;uma, e em p01>fcito es
r;ado de cunservaç>fio, todas a.~ obt•as, cun
strrl\das por força do mesmo. 

~ 5." !Jut•ante a vigeneht do J eonJ,Pa.IJto.{ 
assiste aos concaBs(on:trio.9 o clirt)itu do nufo
J•ir·cnl pct!agio suiJt'c as pessoas, animaes, 
vehiculos c comboios de quu.lq1tcr naf. nroz<L 
t'[U() transitaJ'Gill JlOla~ p,Jn l:es, do acconlo 
llOI11 uma tabldlu. a JlPI'OVüil" pelo CíovOl'llO 
Fed<'.I'IIl, o cuj;L~ taxas não podor·iiu snr su
peliorns :is m:Liores cobt•ad:t; nas pontn~ tlu 
propl'intlado dos gov<Jt'nos ,[os l~st :Ldo~ rpH'! 
cll:ts li)!<trctu, ort sujc>itas ;l fi.~calizaçfio dt>s 
mesmos. 

~ G.• Todo~ os m:tl.orians necr.S.~<H'ÍIJS (~,, 
oln·a~ das pontes, u..~ corrrp ~ement.al'cs c :"tS 
adjacunte~. bem como os app~u·ellws o rmt· 
china~ dcsi.innrlas a auxilíu.t·cm n constrUC(,•iio 
respectiva, quando dircchmento impurtadas 
pelos camrac~ante~ ;.w.>arão do isonçlio do· 
direitos de importr.~áo. 

§ 7. 0 Sor5.o g:1rantiúM <1os concessivnarios· 
zono.s do 25 kilomctru~ p<tra cada tudo dos· 
eixos dtt$ pontes, dentro das qu:ws, durante 
os prazos das concessÕ ·J~, só poderio Sil l' por
mittidas as construcções de pontes qtw deem 
passagem exclusivamente a V ciiS rert·eas; e, 
isso me;ano, só nas hypothescs, o tt d a nã.o 
convir do modo Q[gmn á pnsoagom das dire
ctrizes das linha~ ferreas Pl'ujectadas pelas 
pontes ás quae~ pertencerem 1s zonas, ou de 
obstinarem- se os conco~síonario.~ em nã.o 
acceitareru as compensações em dinheiro que 
forem julgadas rawave]s pelo Governo da. 
União. . 

§ 8. • Os conccssiooarios terão o uso gra
tuito dos terrenos de doruinio publico ncr,cio
oal necessa.rios a todas a.s obras .. a juizo rto· 
GoveJ•no Federal, e bem assim, na. forma da. 
legislação vigente, o direito de tlesa pl.'opría.
ção sobre os do pe.Jpriedade particuhu·. 

§ 9. 0 Será a.bsolutamente vclla.do aos coii
ccs~ioual'ios ultimarem com mn prezas de vias 
ferz>eas, ou outras, contractos para qualquc!' 
fim, inclusivo pat•a a transfcrencia d:ts con• 
ce~sõcs, sem prévia. audiencia e approvação 
do Governo Fo.'oral. 

IO.o De pont8 alguma. poderá ser iniciada 
a cvn:strucção sem (jUe o Gover no da União 
approve o lvcal esevlhido, após consulta v.os 
g ovet'!JOS dos EJ·!ados inte ress;~dos; o sem que 
pelo Ministerio da Jndustri<~ tcnh<lm sido 
tambem approva.dos os estutl ~ s. pl' rfis, plan
tas, ·pla.ous, lJf'oje,~tos o urçamentos das olJras, 
incluindo os das Juntlições a empregr~r . 
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" li, O l'orlot• Hxo"utivo o~tabelceer!L nos cxtensã:o 1wnca supcriot• a t1•cs kilometros 
cont.t·t~oto~ r.hUI•utas rognla.ndo a boa ox- do comprimento multipLr\:tdas pela l:trgura 
OOU!.'tl•J n onll4nt'Vnt:i'io 1lo.s obras, os prasos ma.xima da.s barragens, 
parll In la lo n ~~onolusllo dtLS me~mas, as ga. § 4. o Os concessiona.rios L'e~ponderão, do 
ra.oUru p:ir~ o nut onmprilnento dos com· accorilo com c\ lcgisboiio vigente, P,elos pre
prom!SlOII contro.hlrlos, u l.tom tl.s.~lm a com· juizos causados a quem quur quo soja, por 
mlnação do poDa! p:~.t•n. as inrrcw;õcH o t•oin· lnnundaçõos produzitlas polo> itQudes, salvo 
cidcncias. lmS 1 de força. maior, a juizo do Governo da 

§ 12. O pra.so para 01 conclua.'io do cada União 
ponte contra.ctad.a sepa1•.tdamento, ou · do Art. 3. 0 l~ntrcgue c:J.da. açude ou poeta á 
todas as incluídas em uma.meim~ concessão, sorviJão public:t fl.c .lt'â ao Governo da Uniiio 
scl~J., no maximo de sete· anno3, a. partir da. o direi t-J de confiar 11 rc.~pocti v a. llecalizaç 'o. 
data. em que, peh\ Secrctat•iu. da Industria, ~i a:ISiJU o ontumler, aos gr>vet·nos dos Esta
forem a:pprovados os projectos ; e. salvo dos interessados, sem que por esse moth·o 
rmso de forç:.t maior, a juizo do Governo da. possa.m os contracbntes opporem protesto 
Uniã.o, as dclong~ snpcriorcs<i. m eta.do dos ou l'olcla.me~ç,'io alguma. 
prasQS p:u'a. e.isa fim fixados tlOS con1.ractos 1 Art. 4, • Por conta dos contra.ctantes cor· 
serão punidas com a rescisão dos mesmos ; . ro fio os honorat·ios dos flscaes da. União, in
cabendo, nesse caso, aos concaslonarlos in· ·cumbidos d'l inspecciona.r a. execução lias 
demnisaçõos, nu maximo, igua.es a. dous obras, o.J materiae$ a. omprcga1', e de zelar
terços das obras feihs o dos materlaeJ Olt· rem pelo 11cl cumprimento !lo~ eontractos 
illtentes ao lado das mesmas: a. pós a inaugura.ção d:1.~ me~mas; ficando, po-

Art; 2. o Os coneessionarios terão prefe· rém ao Governo a. raculda.de de executar e8;ia 
l'encia, em igua.ldade de condições : fiscalização pelos. eof1•es da União, quando 

a) Para a. construcção de vias farreas julgar de justiça, e p r.ecedonjo a.utoriza.ção do 
eq,tre os pvntos ligados pelas estradas de. ro· Congro:~so. . 
da.gem a que a ponte, ou pontes. de seus A1·t. 5.• A3 fol'ça.s fedorao3 ou estadoacs 
contm.etos beneficial'Om, de accordo com a em caso de guerra, vehiculos, animu.es de 
legislação em vigor, e sem prejuizt> das con· monb1•ia ou de traccã.o, o gado destinado á 
.cessões existentes até a data da a.ssiuna.tura alimentação aas forctts, e em. qualq ue1• temp.o 
de seus eontractos ; cabendo es~a. prerert>ncia os estafetas do correio, e as autoridades 
ao cootructante que I.uaiot• numero de pontes quaesquer, quando em serviço, terão livre 
possui1· sobre a. mesma estrada. ; ou, ao mais transito nas pontes e utilisaçã.o gratuita dos 
antigo, qurutlo perteur.el'OID cllas a contra· açudes. · 
ctantes diversos; § L. • rguaes regalia.~ caberão. em caso de 

b) Para o estabelooimento, entre m1.is de ecCJ., ou outra. calamid'l.de na.ciona.l, aos ge
um estado, de trens rebocados por motores neros destinados a soccorros publico:;, a.os 
denominados r04d locomoliues, de .aceordo vehiculos o animaes do transp~rte, e bem 
coro as disp.)sições que forem e~bbelecida.s assim aos funccionarios do qualquer c~te
na.s ins\rucções a que alludo o art. 6• ; goria, incumbidos de conduzil-os e dit,tri-

c) Para a. comtrucção de g rJ.ndOll açudes buil-<~s. 
nas regiões sujeitas a. secca.>. nos termos § 2.• Os immigL'a.ntl>..s, suas blgagens c as 
deste para.grapho e da p1·imeira pute do ferramentas .que consigo condúzirem, bem 
art. I o, e que o Poder ExJcutivo fica igual· como os anima.cs a serviço dos mosmos, 
mente autoriw.io a contractar. terão tambJlP transito livre nas pontes o 

§ 1. • Nas concessões pa.ra. construcção de uiilisa.Qào gratuita dos aç[lde3, quando om 
~ud03 eerã.o observad~Wl as mesma.s disp;>si· vi~ em para. serem·Iocllis:~dos. 
ç:õas dos §§ 2•, 3•, 4•, 6•, IJo, 10<>, .11• e 12• Durante as seccas o Governo Federal po-
d(l citado al't. I•. der~ ma.ndaL' fl'oln<I.uear aos retil'a.n~es as. 

§ 2. 0 Os conces3ionarios te1•ã.o o direito de pontes e açudes mediante indemnisaçõcs 
cobrar, pela. utilidade dos açudes, por pes· mensaes igual â metade h média das l'e· 

. soa.s, animaes, vias ferreas, ror.zd l ocomo!í1!es celtas da. poote ou dv açude franqueado, nos 
o estabeleclmentos rura.es, ou industriae.l, mezes a.nteriores do aono. 
ta11:1lS fixadas em ta.bell!~IS a.pprovadas pelo Art. 6,• Nas inslt'Ucções pttra. a, exocu~;ão 
Gover:-n;) Federal, depois de ouvido; a re- deste lei, o PoJ.er Executivo determinará os 
spelto das mesmas os governadoras dos ES· estudos e documentos necessa.rios á. justitl
tados em que forem construidos os a.çudes. cação, pelos licitrmtes, da. utilidade e oxequi· 

§ 3. o P<n"a a execução dass"s obras, goza· bilida.dc do cn.da ponte ou açndo n con· 
riio os conces.sionarios dos favores garantldcs tractar. 

· pelo§ 8• do art. I•, e que se estenderão aos Art. 7.• Si o Podet• Executivo julgar con· 
terrenos sitn!ldos á jusa,nte dos n.çudos, e bc· venientc poderá ex.acuta.t', IJClos cofres da. 
lleflcia.dos ·pelas sobràs da.s a.gua.s, em uma União, ou de parceria. com os governos dos 
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Esta.do5 da Uahia, Peru <tm bnco c 7\!i a as, as 
pontes em .ft•cnt ~ o lV!ílla!l~o. oni;I'C l'c!;t•o
lina. c Joasoi1·o e sobre CJ ponto mais cunvo
vcniente do Rio Verde. 

Art. 8. 0 O Poder Executivo fica igual
mente autoríza,,[o, crn c:>,o de sccca, r~ cnns· 
truit· pelos coft•cs ft~dora.o~ <tlguu~ tlo> a<;udes 
que mais va.ntajosúmcnto possam hene!it:ia.t· 
niio só as c;;rt'Cntes commerciac.~ do '!UG 
trata o art. 1. 0 , como a zontts import:.~ntcs 
o pt·oximas aos por.tos om que tivut'O IY, de 
ficar situados_ 

Art. !J,° FícJ.m I'cvoga.d<.~.~ ':.\S tíi,;posi<:õcs 
em contra.rio. 

Sn.la .dOi! sossõcs om. dn jullw de H.lll3,
Rotb·iyues iSaltl(mha .- Pa;·anllos MimteHefJI'O, 
-Lindolpho Caet<mo ,· -Jfanoet Jl/.ll,qenciD .
Vii'Írdo Jl{acw·enlw.s .-Jose Bento NoiJUBÍI'f<.
MeUo Mattos. ·- A,ngelo Neto.- lwyusto de 
Vrei!a.~ .-Hulciro Viamra.-Juvena.l JliHlte;·.
Abdon /Japtist''· - Attrelio Amorím. - R{{y
mt~nd~ AJ•fhHY. - Joaquim L•tiz 1'cü:,;ira 
Brand1lo. -IJB1'1la!'do Antonio. - 1'el"(l"e de 
Aó1·cH .-Rodrig1Wt Lima . 

E' t\nnuneü~dtt tt ,·ui;;tção do proj.ltlto nn
moro 82 A, de 19)3, l'.Jvog,tndo os ns. l o 2, 
do a1·t. !3 do l'egulamento a.ppromdo pelo 
decreto n. 3.640, de l4 dr, a.bril de 1900 (!' 
discussão). 

O !Sr. Presidente-A este projedo 
foi apresentado pnlo Sr. Herodia. de Si n:~. 
sessão do 28 do coneutc, o ~eguinte requeri
mento: 

Requeiro CJ.UB o prqjecto sob n. 82 A, rle 
l9J3, volte á Commi>são de Constituição, Lc
g:sl;tçito e Jus~iça, 

Em seguida é posto :1 v<~t ~ls e appron1tlo 
. o l'Cfel'ido rflCiU Grimento do S1•. IIm•nt.lb 

de Sã. 

O Sr. Teixeira de Sã- Peço a. 
pa.ln.vra. p :wa cnc.:tminha.t' n. votação do rc· 
q um·imento ~Jbrc o pmjeào n. 82 A, do 
1903 . 

>t~ :,t'<lh , t:<)III,IJllt\o \IIH fll! ll , it.IIW IJ I.-t ii !Jet•:d • 
o de •Junfl:tn•::l :L p•·imoim aut,,,J•i<]a,\n pol i
ci:ü do Distt·icb, :• Cunnuis~ :'t:l ~~~... pudhL 
deixar de o ac0eHar. 

Tt':i!.ava-so Sr. l'I'c,;iden te , 1lc dat• plena. 
lih !'dado c intln[lcndcncia iL primcit•;t ::wtu
rirla•lu policir~l do Distl'id.o , p<lt'<J. fazer u.s 
nomeações de dc"iogados como cn b ndcssc; 
ve -sc, portant,o, que o projecto não lh1ha 
outt·o in:nito quo n;lo f,;~so o dn servi r us 
·int~>l' u.,~M !la. :.tdmínistrati:'iu publie;L, 
· O chefe ün polida ú autot• it!<Jilo on lltnccio
n:u•io tl!l imJUediat:t o cstl'icta confiança do 
Ch!\li) Jo Estado: pois bam, o pr~jecto da vn. 
plcnu arbil.t•io a c.,Slt <J.utori ~:l tlo pn.ra csc,)
lltct• os SBIIS au:dl ia.l'e~. 

Foi neste scnti;lo, Sr. Prc~itlon t\', quere· 
digí o parocot·; cntrE.~tant () , tcrht votado 
pelo rcquct•imcnto pam !JUO o pl'ojccto vol
tassr, :i Commiss:í.o p:1ra. o rcr.ilnsirlnrar. 

E' annurwh<ln. a 2'' tli.,,·us.jão do Pl'•.>j2cto 
n. 4~, de J9:rJ. detct·min:tndn quo 11:-ln ~e.h 
a.pplindo a.o~ ter~·cnvs •m pr<J!H'ios mtl ll it•i
p:tes que r(~mlt :.rem tlo subt't \ 011 D~eessus 
sobl'o:J .<J.> aliull;\ntnntos li<l l' tl a .~. a n !n id:l.s. 
pt·aç:t~ . ck .. u diSP•JSith·v do iLl't . 15, § 8°, 
lottra t!, d:1lei li. 85, de :!O de sote m1n·o 
do 180~. CJ IU p:n\;t~r.r tl suhstitutí ,·o d :1 
Commio;~sãu ,[,, Cun~t.ituiçiio, Lngü\:"l.ç1ío o 
Justiça. 

O Sa•. Pt•cEOidente- A este pro
jm:to foi aprllsent dn peh Co!llm isstio tle Coit· 
stituição , Log i~la.ção ll Jn~t:ç:1. , um substt
tuti.,·o. 

Na í'ót'ffi'J. do R<lgimcnt•J , só a gor.L '' quo 
pódtl sm· su llmettiilo {~ ''unsid<>I·a.çlio d:L C a.· 
mm·a_ 

O ~ubstituti1·o j:i fni disi;l'i huiilu a-01! Srs. 
Dcput<Mlos o c~tã om 1lisensslio cun,ju ud:Hn<m
l;c cozn u proj:Jdo. 

Tem <I p:dwr,t o Se. Fdi~btJllo Froil'e . 

O sa~. l<'elisbello Freil'e (')
Sl·. P1•esidente. ptn' maiores que fossClm 
os meus dc~cjo~ de nuntcr-mc silonciosu 
nestcJ 1·eointo, :tdstrido :1 ou1·ir o debate dos 

O Sr. Presidente 
reqncl'imento já 10i mtado. 

dcdara qm~ 0 meus eolle"'as p:wa. ol·ieHÜl' o meu ,-oto, 
rompo cstc"pl·ogl'amm!c em reh\~1.o ti este 
projcc:to, Hão só pelos pl'ineip.ius de d ireito 

O SR. Tlo:JXE!RA. DI' SA-Ne~se caso. ma.ril puhlieo qne nollc · se ene;Jrn tlm, como po1· 
da. palana p:tra. uma explicaçií.o p()ssoa.l. g-1·,11·0~ qucstõD~ (Jlll1 ti nllo N.~ prendem e 

qne N8 r ofcYcm ao p.•.trimunio do goYCl 'II D 
v O S1·. Teixeira lle Sâ (para v;;w, municipal d<t d da.do üo Rto de Jane iro . 
exz;licaçao pe~s.Jat) (·)-Sr. Presidente, t::nlw Por muitJ q11o cu 1·e~noito c consider e n. il
nocessidadc d.o dar uma oxplicaç~o á Oa.m'l.ra lns tl'.td:•. Cllmmis:>ão de Ctmitit 11 içiin. po1· mui
dos ~epu:a~o~, em consequencw. da 1m pu- ta ,.1,imil'< LÇ?i.o que i!IC mel'cça.m u eulttrr:\ . 
gnaç.:.uo vrv~s~nm. que,~offreu logo B m 1 ,lls· 0 0 pn.tr iotismil tle se li$ m cmb:·os, eu lhe 
cussa.o o piOJ~cto, n. ~2. paço licen ~·a vara pelo monos externar as 

Venho, pols, t• tnbnna para esse IIm, . 
isto, é, para dizer á CamarJ. que, . tendo j · 
sido presente á. Commissã.o o projecto tlc f!llC ' (')Este rlb c <:l' o' Ü'l f,, ; I' O\"i lo olo ,·.·o i!o,, 

Yo\.HI 5! 
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rninha.s duvifla.s, com o interesso mais do 
orieot:~.r-me do que do (}.JDtrariat' o do dis· 
cu ti r. 

O sub t itutivo da Com missão do Consmoi
<;•ão í'vi foi to a p l'Oposi to de Ulll projucto 
1\prc~entado pela. hont·z.Uil !Ja.Hca.da. do !Jis
t :·icto FerlnJ·al, no qnal ~e investia. a. auto!'Í· 
dado oxocutil·<~ municipal do pode!' do ven
der as sob1·as do tol'I'Onos t•o:;ult:\ntos de d .Js· 
apropriações fcit:J.S. 

A b:mca(!a. do Districeo Federal llmitvu·Sl 
!l csto pt•o,jocto. A Commisslo de Constitni
ção su\J~tituiu este pt•ojecto pol' um outt•o no 
quaHlstão dez attl'ibui çõr.s in vestilla.s na au
toridade exccmiva, atwiiJuiçõos quo. pda. lei 
ot•gar.ica do Distt•icto Feder:tl, pertenciam 
ao Conselho Municipal. 

Eu vou analysa.t·. S1•. Prosi!lcn te, o substí· 
tu ti v o da. Com missão sob o ponto tlc vista el.o 
dil'eito e sob o ponto do ,·ist:~ llistorico .• 

O SR. l-Ir:RBDLA DE SA- Dê-me V. Ex. H
con,.a. para um apa1'te . Com este sa\JsLítu
tivo a m:lioria. da IJancada da capital Fc
d rru,l não está. do ;tceordo. 

O Sn. F'ELISllELLo Fru:mB - Tenho muito 
prazer em o11Vil' osta d:!elaração do illu~tre 
coUega.. 

. 0 Sa. HEREDIA DE 8,\ - V. Ex. ouvirá a. 
conftrmaçfw pot um dos s~ us rept•esont<\ntos . 

O Sll. FELISllEI.t.O Ftu~IRE Sr. Pt' oõsidt:ute. eu bem sei que nestr r ecinto muito se tom 
discutido c a.dvog<~do o principio da. autonomi a. 
municipal e, uma cous:.t. interes~.~.nte-qu.wto 
rna.is se discute, quanto mai~ se eaclarece, 
to.nto m aior é a.su11 tutela. 

UM Sn . D!!PUT.~Do-Maü se arrOJ<:l. ..• 
· O Srt . F t:LJsBELLO FREIRE-Quem com

pa1•a.r o qüe se dá no rogimen republicano 
com o quo se deu na. cidnd~ do Rio de Ja.
neiro nos seculos X VIl e XVII, em que a. 
luta da. Carnara Municipal, em defesa dtl. 
suas attribuições. não teve limites, não dei-

. xari1\ por cer&o, de admirar-se . 
Vae :pJuco a p ouco se firmando a tutela 

municipal, sem que os r esponsaveis por esse 
faclo, :;ssim como pela \radição de t t•es se
cuJos de inolvida.veis serviços prestados pela 
Ca.mara. Municip:ll do Rio de Janeiro, firmem 
o reglmen da autonomia com.plc~a. 

O SR . ELoY C H A. ves-Nãoé completa.. 
0 .SR. FELISBELLO FREIR.E-Por que? 

O Sa.. ELoY CIJA VES-Porque <qui tambem 
está a Cl pital da. União. 

O Srt. fgLLs i.m r.Lo FttEIRE-Irei a).li. 
O SR. . Ei.oY CuAVr.~-E cu quero que V .Ex. · 

me mostre qae, sendo capital da Uqião, 
pOde o Dlstrieto Pederal ter autonomia 
plena. 

O Sn. Ft::r.tsnEI,l.O FnE111.r;-~~ru ]Wi!Liliro 
lo !:tl' elevo diznr a. V. Rx . r1un existem rlu:ts 
enthladf.l.;: mnnícipi!J o Distl'icto l~edei•al. 
( ApnitC4 os. ) 

PPccis:~.mo~ dí$tin~uir município do ca.
pJtal. 

o Sn. l~ r.ny C!iAYI;;s-Munlcipiu não existe. 
( Tri1C<I1n·-'C ll]l!li'I<J~. ) 

O Sn.. F ELISnr-;I,to F REIRE -· V. Ex. at
tcnd;t. O m unicípio d;1 r.i1latle elo Rio tln .J:\· 
nciro oxistll tlcsdu 15 ele Julho 1lc !56!; o Mu
nicipio Neut!•o cxisle desde o dia 2 de julho 
de 1822 e o Oistricto !•'edo rn.l. só depoi$ do 
promulga.tla a Constituição da Repub!ic;1. 

A ox l.dtoncia. do Municiplo :\outro. éa.pit!d 
.',o Impnrio o do Dis\ricto Fdora.l. ca.pi!:d 
d11IU!publica., siio C!'oa.çõcs loga.1s o toom suu. 
;-azão de ser , principa.lm!)nte nos f\ctos do 
aq_1ci res :dir o pudor central c ter mto muni
cípio l'opre$entantc$ no Podor Legishttivo 
:-<acion:J.l. · A existancia doss ;s creaçõos le
gae.~ . pem!m; não dcstróe a. e-,:ist.enci:t ua 
cl'e:\c;ão hisLI'ica. que Ih r. e; a.ntel'ior. (TI'O· 
ctt-iil.-se tlluu·lcs . ) . 

Logo, o município tem 1:\x.istencia. rca.l. 
não c:\ uma. a.lJst:acção, porquanto historica
mente exi~te o rnunic!plo da cidade do Rio 
úe Janeiro desdo 1561. (tipoíados .) 

· O Sr. HBMniA n" SA '- Elt felic ito o dis
tricto pela. bolla a.cq uisição que fez na. pos· 
soa. do V . .Ex., qne muito becn conhece o as· 
surnpto. 

O Sn. F~::LISBELLO FI~J:aaE-Muito n.gra.tle
cido a V. J~x . 

Si•. Pre3idr. n Ge, figura. no mbst itutivo da 
honrad.:~ Commi:Hão ue Col)stituiçii.o, Legisla
ção o .Justiça. o seguinte principio,como uinn; 
a.ttribuição q ue se investe no poder execu~i\'0 
do município. 

Desde j~ peço a.<>3 meus hoorJ.dos col
legas que nã.o veja.m na.s minhas cons!Jera· 
çõoil si não o desejo de n.certa.r. . 

Abstl'aio inteiramente a. que~tã.o do pcmo
nalidadcs : O legislador faz a. lei, não para. 
um ilomem, ma.d para um pcrioJo . Abstraio . 
inteir:~.men~e da ques•ão pessoal porque sou 
o pr imeiro a. reconhecer us grandes serviços 
que está prest 1ndo á. -e·idade do Rio do .Ta.
neü·o o 11.ctua.l Prefo.J ito (o.poilcdos); mas esta 
lei que vae ser feita servirá para elle e para 
s.,us successores. 

0 SR . M OREIRA. ALVES -Mas ninguero l C· 
gbla para. um homem. 

0 SR. FELIS BELLO FREIRE - Como disse, 
figur a. no substitu tivo: 

«Compete ao P t·cfeito: 
e) Ot•gu.niza1· a oscriptúraç:ão, r.rrecadação 

e gu11rda. dll. rec2i ta.. ll,SSÍIXI como os servi-
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ços neccssarlos :i. exccuç:·io ll fiscaliz~tção das 
obras.» 

It:~sa o.ttribnição é !!ôpia fict do. attribniçiio 
da lei üe 18\J~. inve:;ti,!a no Potl<!r Log,~
lativo Mmlic1pal, no !:i 5" do art. 15. 
~unea vi 0111 llil1 govemo <:onsLHuido o 

Potlel' J<;:mcu~ivo t<:i' a :ttti'iliuil:fto, qun ,,c 
investe, por c8te substit::t1vo, nu Pollet• J<:x
ecutivo Muuicipaltllt cida.d~ do lUu do .J:L
neiro. 

Organir.ar l'e~eitr. e fiscalizal-n. ó, por 8na. 
natureza intrínseca, uma attrllmiçiio priva· 
tiva do Pod:w Lcgisla.tivo. 

Pm•guoto: pas~anrlu o snbstitutivo, Súndo 
lei, quem fiscalizf'l a despeza? 

Si o Poder Executivo ê quem Lz a os
Cl'iptm·ação, quom orgrtniza. a receita, quom 
a ilospcnde, indopem!entomeote da. inter
vonçao do P.odPr Lugi:slativo;pel'gnnto: quem 
a th;ca.llzêt ? 

O Sa. S.\ FRF.lRE- Muit.o bom. 
0 Sa. FEL!SIIF-LLO Fwmm-- A quo.,t.fl:o d<t 

fiscal z<Lção da l'CCC!ita não so prendo só
monte á. honEStidade pessoal. Pot• roa,is 
honrada. quo scjo. uma a.uturidadc, o legisla
dur nã.o póde eliminar do Poder Legislativo 
a sua compotenci<t de fiscal da receita e 
despeza .. 

O Sn.. BER~AaDo MoNTEIRo-Póde ser 
c;·ea.da. uma. a.utoriuade superiOr para lhe 
tom::w a> contas, 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-E' o que nii.o 
está. feito, é uma laculia do subgtitutivo. 
Ou se crêe essa autoridade, ou suppríma-se 
isto, ficando a. co.mpe•encia. tal qual está na 
lei organíca de 1892. 

Outl'o filcto. Figura a. a.ttl'ibuição, inves
tida tambom na autoridn,de ox8cut.va, de 
vender, permuta.l', independente de outras 
formalidades, o~ terrenos ou predios a.tlqui
ridos ou desapropriados, que não tonham 
sido aproveüados para logradouro publico 
nas a-veníd<J.s, praças e rua.s. 

Isto, Sr. Presidente, é um a.ta.IJ.ue directo 
a. uma prescripção o:<pr•e5sa na. Cunsti
'tui('.ão. 

Os Sn.s. BRICIO Fu,uo E SA' FREII~g
Muito bem. 

O SR. FEJ:.ISBELLO FRBIRE- E nii.o P•1l· 
ciso mais, peraote a illustra.ção e sabetlOl•l::t. 
dos honr.ldos collega.s, não preciso ma.is do 
que ler a disp!Jsição da. CGnstituição, pll'a 
mostrar como cUa 1lc:t. completa.m~ute an
nullada, em virtude desse di.>poSitivo, lXliO 
qual 80 investe a a.u ">ot•id'lde executlva do 
município da oompeteocia de vander, per
mutar t errenos e :predios, etc, 

A Cun :>~.ii.uiçiw diz : 
«Art. ~ G'; - l'; ~ l'<lg"l'ILpho llll i co ; - As 

rlospeza~ llll r~;u•actm• lor~:ü. 11(1. Capita l d<t 
Hepltblic:\, iOCI1m1Jtl1\l cxdu,;i 1·:unu n ~CJ :t :w
tOl'itl:.~de m nn ici p:L!. » 

N<~ Capital tla ll.cpuhlic:t, d ir. o <li> posit ivo, 
in"lllllhe ns:;;t ttií.l·ilmio;fto PX<~ I. Il~Í\' : ~mo n t,e :l. 
iJ.\1\tJ tüLulu mnnicíp:d. 

IJt'<l, o Pl'cfeito do llhtl'i<~Ln Fr•dm:d n:\o d 
aulotidarlc mun icíp:r.L !Jos,lo G ac to elo sua 
norn"açíio at<l a invcstidu:·n. de suas f'nncr;iics, 
pela lwmolugaç•fro do ~ena lic• :to :tctcl tlo l'ro
~illente ila lt.epn hlic:c, o Pt•el'ei to ú um:L :tu
tol'idn.,lc fellcr<tl. 

O Srt_ S,í. FttURE- Mnito hem. 

o SR. nh:Lt.O M,\TT<JS- Nii.o a].)oiatlo ; 
•.loln!Jnstml·u-hei c·m tampo. 

O Stt. Ft·:r,tsHr-:~r.o Ftttmu:- Ouv irei a V. 
Ex. com tGda a :Lt1;cn~ào. 

Qual <i o ci·ttario pelo qua l dr.vomos dizer 
quo nm<tttutoridn.{lo <1 fo:lOI'<Li, ost;tdrw,l 011 

lll!lnicipal 1 
Si ella. ô do~mlfcagi!J, .,i a Íl!VC.~ ti<lnra do 

suas l'tlne<;õcs pt·ovüm do sufft-;tgio n ~i este 
surl'ragio ú rosGrícto, tocttl. a. au~oritlude é es
tadual ou municipal; si o suJ!'raglo ó •La n·l
tureza, federal, a autoridade <! !et!m'nl, na 
hypotllcsc d.e se trnLal' .de a.utorUadc log-isht
tiva. 

Quando a autorid:1de ó de inves tidut•a por 
nomeação, ella participa. d~t natureza d:1 au
tnt'idade que a nomeou. 

N5.o posso comprehcndcr que o P refeito, 
nomeado pelo Sr. Pl'e>idente da Ropublic:t. , 
púr acto dc\pendente de ho:uologaçilo d o So· 
Dadc, dons poclores fedoraes ; n ão po.Jso oom· 
pl'ellond e r que . o Prefeitl) seja consiil.c1'ado 
nutl)ridade mnnicipttl, 

Com siocerídatle digo (]ll (), si o ta lento o 
eloquencia. do honrado Deputado me coaven· 
corem do con tt·al'io, agradOMl'CÍ. · 

UM Sa. DsPUTA.DO - Dá. licenç,a? Todos os 
fllocciona.rios muoicipaes ~ão então fedaraes. 

O Stt.FELtSfiELLO PaEmll ~Niío; o Consell1o 
tuuito menos, que acaba de se eleger por 
nm eleitorado exclusivamente m•micipa.l. 

0 Stt. ANISIO DE ADREU-0 que caru.cte~ 
rizu. o fuacciona.rio é a naturoz11. da. funcção . 
( Apai"dos • Troc{(m-se 1JaJ•ios ou tros i<P <"Ir tes . ) 

O Sa. FllLÚl!ltLr.o FREIRE - Não rcpíllo a 
hypJthese, mas ê nm caractel' de ordem so· 
cnntlaria. O que ca.ractel'iza o funcciona.rio 
é o acto da in vestidura. 

0 SR.. ANISI O DE ABREU - 0 }ll'efe ito, 
quando d e nomeação do Executivo, p ela loi 
anccriur, era mun icipal 011 fudcm l ? 

0 SR. Fl~LISDE!,LO FREIRE -Era. federal. 
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UM Su. DF:PU'l'A no - A rna;!ietraturit local 
do Dísl:t·icto Frderal por ipwm r'! nomi):tda. 'I 

O Srt. ANJ.~ro or~ Anm::u dá. um aparto. 
O :"R. FJn,rsBELr,o r~m:mE-V. l<;x, ouça, 
0 Srt. ANISIO D!<: ABREU- E' COlHO digo: O 

quo caracteriza a natul'GZa do ca.1'go ú a na
turoz 1 da sua funcção o não o poder que 
nomeia.. 

O Sa. FEr.rsntn.r.o F.lt~TRE- E' antcsdo 
tudo o poder quo nomeia; depois 6 n. runcç~o . 
( 1 ',·ocWt~l-st~ upnrks.) 

M~\~, ddx:Lndo isto, que <1 um inci<lonf.il rlc 
. doutt•io·t sujeito a. aprocia.<,'Õ€.8 pC!lsoacs, pro· 
sigo; o prcfoif.o nfw pó:lo fazer tlaspoza por· 
quo nfí.o é atttorídn.de mnoicipa.L Quem pódc 
permutar, vender, compt·ar, segundo & lei 
de 1!«12, é o Conselho Municipsl , o e •t:\ at
iribuição, rio que é inv,J.Siirlo o pr.Jfflito, e:;t :i 
orpres·~a. no sub:;tHntivo: 

« 1/) Von<lllr ou pot•m~ttnr, independente· 
mente de ou,rns forma.lirladcs, os i3rt·cno3 
ou prodio~ adquit'irlos ou ele-apropriados que 
nll.a tenham sido aproveitado~ lHn·a logra
dolll'O publico na.s a.vonida.s, praças ou l'uas.~ 

A loi a.ctua.lt•eclama que a solução seja do· 
ba:tídaem dous annos o vott1do. por dous ter
ços d us mombros do conselho. 

O sub;titutivo dispensa rHs~.s o todas a.s 
tormalitladcs e não vejo va.ntt\O'Om nenhuma 
na disposição do sub~tittiti.vo. Salvo malhol' 
explicação, nii.o comprellaodo como so llo. de 
deslocar c.;t<l a.t Gribuiç.iio do Oonseltw para 
invcstit' tlclb a. aut;orithdo executiv;\. 

O Cong1•osso th Republic<'> v:\e fil'man.d.o o 
principio . d<~ tutclla municipa.l. . . Não o 
quoro deter, mas o quo é tlc capi ta.l impor. 
tancia é o seguinte : este substltuti 1'0 dá. 

· . compJtcncia. aiJ Podot· Executivo Municip<\l 
, pa.r <\ compra!', veuder, troc~U' terrenos, CIC. , 

etc.; antes de tudo, porém, pergcmto: :~ C:t.· 
m nr a eonbecr :~ i ntegl'idaclo do po.trimonio 
municipal ?-Si a não conhece, tí intuit ivo que 

· ê do seu in tm·esse conhec.el-a, pat':\ que, pa.s 
. sa.ndo o substitutivo, se saiba o que se u.u~ 

torizu. ·a .comprar c <t vendce; do coair ,\rio 
póde acootecJr que o Executivo Municipal 
venha a compmr o que é tle su :t pt·opl'ieda.do 
e u. vender o que o não ê. 

I sto é o p;)nto c<tpital, pil.1'U. que clu~mo a 
. attençã.o .dos ~cus honrttttos coUe!ias. . 

O pa.trtmomo da Clma.t•<t Mttniclpal d:1 C<t· 
· . plt:.llFedet'cbl ~·cpresont:t a m:loiol' riquez.\. 

· Com oxcepçã,o·do Governo l~edera.l, o'ão co· 
nheço riqueza de Estado algum que se 

· .. igua.le ao pa.trimonio do governo municipal 
da. cidade do Rio de Ja.neit'il . .Em vez do 
a.ctua.l Pref~ít~, cuja competenc•ia., cuja. il
lustração e pa.trioi ísmo sou o primeiro a 

. reconhecer, viver ca.ta.ndo elementos de 
· r eceita aqui o a.col:l., seria molhot• quo h-a-

tasse 1h intogri<ln.dc ti, patc·imonio do go
vcr•no rpte ;t.J mini~tra. e do tirar Il~llo n. l'!l· 
cnita. preci~a. p -: rquo, com o~ elementos 
dclla, consolida.ri<J. a ví!l \ orc;a.men'C:J.rta, aca· 
bwia com os dc{<cit3 o puder·ia. diminuir ta.! voz 
dou ... torço~ do~ impo~l;os uctualmenl,e oxis· 
tontes. .. ... 

Vamos, por non!"eguinte, St'. Presidente, 
sabor, para. po•lnl'mos votar a. a ttribuiçKo de 
vender o do comprar prcdios, si u. Camarn. 
MnnicitJal. ~i o g.J\'nroo ll)lmicipa.l do Rlo rlo 
. Ta.noir.J conlJOccm n. int.t!~p·iJ:Jtlo do sem l>::t
tl'inwnio. .. 

P<tl'a isto mry unimo a subme,tot• a.os m ou;; 
illustres colle !a8 um r ectuerimanto do adi:~.
men:.o da discu::.·o;fw de~te pt•ojeoto, pedindo 
ínf\)'i•ma.ções sobre rn~tcs pontos: 

P.a.ra a Camara poder resolver o jut~a.1• do 
projecto n. 43, l'O{!Uoil:·' .u t\di1\mento ~a s.ua 
t.lisou~s.'io atG quo o MlUlStro do InteriOr 10· 
form o sobre o xoguintc: 

1 ") qual a zona ''oreira dn. oida·le do Rio 
do Janeiro; 

2•) si está. em dia o p\'ga.mento dos foros ; 
3") quaes os contra~tos colebrn.dos pelo 

pNfeito e deS1Pl'opria.ções que até :.tgot•a 
t3m feito, remettendo n. cópia detles, com a 
doclaração da quantia. indemnísada. 

Voll justificar o requerim~nto e discutir, 
ao me~mo tempo, o projecto . 

Os títulos do direito de pt•opriodade do 
go"e1•no municíp1.l á zJnn. todn. da cidade do 
Rio !ln Janeii·o, que eu considero uma ci
dade roreit•a., são os seguintes: 

Peimeiro: 
« s,sma.·:a de ti»U< lert~a 8 mllill de 

testltd(\, com rluus de fundo,-doa.da em 16 de 
ago4o de 1585 pm• Esf.a.cio <ie Sá. l" capitã.o· 
mór o governao1or do Rio de Janeiro.» 

Esta sesraoria. foi tombada, domarcada, 
sanccionada e a.pprova<h pelo poder compc· 
~n~. . 

Foi uma. lucta. de dous seculos o tanto e · . 
S~1ria abusar da. a.ttenção dos meus honrados 
collegas entrat• nesse historico. 

UM Sa. DRPUTADO-Póde me a l!\rmar SÍ O 
t omb:tmento já está concluillo 1 

0 Sa. FELISllELLO FREIR.€-Sim, senhO l.'. 
o SR. BRrcro FrLno-Teremos mui to prazor· 

om ouvir V. Ex. neste ponto. (Apoi,ulos.) 

O Sa. PARANtms 'MoNTE NEGRO-V . Ex. · 
pro~ \aria um importante ser viço. 

o SR. Fli:LrsnEr.Lo FaEIRE- Estr. sosm1wia 
fvi duas vezes confirmada: a 1• em 16 de 
agosto de 1567, por Mom de Sã; a 2• om 8 · 
de janeiro de 1794, pot• carta regia tlo prin
cip" l'ogentc, oru nome de D. Maria!. 
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Segundo: 
«Sesmtlria ,JrJ se i ;; l t'[/nas c~n l}Wttlra, JOti

flas â prel'crlenlf:, do:ula em 16 do :Jgosto 
rle l5ü7 pelo goveJ·nrvlm.· Mcm de~<\ c con
firmada. p~Lt carta l'(•gia de 8 de janeii'!J 
de 17iH.» 

Terc13i!'o: 
« 8eM1!ai'Ía rle soi.u~jos. Aht·<v1gc todos os 

brr•onos ~itn:ulos l):u·a. o lado d:~, cidaüo 
c do mar, que no acto d<t pdmcit•a sosm;_, . 
l'it1 Se> reconllcc n·am l'óra. !lo rumu de 
sUe\ testn,,_a, c dctlns ostav:.~ a Cttmara. de 
posse pJl' llivct•so; afor;J,mc:ntos que h:~,via. 
feito ~m úa.t~, a.ni;cdor ú.qucllu. medição. 
r'oi doa.d(l, em 26 de maio de J 007 pelo govet·
nador D. Pedro J\Iascarenli,LS. » 

Egta sasmar~a foi cunfit'ITl<t lt~ justa1ncmto 
pelo mc.;mu neto •tnc as duas antel'iol'Cij, de 
IS de .ianeii'O do !791. 

Estã.u aqui. os 1,t•es ti1.ulo~ ole rlü·eit<l de 
propt•iedade do goV<Jt•uo municipal suhro u 
torritorio do Rio de J a.nc(l·o. 

Estudando ossa.s trcs scsmar'Ít.", vr···SI! rpt11 
não lm um palmo do tcrl'eno fól'a. o lo t!ominii! 
da Ca.mara Municipt~ l tlo Rio llC .Janeiro. 

Logo, Sr. Prosiduntc, c ... mpntl' qua.lqum· 
immuvel ou qu·.lgnor ter·r•enu, é o Uonsolho 
ou o Pl'!lleito comprar o <lUO jâ é sou. 

Temos, JX>is, necessidade de sal.>ot' q_uMls 
os contra.ctos de desapropriação celebrados, 
para ver si na indemnizaçã.o paga foi lovado 
em linha dCl conta o dominio dirocto do go
verno municipal sobro o terreno. 

O Sa. S ,ll•'REIRE - Penso qul! essa pro
priedada nã.o existe de rnodo a !l.;oluto: ha 
excepções. 

0 SR. FBLISBELLO FREIRE-EU explicarei. 

OSfi. PARANHOS MONTEr-lEGrto~Scgundo O 
nobre Deplltado, todos os ter:-enos da Capi
tal são foreiros e, por cons~quonda, alüm 
dos fót•os, teriam de pagar laudemios. Isto 
se1-ia. uma l'<mda multo grande. Si o nobre 
Deputado consegui!." provar o que allega:, 
rcalrnento prestarâ roleYantissimo serviço. 

O SR. F i:LISBELLO Fa r::m"-Sr. Presidente, 
as !lua;; sesmarias do se·~ulo 16°, a. g_ ne me 
acabo de referü·, fura m começadas a tombar 
om Jô/17 . O toml1.-~mr.nto começou na. Pedl'a 
<lr. Cal, isto (J, na pmia rlo Flamengo, defron
te do ri1orro da, Viun., onde era o p1nt.o in i
cia l; ual:iht deYia ü·· por um lado atti São 
Christovã.o e por outro até Copaca.b:ma, e 
da. h i p elo i'unJo da cidade. 

Qua ndo se chegou <\S. Christovão, foi o 
trabalho interrompido pelos embargos dos 
j esuítas. Eram os nuiol·es inimigo.~ da Ca
mara Munieipal do Rio de Janeiro, o emiJa!'
gararu v h-:>,lHllho pell\ razão de (!UC, !\,!)Jlex.a 

:i. sesmaria d:t mesmo c mnat·a, t iuli<LtU 
um(!. sn;marh. sua. 

Po!Htco8 hal,cí~, intellígonto$, com olo
mtmto~ de !i,l·ça o:t me~ropolo , cunscguin.m 
qne :L domat·mtçã.u íi.J'~O intcrl'omp ida 'tuan-
do ch(lgou a S. Cll!'iswvão. · 

E p:t'SOll-SC Lllll SCCldo. 

Em 1 13G, iniciO\J.SB novo tomb::uncnto, por 
urna. or-dem cxpr·cssa da Copoa, que mandava 
'JIIC se tombassem as dua$ scsmal'ias (b 
cid:Lda do Ri.J llo Ja.neiro. O trabllho J' .. i 
feito, 0 cskL ·J.fj\IÍ na integra. (mos.ll-~ntlo) ; 
partt t·cspondor· ao :tp:u•tc do meu illus tJ·ado 
cullnga, oll'erer,,o·lhc o livro p:n·a le r : é longo 
o es~udo, por·q te sü gastwam lO mczcs no 
t ·a.l•:1llt•J rliat•.o do t.ombamcntu l\té ao fim 
d:.L ~c;;mari:1. 

Prcci :o, pot•t1m, tlízrr ao~> meus culleg.t 1 
ljllal a J'a/.ãu da. lot'c\lira so~ m.u·i a (lo opw 
lhlleí, ist.o é, rl;t .~C.<JJ!I II'Í" de .<obejos • • 

o S<lll numn imii\:<1. lugo <t ra.1.•i.;, de .~or• !lU 
t~~l ~e~m:11•ia. 

o tumba.ment.n roi reit.<J por• uma l'ccta., 
tir:t<l:t 1l~ JWH't'o Ja. ViltV:t, na. pt'i1i:t do Fht· 
mong•), :LI.é :10 ~not·ro da. Collcciçiív; a rt:cta 
p ISc;av;t subt•c.: o outdt•o de Sa.nto Antonio. 
A ~ona de torrenos comprehondidos entre 
c~ttt recta c o m:~r ticn·ia Iom do tomb~
mento c da demarcação, p e lu quD a Cama.t•a 
U•J ltio úo Jttnciro, em nome de ~ou direito 
do pl'opl'icdudc, om nomo de seus intere~& cs, 
roQuorcn a tet·ceira. sesmarht, a rle sobejos, 
p~~ra. quo fosso incluída no patrimonio essa 
zona. Fui dada então a. sesmaria. chamada. 
de S';bcjo,·, cvnllrrnada, com as outras duls, 
em 1794. 

A unica exGo:pção (te t13rrono desta cidade 
fóra do dom,nio da Camara !'.Iunicipal ó 
dada. por umn. rec~<.L tirada. da igreja d a. Ct•uz 
dos Militares a. tê ao arsenal d\J guerra, e a 
nzã.o é a seguinte: 

Quando o tlurninonso se assnskwa. com a. 
iaYasão hollamle~<~. no no1·tc, l1 g_utLOdo os~<~ 
in v:~,siJ 1lonünanl. de:;du Sm·gipB até Cea.l'à. 
urgu.nil:a.ndO·Sf) o f,.n•tilic<tnrlo-~e , :t C1i.mat'1'· 
do Rio de Janeiro compt·eltendia que seu 
progr<\rnma mal.~ pa.trioticJ soria defender 
a c idade, porllUO ora presumível e p rova.vel 
o ataque. 

Com o intuito do fam r ~. dcfes<~. material 
do porw. ~ onvirb a. opioi;i.o ri o ~ te ehnieo~ 
sohrll n mnll:lnr l oc~l p~r:t n. <.·nmtrnc<;-ii.u ilr~ 
1ano. for·t.:tll1?.a, ro3olnm-se a constrnil• :1 fll l'· 
taloza d<t Lago. Não havendo cn.pital para 
isto, poz-se em hasta. :public[l., depois 110 dons 
mezes de discussões diarías da mesma Co.-' 
mer·a, a venda de um terreno da cidade e foi 
escolllirlu o que occupa o espaço cornpre
hendido om um recta tirada da lgl's,ja. da. 
Cruz dos Militares ~to"! n.o Arsena l d e Gllerra.. 
Em Imsh :pul_,\ic1, foi Y6rHliLlo ~ss-; tr;rreno . 
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1':' a. unica. zoiuL J e ~erra. sob:·e a qual o 
governo municip;,l do ll iü d(} .}a.nuiro 11ão 
tem domioio dit·ccto ; t uuv moüs é for .: iro . 

0 SR . PARAN!JOS MONT!:cN.:G RO-V.Ex. tem 
estudos muito espociacs sobre o assumpto; 
j'- tive occa$íã.o uo ver uma memoria que 
V. Ex. organisou sobre o Districto Federal. 

O Stt. FET.HDELl .O FrtEIRE-Agradeco a 
V. Bx . ; não tenho estudos especia.es. a pro· 
veito-me dos .poucos estudos qub tenho !'l)i to 
pa ra pedir aos meus illus f.re.; co!logas que 
poodecomos um pouco na. approvaçã,o deste 
substit utivo. 
E~sa é a unic;1 zona, Sr. Presidente, quo 

não· é foreir a.; toda. a. cü.lado, feHa osta ox
copQã.o, é foroira á. Camara Mttnicípa.l. 

0 SR. PARANUOS MOi'\TENEGRO-Si V. ~;x, 
consegui\· provu.r ls$o, ·t.es·i\ prostado lim re
levant lssimo serviço . 

O SH. SA FttEIRE- Cousta do n.rchlvo da 
muoicipa.lidado; é um tra.lmlho do 81'. Had· 
dock LolJP sobre o a.'l.sumpto. 

0 Sa. FELISDELLO FllEIRE-Sr. Presidem to, 
para eu demonstrar o que a.ca.bo do diuw, 
publicarei , qua.ntlo o meu discu:·so sejn. im· 
pressa , u cópia de todos os documentos ; será 
isto melhor do que esta1· londo e u.bl.lsando 
da. attt>...nção dos meus collegas. (N<To apoia· 
dos .) 
· O SR. EsMERHDINO BANDI>IRA - V. Ex . 

permit t.e um aparte 1 

O Sa. l<' ET.TSBEJ.LO FltlliRG - Coro muito 
p razer. 

·o SR. EsMEfi.AJ.DINo BANDEIRA -A lei 
M tual não dá ao Conselho Municipal direito 
p:~.ra fazer as vendas 'l 

.o Sn. FEJ,lSDELLO F nemE- Não sonbot• ; o 
quo a lei d,z é quo o Conselho poder \ alienar, 
vender 'ter renos, mas roedümt~ dous anoos 
da discussiio, e havendo votação por dous 
torço~ . 

0 SR . ESHERALDINO BANDEIRA - Ent,&o já. 
vê V. Ex. qne esso rel:l,uer ímen to não satis· 
faz ; é preciso revogll.I' C$tll. lei, porque a 
n.utorlzaçlW já. existe . (!la out r os atlarl!!s . ) 

O Sa.--FELISn El.J.O Fmmu:- Eu pondero a. 
V. Ex:. o seguinte : cu solicito o adiamento 
da. discussão, aLA que venham os elementos 
que _paço. 

0 Sn. . E S!oiER.\.LDINO BANDEIRA- Em todo 
· ca.so permitt<J. V. Ex. ponderar que o receio 
que tom póde se veP.i tica.r a.ctualmen te; o 
Conselho pód.e au torizar o Prefeito a vendur, 
porquo o direito já. eldste . Ha uma s imple.:; 
desloc<\Çlío da a\tt•.ibuição, rnus o d.ircito j1 
cxis~e. 

o Sn.. FEL!SllELo Flt tmu :- 0 Conselho nã o 
t em. coropetencia. . .. 

O SR .. I!SMF.RALI)JNO B.umEJRA - E' uma. 
pergun ta, não é um:\ . objecção-autor iza o 
Prefeito a. Ít\Zer ~ E' urna pergunta.. 

O SR. F t:r.rsBEI.Lo F~tBlRE- Eu respondo 
londo a loi : . 

« O Cons.:U•o Jl uni ci pal sú ] JOdm·á vender 
o·~t t rocar bens immooeis do mnrzicipio j JOI' 
acto votado em dtta s sessões annli<tes st!(;Cessi-
oas e p3r clous terços rJe v o los.>> • 

0 SR. ESME RALDINO BANDEWA-M<IS CSS'~ 
1·ecnio que V. E:t. tom jtt está na lei ; ontão 
rovog uo·so ·a lei. Terrenos ~em pro so von
dcr,i o . 

O Sn.. Fo:r,tsnm.r.o FREIR.l!-Terrenos do . 
patrlm'onlo da. Ca.ma.ra, nnnca. vi ; agora. 
tonho ·.Vi~ to 11s desapropriações .. 

o Sn. ESMllaALlHNO BA.NDF:IRA-Emftm , 
não importa o fa.oto; va.:nos a.o dir.>ito. Note 
V. Ex. que não são objooções, são por• 
gun ta.s. ·. · 

0 SR.. F ELISBELLO J:o'REill.E-PHr[eitamootc, 
e me.;mo que fossem objec~. eu as a.ceel· 
t:J.ria com muito go3to, pa.rLiudo de um es
pírito tão cultivado e illuminado como o· do 
V. Ex. 

Para. mos tra!' a neceJsido.de quo a Camara 
tem de conhecer a int~gridade do pa.t rimonio 
de municipalidade, basta. conhecer as des· 
a.propriaçõos da. rua do Sa.cramento.Com re· 
!ação aos ter renos em que sa dão nojo essas 
desa.propt•iaçies, publicar ei -em meu úiscurno 
o artigo do arrendam ento da c a.mara em 
1722. Entre taoto, não se! si nas indemniu.
ções , feitas em consequenoia. de.~sa.s d esa.pro· 
pr i<wões, so levou oro linha de conta. o do
mínio directo da Cama.m. E' por isso q ue 
peço a. cópia . (Mui lo bem. ) 

A Cama.ra do R.io do .Taneiro se:npt•c de· 
fendeu seu pa.tri monio com o maíer in teresse 
c patriotism o. 
. Quando olla S(} resolveu a construir a for• 

taleza da Lage, quando quiz vender uma. 
pequena zona de ter reno de seu-pa.trimonio: 
ga.stou dous me:ws de discMsão e só o foz 
lev ada. por uma. cil'eum~t.a.ocia de g r<10cle 
!'ur 1,:a, qua.l a. da. de fe1:a. do liUora l da ci· 
daá CJ contt•a. o inimigo e:dorno. 

O Sa . · GON\:Arn Souro-Sal us populi. 

O SR. F ELISBE!,LO F.QElRl~-..Essa Camara. 
só para defender as tert•as de marinha. que 
ell& suppunha pa.r te integrante do seu pa.· 
t rimouio, ~a.stou um seculo. 

Foi vonmda. p o1-qu o a. corôa. r esolveu que 
as tert'aB de mal'inha, na. · cidade do Rio de 
JaoeirQ, não fa.ziam pa1·te do seu, mas do 
P•ltrimon io do Govl:lrno Gural. 
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SESS.\0 E~l _:10 IIE Jlll.l lO llE 1!10;1 

Mns si V. Ex. lc:· a luta &rtwa•l<~ wltl'o a 
0 .1mwa do Rio tln .Janeiro o o llovernu..lol" 
Luiz_ Bahi1.1. Montci~·o, do 173 .1 tl 1736, fw. do 
admu'M' como el!u. (l:•t'en,L·Hl. o uit-cito <lc 
prop1'iedado soln-.1 u terl'ir.ol'itJ dt• cidarlo 
contra a u~ u1·pação mani!"o3ta, Hm ch·cul:tr 
bu.i:!ad~ pelo GJvrr.;arlul', prohiuiudo a con· 
s1;rucçao do ca.sa$ além da rua acttial dn. 
Druguayan:t,p01·quc queda tom:w, <L sl,como 
ruprc~en~:.mtc th _meti'Opole, a cor,lpntonci:• 
de a u tol'lzn.r ou nau rHsa.s constt·uc~•lios. 

A Camal'a lutou e venceu. Es~5.o ahi o~ 
aJvará~. as or dens rügias que con6rm·1m o 
sou U.il·oiio tio p1·opl'icút\de SJbro o tor1·ito
l'iO da. cidade do Rio de .Jatloiro. 

A luti.l. quo se levantou cntl"e clla c esse 
Governador foi medonha. o teve, como con
scq uenci;•, ficar clle 1·epmt tina.monte loucv, 
doutro do seu gabinete d(l e~tu1lo. 

A lut<\ chegou ao ponto da. Cam:wa. mantl:1r 
omi~sarios seus á. mctropolc duli.Jndor o sou 
dh•eito. -

Esso patrimonio quo custou t:\ntos sacJ•i
flcios, nos temp~s da. Colunia. o do ImpGJ•io, 
pe 11so devo ser Igualmente zelado no regi· 
men republicano. 

Nii;o deve sGr dada ao Poder Executivo 
competencia p:<ra vender summ<~riamentc, 
nem de comprar t()rrenos dentl'o delle,porque 
póde muBo bsm acontecei' que, quem va.e 
compra.:· tenha de comprar o que ê seu. O 
pa.ssa·.lo da Camara Municipid do Rio de Ja· 
neiro, os seus beneficios na. colonização do 
li t:oral do BrazH são admira.veis. A colo
n 'za~ão do Sacmmonto até ao Eapirito San~o 
t Ji por olla. iniciada. com muito cuiJado E' 
interesse. 

Do vaUe do Parahyba sa.hh·am os r ecur,;os 
para. se iniciar essa coloniza.çã.o. E' facto que, 
si não fora o l!eroismo dos riogran denses, 
no tempo de José da Silva Paz, em 1748, ter
sc-hia desintegrado eom eortez.a a.qneUilo zoo~ 
do sul do Bra.zil. Mas o auxiliar que Oll
controu a. Ca.mara. do Rio de .Janeiro, qua 
em 15 dia.s fez uma frota de 25 na,•ios o 
um oxel'cito de 7.000 homons, não podoria 
ta.mbem, ::~ósinho, manter a inte:;r•idado do 
tol•rittdo do sul da patria . Esse sot•viç.J só, 
é ine.tirua.vel ; os ser viços como e.;-se da Ga· 
mara do Rio de Janeiro são inaumol•vs. · 

Ot•a, uma. instituição política de.>Sa or•tlom, 
(.'l não conheço n<\ historia. do Bra.zil c ottS& 
quo tenha mais valor, uma insLituição po
~itlcJ. como a C-amara do Rio <lo .Janeiro 
foi condJmllada a v, ver sob umu, tutclla que 
cada vez mais Sll arroxa. Isto não é justo ! 
contra istll protestam a, sua his toria o a.s 
libe1·dades do regimon republic<\OO que, en· 
t retanto, pat·oce disposto a quebrar a linha 
de tradicçlio em quo a Camar:~. sempt•o se 
oollocou. 

Pot• h o i o, li mH.o-mc <L cs~as ligci ms pon
dcrac•<i:l.;: 

~i a C:llll;ll'.:l d 11S DJput..'tllll ~ achu• justa. 11 
nppJ'OV<Içiiu <lo rucn rc-1uerirnento, pcrti ni.lo 
o:~t.a! ini'ot•maçõ,J~ , ou JHH j ,[g;J.I'ei hum•tulo; 
~! nao a.c.har j11~to n o "onc!amn(lt' p3.1il•ei 
IHl ,mç<~ <i Commis~ão do Constituk ão para 
nprcsoo ta.r um sub~tltu:.i\·o au sui1stitn tivo 
em tlbcussãu . Toflllo concluído. (.lf11ilo bem; 
nwilo. O orodúi' ,; {"et icittr• f•>) . 

TIL\~r. .\011 D.\ C,\.R1'A DI·: !WS~!A tUA 11.\S l' I·:RTUS 
ll.J TtOI; In, J·; TI:;Jl,) IO IJ/,8'1\\ Cl IH D I ~ IH) !tiO 
1m .IA=" I·: mo. { 1_\ 

Saiham qnan~o~ cst(J lnsLrltmen i.o ;lc con· 
ti rm:tQ:'iu de Cal' ta til! Scsm;· r ia. tio Rocio •lo 
Concelho; o Te r mo dcs1.:~ Citlado, d;vlo, 11 
confit·mado a. rcqnerinwntu tlo::! povo;~doi·c~. 
c sltuatloros tlclla. vit•om, quo no anno do 
Nascimento do No&;o Sonho~· J!!~us Chl'isto 
Uo 1uil quinlwu ln~ c s~~so:t:llla c .o;clc.: antros lWS 

<h.:: dim· do litc: <f,; 0({/i.Jirfl du dito anoo, om 
esta Cii.lado elo S _ SobJst ião do H. lo do Ja
rwit•o, t '!rra dest:t Costa. d:~ l!ra$il, em as 
ponsadttS do mim CSCI'ivii'' ab<1ixu n•>JUCllclu, 
apparecou hum c.;eraxinho de Di11go tlü Oli· 
vcil'a, o;crivã.o da Ca.mat•a dosLa Cithulo; o 
polo·õito escmvo mo fl)i <~pt'<JSent<J.do hutu 
.A uto de prcscntação de uma. potição, que os 
moradores e povoadoro~ 1le~ta di t<~. Cidade. li· 
zet•am a.o s~nhorGovm·n:~.tlor Mcm do Sá, pelo 
qu:d escrav inho mo foi di~o; que o dito Dío~o 
do Olrvou·a., ~tlu senhor, m o pl3úía, o requnttn. 
lhe 1l:to~sc l !sto imtrumento de Ca.l'tn. do Scs
m~~ria. em fórrna, por quanto a.o pt>esen to não 
havia. prot!U!'a.dot• do Concelho, em o qual 
Auto, o petição vinha mn despachú nolla. do 
senhor Mom do S;í, do Gonsciho d!l EI-Rei 
nosso Senhor, c c.~piLã.o da. Cidade do São 
S·.1lvadur da Bahia do todos os S:tntos, e Go· 
verna.dor Gei•a.l do toilas ~ Capitanias e lor
,.~ do toda esta. Costa. do Brasil, pelo dito 
Senhor', úo qual Auto, petição, despachos, e 
maiõ pi\peis, o traslado do todo, de verbo ad 
verbum, he o :;eguinte. 

Anno do Nascim~nto de Noaso Senhor 
Jesus Ohrlsto do mil quinhentos c ~sseuta. o 
sete anno~. aos dezoito di.a.s. do mcz do Agosto, 
oro. osta Cidade de São Seba.stiã.o, eu escrivão 
aba. i xo nomeado, fui às puu&~das, onde o t•a 
pousn. o Sr. Mmn tle Sá, Governado!' Geral; o 
lhe doi hurn<J. petição, q tto aqui ao diante vai, 
a qual os moraAloros, e povoadores dc~ta dita 
Cidade me tlerã.u, que dElgse a s ua So.'lhoria, 
a .;. ual lle a.,signada por· elles. para d<~r 
Roilio a eJ .a dita Cidade, a qual eu l11e dei, 

(i) « Exl rahido do Livro do To'llbo ». Ne.sle 
documento, como nos demais que se lho sognem, 
houve o maior cuidado em conservar c ipsis ver. 
l>is ~ a au1.1 propt•ia r~ílacção e ortogt·aphia , 
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por ao presen te não haver P rocurador de • C:iru.Lilc, fizeram :10 Ca.pitilo-~16;• lú taciu cl 
Coneolho, eu sobr·c<lito Diogo de Olivei-ra, Sd, q uo Deus tem, a qual lhe pediram c rc 
escrivão da Camara desta dita Cidade o cs- quo•·nr.)m, que 1hes dl!sso terras para Rocio 
crcvt. - 1'rtJ~lud<> clrr l'etiç@.-Senltol' Go- ,lo Cr.occlllo, o para pastos de gados, a qu:ü 
vernador: Dizem o povo, ú moradores desta poliçilo o~tú. assigoa:la pelos 1li tvs moradores 
Cidade do São Sebastião. que ora Vo~so. Se- o siwadorcs., ao qut~.l requerimento o ulto 
nhoria novamente situou, que em t odas as Capiti'í.o·MóJ' Estacio de Sá, sahiu com so11 
pa1•tes do Rc:no de Portu~,al as Cillades ciespacllo nas' costas da petiçào, c roquori· 
tem gl'<\ndcs Hocios a.o redor para pastos de rncnto, rtue v ista. a petição ser justa. dava 
ga.dos, como seja. cousn. mui ncce~sa.rit1 ; c aos supplícantes pa.ra p~tos c Jtocios dast.a. 
porque esta. Cidade do Siio Sebastião at6 o Cidade, que ora edi fica.!io tinha, em nome de 
presanto niio tom Rocio limitado, o Sll cspe1•a. g [.Rei nosso Senhor, c por seu maududo, o 
com ajuila. de Daos so1• muito povoada., a do sou govarnador geral Mom de Sá., llr·6 
além dos moradoras, que ora. tom virem drwa Tmma leg•.w e meia do le''l'o, coJJWçttrtr.lo 
muitos do Reino, e de outras p:>rtos viver rfa casa rl11 pedra lW lonttu da Bahia at•i onde 
a. ésta te1•r1\ ; pelo que tem necesslilil!lc de ;e «ct~úa•·: e }'a,·a o sert<1~ o Hrcsmo; e qu6 ui1·ri. 
grandes pastos pa.ra. gados, e pa1·a. tmn bem ~t!lLimlo ú, costa do mar liru.vo, c G 1111Íir como 
ao r eúo·,· t'a.zm• roç.1.s de mantimentos, que do em StW p&tição dizi<Io: c lhes paSS<lSSC Pedro 
p resente se não pó!lom _.fazer em a~ tcrr~, l?e~nand.:s, escrivão dcllu, Carta ou Provisii.o 
que s.'í.o da.da~ de Sesma.l'l:l, por a. te1•1•a nao CJ dclh~ lll!?' fos.so dado poEso, porque as3im o 
ostat• ainda segura pat·.~ se nolla. c.~tendct•cm llaviu. por serv iço do dito Senhor, o qual dos
a cultivar, o fazer ma.ntimeatos; pelo quo- pacho t'oi feito a. dezcscis de jutl!o do am~o de 
Pedem u VosS<\ S1mhoria lh:.!s limite por ltocio .•:essent(l o cinco; o pot• quanto as ditas terras 
desta Cidade <Lté o lugar 110 P i rruJI"l em qu-:~ ,~tavão em matos, o algumas ou todas as 
pedem tres logua..J pouco mais ou mnoos, as tinha. dado a pe&ôas, as quaes Só deUa.s lo
qnacs pedem tenl1a para todasa.s partes em rc- ~rariam a.s primeiras novidades, o entã.o ·fi. 
donde, sem tri/ntto nenhum., quo :::endo monos cariam á Cidade como dizia., mas que desde 

. se não pódo pastorur os gados por ;~ mór então as havia por dadas, o podes>em tomar 
parte desta tm•ra C3Lil.l' om matos bravio~. e :t dita posse, como no dito despacho mais lar
ser necessario derribarem-nos para da.rem ;ram(' nte he contheudo, o qual está. assignado 
llervagem para o~ gados, que ao present e pelo dito Capitão-:l.lór Bs/((Cío de Sd, e depoi.;; 
aqui au redor não {em, uo qnc r eciJ'bel'â'l ·ta tudo isto aos 11inle e seis dias do me.; de 
roel'CU. - A qual petição vinha assignarla. Outub1·o elo dila anno de sessentl~ e cinco, fui eu 
pelos ditos moradores Monoer do Brito, An- ;;abelliã{) p or mandado do dito Ca.pitã.o·Mó t• 
tonio Fernandes, Simão Barriga, Antonio de l~stacio de Sá, ás pousadas de João Pros>e, e 
5ampa.io, Gaspa.r Rod;·lgues, João Ferna.ndos, lbe parguntei como tomlira. posse das te1•r as, 
Ba.ltlmzar Lourenço, Bmz Luiz, Gomes Mar- tlue esta vão assignadas, e confronta-ias para 
ques, Aodró Fcrnn.nd!?'s, Manoel Gomos, Pedro u Conselho dost.a. Cidade, e o dia. mez e anno 
da. Co.sLa., Marcos do Veneza, Juii.o Ca.nasco, em que a.s~im tomára a. dita posse, em nome 
Tbomé Rodrigues, Pedro Rodrigues, Cbristo- .!e todos os m oradores, c povoadores, assim 
vão Moniciro, Antonio de Ma.rius, Francisco dos que agora. érão, como dos que a.o dia.nte 
Mendes, Clemente Pores, Dio~o de Oliveira, fosse.n; por quanto o dito Capitão-.M:ór mo 
Oaspar de Torro~. Nuoo Garota. - Despacho mandava dolle saber o tempo que assim to
do Scnho1' Gorr.l'nat!ot· .-- ·Apt•cscntom o tmS· mâl'a a 1lit..1. posso, por razão de não sa fa.zet• 
la(lo da dada , r1ue dou E.~tacio de s~. até <to t~· mpo de a tomar Auto disso, para. em 
onda ho dado ,;, Cllla.de paL'i~ ltocio.- E dapois ~;odo o t empo so s:tlJcr a verdade deste caso: 
disto no dito mez c anno atraz escrip to, pelo ci logo pelo dito João Prosso, me· foi dito a 
dito senhor Govcl'nador foi dada a mim es- mim ta.belliã.o, que aos 1>ínte e quatro dius do 
crivã.o a dita petição, oom o desJ>a.cho acima, me; de julho do dilo anno de sessenta e cinco, 
om cumprimento do qual eu e::;crivão fui a. fôra o dito Capitão·Mór Eslacio de Sli aoru os 
casa rln Pedro 1la. Cost.a, escrivão das dadas, moradores ; e povoa;lores desta. Cidade. a 
c' lhr- pedi hnma ccJ•tirlii.o, o truslado rln. rlad;t maior .parto de lles, <\ · b:J.nda d'além, rlonde s0 
que Esta.oio do Sá, que Dcns tem , rlen dn chama<~ C'm·iorct , que era 1't'rmo desta Ci· 
Rocio n. !'.sta Cidarlo, como C:tpimo fllll\ rr~.. dado, par•~ tomarem posso das ter1•as a s<li
a qual col'tidão he tal como se segue: eu g-nadas 11a.ra o Coneelho: ·e que sendo lá. po
Diogo de Oliveü·a, escrivão que o escrevi. los ditos moradores e povoador es requerido 

· Certltloo eu Pedro da costa, tabetlião das a.o dito C&pitão-Mór, que os mandas~e metter 
notas, e escrivão das Sesmarias d .Jst.'!. Cida.de de posse da.s ditas tsrras, que assim tinha. 
de São Sebastião do Ilio de Janeiro, por El· tla.da:!, pelo que logo pelo dito Capitií.o·l"fór 
Roi Nosso Senhor, que eu tenhó em meu iôra mandado a Ar1tooio ;11ar tios, Meirinho, 
poder buma petic:.ão, quo os moradores , e r1uo mcttesse de posgo a elle dito João P1·ossa 
sl.tua,lot•es, q_ue 9jncto.r~.m a :;ittw.r BSh tlH'.t d(l.s ditas ten'a8, quo assim assigui:\•ra., ro•· 
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quanto p~l'<\ e~ie caso o !ln.v;t pll\' l'r·ocu r·n.- mc,[i,J:l, o par1.ern p~la.-~ tlii>l. ~ eonCt'<.m t:11;líes 
dor tla <li to. Cid:ttle, pe[o quo logo os tlitus ~nnw wn ..,,, ' [HH.íç;',o, e .>t·ti t;'w , u dcsp.1e l tos 
mor;.tdol·cs. e pol·oa,Jm·c~ disseran'l, C'jlLC ru 1L; J;u·g:ullt' :l\ e h~~ l..." •' nL llt lv ~ ~ ·. ,i·.·clar('.·l u, 
cllcs llaYi[o pJr b~·n, q\le elln dl!.o J·, r7rJ o rtuc 'n•lo <i.·u. ,~·J r; ·.'<'•h •u, e curriL'muu :~ 
Prosse toruas<,\ a. dHa pos<L\ C lU nome de c.<ttL dit;, i 'id;cde. e lll•ll-:tdo PPS, peLt m 1nutr 1L 
tod?s :cssw~ prGSeutes como a nsontc>, o que I ;tiJ:li:t<> tkd;tr·a,[a, S()_~·un.tn ;~ fó r' ll lJ. tlo seu 
o drtrJ ~lcnrrnlw lira mcLtt~r·a nas mitos tcr·ra, negimento, de q ue o Ll'iL5latlo ho o ~l~;:;tinte: 
pedra., <1gua., pàus, e lten·as , c que cllo .loao -Uesp~clio <lo ~<!nl1ot· U o vo,·n ;Ldol.'.--~·-isla a 
J>,·~::se pu.sseâr~t. o a.nJ·_t,r.ll p:.•.la. dita. t:~r·r·:t, d wlt.1. d e Xs loti() d '; ~';·~ , quu Dcn :-; tem, (~ ~om.o 
assrm ollc, como os lllOt\tdvre, c povue~tloJ·es deu r! e ~.l'~n;;.o a esta Cidou.l,; leguco e ""!ia ele 
quo prcs3tl~ foe~ln, c so lwuvccanl p~;r c zn- (jt~.tulra ·par<t o h'ociu 1_• pnstos de g nilos, llu.J 
po.~sarlos, o mcttt1li>$ da, dtt~~ po·;~e, 8Cm p;ls- conjinnu, u. qucrl it.'fJW'- c ·;".d" r:o;·reni direita 
sôn, ncnllUlll:\ u e. cniJ•adiZe!·, nc1n ü• il rnão, e no lorryo d 'l CJ.,·la, e rlHn.-: lfff !tos p·o·a o S er
que_scndo assim tornath u. diw. p, ,.<;Se, so t Ot'- t•<o; c lhe clot< mais seis l<J!f"'' s de tcnn9 e;;& 
n~rao para. a CHiado, c quo por ao pre,;eJHe 'l"''r! ru, e llrn lill''-"' ' lli.,so 1 'i ll'ta nm !'orma. 
nao ]l<tvm• tahclltào, péLt'J. quo fizos80 A111a, hlljll deoe.<"ú <lir!S do '" ''; (/,, il .rJosto d,, , .~,,·t 
se nao fizcü·a.. sóml?nl,o a .. !!ul'U., o quaJ tHt T~t.- '1~-t. inh,,nlü.-. f~ stJssr:nir: G st.'k (!i! li- ''·~·. I•: L ,go rio 
bolliiio fiz n<~s eos~a.s da diG<t pctiçiio, c Jcs· tlik> t!i;1, me.~<' <'1'<~ at,J':tz o,,_,t·i [i t o, en l'~cd vão 
p~cho, p:,r me :~ssim rn~tndn.t· o dil.o Capitão· (hl á l'.:t~ '~ <lo Scnlwt· Gonll'lra.do t' Mom do S<t, 
Mór, pel<~. tnlilt·maçãu, quG o di:u .luii.o l'r•o,se a l'eqnet'tW·liii.' dpsp:whn th dÍ'.i \ potir;:'io, e 
me deu, o qu<Ll o~t;t :t8signa.clo pcb <li i,o Ga- v n• d ln 1110 !'oi <la l.:t co m o t!esern bat'giJ 
pítão-Mór, e João Pro8~<.l, u Mcii'Ínho, eomo acim:.t ()S Tip l.o , e nran.lon que sr• curnpriS8CJ 
no dito Anto, e o ma's lal'g:un 'rl\o h; eon- comu nd:a "' c ontinlr:, , c uu lJiogo do Oli 
teudo, o por mim Dio,;u tle Olivr,ir•:t. quo vdt•a, oscr·ivüo da (.arlla·a. q uo u u;cJ'CVi. 
dizem ser cscriv,-t.o d:t Camar.L dc$ta Cid1ulo, Tra.~li•tlo do Regimenr,o dv Senhor Go;cr
,pedir esm ccrtid:io, lha passei, o que eerti· n ~dot•.-A~ tm'l'a~, b aguii. ·; da.s r ib:Jlras, que 
!ico <\S!illl hoje d~:;oito dias do mcz da A!]O$!•; c.o~tinwom tlcni.t'o rio Tot•mo, e li rn it:J da d iLa 
de se3se>ttco e sde <mnus.--Pctlr·o da Cos1.a: n Chh•de, que ~;lo ~eis lngu<J.;:; paru. earla p;J.rtc, 
tudo YiôoO pelo dito s,Jnhor Govcmauor, a qno nttO i'Ol'ClTl j'i tf<J.,l<ts às p 08SÔ ,IS que as 
petição, e requerimento dos ditos mora.dow~. i.lpt'O\'Citem, o e ;r,iverom v~~g,, ~ c dovoluta .. ~ 
u povo<túores com selLS assignados, corti<li'L<J para, o por qu<llr]llJ''. I'Í:t. ott modo que soja, 
e tl'aSb.do da daJa do Rocio pam o Cuncl'lho pudm•ciK dar pu!' :Sesmaria:, á., pcs~ô<ts q ue 
desta CidadL', que cteu o dtt0 U;tpit~o Mór vo ·l;ts pedirtJrn, as r,ua.··s t m·r·a ,.; a.ss ilu daecis 
Estacío de Si.t, que Deo~ tom, c haw.ndu r o,;- H n•emonte , 8em our.ru a lgum fOro nem tri
:peito ao :proveito que se pôde seguir tLcrca 1utn, ,ó1ncule o d;zirnu à Ordem de Nus~o 
d:t Repú iJlica, e ao Serviço do lJeos , o de Seohor Jes11S ChristtJ. com <L~ cutH!içõe~ e 
Rl·Rrü NtloSo Senhor, c por a i~r!'a se pn-. oiJrig ~ções do Foral tlado üs ditas terJ"as da 
voar, e para quo com murtJ malul' vontade miolla Ordona.ç,;io tlo quar •o Livro Titulo da s 
os ditos moradores, o P"voadores de>ta dite~ fh:snnrias: com 1a l cundiçliM que a ta.l pe;t
Cidttdc, assim os quo ur<L ~ão, e a.o dünte sth, ou IJD~:;ôa~ resillam n<~. povoação du. dit a. 
vieram a moJ'at' nol:a, para que a dita Ci- H11hia., ou das ten·~, que Jl10 a~~im forem 
da.de, com ajuJ.a. do Nosso Serlhor, e do Mar- dadas ao menos tr · ~ a.unos, c quo dentrv do 
tyr Siiv Sobasti~o, v;' om crescimento, e os dito tempo as não possam vontlcr, nc rn 
ditos moradores foiguem de a ugmo ntar com alllea.J', e tords lumbi'anç t quo nã.J deis il. 
fazllrem muitas fazulldas nolla, d~" e confl!·- cad;J- pes~ôa. ma i,, tmT:o,· q 11o aq tw lla que vir
mou ú dita Cirlado a dita lCJJt!a, e mda de dos, uu vos parecel' qa:;~ogundo su:1 po~:;ibili· 
te~· ta em qHadra pam o llacio, a pasto.< d e fl"- dmle pütlc :qlt'OYcii,;w; o S\J : 1 l;2:H ill <L~ [JC~'sô<ts a 
dos tJam o Concelli.o, a qtwl legu11 e me1:a se que [<;rem dtl.thts 1; • : rm~ rw ll tto Tormo, e 
começ<trd d8 "wdi>' da di:a c<lsa de pech·a, que a~ tivcl'Olll pCl'Útdas )101' :t~ n1i•J apl'OVoito.
està 11<1 c(.n·iow ao l oHgo d 'rr y1w sal!J r.<dr.t , co1·- xcm, e vol-us tOi'lr:.Lr'om a podil', vó~ lhtt~ 
tando 1li reito Jjelo I'Umo da aqulha, caminho darei:; 1lc novo p:Ll'a n;> apl'ovu itt\r em com a.;r 
d e Nornoro<Jste ao lon.rfo da Cosia, c l i.<fHa sa l - condiçues, o!Jl'ig;IGÕus o rl i ~ I~L\raçõcs t:ontn
g ada , como dito lw, e duas leyuas ilara o Ser- udas ncsto Cnpit.nlo, , o l]n:J.l se t rn.sh dar<t 
u ra, e assim lhe deu ml!is ri di!'~ Citltldc sJis oo.s Cartit-l tbs Sosma,l'i ;ls, com ;,~ qua;.1,s 
legu,,s de 'l'e nrw, c;n qumh·a; por• •lltanto :ts conrl icçõ :·s. obJ:ign<;<J~s· " rliwht'<tÇÔC$ l ht\~ 
dita.s tcr•r•as, qua u~sim dav:t ao dito Con· a~'im d.,u. n conllrrno a~. tlü:,~ t nr r·as par;~ 
colho p~t·a Rocio, (~ pi!.SGOS }J.\l'a. ga.do~. ('S- o Concn lh o, l) RoC;i} p:tra O,! p:Lstn; d.o:\ rl it•.>3 
tavão devolutas, c crn rnattos mu.ninlwo gatlu~ . contas tli l, <>> ,.; ,;i.~ ( ,y;wrs r/,, Tcr ;;,.u p a:·,t 
para os di tos povo~~dores , c morLttlorcs <IS ,,,,,,1 drü,da , com r.tl.!. con li1;ão qno os 1Htos 
aproveitarem, ~ darrub~-rom, c dcp )ÍS fic:l· suppltc:anto~. mot';tdor-o>, e povua.durcs, <IS
rom com hervagen~ p<Lra us ditos gatlos, <18 ~irn os <itrO om a o J.i l't•surHo sã t>, C<) lllO os 
quaos ten·as est ã,o no dito lagar, e tem a. dita q uo nv dit~nto fuL'cJH, c!l().~ te.; iti<tlll om esta. 
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cidade de Sã.o Sl!bastião doste Rio de Ja
neiro, ou em sou Termo, ao menos ns •litos 
trcs annos em lt~glmento declarados, e 
assim hei por bem quo, posto que o dito mau 
llegime))t u não dig:~ nem fallc em ostn. ílHa 
Cidade de São Seha.sl.\âo deste Rio rle Ja-

. neiro, hei por Sorvk o de El-ltei Nosso 
Senl1or, que esta. d lta. Carta w niH1 Lolla a 
força. o vigor, como tem us que se faznro 
da Cidade do Slio Sal~ador da Ilallia. de To
dos os Santos, porque assim o hei por 
Se1·viço do dito :>enhol', como di to he. o 
para gun. guarda. de.sta. dita Cida•!o , mora · 
dores, o povoade~r-us de1la, lhe mandou o 
dito Senhor Governa.dot· ser folia est..~ Car
ta, pela qual manda. qne clla., e eHe.~ di · 
tos si.J.pplictmtcs, c moradora; o povoa.dot·es 
ha.j~m todl~ a. posso e Senhorio da.-1 ditas 
terras do dito Concelho c Termo, para. todo 
o sempre par;t elloll, e t odos seus mais mo
r a dores, quo a esta dita. Cidade vierem e 

- successorcs dclla., ascendentes e descenden
tes, que apoz dollos vierem, e assim pos· 
sa.m roçar, aprovcit.at', e r omper os roa.t~os 
maninhos das ditas terra.s, que assim dava. 
para. o dito Rccio do Concelho, pa.ra quo 
sem mattos fiquem com muitas hervagens 
para. 03 ditos gados, a.s quaes terras do 
.dito Rocio do Concelho porleJ'ii.o aprovei
t a.t•, e roçar, como dito he, sem outro ne
n bem foro ou t l•ibuto ; sómcnte do todo o 
que lhe o senhor Deus der nella.s do auas 
novidades e la.vom·as, o creações que nanas 
fizerem , paga.!·ão os dízimos a. Deus, con
forme o dito Regimento, cont:mt~ que os 
ditos moradores, que as;im fizerem a > dita~:~ 
bemfaítorias no dito Rocio do Conc&lho, nã.o 
possam tolher os ditos gados pascerem a s 
dUa.s ber vf'..gens , o que t udo manda. q ue se 
cumpr<~. e gua.rde, sem autr:~ alguma. duvi
da., nem embargo que lhe a. eUe seja. posto, 
e que esta. Carta seja. registrada dentro em 
um anno nos livros da Fazenda, e Camara, 
sa.ndo nece.~sario como o dito Senllor em 
seu Regimento manda. com 118 penas em 
olle contendas : o porque os sobreditos mo
radores, povoadores, o supplica.ntes, tutlo 
prometter a.m de ter, e manter, o cumprir 
pala sobredita maneira. lhe ·ma11dou pal!sa.r 
esta Carta do Sesmaria , e por vet'll.ade, eu 
Pedro da Costa, tabellião dHS notas, o es
criyão dM seama.rias pol' El-Rei nosso Se
n hor., oro esta sua Cida.de de São Sebastião, 
.e seu Termo, que est,e instrumento de Car· 
ta. de Sesma.l'ia. escrevi coru a entet•linha 
que diz - a-e com a enterlioha quo diz,
e a._pro~ citar-, e com a enterllnha. que diz, 
-que es.tá. na Ca.rioca.- e com o bur rão on
de t.liz- er- e com a. enterlinha que díz,
a. qual petição vinha. a~sigmul.a. pelos ditos 
morado!'es,- e com a enterUnha em que 
diz-, e confirmou, por tudo se fez por fa-

zer vm·da,lc, no que não haja. duvida.,. e cu 
sobrcdiLo !J.Ite o escr cvi.-Mem de Sá- o 
qual traslado mr João Alves de St)uza. es
crivão das Sesmarüts aqui fiz trasladar da~ 
praprló!.S, ·que ficam em meu poder a. que 
me repm·tu, e as cort•i, concertei, sob~crcvi, 
c assignei. Rio de Janeir·o vinte e quatro 
de 111iÍ sei.~ce?tlos e oitenta e doi.~ a>ltvJS. o 
Alve.;; de Souz:t. Concert ada. com a :pro· 
pria,.- João Alves de Souza.. O qual h •as 
btl.o do Sesroa,ria, cu Andró Martius de 
Bl'ito, oser-ivão pro:pl'if>t:wio da Camara. 
aqui o !iz tJ•asladar do proprio Livro, 
que 8C acha. no arclüvo, o com clle esta 
concorloi, revi, subscre1•i. c assigoei a.vs 
16 rl ia.s do meztl.e ou tubm de mli sctoeentos 
o cincocnh e um.-And>·d Ma;·tins de Bl'ilo. 
- EsW cônf'ormo . FcUcia11no Gttilllel·me p;,,~s. 
secretaí•io intePino da Illma . Ca.mara. .Mu· 
nicipa L· 

REGlS1' RO DA CARTA DE CONFJRMAI,)ÃO REGI!>. 
DA SESMA.Ill l\ DOS SOBE-lOS DAS Tt"m.\S QU E 
F lCARAU FÓitA. Do R UMO, QUE SE DESTINOU 
DESDE A CASA DE PEDRA, N A P RAIA QUE 
CHAMA:If DO MPATE!RO, PARA _A P ARTE DA 
CIDADE E MAR, QUE AO SENADO DA. CMlARA. 
CONCEDEU EM NOME DE SU A .l!rAGESl'Aúg, O 
GOVERNADOR DRST ,\. PRAÇA DOM P EDRO 
MASCARENHAS( !) 

Dona. Maria pol' Gra~.a . de Deos Rl ioba. de 
Portugal e dos Algar ves, d'aquem e d'além 
mar em Africa., Sonhara. d e Guill<l e da. Co o· 
quista., Nave~ação o Gommercio da Etiopia, 
Arahia., Per~•a. e d s. India, etc . Faço saber 
aos quo esta Minha Carta. de Contirmaí·ão de 
data de sesro:~.ria v irem, que por pa t·te do 
Senado da Canura da. Cidado de São Sebas
tião do Rio de Jane iro, me foi apresentada, 
por seu Procruador geral nesta Côl'te, uma 
cer Udão passada p or Anton io M<.rtios P io to 
de Bri to, o'c r·ivão da. mesma. Camara, ex tra.
hida do 7'ombo do d ito S en o do , com um reque~ 
rimen to, e sesmaria dada por Dom Ped t·o 
Mascarenhas. Governador q ue foi da Praça 
da dita; Cidade, de que tudo o seu theor é o 
seguinte: 

SBnhor « Diz o Procurador do Conselht), e 
mais officiMs da Garoara desta CiJade, quo 
ora servem este p resen te anno, om no me 
dclla, e do dito Concelho, q u·e a oen requeri· 
monto se está. botando um rumo para se me· 
dirom, e u.Oma.rcat'om as torras tlo dito Con· 
celho; o qual rumo começa. na. C;,t~a. de P eilra, 
na. Praia que chamam do Saputei1·o, confor· 
me o Incsmo Poral , e podor~ ir demorar ao 
Oiteiro de N osga Se11hora da ConceiçlTo, e 
porque do dit!> rumo par;~ a ba.oda do mar e 

(i) Extrahido do Livro i4° do Registro de Or· 
dens Regias á 11. i 89 v. 
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da Cit!ade, .<ul;-:[•711 alguma.~ t()!'l' l\S, a~ qnaes, , o.-;b earbt olc ~r.smrwi:t. p"h qn:d · maud:~ . 1) 1111 
po8to que ostn.J1L o di to C{lm:diiu •I•: l""'''t: ; os d ir.o~ :mppl icantc~ !laja111 :L P"'S·'· ,. ,,,. . 
<1 ~/1-.<.<, pódn lnvct' a lgnem quu as P<'1;a .. c : 11h.J1'io d;l:> o.l i&as tc i' I':L:.; na 1'1h' rn:• p:•di1I:L nJn 
querem wcusa.I' d itVtolas, c s~.gll !'aJ' :LS dit.as · s:r;L p~ ti t;.l.o . pal'<t o <litu Concolhu tl•.<l<l t:í· 
t<ll' t'as p&t'::l o Conce'hu, qw1 são .nn iLo ncce~- tlml o. c ~!JH.> mo l·aoJ .,I'c.<. 
s1n·ias pM'il. .<Uit cons~rq.~,:ã.o, c pa.ra lt1Jciu Com t:Ll conr\içflo. c t•nt•lnllinw rll.u. oJ!IO 
dclle; ['cderu :L Vo~s:t Senllot·h ([ U(), :ütcnto t·t~'lilhm na~ clil.as tm·r:ts o.< s, Jlot•o •.· liw~ t l'<!i 
ao qra) al!eg.1.111 llw . .; faça mr1::e<! e111 Nomn 1le :trrnos d(•d:trad,>s no 1lito c:1.pit.nl " 111/t'•>;.:i
Sua. M~gcsl.adc, c<H~10 :':l}.~lllcrr·o flUO c. dar e tn<!ll w. tlon tru do flll>\l tnmp' n~11 pnolt~ r·:i.o 
conceder d ~l ~;c~ma.n•t t;;rla a te Pl'< ~ que licar vcn.ter, nt~rn :t!l r e:~l' a~ diw' tor t':L~ som li· 
tlu di to l'nrno p:wn. a b:tntia d :< CithLuo o \!a.l'; cnn·::• do tiH:J ,;cuhOl' Govown:ul<H', 011 .lo 
o que pedem cm· noonc do di lu Concelho. o l[ tteru ao di :o.uto lhe SUl)CCd, r. 811 lJOilct· e 
mora.dore.; do, ta Citla•lo. E recohcJ•ão mercê ... ti rot' p:tra lhe dat· ; o <te ~b<ll los '>~ oliw~ trm: 

'De.~JWcho rw St·. r iovurno.r/.w. • Dou ao.< a.nnos, tendo e!lt!S fci&·1 :ti)( um J'll'ovuito, 11 

.supplicantes, em Nome de S•.I<t Magc.~(atlr• , pla.nl.a.,[o algn r 1~ mantitnent~í~ , a~ pocliH'lio 
totl;1 :t tcn'l\ qtw pedem, o fie" r liit':L d:; ru111:> i ven1l1J1'. üttr, e clnll.r·, o fam r· tttcl" "IJIIO bom 
par;t a. parto da OiJ<.tile e t>hr, na con!ít·,ui- lh:1s p:trecor, como ue con . .:a '" :~ pNp i:J,; quo 
d.:1d.o du sua pctiç1io, para o qu.J se ihe (XIs.;e se Ih:! li V!' ;!, o i zen to, c dwão p n• nlla . .; r;t.
ca.Pta. de sot•maJ·i~. H.io ,Jc J;~ociro, ~6 o! c miuhils, e ~m·vun~i:•~ orJ i nari• ~s u nccc•s:L I'ia~ 
maio do l<i67 » ;llMcm·en1\ns. I~ vi~ to. pelo pat':.l o ·comrnercio pa.l'a !'<Jntc~. c pontos; o 
dito Senhor GllYC L'mulor ~or <L p ·lt.iç>'io rlvs <tUC imlo manJou ~c cump:·isso. c gu:mla.s~o. 
~upplicant.es ,jllsto ·o que m1lla. t'I!JI'ct·em, e som rlu\'i[h, no1n ombt~l'g•J :tli-(lllll •JIH.l a Plln 
havendo respoitu ao ser•viço ilo D~us, ü lhe scj:1 posto, c quo c::;!,:J. car•tt s1ü:~ 1'<!
d'El·Hcí Nosso Senhor, <leu :wa clit;us suppli· gi~tt•:.Lu<~ t! ;:Htr·ú do um :wno nos li no~ 
cc1ntcs r• tcl'rJ quo pL'Ilem em ~u:1 peõtçã.o ~~.onllc toc:.ll', como Sua Magc.-<~<Ldo ma.ntla 
admll. in~ul'&a o na 1'ót'm'• d<> Fot•n.l rlado <tS em ~011 ru;.;i rnonto. ;sob <Lo pcn :.~ n e llo 
ditas tet'l'a!'l, cujo tr:1slado é o seguinte : cou~hcnol :l~ c tlec!aradas; "pc~rqno os di to:-: 

A:, terras que est iverem dontL·o dos t.ermns supplic<\nto~ tu !u pro mettc111 " " ttw, Ju:Ln• 
c limites da Cidade de Sfi.·; Scba.~ti1io , que ter. o guurch~r . s 1 lhe mandou pas;:u· cst.t\ 
sft.o Sllis legoas para. cada b·mdu, '[UC o nio c ·u·~u tlu snsmaria,a. q11al eu Anton io J1o1·rci1';1 
furam da.tlas a pessôas quo a~ <lprovoitcm, Ja Sil v;\, J',,lJell ifi:·.• pni.Jiieo , c do not.:Ls, o 
ou po.;to quo fossem , se por .a.s tacs possô,IS, J~sc r·ivft<J cl.a~ sesii!M'Ill.t~, a.q ui lanccl neste 
a <1ue se ,[eram, a:~ nãu apl'OVcitararo a quo li v :o dn Toml,o, o qu:tl tlssi;;noJu o tlito 
ora.m ob ;•ig;\tlas ,e por e~t·1 via on outra qual- o. Pedro M:lscul·unh<~..> ., D. P ,·d,.,, .ll•t.sc<t
quer osttYm'Cm vagas, n.;; podcrois dar doses- 1·erzha~ . » 
rna.l'ia. a quoru v o l-as pedir,e tereis brnbr:mc:~ Ped indo-mo o dHo ScnadcJ pu r s<~ll Pt•u· 
qun não dois a cada. uma possôl. m:1i,; t-~rra CUI'll.1ior q uc porqu<Lnto o rnllll'idutiovm·Jm•lur, 
QIIC aquc lla. que v;l'oles ou vos pa.rc.:er qno a quo rora da Pt~LÇ<L r.li.l (Jitl;ulu olo l :iCJ <In .I<L· 
pódB <tpr.ovcitU:l', ll.ll 'l'Ia.e> terms assim da.rei' nclro, lhe dora. em Meu Ro:~l KouHl o~ ao
livremente sem outt•o ;tlgum fôro ou trihutu bojos de algumo1s toJ·t·a.; que licav:~m !i.'or•:t ,[o 
ma.is que sómentc o dizimo a Ordem do Mécl· J•umo, .f[UO so Lloit •.t':.t dlls.lc a c:ts:t ''" l' '"lt•a , 
tratlo do No~so Senhor JrS\lS Clll'isto, com as no. Pt·:~ia que cl1am•.~m tlo Sapaleirv, tm.t•a ;4 
condii,:ÕCS,o ob~igaçõcs do l?or al,dad.o ás di tas parte tia. Ci,Ja :lc e mar, a.s (l ll'~ i'.{ so :tclrJ,v;un 
~err·as, da. minlt<1 Ot•dcnaçiw do Li vt\> 4°, motii<las pot• Provi;li\o Minh<~ tle ' III'Li.<H'/.e olo 
t i tulo das sesra;.wias ; c cvm b l .c.)llllicã.o i\ bril t!c m il sDtoccnt'Js o clo~:o : Jil:i.il! "<li'· 
que<~ bl pe3ilÔ'1 ou po.~'lila,s Yi>am, B rcsid<J.n\ viola. ma.ndu.r -lllc p<l.$SD.L' cart.a ele o:onllr·rutu;il.Q 
na. dita. Ca.pitania, ou terr•a.s c1ue assim lho tia dita sesmaria: os :n•lo vis tu o sc11 l'OttUtJ· 
fot•em dada.~ . :to meuoi tee:l annos, e qíl o ri monto, e l' que ~O lJro ~!Je raspoJl(ltH':uu os 
ilcntro no dlto tempo as não pos;am vend,w. Pl'JcUt':tdor~s do 'MinlHt F.t7.cn.Ju, e Coroa: 
nem alltO.Il', e se alguma: pc~só:L u. quem Hoi po: bcrn ti~ze t' · lhc ~tcrcê de lho con
ful'cm dada.s tc1·ras no termo, o limite d:t flrtnae, corno pot· esta. confi !'rno, os ditos so
dita. Cidt\do as t ivol'Cm pet•didas, pelas oito bcjvs •lc terra~ na p:~J'<~gem subl·c<litu., Cllm 
apNvoi~rom e vol-a.s tor-na.rern 11 pcdit•, vós a.~ uonr,•unL;~çõo;; t•cfct•iJ~, que em Meu 11et\l 
llt:.lS podnr-eis dar de novo, com· as condio;ões. Nomn lhe drlU D. Ped1•o ~l<t~c<Lrcoh ;~~. sendo 
e obri"'ações contheudas nosLe ca.fJÍtlllO ~• Gv~·o t•n •.dor ([a PrilC<\ d"' Cithtdo do Rio da 
qual fôr, que assim as dtll'dcs ; c isto se eu- Jancieo nu. fórma d1• carta ncs•u. inset' l>~ com 
tedcrá náo sando as ditas L8J'I'tLS dadas a todas as clausnlas, e O•J!Hiiçiios n:lroesm:~ 
outr:us pessôa.s . oxpr~ssadas ; o com a s tl<~. c <> ll ~ot•v;t r os ta.-

Com as quaos condiçõl'.S c. obrigilçõcs lhos piuhoa.ns, o parobas, que se acha1•om no.;l.a 
:tSSim dou o d.lto senhor Gwnrnadol' o que data., deixando do as cortat· pa1-a outrn 
:pedem em a dita sua petição, e :para sua ai~ um uso_ IJ.UO não seja 1la cousL!' II ~~~:iw <lo 
gull.rda, o sogut•ança lhes mandou passal' ruwlms Naos, e será. ob1'1gatlo a Clll·.l:u• 11 :.~, 
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phntnçiodas uitas arvol'es naquolles mesmos dr.ds mil réis. l'eclro Caelano J>into de Jlfo1·ae$ 
Jugil.t'eil em que já. as uavera.m, ou ·furem. Sttr·r. wnlo. José ll icallfi l'el·eil't! de Castro . 
mais proprio~ pat·a. <t ~ua p;•odw,:1í.o: o <J():)co· Pagou qua.tro cDntos t·cis, o aos Officlacs ,:oi~ 
brindo-se na.s ú •ta.s terras r io C<l udaloSIJ, r1uc mit duzunios o do~ r éis.Lis!JOa, 22 d t> M<~rço do 
necessite do bat•ca parô.l. so akwessat·, fic11rrí !704 _ Je1·onymo .lnsé Ca1T8i" de .Vour<t. Re
reiiCrvada de uma. d:~ margens dollc mciu. gistrada nu, Chanccllaria. Mór da Côl'to o 
legoa. do terra em qundrt~ pa.r~t a co,nmo· Reino, no Livro de oiflcios·e mercês á.ll. !9.'í . 
didade publica; e oesh da. r.a. não pod()ra.m Lisboa., 22 de .Março de 179-3 . De registro mil 
succeder em tempo algum pcsaoas eclo.!!ias- t'6iJ . Thomaz Anto1tio Lo11es da Costa . Nu
tic::~s, ou rellglõos ; e SJccedon<io sonl. com mero 52, quatro centos r éis, doi~ mil duzen
o onca.rgo de pa.ga.z· dizimas, ou outro qu:ü· t os c dez réi$, somma. dois mil seis centos 
quer quo Eu fôr s(•t·vida. impor tlu novo. c c dez J'éis . ~; registra.da a dita. ca1•ta. de con
não o fazendo so prxluril. uat' :.1 qu tlm a·> de- flnnação du sosma.ria, em que nada. mais se 
nun<:it~r; cMno tarnbcm stl 1~ 11 fur s' 'l'vi:la 1 continh;t, a conferi, subscre vi, e o.ssignei 
ma.n<la.t' fundar no districto d,J!Ia. alguma. nesta dita. Cihne de S. Sebastião do Rio de 
vil la o pmlci'Ci fa.zct• 1\ca.ndo li no, e seru eu- de J aneiro. aos I l dias do mez de Maio de 
cn.rgo algum, ou pc:tsã.o pam o sesroeiro ; e - 1705 annos. E eu Antonio Martins Pinto de 
niiocomprchondet•;tosla data vle!ros 01.1 miua.s:" nritto que a subscrevi e assignol. Antonio 
do qualquer gcnoro do metal, que ne!Ja. Sü • .'il:la1·tins Pinto de Britto. - Está CO'nforme, 
dcRcobl•ir , rcseL'vo.ndo ta.mbem os páos J'eaes, Felícíanno GuillU~rme Pires, Secretar io in te
o fa.ltr.Lndo 11 qu;~lqucr das sobl•cdit.as clausu- rlno da. Illma. Camara.. 
las 1\cará o Senado supplica.nte privado dei la., 
por SOl'cm todt\S conformes a.s Minba~ Rea.cs 
Ordon3, o as que i mpõe a Lei. Pelo que 
mamio ttO rneu Vlco Rei e Cap itão General 
(lo Mar, c Torra do Eshdo do Bt·asi!, ao Pro
V(ltiOl' lia l•'azond!l. Rool ddle, c a.os mais Mi
nia;l'•J>I o Pessôas a quem toca.r cump1'am. e 
;.rmu·dcm osr.a. minha Carta de confirmação 
do dtLta o sesm<~l'ia., e t\ fação cumpri!·, e 
guardar intoil·amcute como nella se contém, 
aem duv!tla. alguma.. Pagou de novos direi· 
tos quatrocentos J'éis que sa carregaram ao 
the~ourelro dolles a fo lhas oito VBrso do 
livro primeiro de sua receita.. como cons~ou 
do conhecimento em forma. , regist~do a 
folhas duzentos e quatorze do livro 49 do Re· 
gistro Oarí!.l. Dí!.da. na Cidade de Lisboa. aos 
oito da Janeiro de mil setecentos e noventa 
e quatro. O Principe (com Ruln·ica e Guarda.). 
Condt! ele Re:mde P. 

C1Lt'ta porque Vos.m Magestade ha por bam 
fu.zet• mel'l:i\ ao Senado da Uamara da Cidade 
tio Rio do Janeiro de lhe confirmar por data 

TRASLADO DA. MEDIÇÃO E TOl\lBO QUE Slll l ' l!Z 
NAS T ERRAS P f.R TENCt!NTES AO SENADO DA 
CA:>I,\RA D.tSTA CIDA])E, E DE TODOS OS DO· 
DUMI~N'l'OS QüE SE JUNTARA~! PARA BOA 
D!RECÇ(\0 DA :MESMA MEDIÇÃO, QUE TUIJO 
CONSTA DOS AUTOS DEf.LA, OS QUATS VÃO 
TR ASLA.OA llOS DE VEIÜlO AD V&RBU~i NESTE 
L!YRO DO TOMBO, 1'.\.RA F l CAR CONSERVA I!O 
NO ARCIÍIYO ))~ MESMA CAMARA (1) 

AUTOAÇÃO 

Anno do Nascimento lle Nosso Senhor Jesus 
Christo de mit setecentos e cíncoenta e tres 
annos, aos seis ctias d o me: de ju~ho do dito 
anno, nesta Cidade do Rio do Janeiro, polo 
Pr•ocurador do Senado da Camara. João de 
Araujo v .,J•ga.s, que serve este presente anilo, 
me foi aprDsentada. a petição, provisão, e 
rna:s documentos a.o dia.nto , req_uer t:Jml.o-me 
<IUtoassG tudo para o elfeüo da. medi~.ão pre
tendida, o qull tudo tomel, e a tltoei , e he o 
que so segue de quo llz este termo, qne eu, 
Ignacio Gonçalves de Ca.rvalb.o , o escrevi. 

PETIÇÃO 

Diz o Procurador actua.l do Senad·v da C<lo· 
mara desta Cidade em virt udo d·L Provisão 
R.sa.l, que consta da. cópia junta, a qua.l jl!. 
tom o c. .• mpra.-se, pratende vossa mercê com 
c()nsentimen;,o da mesma Camara entrar a 
faze~ damarcaçií.o, medição, e Tombo da.s 
ter ras, c proprieda :es, r•lndas e fóros, que 
lb.e pe,·tencem, para. o que lho fui reme,tida 
a cópia da dittt Provisão Real, e as cópias 
d<tS üuas Scsmaria.s, que são os titulos e tião 
os tot•mos au:;oar-se a Provisão o Sesmarias e 

. o sesma.L·ia. os sobejos da.s terras, que fic\l.l'aro 
fóra. do rumo, que se deitou desde a casa. de 
Pedra, na Praia que chu.ma.m do Sapateiro, 
pa.ru. ~~ parte d:~. Cidade e mar ria mesma Ga.
pita.nlo., que llle concedêo em seu real nome 
D·, Podro Masca1·enhas, sendo Governador da 
Pr~ da sobredita Cidade, como nesta. so !le
clat·a. P<1ora Vossa Magl'-stade ver. o C<lnso· 
lhe i ro Francisco cltl SiLuu. C-orte Reat a foz es
crevOl'. l'at~l, Jo.<J dos Santos a fet.. Po::- de.~
pacho do Conselho Ultramarino de •·in to um 
de Agosto de 1792. Registrada. á f·)lbas 177 
do L. 46 de officios desta.. Secretaria rio Con
selho U!tra1nariuo. Llsboa, 8 de· Ma.rç0 de 
I i94. O eonselhoit·o F>·ancisco da Sth;a Co>·te 
Ueaf.. Nesta. Seorota.rla do R.ogi~1ro Geral das 
mercês fic a. registt·ada esta Carta.. Lisboa 
~O de ~!!\l:'ço de· noveutu. e quatro, e pagou · (1) Extrahido do Li~1'o do 'fomho. 
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fazer-se :~.nf.o ele me;liçã.o, domarc:tção, e 
Tomhu pal':l. se ela. r IH'i ncipio. li rlnpois >ll it· 
la.nç:u1d0 tudo 110 Livro. que hn. ele h·wm· d,J 
Tombo do t odas a.s propl'ied;~dcs , l'lJnda~ c 
fól'vs: Pede a vossa. ltlorcô lhe ruç·> mol'c0. 
roa.nda.r , que so ;>utoe, par<J. su pt·occdeL' á~ 
ma.ts diligenci~s neccssurias . E recebet•ã 
roere~. - Na fórma qne requ:n• .-llfontc::,-o . 

COPIA D,l. PR.OY!S::i.O DE Sl:A MAG~:S1'ADE somm 
SE TOWl,\RE~l AS TI>RRAS DO CO:"\SF-Lt!Q 

Eu EI-Rol faço saber aos quo esta. minha 
Provisão virem que tcnuo rcspoito :10 IJ.UC oo 
me rept•cscntou por pa.1·tc do~ OJll<'i:'t s rl11 
Camara. ela. Cidade de São Sob·IStiào do Rio 
do Janeiro, em raz.'i.o de so não terem me
dido e demarcado ~\S torr,,s, quo pertonccm 
ao dito Senadv, e por esta causa se acharem 
docepadas em muita parte com grande pra
juizo seu, por não ter mais re·,dns, quo os 
fóros das tac's terras, pedfndo·me lho man· 
dasse nomear Ministro para. Juiz do dito 
Tombo, que fosse <lssistcnto na Cidade, e 
tendo a tutlo considcPaçã.o: Hei por Bom, que 
o Ouvidor Geral d:\ dita. Capitani<\ do Rio de 
Janeiro faça medição e Tombo das terras, 
que pertencer tJm ao Senado da. Cama.ra da 
Cidade de São Seba.stião na fó rma da. lei, sem 
gue lhe (aça embaraço a'S sesmarias mais ?no
dcrnas ; pelo que lhe mando cumpt·a e 
guarde esta. Provisão, c faça curupril• e gtuu·
dar inteiramente, como nella se cornElro, sem 
duvida. a tguma.,a. qua.l valcrâ como carta,s~:m 
embaraço_ da ordenação do Liv l'o segtlndo ti
tulo quarenta., em contrario·; e se passou por 
duas via:~, e pagou do novo direito qu(nllentos 
e quarenta rc!is, que ~e carregart~m ao The
soureiro ,José Corrêa. de Mou!'a., a. folhas 
sessenta e duas verso, cujo conhecimento em 
fórma se registrou no regist1•o geral as folhas 
quarenta. e nove veroo. 

Ma.nooel Gomes da. Silva a fez em Li,~boa 
a quatorze da abril de mil setecentos e 
doze. 

Regi»tl'n.d:~ n. folhn.s qu·~tt·oC'.c.ni;\s CSliSScnto, 
e oit·J em o li 1'1' ' ' qn:tt•ft• de pPovisõcs da Se
CI\Jt:nia tio Cou:;dlw l}!l!'anl'll'ino. 

Li.~ho<t oito tlo s~temb•·o Jc m.l sctcceuto.~ 
c Jow . Andl'ú Lopu,; thl Lavt•o. h: l'ào se coa· 
t.i nn:J. m :üs cou~~~ al.~uln<t no que tlitu ú, quu 
cu AnLil'é 1\·hwtin~ Brl~•> , t>Scrivii.o pt•o.>prio
tarü do Sontld<> d tl Cu.miH':l, {iz traslltlla,l' ftd
mentc do proprio li vro, ondu se ach;\ rogt~
trado, quo Sl3 u.clv\ no !ll'ChivL> a que nlG re
p:)rto, o c.m1 l'\lh~ esta CtJrri, conreri, su'b
:,;ct•el'i, concertei. c ;vsignoi aos viuto dias do 
mcz de Outubro dQ mil~elecco tos c cir1coont& 
o um anoos; c ou ,\neli-C: M;u•t.ns llrito, os
cri vão lll'opl'iotario da. Ca.ma.••;t, q ua o Stlb· 
scrcvi, coucct·toi <J as.;;ignei. And·ró Mar tins 
Bl'ito. Concertatlu. pur mim escrivão André 
Bl'lto. Cumtwa·sO . lHo s:>is de Novamb1•o 
de mil sotncenta3 c cincuonta, o um.-Jfuu
ldro. 

DESPACUO l'OR. ONDE SE NOMEOU ESC RIVÃO 
l'A!l.A. A ~IImiÇÃO 

Nomeio ptwa c.~crivão <iosta modição, e 
Tombo das tct•ra.s per t<•nc ·ntcs iÍ. c~ma.ra. 
desta. Cidade a. Tgncwio Gon.<alvv.< dcJ Cw·vat/Jo 
o qual t:J.m b3m o fica,rá reuuo das que so 
fizerem nos preuios dos Forcil'os, qua llc:u·om 
cmnprctlcntlldos na:l ditas terras, e de todas 
as dependencias que so dcmt)vcrom sob1•e a. 
mesma medição , e visto osta. pelo r~\lCl so 
colhe dos tltulos de sesmarias havei' de com· 
prehendar a mal'inlw o~~ cosl(•s do mar de.< ta 
Cidade, o ficar por isso temlo genol'alida~e 
para com os mora.doros dclht , quo possnirem 
pr•edios o propriooutlus, m:mdo se fixem 
edi taes na~ pat'~es publicas desta. mesma. Ci
dade, para. que geralmente scjã.o citl~da.s 
para. a. tlita. medição, e se juntarão as sos
mat•ias da Ca.lllara. c os mais documentos, 
que por parte desta. se apresenta.rein para. dl
r ecç.ã'J da dlta mediçáo. Rio de Janeiro, cinco 
d1J J1J!ho de mil:;otoccntos e cincoenta. o tros. 
-JlD>~.t<Ji.ro. 

TF]RMO DE .JURUIENTO DADO A.O 
ESCR.l V} .. o . 

O Secretario André Lopes da. Lavro a. foz 
csct·ever.-.Rei. -Provisll.o pQrquc Yo~~a ~1a· 
gostada ba.por bem que o Ouvidor Geral d:~. 
Ca.pitauia do Rio de janeiro fac~ m~dição, e Aos SP.iS cli3s do moz do Julho de mH seta. 
Tombo das terra~. qno pnrteucerem ao Se- centos o cincoonta. e 1res a.núos, nesta. 01· 
nado da. Ca.Jna.ra da. Cida<le de São Sebastiã o, drtdc do Rio de Ja.neiro, em pousadas 
na. fórma da. Lei, sem qua lhe faça. emb:1.raç~ do o uvidur Gorai, c Corregedor dw COlU
as sesmarias m ·.•is roodemas, como nell:t. S3 marca, o Doutor Manoel Mou ~rJiro de Vas
dcclura, que vac por duas vias. Para. Vo~sa. conccllos, onde cu escrivão fui, e s.eaJo qhi 
M~gestade ver. Por despacho 4o Conselho em virtodo da.nomo;wilo r etro, pot·· ol lo roo 
Ultramarino de sete do Altl'il tle mil Hcttl· !oi def~rido o Jul'<tmento dos Sa.ntus ·E vau· 
cenGos e dow . P<\g.lu trczautos réis .-.Tost! g·~ lhos em um livro delle., debrüxo do qua.l 
de lt'ada Serrao- .lotlo Feliz d a Sit~a-Jo~o L!C oncal'l'egou, quo lJcm e vor.,adoir,lmOnta 
Galwio de Lacerda . Pagou trinta. rllls, o aos escrevesse O$ termos desta rned1ção, quo se 
Otncin.os t.rinta r·éis . Lisboa. tl'in&a. de Agosw\ hav i~l de fazer da.~ •erra.~ pertencentes á Ca
do mil setecent os e doze-Imwcc~nc{o Oor·r·Sa rna.ra, paro. ::1. <tuat. c suas dependenctas. me · 
_dfJ ,IIora' s•. . 1 bavia nomeado pot• es-~ri vão, portanlo pol' fé 
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o qnn Jl:t vct•,l:lllo yi~~n. 1\ pl'rs•mchs~tl 
fazc1lllu tudo o tnals (111n .m p:·.1ti'' tV. t 
em somellnn te.~ :~e to< com Vt!l'll.t,l\~ e 
consciunclõt, u:~ Jút•ma. quo pelu.~ lei~. e t'e· 
gimcnto tlu.du aos escuvãc> :1ssim era ol!l'i· 
gado a cumprit·: o rec,lbído pJ!' ll1im 
o dito jnramonto dr.bixo dolla assim o 
:promotti íilzer, de que (iz a'~e tGrmo, em 
que assignou ó dito dou~Ol' Ouvidor Geral, 
comigo escrivão do Tumb<), Iguacio Gon
salve~ de Ca.rva!llo, quo o escreví.-Mon· 
te i-r o ~-fgn{íciv ~ :oJ1.inl l)eS de Carcolho. 

~·ER~lO DE ACDS'l'<I.MENTO DO EDITAL AO 
DIAC\TE 

C1Hd.u~ o (~i tlf~oonf,a. o lr·o~ annos, e ou Ignn,
~j , , li,Jn<:llvt):l d.1 C:\rv:dhu o nse ·nvi. Jfuu · 
(,;;,.,. E n.'io ,c con l.ínln mais no <li tu Edi &·d, 
o IJli'J.! 1\11 l~11:~cíu i1 fl !l.<: t!Vcs fie C:\1'\' ;Uho, 
esct·iv.'oo <l<J. Cun~e t'\'a lo J 'Íit dos ~1oo<lcims. no
lll<~a.du para o ~lll' du pl'e$unte 'Tombo, aqui 
tl'aslndlii, bem c; ftclmon:e do propdo, IJ IIC 

entl'Oguci ao Alcaid<J ,José !IJa.rtins Coimbra 
pa?l\ o f<t:~.er· publicar e tix:u· nos log:wcs 
puoli•.:os rlesta Cir!ade, e com olle os1' e cot'r i, 
conferi, trashdoi, assig neL o concot•tei nesta. 
Citlado do Rio de .l«ncil•. ,, aos v iu tc dias do 
J11Gz tln jullw úo mil sll tecon tus c c inc. en ta 
e trcs autw> ; o C ll lgna.aiu Guns 1lves úc 
C:lrv:LlllD o tra~!adeí, a 'signoi, c c.Jncer td. 
{fJHo.cio (!onsaiw.~ de Uatvallw : con~tll'ta.do 
p,ur mim coe ri dio !yn<w ·o GoM<! (V~s du Cw·· 
V<!llw. 

Aos vinte c ~c te '!Ha..~ flo mez de juuho de 
mil sBtt•centus a cincuenta e tt•cs annos, ou 
escri,·ão junoei a CoJtc,; l1.Utus o tru.~tado do 
Editltl, q_uc se fixou nus pa.rt '3 públicas ·• 
desta CiJade paea. a mcJtdio c dcm~u·cação, 
que 8C pr'l'l'Cadc fJ.zcr, d:t terras pcrton
ceutes ci Cam•>ri1, com certidão ncl:c pu,ô
sadtt de como com cll'eito se tlxa,•am, o 
qwtl é, o que ao diantG so se;.(no. rte qno 
jjz este termo, que cu IgnMio GonçalvJS do 
CarTa. lho o cscre\'i. 

FJ~ DE CO~W S E l-'I XAHAM OS ED1TA8S 

.r os~ Mar1.i ns Coimbr<J., Alca-ide dc.!La C i· 
d1.do. Q,)l'tiflco q uu pelo Eset·ivão lgnacio 
Gonsa!vcs d:J C:Hva!Jw me l'cn•am ont re
gnes dez EditaJS, tudo; <lo tL1o1' do tt·aslado 
dcllcs acima, p<l.t'a ~o f<IWl' puLlicat• c fixil.l' 
nas po.r'tes publieas 1lesta Cidade, e cvm 
ell'clttJ os fiz publicar pelo pol'toir u dos Au· 
ditol'ios, pdus canto~ Jo, t :J. mJsma Cid<~do 
em voz ai te~ e inte llo;<i vol, o o o depois os 
fixei nos mesmos cantos pnb\icos, e costu· 
madus, e IJ'I.l'a cons ·~LL' p:1ssoi a pl'csentG pol' 
inim feit.~~.c a:;signatla. Rio de hnciro, vint.e 
o sete dll julho do mil ;;oteccntos e cincoent11 
u tl't•s ann.s. -Jus!! ~f11rHH$ C:Jimúm , 

TRASLADO DO EDITAL QUR Sll FIXOU El\1 V A· 
lt!OS J.OGARlcS PCl3L1CO~ DESTA CIDADE PARA 
O EFFlliTO NO 111ES!I10 DECJ,Al~ADO 

. O Douto1· :Nianoel ~Lmteü•o de Yasc<Jnool.
los, Cadl.lleiro Prufesso na 01•dem de Christ.o, 
do Dezcmbargo de Sua M<lg.-;sbllCJ, sou Ou
vidor Geral, C(,)rrcgcdor do Comm r ea neotlt 
Cidudo do Rio da Janeiro, c nas m~i~ Ca
;pítanias de sua. repa.rtiçlio etc. Fu.ço saber 
.aos que este meu Erlilal vir·em, ~'lll cvruo 
.Sua. Magosta.dc, que n, us guarJe, foi scrvldu 
det,ll'minar por Provi.;ãn expedida. p,;lo Tri
lmna.l do Conselho Ultt·amnt•ino ~e medissem, 
,e dema.rcassem as te~ras pertencentes á 
Camara desta. Cidade, par:~. cuja diligmHlia o 
mesmo Senbor conf'el'io jut•isllicção. e comi) 
por par~J da. tn(Bma Ca.mara. se rnl.l reguot·eo 
a execução da dita ordem, teu l1o determinado 
dar principio a e!la,. fa.zenrlo mndü•, Cl tom
ba.e a~ ditas tGrras ue dez do mcz de Agosto 
proxirno, que vem, om · diante, e por este 
Euital cito, e man<l() cita·, c!n.mo orer1ueiro 
a toda. a pessôa, ou lJGSSô<J..> que tiw.rcm 
quo requeror na, di ti~ me_iiçã.o, e dom :.rcaçã.o 
sobro o commodo, ou pt•ejuizo, que cata lbe~ 
possa l'esultar, venh1io ou m:tn<lem por Silus 
pmcuru.d ores req 1rerilr o que lhes convier, 
para. ~erem deferidos como f"r rla j Lrstiça, 
com pena de se proceder á dita medição, o 
demarcação á.s suas revelias ; e para que não 
possam ern tempo algum allegal' i gnora.ncia, 
mandei passar o pl'e.~ente, (lUe se publlcal'à, 
e flxar<L nas parces puolic:ts, e costnmada.s. 
Rio de Janeiro vinte do julho de mil sete-

T~lUlO DE APRI1SENTAÇÃO DA l'ETI (.:Í.O AO 
Dl,\NTE 

Aos doze ditt~ d0 mez do Ontubra de mil 
setecentos e ci!lcoen~n. c trcs anuos, nest:t 
Cidado do Rio de Janeiro, pelo Procurador 
la. Ca::L~·a .rvã.o de Araujo Vat•gas me foi 
ap1•esen tada a p eUção ao diante , requeren
do-mo IlH.t juntas;;o a cst;;s autos,a qual tomei 
o juniei a estos aut·JS, e h.e a. que ao dian te 
so segne, de quG fiz este tm•roo, ue que eu 
l gmwi u Gon.wlvcs de Om"vaUw, o cscr eYi, 

P'STIÇÃO 

Reveren:issimo Senl1or · P11dro Dom Ab
bade. Diz João de Ar,\Uj o Yarga>, Pl'ocurn.· 
dur ac tual do Sonat.lo úa. Camara desta ci
tlad,;, que no dia. dezeseis r! e On tubro d este 
pl'dsente anno de mil s ,t•)clmtos e c incoenta 
e tres pretenJo o D~u~OL' Matwcl Monteiro 
de vasc;>ucel!os, Ouvilot• o Corregerlor da. 
Comma.rC'l, li.ar principio ao Tombo das tet•
ra.s, e beu i da. mesma Camara de.>t!l. Cidade 
por o rdens H.Oa.!lS, pelas qw Les ho o dito 
ministt•o dig namen teJuizdo mesmo Tombo, e 
como pol' faltl1. do pes.-:oo.;; antigas, que te-
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nh:un momot'trl da <.lomnro:u:ão o lng::u· do 
p.•imoim m:u•co, o do:, sit.ios, pt•otcnrlia o 
~u ppli!~:tn tc tomar p:Lt':t um rlo.~ luuvadod ao 
Revt ~t'Cndo I ':uh·e Me~t l'o l>outm· l•'1·• ·i .fr~•io do 
R ;,.ml'io, as~lrn por sct· ll um Hnligio~o do 
ta.11ta. :w tboridttdo, cumo pcl"' la.r~a e:tpo· 
r icocia. q nn tem, o pe lo~ soos :W110~, n:'in 
:póde enc:u•ro.,a. t·-~o desta. de ligcnoía de ser· 
louvado som liceoca. de voos<l Revercndis · 
sima. "orno sco ~ubdi to, o convcnttt:tl do.~te 
Mosteiro: Pr~dc a. vos.~1. Revet"'nrlissima con
ceder a licença. p:1r::1o 1 odcr o tlito Rcver'lndo 
Pad re Do:.nôr ser u m dos louvados. pl'IO> 
seus annos, e~pcriencia e author ithl.lle, e a 
materia, sobro quo so vrrte a. medição e 
Tombo, sot· cousa. h onesta. que não s 'I'VC de 
impcdtm:mto á. vida religiosa., E rcccum•J. 
m er cê. 

DESP ACI/0 

Concmlcino.> n. licença. (Juo pode. I '1·e:i· 
rlcllle tle 8 . 8 rmto . 

li.EQUI.CRntEN'rO QUE FE1. O P ROCURAOOR IJA 
C.Uf,\ltA. l' c> AC1'0 D.\. l.II:DJÇÃO 

Aos dez sei> dias do mez do Ontubt•o de 
mil seto c rmtos e cincoent.a c trcs a.nnos ní'sta 
Ciilado do Rio uo Ja.neiro em o te1•mo dnlla. 
no fim d1. Pmia. chamada do Sap:~teit•o , onde 
des Lgua. o Rio da Cat·;oca, hoje <:ha.marlo do 
Ca.tt,et~. cn!lc foi o Üll Vi<IOl' Gerai ,Corrogedot· 
deeta. Comma.rc.1 o Doutor Manoel M<.Jn~eiro 
de Vasconcellos commigo cscJ·iviio po t· olle 
nomeado p:~ra a. pr<•son to m edkão, e o Ve
raad or Thom6 de Gou 1·êo. e Sá. o Queit•o:.r~. e 
o P rocurador da Camara Jo;lo tle Araujo 
Vargas, e .o . Escrivão d<t mesm;~ u Dúutor 
A ndró M11.rtins Britto, e pelo di to Procum
dor d \ Ca.mnr,~ f o.~ i roquori lo ao d it;.) l!outot' 
Ou vidiJr Geral, quo om virtude da. Prvvioão. 
que hav iam alcançado do Sua. Mages,ade os 
Officiaes du c .• mara. para. se mooirem c 
t ombaram as terras portencente.3 á mesma 
Ca.mara , mamla.>.so p rJceder á medição con
formada com a Sesmat•ia., q u<J com a. dit ~ 
Provizão havia a p resentado, segundo n qual 
se devia manJa r medir legoa. c meia. de 
te~tada, começando·Sfl a medir da. rtc.çc• de 
ped1·a, quo se diz csLa.v 1 na CtLrioca. ao longo 
d'agoa. salgada. pelo ·:urna de Nornor iJeste, 
e du~s le&"Otl.S para flSC~rt.ão,.!! qu3 se tiahii. 
a.ver1guauo por bum·1 med1çao, qtrc em tem· 
pos SJ ltavía. p:iocipiado, e se 11ã.o find :1.r:t, 
que a dita casa de fiCd,·a estava. e•lificada 
n aquella Pr~ia chamaJa ag<.Jr;\ d 1 Sapateiro, 
onde dcs<Lgua. o R io d;~ Carioca, lloji.l ch<t
IDQ.do uo Ca.tteto, v qua.l ainda so via úCl.s· 
aguat· na meoma Praia, em cujo fi m .;c 
h lLVia. a chado a licerces <ie padra., :}tta.odo se 
dou princiPio a refel'íd<~. medição a n &iga , 
como constava. do au to della, a fo lha.s t r inta 

o t<·a~ vr.••so, que t, ,,do colll os m:tis uocumcn
to~ s' acitav;t au to~u!o, â vist.11 dos qww;, o 
n•~ !úrma <lt·lle:;, c lli!lo que mt~lhvt' dos mes
mus se ~vet·i~uassc, se •l,~ s:>tl pt·incipltl ;l. 
rneuiç<'Lo, e pM:L Í ll fnt•m;~do o · cs do quo m:Ü3 
l'os.~o preci;;o p<ll'a boa. <I Í1'CC•:ão do1la no
me u.da ao RevcronJ.o P:Hit·o Mestre Jh·ei 
.lru1o do R tiSt.uo.'o, Jl fJilfJe de S(ro Bento, O a 
.Jolio da CI'ÚZ. !)•<e sempre {<mtm h<tf;ildm·os 
!Hti'Jtl.flle C0>1! <.>l'o'W . c o.< que ]''"liam com CXjlll · 
ricw:i<L Jll'atiw dat' u.lg uma infot• :n:~~ão do 
que f'os;e prr:d.;o o neccssu.r io. A' vista do· . 
qual l'C<tunrimon to , m:tn.!o:t o d ito Doutor 
Ouvir!Ol' se p:•oceU.esso com oll'ci tu â mcdiçKo 
e q11a pl'epa l'ado o nccess;~rio deteriri<~ sobre 
a t'onnalidadú d()lla â vista da Sesmaria , o 
ma.i~ documontu~, que so aclla.vam apre
:;ontauo;; em juizo; do r1 11C fi1. cs c termo, 
qno •~ssi~nvu o tl it.o lh•nt.ot· Ouvidm· com os 
clitos Voroildor, PI'Ocm•adot• e gsct•ivão d;~ 
Ca.m<U'il; o ctt l~nacio üvusal vcs d(l Curva
lho, o escrevi. illmll.:ito.-1'/:rwuJ de fíouoe,, 
S<i a Q11di·- !J•L. - .Io•ro de :\l·a••jo Vt~rynJ.
'1nclni Mart i •l .< Bl'itt •l , 

TERJ\10 OF. ,JU[t,\~ll~NTLI DMIO .VJS PIU1T08 .lllÃU 
!lA S!L\'A E Ml~LLQ E DO~I!NGOS Q !Ji\(U:SMA. 
F !GUI>IR.A 

l·: :roni.lo no di to dirt, mcz e n.nno . at!'az do · 
cltt.t•ado pera nte o dito Dr. Ouvirlor üct•al, 
a p pat•ee.era.m. presr;n .r.s .lvão lf;~ Silva e 
Mel lo c Domingvs Qna!'e~m:t F iguuiru, pi
lotos :tetua.e.j, approvados pol11. <.Jam:u·a, os 
quaos fora~ ctnmado.> ptu':l f<l~erotn ~ pre
sente mt:diçao. aos qua.es dofot·Ju u dtto Or . 
Ouvidor Oet•al o juramento dus ~nto~ evan
gelhos em u m li vro tlot:cs, em <t«C puzet·am 
suas mâbs dil'eitas, debtLi xo !lo qnn.l lhes en
ct~l't'eguu, que b~m o v~rJadoí rt~tt.mn.te. cor
ressem o3 r timo.i <lã ag ulha, pt'lllctpwndo. 
do Jogat• Cjue c lio O r. Ou vi dor Geral desti· 
nas:;o, segundo os títulos o documentos .ap~e
seota.los, niio acr.~scentando, nem dnntnDlU· 
do nem ex ~ru.viando fó t•a do que o ru mo da 
ag~lba mostr,~ssc;, dccla.I'an<lo os sig.naes que 
ross~m achando no decurso da. ID<l•ltçào. que 
pc~3a nt ~r;rvh' do c/.are:.a c esla~eis i n<.licios 
da mesma mcdíçúo no (.empo (td UI·o: e rece
bh.lo por eltc~ o dito jnrallteuto tw~im o pro
matt<lr<~.m fttZcl', de que fiz ost~ t~rmo, em .· 
q ,:o a.ssignaram com o dHo Dr. Ouvidor 
Geral ; c en Igna.cio üonsa.l vM de Carvalllo o · 
o~crevi. Monteiro.-l olio rla Siloo e Metlo .~ · 
Domil•y;s fJ<<areJma F ig ueira. 

TERMO m: JUR,UmN TO DADO AO OF!"lCLAL 
MANOE L CO!lll.iia, Nom:.\00 PAliA ANDA!l. 
COl i .'\ c.,ROA 

g sondo no mesmo d ia, mez c a,nno, a t t•az · 
decla.rado m:~.ndou o dito Dr. Ouvidor Ge-· 
ral v ir pet•tw tc si a. Manoel Corrêa, juiz do.. 
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v !nt(m:t do diSLl'icto cl11 .Jit~:n•rlpag-uri, 11•1· 
moaJo para. <on·h 1· , .. ·111 a •.:ul' ·.h na lll'esontt: 
morl içito. ;,., qna.l ilcr., t·in o Ju!·:~moH :.o dos 
Santos Ev<tngclho> em 11m lil·ro Jolte::!, em 
quo poz sna miio diro1tu., tlobaix" do qu ·tl 
lh!l encarregou que bc,n c vordarleit•amento 
medisse as brr.ça~ de tcrt· :~.s, Jevân!o tt ~·orda 
pelo rumo, que dnmonstragso :J. agullut, nu· 

. mm•ando as quo fosse m o,lintlo, sem accrcs· 
cecta.r nem dimiunie cult8<t alguma. e fa
zendo em tudo o que OI'<' ubl'igaúo. com ver
·dade c conscicncia o mc~lrir !o por el!e o rlito 
juramento debaillo de li c a~sim o pr()mcttco 
fazot•, do que 1iz este tur mo em que assignou 
com o <li to IJr. Onvi<l.,r G >ral, c eu lgn·tcio 
Gonsalves rlo C<wvallw o c.sc t•cri, ilf,mteiro.~ 
ll!onocl Uort·êa de 8o '·' ~''. 

TI>RMO DE EXA~ll; FEI1\J NA CúlWA CO~i C~U õ: 
SF: liA. m: 1-'AZIZH A )JI!Ol (!ÃO 

Jt: s~ndo no dito à i:J., mcz o <mno, :1traz de· 
clara.do, ma.ndou o dito nr. Ouvidor Ge
ral vir )'eranto si a CJrrh coro qttc s~ hado 
faw~· a me.licão, o pal':l.lll,c si a. man,lou 
molrr, a qua.l ho de p•ws di vidida c ~e uni
ram huns com os ontrJs por corrm1tcs de 
fert•o, u sa acholt tar a .tit<t C'.o rtla d.oz brD.ças 
a.o certo, mn.liú;~s por palmus cravHiros, 
de que eu OdCI'ivão dou fé, c visto e.;ta.t• a 
dlt11 corJa con rormc " · certa., sem ·dlminui· 
elo nern accr~scontaméllto, mandou o dito 

: l>r•. Ouvidor Geral quo com etla se fizesse 
· a dita mod.:çãu, de qu() fiz . e~ to t lt'1no que 
· a:ssigaou ; c cu Ignacio Gonsa.lvos de C;~.r

valho, que o esc1•cví e assignei. Montei>·o. 
Ignacio Gonsalvcs de Ca;·oalho. 

:,~'. TERMO DE DECI,A.ltAÇÃO QUE l'AZE~I OS .PILOTO; 
.;.' SOBitE A CERTEZA. DA AGULHA 

~ .. E sendo no mesmo dia, moz e anno, ··,traz 
~ .. iloclarado, mandou o dito Dr. OuvidorGe
i,.: r;l.l aos ditos pilo tos Jr;ã) da Silva. Mello e 
~t Domingos Quat'C3llla Figueira tt•ou~.:es3um 
:;;:perante clle a. agttlhr~o com quo se havia de 
~~- fazet; a presente medicii..J c pet·guntando·lbes 
:... • se estava. bem apon &ada., ca.pa.z c cerb. p 1r-a 
·- com ella se fazer a. rncJiçã.o,. dcclararam 
; debaixo do juramento, que rec<>bido tinham 
r. que estava capaz, bem apontada, ·" co;·ta, de 
~· . c;:ómo o.s.sim o decla.rara.m fiz: este t!ll'lUO, que 
S. · a.s~ignaram com o dit.1 PoutGl' Ouvidor GeF r\I.I;e ou,Ignar!ío GonsrolvP.s de C:~rvalho. o e~· 
t,\creyi.-Llt'lmteil"o.~Jo rio rla Sitv" c -MeltQ.
{ .Domillf!OS Quarc.m ;rL I<'i[JI•cim. 

· ··r ~: .ERMO DE JUR'>>fEN'I'Il DADO AO.) INFORMA· 
f . DOR€$; DECLARAÇ.\Il FP.lTA. POR ESTES, E 
~- DEt>E!l.I MBNTO AO RR~tUEíllMEATO RETRO DO f. PROCURADOR. DA CAMA.l'A. 

-1~ . . ' Aos dozesoh dias do mcz de Outubro de m il 
~- setecentos e cincoeu Co. e tr;es n.nnos, no l'efe· 
( .. 

l'ido sitirJ , n Pn1.i:J. ·~ha.mada do Sa.paiciro,a.hi 
~ · l acll:~.rn.m [l!'rBcnt.es o Jt'Jvcn•r,n,Jo Pa.dr a 
Ml.l~ t,;•,: l!,Jttlm• frei João (lu no .<J.J'iu,lteligic•'O 
1l.o M<JRI.eiro •le S. Bclll.u ll<·.~ I;:J. Cirhule1 
o .Jo:io da C!·uz, ;unbos ll •J !O' ''~ lo• para in Cor
ma.dorr,s do 11 ue fussc precl~o a vcri)!U(l.l'· se 
pa.ra direcção da prc~CIJto mcdiç.'io·, setulo 
nlfOl'ffi tdo o di to Dontor Onv i,lor GN·al,;erem 
os sol>!'O•li tos, pe.,soas an tigas, o com <:Xpc· 
rioncio. do paiz . e os q!Je melhor podiam iu
fu rm:J.r <lo al.guma.s ciecum,to.ncí a.~ que 
f<1sscm li3CC3sa.e.as pa.ra. a presoute mcdiç.ão, 
lhos JeFuriu o jm·amcnto 1l09 Santos ·J·lvatl
gelbos em um livro dcHM; om quo pozcram 
suas mãos d.ireHas de!Ja.ix.o do qual lhes ()Jl · 
canogou dissessem e tlecla.l·assem onde em a 
'".c.<a rlc Jle,ln: , de q 110 a cat'kl.l do Sesmaria 
fazio. men~?íl.o, para. düs.~o lugrll' se seguir a 
fnr.diç~o; e s!"l o Rio Carioca des(l.gna.va 
no.quclla. mesma P1·aía. porque ta.mbom 
llelle se f<tzí:t menção da ui~:~ Scsmaria,e qne 
OUti'O sim, deela.t•a.SSêln tutlO O mais, qué SOU• 
bossilm <\ este respeito, c l'C)illJi,l o por clloso 
[Jito juramont·>, debaho dl!llo decla.nram, 
quo n'aquella P J·aia chamada do SapC'tcil'o( l} 
sempre vh•a.m que desa.gn!lVU. o Rio Cm·iocn, 
hnje ch:tmario do Cf!tlel c, o tJUtt sempre ou
viram dizJr a pcsso<.Ls an t ig<LS quo o dito Rio 
oaqnelln. Praia. ~cmpre tivc<·tt a sn.1. sabida 
ao mar, e· q•1 .nto á. casa ele ped·1·a 
ü•mbcrn ouvimm dizer a pessôas a.ntigo.s. 
que e1'1.1 uma. que so aclutva no ftm 
d'aquella ~e.>m:l. P1·:~b., o quo se confirmava 
por vertla,deiro, em razão do quo na Sesma
ria se diz, que a dita ca:1a do ped1'a esta.va. 
na. C:11·ioco. ao .longo d;~ agua s~\lga<hL , e não 
h~via outra Praia, donde d~sagua.~se o dito 
Ri<> C<wioca., e que outro si rn mais sa con
rorrnava O SJhl·e dito, poi·que OOl'to que esta 
Cidails foi pl'imcira~ente edificada da parte 
d'aldm da Fo1·taleza rle St1o Joao, quando se 
JIOV'oou este Paiz, passaram os moradoras 
de !la de lá para esta partG a. toma.i'em posse 
da. da.ta per'iencente á CamM·a.. como se cs
pocltlca. na çontex tat·a. da carta de Sesmaria. 
junta, <.nde diz, quo p!Z$sttram os ditos mo-: 
t •atlOl'OS da (JidlUle p·a,-a a bamla cl'Lilêm d011de 
se c~wma Cw~it:~ca, d'ondo chn·o tlca. que 
n·aquella. Praia ê quo tomaram a dita. posse. 
o que nella so ach;wa a dita casa de ped1·a 
figurada na. dita Sesmaria, e que outrJ sim, 
ouviram dizer, que d::tquel.la mesma Pl·aia. 
ha via em tempo antigo princi piado uma. me-
dl~ii.o das tel'ras pertenMntcs á. Camara, e 
era. o que olle.-; infurruadores sabiam a I-e
spcito Cio referido . o que visto pelo dito 
Doutol' Ouvidor Geral, c instruido do auto 
d:~. medição folhas trinh o t:-es verso, feita.. 
em o aono de mil seiscentos c scss(.'ota e 
sete, foi a•) fim do. Praia. reíe\'id:.t., pl'O• 

{i) Hoje Praia do Flamenga. 
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cur.wdo-sc vr.s1,ígio> J~ di i<L ~lt<t( d,J 1".,;,., 
110 fim. da .Pra.üt reforida SiJ achou ~oht•c ,; 
terra u. b31ra da dita P1·ah rnn marco ri·: 
pedra com urnas let.t'a3 J;wrc~.rL1s ;w picao 
q~,, dizem-Rei--E logo pelu D.JJHor Ond,lor 
f01 mand:~do aln·ir ao redm• do lu":Ll' anJo 
~e achO\! O di i;o marco. para W ~V Cf-Se SI) 
dcsçobrta algm1s \·esi.ígio.~ do cas~. o com 
eiTetto se acharam vafia~ 11ed•·as unidas 
como ?m aliccoce, por on.lc se veicJ no 
conhccrmcnco de haver aliem J;Gmpo an· 
~lgo. ~asa., ~ sm· a que se avorig-non 11:1 
medtça.o anttg-a, ser ;1 cas~t da l'"'ll·a de 
q_ue trata. o Fvra.L c d'alii se h<LVt·r con
tnmado. a principiado aquo;llct dita metl.ição, 
coz?o da me~ll'!a se Via, e attonrlendD n.o que 
de,i.a se colllgra, pela. qual :ce 1levt:~ úiri"i•· a 
presente mediçã.o, em razão de ser fci t:~ om 
~mpo, que pudia haver melhor not.icia da 
dtta ca.~a de pedJ·a, como com ctreil,, 
:10 colheu d:t infut•maçií.o, q110 então 
!'>!llou o Quv1dor · Gm·a.l. que cní;fio era 
JUlZ, do Tombo dtt Camara. c visi.!L~ 
as ~rrcumstancias pondararlas pe!o I ou vadr~s, 
011 lnfurmad.ores da prc8ontc mcdiçfw, e sor 
aquella PraJa o ode sempre s~thio· a desu.cruw 
ap mar o Rio Carioc<J., e ser aqnr,ll t rn~~~ma 
f'raia. onde os moradvres haviam tomadu a 
posse, de quo se l';tz ro(ln~·ão no Foral, aka
vaBsando o ma.1· ou Bahia, que seestended.n 
lugar onde se achava então od!;i•la e ;.iwt\ua 
a Cidade em qne hujJ se achà a Purt:tteza. 
de Silo João até :quella Praia cha.mad.l do 
SJl.pateiro, e visto como tanto da eontcxtUJ•a 
da. mesma Sasm11-;ia, como das informações 
tomadas na antiga. medição, e do q_ue ao 
presente se ha. v la ar-h a do vcs t,ígios de ali
c~rces, e casa. de pedra, o ahi se acha,r o 
rcfe:ido ma~·oo, que se~ duvida foi o que se 
havia mett.rdo na med1ç:ão antiga. porque 
esta do. dtto lugar hw!;~ principiil.rlo, man
d?q o d1to j)<.~utor Ouvidor aos Pilotos, que 
d. aquelle !Jl.BSmo lugaJ·, onde se achou o üíto 
J;narco sobre as refel'ida:; rúinas de aLcet'ces 
de pedra, seo continuasse a. medição c p;~r:t 
este e{\eito eu, escriy~o, furmasse au'to<lelL•, 
e{U CUJO decurso h1r1a determinando o que 
se havia. de seguir, a quo tudo se procclleu 
sendo presentes o dito Vercadoi· Thorné da 
G;~uvêa S<i o Quairoga, o o dito l?!'Ocurador 
d~ Oamara João de Araujo Vaegus, e o Es· 
Yao ua m<lsmn. o DouJ;Ol' André Martins 
:J?rito, e os qitos in('ormadorc', o Pilotos ; 
e ~u, ~se ri vão, ~ou mi n b,a fé ver as di tas 
ruu~as, e alicérce; de pedra, de que fiz esto 
t?r1110, em. quo todos as;igoaram com o tliJ.o 
Dontor OuvidOl' Goru.l ; c ou Jgnaoio Gon· 
su.l ves do Carvalho, que o escrevi, e <1SSí
guei, -Monteiro.- [grweio Gon<ol1lcs de Ca1·· 
1)ol}_w.- Thon~e de Gm.mêa Sd e Queir·ou(~.
Joa_o de A!'attJ O Var!Jas. - And n ; Mm·tim 
.Bnto. - o DoHto1· F1·ei .Joc1o d o Ras~J·io .-

Yol. lU 

./:nTIJ r f a ( rJ'I f~.- Jfru;.oe{. eoi'J'f!fl d t: Stfl(.~a -
IJ:uuiN,fJOs (huu·csmu ;.,:Y''t;1.i'O .-.huiu r/ tr 8Ún~ 
,, illdlli. 

AUTO li!·: Mi-:IJ!Ç;\0 lll'!l ~1 ,\"'OOU F.\ZI-:R O 
DOUTOU OU\' JJ)OR l iimAJ, )JA:\01:1. MON'J' lllRO 
Di: YASCONCBLLOS 

Anno do N11seimontn de ~osso Sonhot• 
.Tosns Christ:l. elo mil s'tccrmtus e c inC<JCllt:J. 
e tres an~os. no; 1lozcseis tl.ías do moz de Ou
tnbl'o 1lrt rlíto ;,nllO. nesht Cidade <l•J Rio Je 
J;tU<nl'o. mn o rim da Praia chc~ma..ia d.o 
Sap~wiro, termo ue~ta. Cldaclc, onde foi o 
OuvHlor Gor<ll o Corr.:getlo · !la Comarca.. o 
Doutor Manoel Montoil',J de Va~con cellos 
commig•J e~ct·iviio il os mais otnci:tos con~ 
r.eúJ•JS, o d~~Cl<.Lr:vlo~ no,; tcri nos r :t l' .> , a\li 
ro:tnuou o di to Doutut• Oitvi<lol', que v i ~!.o to~ 
I~YOrljl'U:tliO l!UC ~ OISI! IÚI pél/t' l!, dO que faz 
mençaJ a Snsm,._rra da. C_am;tm. era. o'aquel le 
l~g:tr o fim da dna Pl'a!a., p<Jins ci rournsr.ao
?l:t~ pontl.er:túas, dcseuhm·t:ts tios iluc·rmontos 
.Juntos a este:; an1osm1 fórrn;~ cxpres.,al<J. no 
t~rJjlo <lit ínl'm·ma.ç:io retro, o vist" cumo 
d aq.uelle m~smo lugar. em tom po :til ti"'o se 
havra priocilli •.do umh. rno1liç•i.o das t~rr-as 
tb mesma Camat'<\, corno ilella se vi;t, o mais 
elaramentt~ se deitava. ver do m;trco, que 
n'<1q~w!lo me,;rnu it1gar, c sobre os a licerces 
da dtta. casa rle ped1·u, de que aiod.L ho,jo so 
aella.va111 vestlgws, sn h::wra dcscobet·t , d'ah i 
p;inciptil.SSC a mndiÇ'ã.O !Üt tcsta<.l.<t, O SC ffiO• 
d1ssern quatro mil e q_ttinhetl tlt~ b!';tç:ts , pel:~ 
costa <lo ma. r, ua fó_rma da Ses!llatü pelo 
rumo da Noro,~stc, c n aquellc mc.m1u lugat• 
da cc\sa de pedra ~ finca;seo nw ,·co an t:'g ry 
quo nelle se llavb achn.do, e a par uclle oHt1·~ 
YIOVO, pa.ru. ambos a~signaLtrem lw mu. o outra 
m~dição. E logo !'te finco.ratn os tli tos dou s 
rno.l·c·os a pw· um do outro d'aquello musmo ht· 
gar· c Pra.i<L, onrlese il.Yeriguou, e se a cha r a m 
v estígios da •lita casa <~() pedea, d istan te do 
~orr·o ( l) Ci u~ av dian to se segue, no fim tl.a 
d~ta Pr :1a, tnnttt e quatro braças e meio, c do 
dtto marco mandou se s3gnhse a mouiçiío 
pelo refel'id~ rumo de Norrror·oeste , e pot· so 
gasbr o dra. com estas avm•ig ua.çõcs o pos· 
tura du marcos nos recolhemos. 

B sendo no dia vinte c quatro elo dito m~z 
e a.nno, acima. decla.rado, fomos ao lu"'t1P 
marcado, onde se fincaram os ditos tl~us 
marcos, e vosl~t a agulha sobre o que da 
no,·o se fincou, q ne fica ser v tndo do peiío 
na presente mediÇ<'i.o, uirigido o rH1iw de 
Nonw:·oeste, vira.m os Pilutos. quo este ferh 
po~ hurr:a valla, o cerca continuada, pol." 
cu.Ja -ru.zao se pediram ompr-c~tad3..!3 ses
seJJla.s braças 1le tol'ra por v ezes p <J.r a o 
mal', a rumo de Lesnordeste, que llo a ([ lia.-

li) r.l9rro da Víuva . 
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drn. do clito rumo Nurnoroostc por donde E scnclo no dia vinte e sete do dito mcz, 
se manrlou mcdit' <\ ~os~ada, c com o to o a !l il<l at.1·á~ dcd wado, posto o Pa i1·1io uo 
emprc:Himo se mcllil·am po!a Prain dumniK~s lug:~t· o.ssignala ·o. o soi>ro ello a a.gu lh,~. se 
o novon t.:\ b; ·a.·:a~. cum a..; •ptno.-! so ont r·ou crm t tnnou a mnr.lição pelo dit.u 1·umo Norno. 
}>:Jra. hu tna. v:~r;{• l, o p .Jr c-la ~e roi con r,j. t•uostc. o stt ch<!,(!Ott ao pé do Mon te de N os.<a 
nuo.ndo a. mooit;ã.o p 1;1· on i. l'O :1 Pt•ai<\ c E:;.

1

S.mhrlt'lt d<l Coneci\:<1:0, com mil noveccnk~s 
tm tb, cltatn<.ul:t. d•1 Oottr:te, a l.6 rJIIC S) eho.:ou c ciucuont:' braça.~ . o no a lto do dito m onLo 
a esL:t. com quinhou t;:t.s o >CSS!!Jit.u. braç:t.', e c um duas mil e doz vr .tQ:ts, e doscendo se 
o pro.;rtguin 10 att·.tvnsd Hh a di111 Estt-.1d 1, p:~ssou pe l :.~ p Jn t:l de uma Penha em quo 
~o chegou à q11e rlcl/a 'V<li pont " zwdreira ba ~) o mat' du. pa1·tc rlo LesDOl'ilesto, e 0 :1 
com sctccont-t.~ c 1•t·irJ t' lJl'.~~:as. o donde bcir~ do dito ma.1· se perfiznr.1m du:\s mil e 
fl uduta m se pô~ si.:;n:d, e p <H' set· noite Jtos sessen ta bmc:1s. e donde esbs ffndaram se 
recolhemos. fez marea na. pedr,OHJ.tiva, a bi•indu-so nolla 

E senuo no dia vinte cinco do dito mez e a.s totr.1s - uamaru - , e p or q ue o rumo 
an uo, ;~.tras decbr.1do, pos ta a. a.guttu sobr11 No:.·nol\Jcsto, que se ~eguh entr ava no mar, 
o Padrão, o este fillc ,ldO no lugal ' que ftcou ~e tomou tel'l'a. pe~o l'Umo do Ocssudoeste 
ma1·cado, so ~eguitl o mes .no rumo Norno· p<~ra. so poder seguir a teata.da, e rumo dell:~ 
roc~te, o por este continuou a. m·cdiçã:·• t.la pcl:J. c .Js&·l do m:tr. que se seguia, r:~zendo 
tes\:Ld<l • ub:ndo pel:1 ponta. de hum ol!~iro s 1cco p 11·a. dont :·o, e com r3petidos ompres
fL·on b iro ao tia [!Jrcj'! da Nossa &nl10m ria ti moi, p:•l :1 es•1·e i tOZil do mar e varb~ C< L'laS, 
Glol'i<l , o no alto 8<l fize1·a.m oHuconhs e s:1 r.ho;;ou com du<IS m il o duzento.s c cin
cincoun h braçus, · doscido csto c sullimlo coon h ht·aç:J.S :10 Vatorryo, ao dlo.ntc cous:.~. 
outm, S.l con1.1nuou p elo h •lo da. p;u·to do tio ki nta. bl'aç:ts, da l!;sGr:,da quo v ai do 
mar, o ao d~scahh•, ~o do~<lobriu o ConoML•> V" /.m t.fio p iLl'll :1 Gamboa, (2) o i\Ondo se com
N os.«! :Stmlu>!'a do D.:slr:J'J'o , omp:ll'ol han,fo !llut:mun as di t.:ts 1lua.s m il duzontas o cio· 
com a .f.'I"''Í" rlr!llr: com mil o d uzentas C()enb bl'.L•,::LS,· so rnottou um ma.J•co do 
braças, c uest c I u~:ar ~J p.lg:u',Lffi as scsscu ta pcdt•& laVl'<.l.ll l com ai! lotras - Se1w!lo da 
braças. q ue no dia antooodenf.c se h:w i:ttlt, ('mtltU'<l- pat'.l a pa1•to de Sulsueste. E 
p .'ld ido. · ~ qual. pag<l se fo1. pelo l 'Uin•J de log<.~ nns c mesm J luga1• app:u·eceu pre
Oosstld•Jnstu, por se h wcrJ.rn p e lU o pelo sQnte ./oão Luiz d oJ S:1n tos, o por cllc 
do Lo.;nordeste corre~pondcute · o don,Jn f.Ji dito. quo p1·otost:.Lvo. do uullid•tde a 
flmtu.•··~m s•~ ru;sign<~J ..• u, o por ~m· 11oH .I 11os cst o uíto m 11'00 , c d:.~ em nenh um tempo 
rc.colhcmos. . lhe p roj :Jr licar a. medlç.to, em mzão de 

E sendo no dh vi u te c s.1is do dito mez; o tor ontt·a .. lo ósh por alguma p ill 'te do.g 
anno ;,cima d·:clM·.,do, posto o P:\drã.o t·n·r.1s do sua chacat•a, (1) 0111 qua.cs eram 
n o lug:t.1' a.ssignal;L<l.o, c so1n·c ollc a isJnt.as, o sempre o fora.m, como a seu 
agullu se pN~eguio •~ m edição pelo dHo tompo o moatr .,rill, o que assim r eque· 
I'umo Noi'rtol·ocst.c, c SG cheg ou tt /!.'$(ratla( 1) l'i:t .lho m m d1sse tom tr , e escreve1• 
dos m·cos da Cal'iot!a com mil e <luzonb s o o sou Pl'Otes to , u qu .1l lhe lllandou o 
se3sent:L Lmça.•. e a.h í se mottc:.~ hum m:u·co tlito IJoutol' Ouvido;• Ger .1l tomar , 
de p odra lwr.1d;~ n •~ lJeil•,t d~1 díto. CS · e eJcrevet•. E sendo infor m:J,do o dito Min is· 
i l'll.da. (h pwtc de su li!uasto com um·..s tro dos Pilotos, de c Jmo se não p odia. passar 
let1•as - C<~OHN - c contiouandu a m o- avante com a. mctlição em ra.zã.o de ser h uma 
diç.ã.:J p ~r hum p .1n k\ll:J s.J sahiu ao en- pon ta. que Yai · da.r ao rllilr, c este ·voltava. 
xut,o c<.~m mtl ~rezenh; e oitent. ~ hl•,oÇ.IIl, e para dentro fazendo.~ hum grande sacco, por 
pNsoguiudo pelo CamJIO d a Cirlude cc>m o:1dG s:t.nà.-J po:lia s3gu iL' o t ravessão, e por 
varios empre~timos, em l"J.zão d;t~ c.1sas. rorru ·lrimento do Pr1~c uradur · da Cà.mar a , 
que impediam :>. linha rect:t, s~ chegou mandou q ue do marco, tlc onde se havia. 
d l'lla dn Jg,·~jtt de Stmkl E{igenea com m il principlad•) a mediçãu na. Praia chamada do 
sete<:entn.s c t.t•inta, e seis bt'."l.Qa~, o Sapatei1·o. se continua.~so a medir polo rumo 
aonde cstJ.s findar..t.m se mcttcu hum da. te;bda p:lla cost<t do mar até se com
marco tle pcdr.1 hvrada cn ;o~t.tdo a p:ctat•em outras duas mil d uzentas e cin· 
u mas C<LS:lS da p.wt.e Su~duest.e , c.Jm um:t.S coen ta IJ t•acas. que com a,g que se havia m 
letras p '1ra i\ dita t·u ·~ . que dizem- Senado meti ido a.t~ o Va~on_qo, se ~reenchia. a legoa. 
ela f~amc~m - e cou tinuanuo a med ição, so e meia. <lc t sta.da. dada ao :senado da. Ca.mar a. 
·atravessou iJ: E.~tmda que V.\l p:1r:~ o pela. su:1 Sosm:.~.rí:.t , floa.ndo assim o d ito 
Vatongo, o :\o dbnte se perfizeram mil e 
novecentas 1, 1·a.ç~s, e don1e esta.s findm·:1m 
sa assigna.lou , e po1· sCl' noite nos roco-
l hem<'s. · -(i) Hoj e rua de lllahcavallos, 

12) Hoje rua da Harmoa ia . 
(i) ~~ram a s lerra• da cbaear a. posleriormen~ 

d~nom i n:>.da da Saudo, quo ha pouco perlon
ce.ratn., ou aio.d :~. pert-me~m, aos herden·os de 
José Rodl'iguea Ferreira. 
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marco , que ~e 1Hw h mot,titlo na Pr.d<\ du 
Sa.p:ttniro, SCli'V in•.lo de puã.., 1!0 mnio d<t 
to:; tatla. visto como se tll'chra.v:1 n:t di ta 
Sesm aria , quo a. di h tu:; ~;L,Ja Ci.ll"t\l i"Í :I dir·oi
t ;~ a.o lon.::.J da coita., c, c JlllO osh eun tt · 
nna.va. por clh\ ~:} devi<L JH'ccmd llll' a. tli r.a 
lcgoa. c n~oht dti tf]staA:L. c <pto nost:t l'o •·m:1 
so con tin uas;o na mo.l iç:~o .. c por ser uo i ·,o 
nos t•ocolhcrnos. 

E ,;cntlo n J dia v inte c novn do dib nw:r. c 
anno, at.r·az rl tiC.Iarado, tJI'nan,lo ao m<~rco, 
que >C acha. m•;t.ti<lo n<t re li~ r·i ,L il Pmia. ch•t· 
matl:t <Lo S:•p:t,d ro, p:mttloll o :;3 motlil· chms 
mil du;r,~n tas Cl c incuon ta hl':v:as pe lo rttmo 
da t estad ~ ua J'ot•ma quo se ha.via dotor mi-. 
na.rio, o posta a. n.~ulln sourn o tlito m<lrco, 
e dil'igitlo o t•umo de Susuestc, corrc.spou· 
dente a Nornoroostc. vira m o; P ilotos, que 
d:tqnelln logtll' , seniio po.J<ii:t w :.·ui t' u d i ~o 
rumo, _om ra:~;5.o da Sen" ou Jb>l'•·n, (~)em 
quo f\ll'ia , c <.lo L 'L[JO d<• Bo,of•yQ, :;o scgu iu o 
rumo do t r a vc3lâ.o Ocs~u.loestc pat·;~ sa l I' UI' 
os ditos imp~tl imentos, o por c,;to dito l'llmo 
so fvi'Um medindo a.lü ll'r<~tt•o ccut:~:~ o ciu
cooo ta., braç;~s pela Fazenda 'lo~ l~eli,r;io.,os 
de &io Bento, c don,le cstu.s tind:m .un se "8Si· 
gn;~ lou, o por ~et· noite n:J.~ rccolhcuu~. 

E sondo no db t ri nta do dito mcz c anno, 
akaz t!cclara ~Lo, posta a. :~gullm wbl'o o !'a.
di'ii.o,oc~te fl nC<Ldo no lo~tar em que no diu. ttn

·t (lccdento so Ltav ia. ptll•ado com as quatt•occn
tas o cincoonta.s b ·a..-as podit.las pot• em pres , i
mu, c dii·igi,[o o r umo de Sulsucsto da. ti'...,; ta
da, corre;}Jonclcnte a ~Ol'Ooroestc. so con ti
nuou 03. mcidiçrto, p Msantlo pcl:.Ls c:tbccoims 
do Lago d e IJotr1(ogo, clwgú.mo~ tto loga.r, ontlo 
nellc Slh<l a. E>tt·ad" de cm·,·o, (3) que vem da 
Laglla eom ctnihen t.as e trinta lll'a.ças ,\e tes
tad(l., c logo so subiu um Monte (4) atr.wElii
Slndo um con·et;o (5) ao pé dallo, o ]J:L.Ssado 
o dito Monte se ;~travcssou a Eslmda du 
Pl'aia Yarmelh<l (5) CHIU s r:tecenta..; c dez 
bra.ças, o poP ser uoit3 nos r cc ulhomos, fican
do :J.(tue: tc logar a.ssigna.la,lo. 

J<; :undo no tlla trint<~ t: ltu m do di to mez c 
a.unll, 1.1\ra.z dec larado, p Jsta. a a.gulha. SJllre 
o P<J. l rão, e este no lo.~·at• m :~t·ca.llo, so vin 
ferü• o ru mo em uma Sel·,·c• pur don.Je S) não, 
pod ia pa.~s:~r . o se dim.inulu n J empr·osLlmo 
tomadu no til:\ 2J.<luz3nt ~~ e dez br.1Çil.S c no 
que (ui dimiut.t ,do po lo rurnJ tle L:hnJ rtlc.;te, 
cort·J.~pondcnto a O.Jssuducstc, po1· onde ~c 
ha.via tomado o di ~u empres lilllo;· e lo.:.;.:> se 
prosoguiu o I' lltno da trHtala Sttl.·me•to, e 

(2) ~lorro da Viu.a. 
(3} Hoje r ua de S . Clemen Le . 
(4) Ch~>mou-oe depoi., }louo do Secretn1•io. 
(5) Riu Bor•juó 
(G) Hoj e r un do Copacaha oa . 

pol' elln a rnmllção entro tinas So.' IT'l~ , (I ) 
clieg:tn'l"·sc a o !11~~ (2) d on.lo se doscuhro o 
IIHII' gl'os~o com mil o vi lHo hl'a~·as, c :1b.tlxo, 
•la p:u· t<: olo 11\a.r•, com mi l e c ,•m hr: Lc:~,.:, o 
~;, ch,.;.;uu :w mo ,mo m:Lt' com mil o ti•t•zou
t :\> l ll·a.<:o~ <h tc,-tali :~ . o a.,;sjg-,m l : ~t lu :tqueli<J 
)11:,!:1.1' 110~ l'C~oih 01 11 0.~ ]llJl ' SO l' noite, 

L•: ~CJDilú rio ti itt •lo11S tlo Novmnb t•o tio <li to 
'>11 110, :üra~ dccl<\t';\!lu, L)O$ t ;L a. agulha no ln· 
g;~1· ns;i:,rnalatlo onrlc se havia. chegado cont 
a.s d it:1s iu íl '' f.!', •:t.:•nkts bt·ac:t..~ do f.csta.da, os
r.:w clo no mt~smo i ll!(;tl' medid a~. p;u';J, o srn·
tfi.u tlc tlu<~s lego:l:l, d uzen ~;~s e qu:u·ent:l 
ht•. tc;as, pot· R l tli miiHiit'em tl:ts qn:tkucenta.s 
c! cin~Olml.a, qu 1 nn •l i:~ vin te o nu v o de Oucu
br•>so ha.vü~m mo lidu p<tl"IL sns;:tlv;u· a.Sorra, 
o La.!!O, cl uzo n t tt.s c dez bl'<tÇ<L.S. quo th•ttilas 
:l:Ls , (i i;a~ quatt•oc<nl~IS o c incJont:\, fl e<tm du
zentas o q ual'nnta el!mo se ,liz; e pu1•qao da· 
quo! lo logar se nà.o pLidia. sogu ít• '' r umo Sttl
snesto ua tcstatla, so fui me,lirlllu p<Lr<l ":ser
tão pelo r 11 mo de Oo;.;udun.~tc . p:~t·tt so Ir 
ganlmnd<J tur'l'a , prliSoguintlu t !~L:t p<ll'a o scr
tã.o, o ;l,CjUclln paru a tcs"Ld;1, pot· a~sim u 
pm·mi tli~ o ci rcuito, que raz a co.it•.tlo mar, 
c pc tilutscos; e P'Jt' t!n trc a. ~lll'l':t , n o mar ~o 
chc.:rou uo l .ga.r, om que t\ L'•·,. ir.t r i~ Sacupe 
nttpa,lt [:l) saho ;~ c.'tr'a.t!u., C[ uo par.1 ali ,·em 
do UuLn.f'ogv com mil t r·czeuttJ.s c s:Jss •nt.'l. 
!Jt·a.c;as .tl: tc.-;tada., o qui nhcn t ll.3 o scs$eot~l 
dll surti:iu. o pro~oguindu as~im a. mlll.liçii.o 
pot• con t.lnnar o impedimnnt) do mu.~ e ~et•t•o , 
~o ehoguu ;~ ultima 1-'enha, intlu pa.r•a Co]Kt
ca1J(lua , lugar Ollt I[UO estâ a. c,·u.; illfS Al»l<t$ 
com mil sl'lscentlS o· qutu'cln ~a llraça.s de tos· 
tad:~, o novece ntas e novcnt;J. uo scrtã.o, é 
assign--.L<\J.o l.t.ltuello Jogu, nus t•eculhomos 
por· ser noitu. 

E sendo oo clia. \r·c:s do dit() roez e n.nno, 
a tr a.z tloclárado, p03ta a. agulha. sollre o Pa
dt'ào, é este fincado no lógar a;s;;ign ::~olado, 
pro:>C!fltiu-sc pula Pt•ai a a medição da. testada, 
e scrtao, seguindo pam este o l'nmo Ocssu
rluostc , o Sulsue~\o para. aquello, c se clu~gon 
a.o Oitei,·o de N ossa ::!~nho>·a d.a Copa.cahana 
eom dw~~ m il útn cntns c quaren~a. bt'açus, 
~.otuplct;Lndu-sc cs'as na. rocha, q ue va.i pa.ra. 
o m:u·, em cujo lugar · !!C pôt um ma.t•co de · 
pedra lavratlct com Jotra~- s~narlo da Oa· 
mara - p ·.ra. a b >11d:1 de Nurnuwesto, o q ual 
mar·co se finc•Jn na. r.Jch<1 em hul'a.co aber to 
por cante irJ, e neste mosmo loga.r m:Lrca.do 
sa prefizera.m m\L o q uarent.a. braças de sor-• 
tão, medidas pelo r umo d:~ Ocssudueste, 
llca nllo a.qui m:lt'~ada a la rg ura, e tesl.a.rla. 
nasto lauo, c<Jm i'a.lta de der. l!raças, por não 
h<WOl' torr;t c.Jm q u~ so oncher a testad3., por 
ser cst.a a. ma. i;; sahida. :w mal' d.csta. pa.l'te, 

(i) S.•r~•a da Urcn oSe n·:1 da Jlnl•il onia, 
(2) E' Qn clG es1á hr.ja o Fodc do Leme, 
(3) P1·a ia de Copacut.ana . 
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na distancia do duas ·Jegoa.~ de sertão, dad:ts o 1·umo de Onssuducstn, p:Lr<L se medir a se· 
á Cam:tra peh sua sesm:tJ•ia, e por ~e!' noite guntlo legua., eorno com of!'ei to .~;J fui me
nos recoiiH\rnos. dindo por entre as ditas 8m'''"s Cu,·co.,otla e 

E sendo no dia. dous·do dito moz c anno, Duus l!'mt1·' -'· c se che.o4'otl ao 'p~ da Sei'ra , 
atra7< ucclamd<>, no t•efcrído sit.iu d·1, Copaca- qu t es\0. entre a L fi [}IJa o Layoinha com tre
bana onde, como dito fica, findou a tostada. wnLas bmç·a.~ para a. segunda legua, o assi· 
para se contin llM' a medi!• u sert:1o, que é g-nalado o lvgur, em que findaram, por se!' 
de duas legvas,comu se tlutermínou, e posta, a u oite uos l'eculhernos. 
a.gulh<~. solJre o ditiJ marco, e dirigiJo o rumo E sen lo no dia. vinte e s~te do dito me~ o 
de Oe5suilue~tc pa.ra, o sertão, vtu1m os Pi- anno, a.trar. declarado, sentad:~ a agulha 
lotos, quo este fet•ía pdD mal', se dar em sobr·e o Padrão, e es te fi cado no lugar assi
terra na. Jh;tMJcia nece.;sari::t para o dit.o ser- gn;;.htdo, se proseguiu a me-tição p3lo dito 
tão, por cuj 1 ra.zi'lo c ,m cmpres>imos neces- t•umo tlo Oes:mdooste p:;la dit.'1 &1·ra do entro 
~ario.< se foi seguiarlv o diw l'umu, e po1• ello fl.S ducts La,g,las, o uo alto du[[a se eumplo
a. rncdíçíio, chepndo-se o esse dia á lJrtl-ra de( tar•a.m sei3 cea!,as 1Jraças, e proseguindo- se 

Lagoa com milsotecenta,s e ciucoenta braças. pelo lado da 8erm, chamada Dona Martha, 
e assigna.l'lldo o !oga.r, em que findai·am, pJr so cllogou com sete centa.s braças a uma 
sel' noite nos recolhemos. · prufuuda furna ou g ruta; e por ser noite 

· E sendo no dia sete do dito rnez e anno;' nos recolhemo~, ticlndo ussigoa!a1o aquel!e 
a.traz declarad,J, posta a agulha so!tre o Pa'· Jogar. 
drão, e cato fincado no lugar assignaladu, sa E senJo no dia vinte e oito posh1 a agulh:1. 
aontinuou na medição polo di~ rumo do Oes- sobre o Padrão, o este fincad o no logar a,s
sudueste peh~ Restinga e se chegou defr•unto signalado, se continuou a mGclição pelo dito 
da Cabeceira da Lagoa com mil novecentas e l't!mo do OasSJJdoest.e, pelo la lo da dita SeJ•ra 
cincoonta. bri1ças, c assignalado o logar, de Dane! Mw·tha, e Plld~ando-se vados valltlB, 
em que fiMaram, por ser noite nus reco- c pontas da m~sm<~ Sat·;•a, se chegou ao p6 
lheruo~. elo um Penhasco muito lovanta..kl com mil 

E sendo no dia oito do· dito n::iez e anno, c dez bt•aças, o ·assignalado o Ioga r, em 
a.traz dcclal'ado, posta. a agulha sobre o Pu.- que so prefizemm, nos rccolhomos por SOL' 
drão, e ·e-ite finc01do no loga.r as>ignalado, se noite, 
proseguiu a modiciio do sm·tã.o pela Pt•aia, e E sondo no dia vintB c nave do dito mcz 
se chegou junto á Sen·a dos Daus I1·mãos o anno,at1·az doalara.do,posta a agulhu. sobr•o 
oom duas mil e ~eteoentas braças, e onde e~t:J.s o Padrão, e este finca.tlo no logal' as.iigna· 
findaram se a.ssignalou, e pot· ser noite nos 1 ~do, querendo-se seguir o t•umo tl·~ medição, 
recolhemos. se viu tjue este feria em um grande Ro· 

E sen,;t.:. no dia nove do dita 1nez o anuo, c!tedo, que senão podia, montar, razii.o p or 
atra~ decla rado, no loga.r a>si,'!'nalado em que que se tomou torri1 p ato rumo Sul;uasto,o se 
no dta antecedente se haviam completado chegou <lO principio da La.')oinha c·Jm esto 
duas mil e setecentas braças, e vonct o-se quo emprestimo, o assigua\ado o logar, donde 
o .rurno do Oessudueste feria a Serm dos Dous este findou, nos re~olhemos por ser noite. 
Irmãos, se tomou emprestimo pelo rumo No r· E seUllo no dia tl'es de d uzumbro do dito 
nor'oeste, etu cujo emprestimo .se gastou o anno, a traz declarado, no loga.r, om que se 
dia, e por ser noite nos recolhemos, ficando havia findado u emprestimo, que se havia 
aquelle logat• assignalaio. tomado no dia. vinte o novo de novembro, 

E sendo no dii1 de z do dito rnez e anno, posta a. agulha ll ') logar assig~n.~adu sobro o 
atraz declarado, post :~ a agullla 110 log.1r; em P;tdrão, se pros~guiu na mediçao pelo rumo 
quo se findou o emprestimo p~.lido no día Oessudoesto do ser~ão, e se ch~gou com mil 
a.ntecedonte , se cjnt1n0u a. medição pelo I'U· e quinllentas 'Graças ao ·Campo da. Lagoinha, 
mo de Oessudueste. e por ello se foi mediado onde se mettêo hum marco na. beira da. Es
por entre as duas Serras dcs Dous Irmãos, o lra.da da po.r~e de Not'norooste, com h umas 
a chamada do Curco"~Jado, e se chegou com lettras para a dí:.a. Estrada. que dizem-'
tres. mil bracas ao sitio cham:~do do Moinho, o Cc!mam-o qual marco ficou ao diante da 

•-no lagar, em que findaram a·> ditas tres mil hum con·eoo, que alli atra.ves~a, a EstrL\da. 
braças, se metteu um marco do paira. lavrada. cansa de .. 'vi nte braças; o se assignalou 
na beira. da e~trada da ptrte do Nornoroestc 01q_uelle lagar, c por ser noite nos reco
com. as suas letl'as para a p1rte da ditn, eJ- !hemos .. 
trada quo diz-S,mado da. Camam; o por E sondo no dia qn:~.tro do dito moz e -anno, 
ser noite nos rocoliHHno~. a traz cleelarado, sentada a agulha sobre o 

E sendo no dia vinte e seis do dito mez o dir.o ma rJo, em. cnjo Jogar S!:l completou 
a.nno, a traz declarado, posta a agulha sobre legua e meia de sertão,se proaeg-uiu o mesm() 
o referido ma!'co, que se metteu para divisa rumo para se medi!' a ultima meia leg ua, 
da primeira legua do sr.l'tã.o, se continuou com que se completavam as duas leguas, 
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mandadas modir, e pelo dito rnrno sr. foi 
medindo, o se cho;sou <t hum Wb,iro, quo 
sahc 'la. Scr·ra rü~ G«vi'"• com rluz;<1ntas c drl
co~nh bt'<LÇ'LS junto uc~. l~s .r.lrla, o pot• s.w 
noite nos recolhemm, fir~ando aquolle logat• 
assigntla.rlo. 

E sendo no tlía cinco do dito mez o anno, 
a.tra?. tlechJ.l"J.cio, fincado e Padt·i1o no Jogai' 
assignal<J.rlo, o pasto ~obre ollc a agulhtL .~o 
cont'inuou na modiçã.o polo tlíto rumo do 
sertão, c se chegcJLl ao pt~ do primeiro Monle, 
que esGJ na frente d<t Uavia da. parte de 
L<i3DOL'<lestc, com quinhen&<J.s e quwenb 
braças, e por set· noite nos recolhemos, 
ficando assignalallo aquetla logar. 

E sendo nu ida seis do dito mcz e nnno, 
a.cin':la U.cclara.do, posta a agulh<> sobt·e o 
Padrão e esLc fincado no logal' assign:.1brlo, 
seguido do dito rumo de Oc.~.>utlocste, se foi 
mc,Hnrlo pela. sul:lida. de um llfonte, o se 
chegou ao pú da Ncrl'rt o.t I'<.mhasco da Gaõiu 
com sei~ cent.a.~ o ~ef,cntôt braças, c pOL' srw 
noite nos rocolhcmos, ficando o. signahJ.llo 
U.fJ nellc logtn·. 

E sondo no di a dcze.~cte do dito mcz c a.nno, 
no sitio c p~ ua. Gt!Via, no lugar, que licuu 
assign:Lla.do no tlia ~eis, post<~ a agulha sobre 
o Padrão, e esl.o fincado no dit.o logat·, se 
vio JJâl} podot• continua;· por alli ·~ rnodi· 
ç1í.o, po1•quo o J•umo della feria m~quclle_ 
i'anTw.•co, o so tomou iot•ru. emprestada pelu 
rumo do Sulsueste, c <e assign11.lou o lagar. 
onde srl flcou com a medição, c por ser noite 
nos recolhemos. 

E sendo no di11 dozoito, sentada a. agulha 
sobre o P;~dl'ão, e este fincado no lagar, em 
quo se findou o empresiimo, qno se tomou 
no dia antecedente, dirigido o rumo d~ 
Oessucloeste do sertão, se foi melindo pO!' 
cima. de huma muito grande podraria, c se 
chGgou ~cguod ~vez a topar com o mesmo 
Penhttsco da Ga1Jia, e clu.>gou-:;c ao pé delle_ 
com oitoC!lntas uraças, o .assigna.La.do aquallc 
lugm•. nos recolhamos por sm• noice. 

E sendo no dia dezenove do dito mel o 
a.nno,atrá.s declarados,post:. a agulha sobre o 
Padrão, c este fincado no lugar assignalallo, 
se tomou tm-ra ernprest.;tda pelo rumo Sul· 
sueste, pórquo o da metlição topava no 1liLo 
l'cnhrtsco, e tomada n que foi nccessa-ri<L se 
continuou com o rumo da. medição Oessn
dueste, o por ello se l'oí medindo, o se chegou 
ao dlto do Monte, que va'l para a ban<.lu. t!v. 
Tijuca, com mil dur.entas e sessenta br~ças, 
e assignalado aquelle logat· nos recolhemos 
por ser noite. 

E sendo no dh1 vinte da dita mez c anno, 
at'rás decla.1'ado, fincado o Padrão no lugal' 
assignalado no dia antecedeu tu, e post11 soure 
el!e a agulbaseguindo o dito rumo de OessU· 
doe;te, descendo para~ .f!arra' da Tijuca, se 
chegou abaixo, nó camlDho quo está entro a 
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Gavirt e o ;l!n~lf~ da Bn;·;·,t da T!jura, com 
ruil e q11inltenc,,s IH·aç.Ls. onde findou esta ltl
tin1'1 mc<D. :ogve~., c so complo ~ ~L l'< L lll us tl tt<\S 
de J'un,lo, que s~ mandou me li1· ll<\ J'ü t·nHt 
tl:L Sr~snnda. '~no lngat• em que Hn ,lou, quo 
foi n:~ fronte cl<L n,wia da !':w te de Oossu
docste, so for. mat·cn ern um:.t pei.lm nati\·11. 
junto ao caminho, c <lil putc do Nol·uo· 
roeste delle, em llLte se aiJr-ir:t :n as lct t'il~ qtto 
ri izem ~ Camant pat•a a pu r to d e Oos"u
rlooste, o <lS;im ficou tlas to lado meclido o 
sot'Lão lle duas leguus. 

E sendo· no tlin. tt•eze do maio !lo mil sete 
centos e cincoonta o qua.t.ro Rnnns t'ni o Dou
tor Oul'idor Gera.! contmigo, cscrisão, o os 
Piloi.OS c m:tis omeüw.,, que •• ndavarn na 
presente medição, lLO ~itio do Valonyo no 
log-ur, onde no.>t:~ pu.rtc lnvia lindatlo a tcs· 
tad:t, o so harh mottido o ma1·co llo fim 
dollu., como acima. no dccm•.,o do pl'inci, io 
dc.;ta mcdidi.o fica ponderado, c c.cterminou 
quo <lo dit:J m 1l'CO s~ mcrlissG duas legoas 
para. o set•tão, na frjl'ma. qurJ se h<~ \'i~~ pelo 
outro laclo medido pura o mesmo ~er ~i\o polo 
rumo de Oessudocs~o. e que se c"ntinu<1SSe 
a. me:! ição ~obre a conto e oiten tn. o cin<lo 
bt·aças jâ modulas pü.l'a o musJno surtii.o, que 
t'uru.m oecessarias por emprcst imu au ditu 
rumo para s~ podor encher u. testada, como 
~ambem ficou declat"arlo no principio tl.o 
autn lle>ta m~tliçü.o. E logo postt~ a agullta. 
sobt•e o dito 1\Jarco, em quo lind~u a. l.oscatla, 
"0 contillllOU o dito t•umo d" Oessudoeste, c 
com ellc so p .ssou pl3la ponta do Oitciro de 
Nossa Senhor" da Sattde tla pa.ete do Sutsu
este, m.ldindo c conta.nr.lo sobre as cento c 
OÍI,Cnta (l CÍOCO i)raÇi1~ já. tnCr.Li'Jas, quo for am 
ncc~s.;;Lrias tom<~r empre~tai.las ~~ as to rumo 
para so poder enche1· a tcsta•1:~ em rnzã.o do 
impPdimeqto do mtlr, c ne~te -cia se sahiu á 
Gamboa pequena, c na beira. della, p11.rto de 
Lc.;nordeste, Re rnctteu hum mHco, e alli se 
prconchol'nm tt'!!Zen \ll.s c vinte e cinco 
ll1•aças. c por ser noite nos rccolhcrnos. 

E sondo no dia qu[Ltorze do dito mez e 
anno, atrits dcclaea.du, no lugar aonde so 
tlncou o dito marco n:.t Gnmbott 11equena, 
posta a agulh:1. soi.>J·c o mesmo marcn, se viu 
quo o dito rumo foria polo mar do sncco, 
que a !li faz, o por se eviGat• gr<~nde t ro.balho, 
oe tomou tcrr<~ <lmprcstad<l a Jumo de Sul
sueste, e havenrlo-sP. pot' elle medido qui-, 
nhcntas braçu.s anoii.eccu c n us r ec olhemos, 
ficando o Jogar assignalado. 

E sendo uo dia quinze do dito me~ e a.nno, 
atl'ás declar"do, posta. a agulha sobro o Pa
dl•ã.o, e ost 1 fincado no lugar :tssigoal:tdo, se 
continuou cr m o !litu Clllpl'CSI,imu, havendo· 
se tomado mil e cincucnta hmçaH, anoitece~ 
e nos l'ecolllemos, ficando aquelle lugar assl• 
gnalado. 
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E sondo no dia. dezesseis <lo dito mcz c mesmo Iugal' apa.t·eccu JH'cson (o :'lfanocl 
a.nno, atrils d::cl •r.luo, posta. " a.gullu ~obl\J l3..1l'L'o lo tio i\!accdo, polu qua l foi di1.o que· 
o Pa.tlrã.o. o tlocado este no lugar lL'3->i~oa.· IH'J tosta.va. do imflirla.dc aos mal'cus quo se 
lado, vendo-se quo já. se polia. SJ~tlir p \r:t o lmvia.rn !inc:t<lo em u ma. e unt t'<L .Praia., que 
sertão p ll.t'a o lado d:t (;m;1/1oa se pt•oseguiu a. :\!!l'angia as s uas tcnas, a.s quacs oram i:lon-

. mediç.'io pelo seu rumo Ocssudoestc o SJ tas de fõru, ou ponsào :~lg t1ma. o com:J taos 
preencheu seiscent:ts c sctenh e cinco lmtças as possui<J. por si, o .seus aotGtJaS.;II(los lnL 
c por se1• nui~ n:>s NColhO:mos, llcan lo muitos annos, ~om quo a. Cam:u•a ncllas ti
aqueUe log<tr ~~'signalaoio . v~ssc domínio u. lgurn, com:J usslm u. s~u 

E sendo no dit clezcscr.o do <lit·J mc;r. e tompo pretendia mostr.l.l', o roquot•üt so lhe 
n.nno, att·a.'l. decla.Mdo, po~tu. a. :tgulhtt sobre nun<lasso toma1·, o escrever o dito protesto 
o Padrão, n fincado oJ:,c no· lu.~ul' 11S"~igna. - ll pol' fler noite nos rocolho mos. 
lado, dirigido o mo nno rumo d!! Oessudoe.~te, 1!: s!lndo no dia. v in te c cincJ do di to mez e 
se che.,"''u pouco :)o:lo:J.ll tc do /tio Comprido anno, a.tt•az decla.rJ.do, post..l a a.gulh.a sob1•o 
oom mil cent:.~ e setenta. c cinco bi'ac:.as. o o d i~o marcJ, quo se 111ettou na bcil'a. da. 
yor SOl' uoite nos recolh.cmQs, ficando a.r1uelle d tta pt•a.i:t no clht an !.Ccodcnte, so continuou 
loga.r e ponto a8sigoa.lado. na modiçã.o, cheg.>tHIQ·~e :i P t·ula. da Ilha. 

E senJo no dh\ dezoito uo :li to me;r. e anno, )~hama·.la dos Cii.es [I) cJm seLeccm tas e qua
a.tra.z declarado, posto o Padr:io no lo;:a.re 'pentu. braçus, o por anoitecer nos recolhemos 
ponto as:signala.do, e sobro cllo a <1gultta.. se.,. ficando aqucllo logtH' assigna la.do. 
dirigiu o rumo de Nornuroe:;te, para sopa· E sendo no dü vinte o cinco do dito mero o 
ga.rem as mil e cincoonta bt•aça.s que se ha- anno, <Ltl'az dccl:wa.rlo, poHta. a a):(u llm. sobre 
viam tomado emprestadas a rumo clo ·sul- o Padrão, o fincado este no luga.l' as~igna· 
suc:;~e pa1•a sa.lvn.r a. Gamboct, ou mar dnll;~, lado, se Ovl!tinuou a medu;ão pulo sou rumo, 
o lu.vondo-~o pagtJ trezentas l>raç.a.s ;Jnoito· n se a travl'ssou a mei·J a dit:~ Ilh·\ dos Cãoo, 
cou, o nos recolhemos, fica.ntto assignalado .;uh:ndo na beira da Praia. cvm oí toccn ta.s 
aqunli.J togar, braçaH, o <·ontintundo so chegou d. prai3. da 

E sondo no dia vintn do dito me;r. c anno, Ilha dos ~follõcs (~) com oito contas o qua
&traz declarado, posta a agulha sobre o ronta. braça..~. e pol' ser noito nos recolhemos, 
Pnddí.o, e ftnca.tlo cst.e no l<lga.r nssigoa.la.do, ficand.> aque.lle lugar a.;signala.do. 
se continuou o rumo ua. Nurnoroeste para. se E sendo no di:t vinte e sete du tlito mez o 
acabar de paga1• o omprestimo, e havendo-se anno, att•az d. ~clara,do , posta. a. a,gul h.a sobre 
medido seiscan tas c oitanta braças, a noite· o Padrão, e fincado este no lugar a.ssigna
ceu, o nos recolltomo$, ftcaodo aquelle Jogar lado, se foi seguindo o dHo rumo de o~ssu
ass!gnalado. dueste tlest1. medição, e se foi pass·.mdo pelo 

E sendo no dia. vin te. e hum do dito mez e melo (la dita lll1a dos Mellões, o so chegou 
a.nno, at!'az doolar:\do, posta. a. agulha sobro na. prata. dellu. <la pa.rtc da tot'l'a. firmo com 
o Padrão, e fincado este no lugar a.ssigoalado, mil u vinte ln•a.ças, e :por ser noite uos reco
secontinuou no mesmo rumo de Nornoroesi.o. !hemos, tlca.ndo aquelle lugar a.:;signalado. 
e chegamos ao Uio d e Sdo Ohristooão, que E sendo no dia vint.<l e oito do dito 
senão pôde vadear pot• seu grande pa.IIia.no, mez e anuo, atra.z decla.ra.·.lo, fincado o 
por cuja, razão se tornou ao marco da Gam· Padi'ào noJ ponto marc.c'\do, e . sob1 e elle a 

-, lloa p~qu6na, quo s:~ ho.vb posto em linha agulha, scgnido o dito rumo S3 chegou :lo 
· reata. uo rumo do tra vessão Oes,;udooste, até Praia do tet•ra !irmo com mil ce.1to o sessen-

"' onde polo dito rumo se ·haviam complebdo ta braças, o cuntinuantlo se plssou á Quíntà . 
trezentos o viat .l o cinco braças no dia t ·eze dos Reverendos Padres da Companhia (:1) 
deste mez, e proseguindo do dita marco a pela. parte do. Sulsauste, e haveerl.o-se com
mcdt~ã.o pelo úHo rumo de Ocssudoeste se plet~uo mil o tr0zentas bra.ç:J.s anoiteceu, e 
chegou a outra ba.nd~ da di ta. Gtimboa com nos recolllemos, fica.ndo aquolle logar as-
quinhentas o vinte braça&, c por ser noite signalado. · • 
nos recolhemos, ficando a.quelle lugar mat·· E sendo no di:~. vinte e nove do dito mez e 
cado com um rnai'CO do pedra que se mct· anuo, al.ra.z uoclaratlo, fincado o Padrão no 
teu. lugJ.r as:;ignalado, e posta. sob l'O ollo a agu
" E sendo no dia vinte e qua.t1·o do dito moz lha, se cont inuou na medição pelo sobredito 
-e anuo,· a traz declarado, senmda. a agulha rumo do soetã.o, e se sahio ao Campo de São 
sobre o dito marco, se foi proseguindo o Clwisto·eúo pela. ponta. delle da parto de Sul
rumo do ser&ão, o pttssa.mos a ttlt·ra. da Gam· suesta, e se chegou ;i. Esb·ada geral, que 
boa g1·ande p!lla pa.l'ie mais ostt•cita, e se de3ta Cicladc vae para tet'J'a firme, poucn 
chegou á. Praia de outl'a. banda com qui· 
nhentas e oitenta IJraças, e na. beira da. dita 
Praia se me~ teu hnm marco com letras. quo 
1lizem ---, Senado dn Camara, - E logo ne.o;se 

(l) HoJe chama-SI! ilha das J.foças. 
12) HoJe chnma•ae ilha de João Damaecono. 
(3) E' hoje o hospital dos Lataroa. 
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adcante do Rio de S. G!u-ü·m,io. onilo se 
pct•tlzm·am mil quatr.)ccntas e ·ci nc,)onta 
braça~, c por 8úr noite no~ rl'culhl•mo~. flciln· 
do a.quuiie loga.t• as;ignalado. 

!!: sendo no d,a t rintt•, fi nc:ttlo o l'a~rão no 
lllgo.t• o.ssignabdo. c sobro cllo a a.gtllh•t, se 
continuou Dll mc<lição por j11n to tlul'anlann, 
que faz o R io do S. 1-hl'i.<tovrTo, ficando Cti te 
á pllrte elo Sulsuoste, c havendo-se compln· 
tado mil noveconta~ e vinte braç:•s a no iLucc tr, 
c nos reco lhemo~, fic<1ndo aqucilc lvga.t• a..~
signtllado . 

E sendo no dia. trin ta. e um do dito mer. G 
anoo. atraz ucclarado, post<L a. :.1gulh;\ sob ••o 
o Pa.tirã.o, o fi nca<lo e.>te no lugar a~s ig11ala· 
<lo. se continuo11 pelo dito rumo tle uussu· 
doeste pelas faldas do uns Oiteiros licantln 
e,.stos para a pa.rte de Nornorocste, e h;Lvon· 
do-so completado duas mil o quinhcnta~ bra
Çt\S, anoiteceu, c co:; recolhemos. 

E sondo no_ dia. primeiro de junho do dit ... 
nnno a.cima. dMk~rado, fincado o P1uh•io no 
lugar assignalado, e posta sob t-e o Jlc a agu
lha. S.! foi cvnt nuando na medicã.o pJlu dito 
rumo do Oessudoest~ p elo m eio, ou a H•) de 
hum Oiteiro, e doscido topuu o r umo t•m 
huma grande l'en/w, E lug.J nesse nll'~tno 
diu. apareceu presente o Reverendo l'aAJ·c 
Syl,el'io J>inhei>·o, Reliftioso d'' Companhia cln 
Jesus, e ProcW't!Clor do seu Coll t'glo, pnlo qua.l 
fol1•equerido, quB aquelle rumo lho entrava. 
pelas terras du dit-.1 c~uegio, e sonii.o dovia. 
por Isso continuar na. mcdiçào,e requeriu,que 
~e ~uspeadcs~u cmquanto mostrava. os seus 
t Hulos, e requeria. á v i~ta dollcs ao Dou!or 
Juiz do Tombo o l'ct roce.;so desta. medição, á 
vista de cujo requerimento se suspendeu na 
dTta medição, e ou escrivii.o notifiquei ao dito 
P adre P1•octm;td~r, para quo em termo do· 
\ros dias aprosent .s.so os títulos da:> torras 
do OoU.egio porante o Doutor Ouvidor, o IIOS 
recolhemoli. 

REQUERmENTO QL'E }'A7. .O PROCURAI)OR DOS 
PADRE<> DA. COMPANIIlA, E DEF'EIUMEN'fÕ A 
VISTA DOS SEUS TlTULOS . 

E sondo no dia vinte e dous de jnlho do 
dito a.nno, a traz declarado,· em o lugar cha· 
mado a. GamMa, termo desta Cidade, onde 
foi o dito Doutor Ouvidor Goral para. etloito 
de averiguar, e deaidir a. duvirla e opposição 
do P1·ocuradar do ()olt:Jgio dcst<t Cid<J.de, e 
logo ahi apareceu pl·escnte o Revrwendo Pa
dre Syrverio Pinheil·o, Procu,.adur do dito 
CoZlegia, e po1· elle foi dito, que com n.quella. 

. medição, rrue se hn.via seguido pa.r.'l. o scr .. ito 
de hum lado da data. da. Cama.ra, que havia 
priocipía(lO no V alongo se ent.·aM po,· te>·l'a$ 
do Col"leg io , cortando e v:h·avessando o r~tmo, 
em qt1e estas formam su<t testada, porquanto 
da.;ua. sesmaria, que apresont<~.va, constava. 

sOl' cancn,li•lo a ' l rlit •J Cot/egi" dmu l~fl'"'s 
rlc_lernr t/e t~s!Hd< < , com outms rltur~ de .<J I'
t•To , (td nci}iiml'lo e1 !l.i!lt leJia d·:! rl·!.,de " n •~-<Ci· 
-, iCltlo "" U .'o l!fHti.~SÍI ( I) aiJ o .wo·, o••· t.t,rjua 
.-.rdrJmln , unrlc úest:~ '''mca o ~lilo R-io, 1.' (l alt i 

<Lté ' · 1' <Jlen< d~ ' '"''-"""-"· pelo ~··uno tle N'o
t·o ~sro , o p:\l'a o sor-tiio p~·lo t·umo .te Suduest.o, 
o (} lln cumn a. s~~ m:IJ'Í!I do.,h dnt:t ll.o Crdlt!(Jio 
l!l'll lil.lli$ rli!l ' !l•l Cl llO ;~ <ht C:tlllU.I'it dovin. pro· 
va.locnt• aquoll;t, o que nes tes IOI'mus requo
l' la, que, vlsr.a.s tl S se~llw.t·ias o ti tu lo~. so tio· 
~ormlnussn sem o.-;t:.,pito tlu jtd zo, m:llltltLO
![•) J•ntr·ocodut· !\:\. m(Jtlkiio daquollo l:.Ltlu do 
ô!ll'tiio aLO :l linh~1 do rumo da testada. do 
' ~ulleyi"; o á vis ta d•!':'le rcqueriment.o, snn
du pulo •li to Dr. íluv idot' Gct·a.l vistos, e ex
a.mt natlos os t i tu los Uu/kyiu em presnnça. de 
.Jodé Pet·dra. tia. Silva, pt·ocura.dor da. Ga.
mar a. n03so pro~nt 1 anno, achou que a SC!l· 
mat•ia. rio d ito Cotletlio l~n·a conco<lida om o 
p r imci1·u cü julho de mil c quinhentos e ses
St:ll l ll c cinco. c a sosmm•h da. Ca.nn.ra fvra. 
po;Jttn•iormr.nto conce:lida. em o annu de mil 
qll inllet>to.< e s.:.,senla e sete, como se via :t 
rolhas nove: o quo visto, c como outt•o sim, 
cousr.;tv<L d·1 IUBllm:t Si!~mar,a. do Collcgio, 
l[liO lt ~lia t~stà.h haVÍ:L olo pl'incipiar do 
nrL>cimcntu do Wo lfl'"'·' si• t\tc o mu1•, ou 
dezcntlJoquo rl·J mesmo rio n:t <tg1u1 salgada, 
e du.hi at.t1 á 1'apcm rle Inlwüma pelo l'Umo 
de Not•oosie, e pa<~a. u s·.!rtã.o pelo de Sudu· 
O$te com duas logoil.s d() teot:.tda, e dun..~ de 
sorlão, o sendo t:.unl•cm infut·madoo dito Dr. 
Ouvidor, quo o l'Uffi<), quo se seguiu para. o 
scrGão de um lado, <J.travess11.va a linha da 
Gostada do Ootlectio, o so havia introduzido 
p~IM tel-rM dcst: por fali<L de haver oppo
~ição quo o impodisso, m andou '1"" sa ret•·o
cr!dcss.: na mcdiça:o do rlilo ,·uma dt.!queUe lt<do 
até a linha da testada rúJ dito CoUegio, visto 
a sesmaria deste sm· mai~ antiga ; e pot• . 
isso dever prevalecer a d;\ Garoara. p ara. 
o que man;lou quo no logar em quo o dito 
Rio l yur!ssú dezemboca no salgado Sll mct
ressc marco, c qe tlelle se sc~uissc o r umo 
de Noroosto para fica.r por este r umo nesta. 
part~ dividida:~. doia tlo Co!t'egio com a da. 
C1muu·(f. pdu. testadl\, c com o dito rumo se 
chegasse até á linha. do t ravessão, quo.!'e 
h:tvm seguido do V alongo, o que visto outro-
sim o Rio l {)IIIJ$stl Sel"Oil· de didstl das t erras 
do Oollegio, como mustr~tvllm o.; seus títulos, 
desde o nasciwonto do dito Rio ató onde 
desemboca no s alg.-do, se mettusse no dito 
nascimento rna.rco, o que ass1m se obser· 
va:;se. 

E logo no mesmo dia virrte c dous dojul.ho, 
atrás declarado, tomos ao log;tr ondo .. oscm
boca. no StLlgado o dito R·io J.r;ou<.~-•u, c a.hi se 
fincou um ma·,·co de peclra, em que se acham 

(2) Cbal!la•so boj<J rio dos Coqueiros, 
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lavradas as let tras qnc dizem- Camara - o 
posta a. ~Lgulh<t no d i'o marco, se C<.H'rcu o 
r umodetot•minadt} do Not•uosto p:.~ra o Oi
tr:il·o de St10 Dio!}!J almvessando -so a Gr.<mli!ia, 
se chcuott na twairt e 71ri elo dito Oitcil'O do São 
Diogo, ondo so me!.tcu um mil.rco 1lo polt•a. 
com lottl'u.~ quo dl-zem-Camara,- e por ser 
n oite nos recolllllmos . 

E sando no dia vinte o t 1·o> do d Ho moz c 
anuo, o.tt>as daclm•ado, pJ!.:ta. a. agtllha sob1•e 
o dito marco se con tin11ou o dito r am o de 
Noro<:stc att\ á beira do mar da mesma. pt~rte 
do no roeste, onde so mot teu um ma.rco de 
p edra com lott t·a.s q uo úlzom-Cama1·a. - E 
desta. ma.neint ficou divid iu~ a da.t<.L do Colle· 
gio com a. da. Camm·a , do desemboque llo Rio 
I g1wssu, a tê o referido riw.rco posto á beiça 
da praia, de quo se faz menção no termo 
fe ito nrute dia, o por ser noite nos rccolQ.e
mos. 

E sondo no d ia vinie o quatro do tlito mez 
e anno, atr<is declarado. mandou o Dr. Ou· 
v idor Geral qu e visto o dito /UQ Iguassú, do 
seu mweimentJ at~ o logar. em q uo des•!m
boc--.J. do sa. lg-~clo, ser vir dJ divisa. \.las trm•u.s 
do (JoUegio , como se mostr;wa. de seus títulos, 
e fica.I' naquolh~ pa.r to por isso ta.mbom ser 
vindo de divi8a.s á::~ ter ras da Uamura, se 
metLessi3 no nascime nto tlo dlto rlo, marco, 
o qual so mettou, e é de pml.!•a com lettras 
quo di:wm-C'amm·a- c por ser nuito nos 
r ecolb.emos . 
· E senú<> no dia. .viu te e sete fom os ao Jogar 

do nascimento t.lo dito Rio Iguasste,Cl ahi ma.n 
doa o. dito DI'. Ouvidor Get·a l, que pat•a se 
sa.ber a > braças, q ue <Lt t:! a.quclle lugar se 
h avia a vançado para o ~ortão SJ cor-resse o 
rumo de Losnorlesto, correspondente a Oes· 
su~ncste até a linha do. Nornoroa.ito, Sul · 
sueste, que se lmvla la nçado, por onde se 
ha.vi~ medido a. tosta1a. ua. data. da Camw·a, e 
que se medissem as braça.;3, q ue havw. eo~re 
a. li rilla. d,_. •iita. tcsta.d.1, e n ascimento do 
dHo Rio l[Juassu, c p.>sta. a. agulha sobre -o 
ma.rco, que no dito nascitncn to so-ha.via. 
mcttidosc seguiu e a.briu o dito rumo do 
Lesnorde:;ta e ba.vondo-se medido cento e 
se!Y'Ien ta braças, por nos anoito-~er no a reco· 
!hemos. 

.E sendo no dill. vinte e novo· do Oito maz c 
n.nno, a tl'a.z declarado, posh a agnlha no 
ponto , onde haviam fiuchdo a.~ cento e ses
sent a. braças medidas no dia antecudente, se 
continuou o dito r u mo do Lesnut:deste, e 
havendo-se complet ado quatrocentas e cinco
a nta braças, ll.nu it~ceu e nos recolhemos . 

E sendo n o dta trinta .do dito mez o anQo, 
a tra.z dealarado, pusta. a a.gul h_a no lugar 
marcado, onde se havia ficttdo o tlia a.nle
cedente, se cont inuou no mo~mo ruw'J d.c 
Lesnordoste, e estando medidas quinhentas 
braça.s, fo i n ecesilario \oma.r· tet•ra empres-

ttL l1t , po;· so niio poder scguil• :J.va.uto pol' 
causa. de u m Penhasco, o tornado o tl!l.o em· 
p t·dt.imo, quo !oi n<Jccssu.t•io pp.ra su.l \ 'IH' o 
Penlw.svo pulo !'HinO do l'iut•noroe~to, pago o 
r um.J J o s u lsuoste anoitGC~u. o nos roca · 
lhem.os . 

g send o no diu. trin ta o u m do dito .mcz o 
annú, atraz docla ra.do, posta u. agulha no 
ponto rno.t·cudo, ~o peo~eguiu o rumo . do 
Lcsnot•d.csv,, .c por olle a. uJ cdi~ão a til o t·.umo 
da \es tada., ao qual se chegou cam ~eteecntas 
e scten ta. br·aças, a por se r noite nos reco· 
!hemos. 
~ sendo n o dio. primeiro de agosto dp dito 

anuo, atraz decbz•ado, mando'u o d l~o Doutór 
Ouvidor Gor:J.l, que visto estare m u.s -terras 
d o Coltegio divididas até o na scimento do 
Uio Jguassú com o masmo .Rio, do dito nrus• 
cimento o marco nello pJslo .'lo cort•csso o 
rumo do Sutlueste, como con ;tava pelos 
titulas do dito C'Jf.lc:y io ser o r umo do sorlklo 
t.la sua. dat.a, e por o~'3. n~zã.o por e:; to mos mo 
r umo so haver do divida• cumo sertão dil 
d~tta dtl ·camaYa pol' aqucllo. par to, o que p.~r 
c•sto mesmo r umo so met:l i~su o ser~ã. ' da. da. to. 
d<1 Utmwra, que eram seis m il bt•aca.s, come· 
cando'-se es ta.s u. contar no nasci mento do 
dHu Rio Ia ~.~assú avbre sctccenta~ e se tenta. 
lJra.ças, que dello se havia j<l. meuido até a. 
linhil da ~o~ ta.da. 

H: scudo no dia dous tle agosto do d.ito 
anoo, ilotra.z decl<.~radu , sontilda. a. agu lho. no 
l'Ofez·iJo ma.reo PJSto n o nascimento .do dito 
Rio Ig1.1-assu se a. 1>r i 11 o rumo d~ Suduosle, e 
por e lle se foi medin,lo por u m Oiteil-o a.cirna, 
corneçantlo·se a. conta r subre ~etecentas ·.e 
setenta braças, e se chegou :~cima. do · Oifeir o 
(!OI'\I oi tocen t.a.s e ciucoon ta braças, e l-les
e i do est.o, se atravessou uma grota. êtim 
noveccnt'll:! o .sessen'a braça.s, cr logo se subiu 
um Oi leil·-1 peí1ueno, c descido na. p onta de 
outro da. pa1·~ de Noroeste ae preflzol'aín 
m il o qua t·ento. braças, o por ser poite nos 
r ecolhemos 1icando a.quelle logar marca,{j.ó. 
· E sendo no dia tr es do dit.o mez, u a nno 
atraz .d~lü.ra.dv, posta. a agulha so~re' ó 
Padrã.o , e fincado ostu.no l egar adsignal~_o, 
se continuou o dir.o rumo de l:iudtNSt.e, e pas
su.tla ll!na grota. se foi subindo urn levan~ailo 
111011te de . mui ta pedra., razã.o porque foi . ne· 
ces;;a.rio tom:~r-~e torra. emprestada a. rumo 
do N:orum!té, .c logo paga pala de Sue~;~.t~. se 
pro>eguiu o r umo de S!!dueste da. med,\çiiq, e 
1m vendo Stl medido mil conto o cincoenta. . 
bNças anoiteceu, e nos . racolhemos, t'leando 
a.q uellc L oga.t· a~síg~alado. . .• . 
Esendo n o du~o cmco.cco dito ~eze anuo,· 

a.traz cleclarado , pos ta a agulha . tio , pon~o 
ma.rc~do, se contin.nou na medição pelo Qit!> 
rumo Sudueste M()n te acima,_ por . j ul;l tO de 
uma. poquena_grqta, fll,lecunduzia. ao 01e~nno 
r amo, t> no mais alto tto di to Jionte cbegamo3 
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cúm mil o tt·ezcmt:t' l1raça ~ , o pot• >:01' nuitn I du nm;\ !fl-"""" l "·tlrr< (I ), quo SJ VI; desta. c i· 
00~; I'CCo!homos, tietwlo aquollu log:;t' tna.r- ú:tde antro o C••J'c'""' '" " · o nMcimonto <lo ltw 
cado Ct~iilJil' Ído, o nesta. mcsrnt\ pedra fm·e o l'utno 

to: son1lo no tlü1 sois do dito mozo a.nno, Sudt.testo du p!\rto ,;o Sueste. 
a.tt' I1Z dcclm·ado, 11nca.do ti Pad ão no loga.t• E somclo 110 di:J. dou~ do Rolonul>t•o do dito 
Msigna.lad•J, o sobro cllc a. agulha, so contl- anno, a.traz clccln.ra.do, :t rerptnl'inH~nto rio 
nu ou na. medição pelo di Lo t•um•J de Sulue:;tc Procut'<ulot• <la. Camat•a .l.istl Pot•oii•a tb Silvn., 
Jlfonle abaixo, o srJ elt~guu a uma. grota. com mu.nduu o dito Doutot• Ouvidor Gora!, <tuc 
mil qu<ltrocentas o cincoont.a braças, o pur visto 0 Uio Iy•tttssü do sc11 naseimonw (J,t~ o 
ser noite nos recollw mos, fica,n<lo a.quelle rloscmboquo m\ a.gna. salh-a.<la. dividk as ter
Jogar as~igna.ll~clo. 1·as da Canwru com as dos PaclJ'as d'!' qo"'l'"' 

E senclo no dia ~e le do oito mcz c anno, »-hia, como no docurso desta m<rltçao lleu. 
atr az declamdo, post:~. a agulha . sobre o decla rado, e enire cs~s dous pontos do nas· 
Padrã.o, o fincmlo este no log:tr as~tgnala.do, cimento e l!osemboCJ.UC do dito Rio em sua. 
so continuou o dito r umo de Suduc.~to !." por tlista.neia. fazer o dito Rio varias voltas, quo 
i:ille se tol medindo, aLravnssoudo um~ rouitu do sua fut•ma so fiwsse L·otoiro e dcm·weação, 
lli'Ofuod;~ g-ruta com mil c lJUinltoutas braças, 11 que assim se executou pola._ fót''!'a se: 
o continuani!o ill()""'' :~~ima, :se C<implcfu.ra.m guin lc. nu desomhoquo rio Rw l!(lftus~< 80 ve 
mil x~'isce nta.s u vitttu braças :10 SIJllay ào se"llil'·~O u~to a Nm·o~stA, mat> propunsu 
tlltu mo o te parto úe Noroo~te, e pot• ~m· .p:{;·a Not·tu, o úu. pt·imoit·a V<Jlta viril. ;l miio 
no i t1• nus I;cculhemos, fic:\n<lo a.tru<>llo loga.t• esq UOl'll<~., como a Lo . .;sucsto, a.té 110nco ao 
ussignalaúo. · tlca.n~o <la. estrada., ponto em IJUO se mandou 

1•: scndo no dia oito do dito mcz 11 11.nno, mettcr um m:~t·co com lo&tra.s pal'l.~ a. mesma 
atl'a.ll tloc!M•udt1, posto o l'<Lúriao nu Jogar a~- parte, quo dizom:-S'"'ado du C;wrar·,.-Dosto 
· 1 d b 11 a. Ih ·o lili con pon~o vira. o ltvJ sobre a dtrolta corou a. 

s•gua a o, o so ~l ~ e a. g~ a. ~ . - t•umo do "~;•~·. qua.r&a. de Sud.ucsto a.tô o tinulndo n.1 mediçao pelo dito rumo do Su· vo .u 
duosto pelo laclo dp sobredito ;llollt••, o logv logar em quo se ospa.rgo por um lrreju, vindo 
so desceu para uma grota, quo faz entre o Mé aqui cncanttdo, o nesto Jogar em que se 
dito Monte c serra grande, chOfando nella esparge mcttcu·so um marco com loUras 
eom mil soisconhs 0 scilseota. bra.cas, 6 por quo dlzem-Camara. E vol~ o dito l~io assim 
sel' noite nos rocoll1emos, fie lodo a,quolle Oilp[l.rgido a. rumo do Sulsucsw até topar com 

a. e$traua di: Uatu-miJ!J aonde o cllto R,.o se vê 
Jogar il.lSsign~~l\do · eoca.na.do, neste loga.r se mettou Ul!l ma.r~o 

g sando no dia novo do dito mez o a.nno• com Jett1'all que dizem- Ca1J/.ttl"(t. E ma1~ 
a traz declarado, posta o. agulha. sobre o Pa.- adcnnte volta o dito I l iu camo a. rumo de 
drão, e fincado este no logar a~signala.do, se Sulsueste, csparg,do por brejo ate o logm·, 
continuou D<l medição pelo diUJ rumo de Su· oro que acaba o dito urej.1, c a. es&ra.da vira. 
dueste, o se chegou a. um P enhasco com_ mil SQbro a. mão esquerda. aonde se poz ffi;J.rco 
sctecenta;; . e trint.<o o dua.s braças, o nao se com Jett['a.s que dilllom- Ctmwm. ~logo pro· 
podendo po.ssm• av(mte se tomou terra em· sogue o rio oaca.aado até onde .se JUntam .~ 
prestada. para um e oub·.:. lado, e se topou poota.s dos tres oitoiros, e ah1 volta o l~w 
sempt'e com rochedo por ser pé ~a. selT'l:• e solrre a mão esquerda a.it~ o logar, em que se 
vcnclo o Procurador da Camara. a 1mposstbl- deJpenlla. por vir de Oituirli abaixo por c1ma 
lidado, que sem grande demora e &ra.ba.lho de pedras e passado o Oitviro, de onde corre 
se não podia vencor, paru. passar avante, e 6 99 doopÓnha, volta. sobre a mã.o direita. CS· 
vendo ta.m bcm a inutilid ·.de da. torl'a., q~e par"ldo por um brr.jo pequeno, o P,'\SSado 
não permiLtia. cultura, por sor uma contt- este" corre cnca.nado po1' pedras, e logo está. 
nuada. ser1·aria, requereu ao dito Doutor Ou- umO. 1a.za com a terra, em que está a. ma.rca. 
vidor Geral désse a. medição por finda do Colle!Jio , e a.o dea.ilto dezeseis braças pelo 
·na presente occasiã.o, o mandasse ma.rcar Rio está. 0 Sell nascimento, aonde se poz o 
aquelle logJ.r pa.t•à. em tempo vindouro, sollredito marco com as lettras que dizem 
sendo conveniente manJar-se contlnna.r para -Camúa. Esta declaração em fórma. de 
o que falta por completar; e ouv.ido o dito rot<•iro é seguida do logar. em , que de
requerimento pelo dito Doutor Ouv1dorGo~l , zembocn. 0 dito Rio I!Jtlass-U para. o seu 
mandou que no ponto em que na. .~efel'lda. nascimento, e assim os marcos. <lo um. e.t-.6 
Penha se haviam completauo a.s ID!l sete~ outN ponto senão l!ã:o-de buscar em hnha 
centas e trinta e duas braças, se para.~ roota. porque o não estão, ~ sim · na. fór!fla 
com a. mediç.ã.o, c so marcasse,. o quo nss1m acima descripta. po1oquo asstm corre o Rw o 
so observou esculpindo o ca.nteu·o ua face da qual sorve de di visa. . 
pedra, que olha para Noroeste, umas lettrus 
grandes que dizem- L'a1aara-a. qual demar- . 
ca.çã.ó FO acha n::t raiz de umt\ P~nht!, a.n tes (1) Chawa-w hoj<> ~edca. do Bispo. 

Vvl. l1I 
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4ã0 

Vem á Mesa. o ú litlo o sogui11to 

R~qwJrimento 

E nas~ fórrna houvo o dito Doutor Ouvi
dor Geral, os ta medição por tlnda. e n.ca.bada, 
ó m~ndou fa.zer osto auto !.lm quo a.ssignou 
com os ditos Pilotos, o Officia.l Ajudante da 
Gorda, o ou Ignacio Gonça.l.cs do Car\'alllo · P;u·a a. Ca.m:tl'<L podm· l'o~oh'er e julgm• do 

- 1 · , - 1 - prnjccto n. 4:J, de~tB nono, l'cq ucil'o o adia.-. ouo o oscrovt o ass gn01. ,,bmtewo. unuc,,J t d d' - t" M" - · 
Gon.~rAl-ccs d~ C fll"llllllto-.Tor.lo dt~ 8ilfJa c illclt mon ° C Stl:t 1Scussa.o, a '-' quo o ll11stro 
lrJ _ Dominr;os QuaJ'v~m<c Fim.~ail'a _ lolai'IOc· tlo lntorim· lrl fot•mo sol.a·o o sogninto : 
Uorr~a da Suu;11 , l ", q ua.os a.~ zonu.s J',.n·oJras da oi dado do 

Rio do J ;,noil·o; 
TV:RMO rn: co~CLUSÃo 2•. si nslá om dia. o pagamento dos ,óro~; 

.:;n, sout•o os contt•actos coloul'~do.~ pelo Pro· 
Aos vinto rlias do mcz do Fovereh·o de mil ~o~ to. nas dn~apropria.çõ c'S <tue ~tó n,gora tom 

sote'oentos e ~incoen t t\ c . cinco a.noo_g _ nesf.a loLto1 remotten<lo . a cópit\ do!! os com a. do
Cidade do Rw do Janetro eu csct'lV.a.o fiz cla.raç:ãu das qua.ntbls indomuizadus . 
est~s autos eor clusos a.o Ouvidor GePal o 
Doutor Manoel Monteiro de Vasconcellos de S!1la. das sessões, :lO do julllo do 1903. -
que fiz este termo, que eu lgnacio Gonsat'ves . Fetisbetlo Freire. 
de Carvalllo o escrevi, concluso ero -vintCi' . 
de Fevereiro do mil setecentos e cincoonta ,, o Sr. Prel!lldentc-Vou Eroccdot' 
cinco, • 11. vota<;.ã.o do requo1·imeoto do S1·. l•olisbello 

SETENÇA 

Julgo a mediçáo por sontonoa, quo mando 
80 cumpra e guardo, corno nolla. se eorüoro, 
sem prejuiso de algum torcoiro, quo a olla 
80 tonllil. opposto, c se lance no Liv1·o du 
Tombo, ptl.ra se cntt'egar aos Officia.os da 
Camara, e ftcar no Arohivo. Rio vinte de 
Fevereiro de mil sotocentos o cincoenta e 
cinco. Manoc& Monteiro de Vasconcellos, 

• TERMO PE PUDLIOAÇÃO 

Freire. 
A lista da. porh a.ccusa a pt•osença. de 130 

Srd. Deputados; parece, por~m. á Mo~a. quo 
não ha numero no recinto para a votação, 
pelo que peço aos S1·s. Deputado:; que appl-n-
varem o requol'imonto quo se conservem do 
pG, aftm de S.l pi·ocodor :t contagem. os 
senhores que approvam o reque1•imonto, 
queiram lova.nhr-sB. (Pausa,) 

· P1·ocodendo-sc á contagem vorilba-so to" 
rem votado a favor tlu l'Oquet'imento 77 Srs . 
Deputa.dos e contr"' 17. To ta. I, 04 . 

Aos vinte e cinco dias do mez de Fcvo- o sa-: Presidente _Não lla nn
reiro de mil sete centos o cincoenia. e cinco mero . Va.e se proceder á cha.mada. na fôrma. 
annos, n~Yata. Cidade do Rio de Janeiro, pelo do ltegiroento. 
Doutor Ouvidor Gera.l Manoel Monteiro de 
Vasconcellos me foram dados estes autos Procodrmdo-se á. cha.I'na.da verifica.-so to~ 
com sua sentença acima., quo a. houve por rem se ausentado os Sra. Enéas Martins, 
pulllica.da., o mandou se .cumprisse, e gu:\r- Pa.~sos Miranda, Antonio Bastos, José Eu· 
dasse como nolla se contem, e docla.ra ; do zebio, Uodrigues Fermmdes, Thomaz Gava.l
qae· fiz este termo, c1ue eu Ignacio Gonsalves co.nti, Frederico Borges, Fonseca c Silva, 
de Car valho o es0revi. E não se continha. Pereira. Reis, Paula o Silva, \Valf1·odo Leal, 
m·a.is nos ditos autos de medição, os quaE'~ l•:rmirio Coutinho, Pet·oira. do Lym. João 
eu Igoacio Gonsa.lves de Carvalho o~crivão Vioira, Esmeraldino llandeira, Moroira Al~ 
da mesma. medição, aqui trasladei neste Li- ves, Arth_ur O"·la.odo, Domingos Guimarães, 
vro do Toro®, o com os proprios autos es1e Vergue de Abrmt, Rodrigues Lima, Ma.rcolino 
corri, conferi, assignei, e . consertei, o vai Moura, El'ico Coelho, Fiàelis Alves, Cl'uvello 
tudo tr1110ladado bem e ftelmente. Rio do Ja.- Ctt.va.lcnnti, José Bonifn.cio, Caínillo Soares 
neirs vinte e cinco de Fevereiro de mil sete FHho, Padua. Rezende, Borna.ruo de Campos, 
centos e cincoeeta e cinco annos : o eu Francisco Romeiro, Rebouças de Carvalho, 
Jgnacio Gonsalv.as de Carvalho trasladei, Costa .Junior, Fernando Prestos, Amaral 
assignei, e consertei este Livro do Tombo Cosar, Jostí Lobo, Paulino Carlos, Joa.qnim 
com os proprios autos da medição, e estilua. .Teixoii·a B1•andão, Fm.ncisco Tolcntino,P<lula. 
"Verdade sem co:1sa. que dúvida faça, o mando H.a.mos, Abdon BapLi~la o D!ogo Fortuna. 
se entregue em Camo.ra para ficar consm·· 

· -vado no Archivo rlella., nn forma da Pro- O Sr-. Prel!ddente- Responderam 
-visão do Sua. Magestade. Rio de Janeiro 27 á. cha.mad~ 89 Srs. Deputa.do3. 

· de Fev11reiro de 1755.· Manoel Monte.it·o de Não ha. numero, fica. prejudicado o reque-
Vasconcellos. Está conforme. Feliciano Gui· rhnento ufferecido pelo Sr. Foli~bello Fl·eil'J, 
~he1'1ne P {aes, socrct:arfo interino da lllma. Con tinila a 2>- discussão do projecto n. 43 A, 
Cama.r-" Municipal. - de 1903. determinando que na.o seja. applica.do 
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aus tm'l'CllOS 011 l•l'•lpt'ios mnnictp:LCH, lliHl 
rcsultat·cm do sout'il ou cxces~os sobr<l os 
alinh nncntos de rua~. :tvonitl;L 1, pt·aç:t~, ott\., 
o disposit,ivo <lo :u•t. 15, fi 8°, le~tl'i\ a, da lei 
n. g:;, dr; :tQ llo sot.ornbt•o do 180~, com p:uc· 
c.~l' o suL tit.utivo da. Commi,;são de Con,;ti· 
tuiç:\o, Legislação c Ju~ti11a. 

TtJm a p:IJ<wm@ St·. :\!it·anda. Cha.1·c3. 

O 81•. 1\lia••uula Chnvel!l llls~IJ 
ljUO a sua. pt•usctll;.élo na tl'ihnmL tinha a.pcnas 
JlOl' caus:1 o :~eh;1l'•S"' ttusunto o illu,tl·o 
auto1• uo•substit.util·o, o sou colloga e a111igo 
Dr. Azavodu M:u•quo>, n:n dos mai.~ f•>l'· 
mosos t-.tlontos da. Ca.mil.l'a. 

Em l'es-postlt a.o b't'ilhanta tliscm·s:> do 
nobt'c l'OPl'Oscntanto do Sergipo, to:n :.t 
gabat··lhc o brilban~ismo da fórma. e a 
gta nde o ruüi cã.o. 

Diverge, po1·ém. p:•ofundumont,e de 8. Ex. 
nn dout1·ina que sustGJüou con tn1. o projocto. 
Seus al'gumantos ~ão os seguintes : 

1°. que a autonomh üo município dü. 
Capital vem ue 111uitus annos, e musmo no 
meio de momomvoi~ Juta,8 contra toJas a~ 
abs01·p~õcs, a que, p01·tanto. ao se pl'il
ruulgar a Constituição, que croou o DistL'icto 
Jo'cde!·al, não deixou, pol' c;t~} facto, O!lll. do 
exi~tir; coexistem, poi~, rnunici}Jio na 
o.ecr;pçi\o ltwga tlo tel'Illo, o n. ficção consti· 
tucional-·Distrioto Fede1·aJ. 

Esse argiimento !b nobl'e Deput:Mlo de 
Sergipr,, accresccnta o orlll!or, tem apena~ 
app;~rencia de verdade; no fundo, IJOl'éill, é 
\lm eng<.mo. 

Na nossa Constituiçõ.o, de poclet•es exp;·es
ao;, todo o pode!' deve nelh ter su.• fonte: 
ot'a, a. Constituk.Uo. uns seus art.3°, nltim:J. 
part.o, :34, § 30, e G7, cl:tramento deixam ,·er 
que ao ser promulgad<t não conservou em 
absoluto, Jwm respeitou a autonomia do 
antigo municipio neutro; mus antes o quiz 
transfurma.r om um;t instituição s td rtcneris, 
por motivos poderusissimos,entre os quaes 
:;obresalte o facto do sor o mesmo município 
a stldo do guvemo da Naç,'io. 

Assim, pcl:t Constituição deixou de 
existir o loiunícípio Nettll·o,com a autonomia 
quo porventma tivesse, para só r~tal', om 
seu logar esta croa•;ão cspecittlisslma' do 
Dii ~ri c to Federal. 

O orador cita em abono de sna. o-pinino o 
eminente commentador da Constituição 
João Ba.rbalho. 

Quanto <tO segundo ponto do di~cm•so do 
nobre Deput.ado de Sm•gipe, pondera. o Ol'<'t· 
dor que S. Ex. não i ·3m ra.zão aluda, pois 
,1ue o substitutivo bom legisla, t,·ansfe
rinrlo para o Prefeito a funcção dCl fiscalizar 
o de terminai· o melhor meio .de arJ'ecat.lação 
c e~cdiJüu·ação das rondm; do Dbtl'lcto. 

D~ fado. csl;,lS fllncçiícs compotam ~cmpJ'C 
ao Pudel' l!:xecn(;ivo, o l;:~ni,o assim que uão 1í 
il.O Congresso l<udlli'ai Q.UO compot\\IU {'un
cçõ.J.~ idani.ic:.~~. quanto :\s rendas da União, 
lUaS Silll o10 PodC!'I•;xocur.ivo da. ll ll i ãn, o (l.l• 
pccialme11tC no Minisi.t•o ú~ PawrHb., 

Du.du. n.33im a l'O~posta. :~us unku~ pontos 
ímpugnauos, o ot•a.Ior• tcrtnin:t pndimlo ao~ 
nolit•os rcprcsontaatcs da CapHal ~'ctloralu 
MS impugnadorcs do subBtitutivv l[UO nílo 
c.reom omb·.lt'aços ás gr•amlos obras que vão 
remolelat• a Capit;ll rltt Rup·.rlJiie ~t ; e quanto 
:t sna. p~8sOa só conl'cs~a. '-lue a sua maior 
a~pir•açf(o, l) ~cu gr·arhhJ id:•al, ú ' ' (lr o estran
geiro. ao r;nl;rM n<t mag·ninccn to bali ia. do 
Rio do Jt~neiro, quando cxtr.siado doantc dCl 
suas bcllez:ts, não tenha. uma uecepção ao 
~u,ltu.r na. cidado, mas, anto3, 11dmire a pro· 
dlg;>lídnde rio Deus om trr crcado uma. tiio 
bolh tel'l',1 e n~ll:t col!oca~o um tão grande 
povo. (JJ,tilo ''""'· muito bem. O o,·wloo· J 
cumprimcl!tt:do c abmçado 1m· grunck namel'o 
de Depttlados p!'e~entes,) 

O Sr. 8(, F'1•eire começa rocla· 
man1lo CJll tra. a allusií.o foi ta p(llo nobL'O 
Deputado que ô precodett na tt•ibuna, qua,ndo 
se referiu a emba!'aços lav:J.nt~\dos ;i o~ecuçli:o 
de meH10rumentos planejarlos para. o Di;;trictCI 
Federal, e assegura q uc a sua. ba.nca. .!11. tem 
dudo braço forte e, quanto possi vel, auxi· 
liado a ;druinistt·ação p!llriotica não só do 
Governo Geru.l como do Governo Municipal. 

Em u.llOno do sua afllrmuçã.o lê â. Camara o 
projocto otr.Jrocido, e or~~ em discussão, certo 
de que sct'<~ o mesmo a.pprovado. 

Refc>rc quo já sentia a. campanha Iovan
hda, no seio tio pru•lamento, co ntt·l~ a nu to· 
nomi:L do Distrieto Fodoral, já t ão restricla; 
oii.o obstante a Slta. h~ncada tomou a. delibem
çã.o du a-presentar um projodo util, notanrlo, 
com sul'prcza, que so quer 1'otzer desse pro
jecto o vchiculo do emendas q uc, indiscuti
velmente, atacam c ch()cam a autonomitt 
municipal; é contra isso que protesta. 

E' de opinião quo o Conselho, a ssim como 
o Congl'esso Nacional. nio podem nem dovem 
aliemu• as su;ts attribuiçõns q uo, na. phrase 
do digno representante de S. Paulo, são 
vct•dadoira~ I!!igt\lh<~s. O Conselho já tem 
uma competencia res!ricta se lhe v cem agora 
ar1·a.ncar essas migalllas, mclhol' Slll'ia., diz o 
oro.dnr, que de Utila voz so l'estringiase o 
Consdho Municipal. 

Não vê resultado pratico JJ O que quer a. 
emenda. sub~titutiva. De duas uma : ou o 
Consellw está de accordo com o Prefeito ou 
não ostli. ; no primeiro ca.so, elle pl'a.tica, to· 
dos os :.tetos que o Prefeito j ulga.r necessa. rio~ 
para. melhoramentos publicas, uãG havendo, 
po!'tantu, a~quo á. Con>titttição ; nu ;,;eguado 
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ANNAI.!S DA CAMAHA 

oli.so. o Conselho não alíonaJ•á ns suas aU;•i -
buições . . 

A rospoito da. ausoocia ua reunião rio) Cun
selho, mostru. que a. lei n. 85 bem prnviu os 
casos u ·gentes 1\utorizl.ndo a cortvucaciio. 

Analysa ainda o tl.l't. 2° do sulJstituttvo 
•la Com\nls~iio do .Tustk;l, CI)Uc!uindo quo o 
mosmu nilo mm·oco n.pprovação. 

Y11o tuma,r om conslrlot•açiio a. lottra, c drJ 
I!Ubatltutivo sub1•u do~·lproprlaçi;os do immo. 
Yels, necoss:u•io~ a a.bo1•turo. c alargamento 
de praça.s c rua.s ; l'az um longo osLudo sobro 
osso assump~o, p<tra. concluir quo a autoriza· 
ção ó muito lata, o crê atá que o aotual Pre· 
fei to, homem digno do aClatamento e rospei-

• io, nã.o fa.ri1 qliestflo de com[lC~CluciM. . 
Acha que tendo o Conselho a comp:~ionciá', 

no tocante á. uspJcie, a. quo vem de so roferi,r, 
não u licito ao Congro:sso da.r·lho já. um acto 
de desconfiança , 
. Analysa. o d i3posHi v o c ,n.stnnto du. lcLtra. 
!/ do art. 3•, impugna 11 autorização ahl 
conf~rida, por se tra.tar de questão muito 
gravo c ospoa" a. opioiií.) manifushda polD 
seu nobre collega Deputado po1• Sergipe, quo 
recl:tmou retloxiio o c:1lm·1 om semelhante 
assump.to. 

Não é exacto que a Commlssã.o quizesse 
attendol' com um<~. medidlt do ca.mctol' tra.n· 
.sHorio; o subst.itutivo não diz o mc3mo q~H3 
o projecto; basta lel-os. o que se vê naquelle 
é a reacQão contra a autonomia mumcipal 
pat•a tornar a medida para sempre e não do 
effeHo transitol'io. 

Pl'J.tica.mento, o seu illustro collega esti 
pensa.ndo com o ora.dor. 

Si a medida. ê tl'a.nsitot·ia e fol' a,ppt·ovada, 
tlln:l. vez terminadas as ob1•as, ces3a.rã.o logo 
os seus elfeitos, mas s i fvl' approva.lo o 
a;r t . 3• do di!poSitivo, nã.o ; e o q ue S. Ex. 
a.mpa.rn com· o que ·disse ó o projecto. 

Onn·a. disposição subsmutiva, quo t ira. do 
. . Conselho e faz passar para. a Prefeitura, é a 

de que tra ~a i!. lettr.~ f'; tle r esolver s&bre a 
a p t·opo3imra, dosistencia e a.IJ~ndono das 
acções que interessarem á. Fazenda Muni· 
cipll, bem como sobre os accol'!l.os em com· 
posição, nos termos das leis em vigor . E' 
um:J. cousa que nio se comprehende e que 
vem ainda corr oborar a i ntenção· do ataque 
á. ·autonomia. do <h nselho Municipal. 

A d1, lettra h :peior ainda. Si ha attribu!çã;o 
que não se possa. anancat• ã.quella auto
nomia. é esta, não póde deilcar de pertencei' 
ao Conselho ~ podel' de divldir o territol' io 
do Districto em circumscripções; v ide a lei. 

·A Cil.ma'ra'nã.o pórle a.ppi•ovat• isto, que é hoje 
a guerra contl'a o Díst1·icto e sera a.ma.nhà 
eonti•<t oe Est:Ldos. _ · 
· Ainda· outra disposição q ue . não se j usti

.fin ~J a úa le \t1•a-h. 

Esla attribu ição d:J deliberar sob1·o acct>i· 
taç.'to do duaçõe~. legados, her·anças, fidoi , 
commi$sos, c sua applica.<iio, s :.nnpl'e fui do 
conselho ; porque p)rtBnce a.gOI'<t ao pr·e
fcito? 

Será para os c.ll'cHo~ do p r ojoc~v '! A.h.:óln
ta.mcnto não. 

Ahlm des~ s o o;Jtt·as di~posiçõcs n5.o pr·o~ 
cistllll rnai~ sc1• con~iúe t' il<las as -1ue so ro lo· 
rem nos §§ l• e 2•, sobre as venda; dos immo
vois munieipaes. LimHar-sé-ha o ora.do1· a. 
chamar a attenção da Camar·a pat•a o § 4•, 
quo é o1ce~i vamento odiosa: t•estr ingc os 
direitos dos cidadãos des1e Dist1•icb sem so 
saber porque, quando, a.u contt•<~.rio , deverlam 
SCI' sempt•c conscrv :~1los, llJI'flUO são os fuu· 
coiomr.t•ios municipaos os ma is coo hcoodoros 
du. admini~tracão <lo Districto. 

Quantlo a. matcria cloitol•al ti bojo <ju~i. 
lcttra mo1'ta, para. quo cs'as rostricr.-•>os 
odiosas 'L 

Concluo o orador, declarando que a l'Opre
scnta.ção desta Districto· ostâ prompta a. :r.u:<i· 
lial' o Prol\nto; quer demonstra.r mesmo, por 
actos quo <í sincera. l'obs eot1•e isto e del:ur 
atacil.r a autonomia. do Dist1•icto está. a. dlfi'e· 
l'ença. o dahi a divergonoia , (M~ito bem ; 
»mito bem.) 

Fica a discnssiio adiada. pola hora, 

Vão a imprimir a.s suguintos 

REI>ACÇÕJ>S 

N 46 B - 1903 

R edacçüo (lnaL cto p1·ojeclo 1'1. 4 6, deste tmno, 
gue tlt!Ull'iza. o P ;·esidente da Republicll a 
l!b1·i1· t!o Ministerio d l< Just iça e Negocias In
tuÍOI'Bs o C1'Bdito exh·(wrdinc;·io de f7:25Cif::., 
sendo: f3: 2i50$paril inde1;mi a-açlfo ao Dr • 
João Vieirt! de ,f raujo , p;·ofessor da Facul
dc!de da Direito do Recife, da despeze~ tle 
iníp1·essão de duas qbws, e 4:000$ pat·t~ 
p agm· ao mesmo p!·ofessor o premio li quo 
te1n d ireito 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. l.• Fica o Presiden te da llepulllica 
autorizado a. abrir il.o Ministe1•io .da. Justip o 
Negocias Intel'iores o credito extraordlaa.rio 
do 17 :250~, sendo: 13:250$ para. i.ndemnizar 
ao .Dt•. Joao Vieira. de ·Araujo; pro fessor da 
Faculdade dCl . Direito do Recife, da despeza 
com a impresaão de suas. obr as - O . Llodigo 
Penal Ioterpretado - e --A Revisão dos 
l(roces,os Penaes.;..., e 4:000$ para · pa~ar a.o 
me.:lmo os·premios ·que lhe foram arbitrados 
por esses mesmos t1·a.balhos; tndo de · con
tbrnli~lado com os arts . 35 e 36 do Codigo dos 

. . ~· 
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In3titntos OITiciaP.•IIr. En.~ín • 1 ~IJflP I'Í nl' ~> So1~ J' :troi : ·~ P rll\'<1!'~• 111 .4 :1.: d i.<pt11lktil!• Ptn r1111 
cuncl ttJ·io. LI':Í l'iOJ. · 

Art. 2.• Rc\'ogn,llHI1 :\S •l isposi•:·ilcs mn 
oon tm elo. 

!:iala das comrni~sões, .'lu do julho lle HJO:L 
- T!Ci'li ll'I!Ciii/1/n 1/c J/11 /'iiCS .- \'il'ia/n 11f11~1".l· 
···eu/H(:\, · 

N. 120 A-19()3 

ll.cda,·rcio jlnat do /ll'~jn:lo 11 • .120, rlest~ wuru' 
Qlle autorizei o Presidente d11 Repu1Jtic1.1 a 
t•onr.edtn• HHl a;ulo ,_~,__~ licença, t't1''~ oJ·cle
!lado, I< .Toi!n drt Jfott" J.farcllo, '(i~~<lm1/c 
de esltl\'' ín de 1~ dt1sse dtt E slrmlt• de l<'cao 
Cenlrat do Bmzit, t:Jil J!! 'OI'Ofll'l''io dttqut:Un 
Cl•l '"!ÍO f]O.<o .•e t!dw, J'l' l'll trnlto- tlv sw1 
,'urude 

O Congrost o Na.cion.tl re;oh·c : 
Artigo unico. E' o Pl'(J.'!iucntc ú:~ Rcpu

blica. auwrizallo a conceder um anuo de 
licenca, com ord!lnado, ao Sr . João da Motta 
Macedo, . ajudante de rutaçã.o do 1• classo da 
Estrada de Fel'ro Contra.! do Brazil, orn pro· 
r ogacão daquella em cujo goso se acha, para 
tratar de sua saude; revog1l.tl<\S as di~posiçõeB 
em contrario. 

Sala dt1s commiRsões, 30 d J jnlbo do 1903. 
.-He1·menerJUdo d e 1lioraes.-,- Vil'it,lo· Ma.~ca· 
1'et'llws. 

N. 121 A-100:1 

R cdacçtJo final do proj•cto n. 369, de 100:!, 
que aulol'io'a '' P;·e~iderate da Ropu/ili(~a a 
tdiJ·it· an ilfinisle1·io <la Ju.•tiçtl ~ Ne,,ocio< 
Int.e~·iOl'e~ o CTedi/o e:,;lram·rlina,t:io de 
8: 660$, pw·o. p1·emio e i;,~p1·es.~<1o da olim 
IJUC pretende~;t public<~r o.~ lentes d a Jo'acttl
dade de Medicina do Rio de · Janeiro D•·. 
Jlif]uel de Otiveim Cot<l o e D1· . Antonio A U· 

[JUSto de A::euetlo Sotlré e pa1·a indemn<~ 
~uçllo ao Dr. Vicenle ·de ~ouza. lente do 
Extemato do Gymrwsio NaciotWl, pela pu
/Jli caçao do seu trahallw - Restituição da 
pronuncia latina 

O Coogrel'.-sJ Na.cional·rosol vA: 

~a.l:t tia~ t'dllllni~~ui' '' • ::1 1 1lt• ,iullh' ,],. I !111:1, 
-1/CI'Iili:IIC!filr(u c/1: J/l)l'rlt'.< .- \'il'i,/u .1/ll,l"o!• 
rcnlu !s , 

N, I ~5 A - I I)(J:: 

ft,d,lcç<TO {in11l do projcdo n. 230 A, de 1901, 
qv1.! mand11 fll'!ldtwr HO 1wsto imH!etliat,r. 
mente .~upt:wio;· o offi/.111 d o exe1·cíto e da 
lll'llt lldll qlU~ altin[IÚ' tW >1 . J d a <ISCII/1!, CO!II · 
) ll'r.h r•n!lú(o .~ os r/t!S r/,,,,s(w lllmr..•·t•~ 

(V ido pt·ojecto 11. ;;;:; , de 1002) 

O Cungrosw Nadonal decreta: 

Al't. 1.• Sorá. gradua·lo no po:!to immc
diatamnnte aupol'ior o olflcia. t~do a~crcito c 
da armad;~ que attingit• a.o u. I d:L 1'C!ip1!· 
ctiva c~ca.h~o,-com}> t'Oh!lndid.os os d n.s cln~so.~ 
annnxa.s. 

Art. 2.• Ficam extensivas aos officiaes gra
duados nos postos supurim·es as v:Lntttgens 
contidas nll resolução de :lO do outubro de 
1819, p:~.ra a reforma dos officiaes generaes · 
graduados. 

Art. 8.• Para a o~ccu.;li.o da presente lei , 
revogam-se as disposicões em contrario. 

Sala. dus commissões, :;o llo julho da 1903. 
- Hermenegildo de Mm·aes. - Virioto Mas· 
corenlw..~, 

N. H :>- i90:l 

RecliiCÇ<iO fi>~i• l ,{a twojeclo " · 1Gt;, rlc 1002, 
que m"nd« co,•tar aM of!iciael du armada, 
como tempo de serviço , pw·a o effeito ·da 
re(01'T1111, o em que pll!ie-tlCtr r f!m tto ~xtincto 
CoUegio N t!flt!l ou o em que frequcntm·am 
o curso ele J)Yept!rutori os annexo á Escolt.l 
Naf!ul 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J, • Aos officiaes da armada que per
tenceram a.o e:üi ncto Collogio Naval ou qnc 

Artigo un ico. Fica o Prosidonfo di\ Ropn- t'roqneotaram o curso de prepa.ra.torios an. 
blica autorizado a abrir ao :Ministerio da nexo á. Escola Naval, com pl'a.ça do asplran
Justica. c Negocias In ter i ores o credito ex- tos será computado, parJ, o eJI'eito da re· • 
tr~Qrdinario de 8:660$, para premio e im.:. forma, esse tempo de serviço, desde que 
pressão da obt•a que pretendem publicar os tenham tido ap1•oveitamento em taes esta
lentes da Faculdade de Medicina do Rio de b3lecimcntos de instrucç.'i.o militil.t'. 
Janeiro Drs. Miguel de Oliv~ir.> Couto e Art. 2 . • Revogam· se as dispo.~i~õas em 
.Antonio Augusto de Azevedo Sod1•ll e iodom~ contrario . 

. 1Jivtção ao Dr. ViccniJ de Souza.; lente do . 
];xtl!rnato do Gyrnnasio Na,cional, pela pu· Sala das GommiosõllS, :30 de julh_o de IOD:l. 
hlicaçã.o do seu tra.ba.lbo.-Restilttirilo da Jli'O· - He,·mct'I!Jfl'ldo de Mor,!es.- Y•raaw !rflls~a 
m mcia la tina-; faz<'ndo a.~ nOCI'.<l.sarias ope-1 rcnhas. 
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N. 144 - 10()3 

Rcrlacç,r" flnllt do pr"jedo n., 1G8, d~ 1.?02 , 
q11c twtm·iza o PresideHt~ da U.<pabli<"l a 
l!Úi' Ú' ao Mini~tm·io da F'1.1:enda o nrcdilo de 
4:i82$;j00, suppleuumltr;· ú ve;·lia 1t • .10 do 
m·t . 2.'1 ria lei n , 8:.U, de .10 do rlu::,:m'n·o 
de 1901, p<!ra o aiJOno d~ sastl!s e :le1'iJes a 
f}ae tf!CtH di, ·cif.o o.,· op~~r<o ·i. r ;.~ ,fa .. Casa rl~t 

/ri11eda 

O Coogro.'!So Nacional resolve: 
At·tigo unico . Fica o PrcsidonLo lia Ropu

blica. autorizado a a.lJl•ir ao Mini3tot•lo da. 
Fazonda.o.crodito t.lc 4:482:j;:'i00, supplemcntat• 
á verba n. JO elo art . 23 d!l. !oi n. l'l34, do 30 
de dezembro do 1001, para o abono do sesta.-> 
e sorões a (JUC toem dh·eitos os opcrm•ios da 
Casa da Mooda quo, na coofvrmidu.d 1 do 
art. 10 do reguh~meuto o.nncxo u.o do~roto 
n. 5.536, de 31 de janeiro de 1874, tra.balh:~.· 
Mrn atllm nas hora.s do oxpodícnto no sor· 
viço de rcc(}bimento das novas mocdas ele 
nicke1, duranio os mozo.;; do jaueiro a. abril 
de 1902; fazendo as ncce3mrias opet•ações o 
revogadas as disposi.;-õcs om contrn.riJ. 

Sala das Cammissõe)l, 30 (lo julho de 1903. 
-Ucrmen~git,Jo de Mo;·aes. - Viria/o Mt!~cct 
J"enhas. 

Vae a imprimir o seguinte 

PAnECER 

N . 82- 1903 

Concede ao Dr. Pc1ulino Jose Soares de Saw:a, 
Deputado pelo Estado d~ ·Rio de Jcmei>·o, 
licença, po!' tempo indelerminado,pam tra· 
tar de sua sau'.le 

A Commis~o dG Pnt içõcs o Pudot•cs, tendo 
examinado . o requm•lmento aprosenta,lo á. 
Camara pelo Deputado Pau li no José Soa.re.s 
de Souz.l, é de parecer que Ih~ !Djà. conce
dida. um:~. licença, pat' tempo indeterminado, 
pa.ra tratar de sua saude umle lho convier .. 

Sala das commissõas, 29 de ,julho dG 1903. 
......, Tavares de Lyr{! , presidon ~a iotarino. -
/ ose Eu.;gbio, relator. - Limlolpho C'aelano. 

Yij.o a imprimir os seguintes 

P ltOJgCT09 

N . 115 A- 1903 

a c.:tnccl~iio do 11n1 an no do liccnç.a.. com ordo· 
na.do, ao llt· . .Jo:'í > Loptl3 P .•r(lii•a, jul~ l'edcr~l 
d•~ secç.\o ([O l~sta i o do Ama:wm1s, " de pa,. 
rcccr cru o soj l . o mo>rno pr·o,j;Jcto ad.>ptado 
pel" Canut'<l, atLcntus o:l fundameo tos em 
qun sc baseou para apr.>>~nt-tl -o iL Commissiio uo l~in:llll)aS tlo 0 1ttm t'arno ,[o Congt'il.>so . 

S:1la das Commi;sü~•. ::o do julho <lo 190:3 . 
- 1'awrcs d,~ L!flYt , pt· ,~ .;i len te in&ol'ino .
Jo~d Etl!;~biv , l'obtot· . - J,ind:~lpho IJa-1/wto. 

N. 115 - 1903 

(Do Senado) 

O C•Jngt•o SJ Nuo:ional rcsolve 
, At•Ligo unico. Fica o Podo!' li;xecutivo 
Jmtori~wo a. conccdct· um anno de l içonç.a., 
com or<lcna.rlo, ao llr . João Lopo.l Pereira, 
) ui?. fodoral da secção do Estado do Amazonas, 
para. tra.tar do su:~ saudo onde lhe convier· ; 
rcvogatla.s a.'l diaposiçõcs em contrario. 

Scoado Filderal, 21 do julho do 1903 . 
Jose Gomes Pinhcil·o Jllacltado, Vic~-Pr·csl· 
dente do Senado. - Joahim d'O. Oatlmda , 
to Sccrotar•lo. - Henrique da S :lva Couti1~ho, 
4° secretario,>ervinllo de 2°.-JosrJ de Atrneida 
Bar1·oto, 3° Secretaria interino.- B rasilio 
F',n-1·ei1·a do Luz, servindo do 4° Secretario . 

N . 14 1 A- Hl03 

Aulo1· iza ó Pode1· · Ewecuti"o a concedel' 't<m 
armó de licença ao Dr. lot•quim Fern<mdes 
d ti Costa L inw, i nspgctoJ- de saude elos 
portos do E stado do Mw·anht.1o, pa;·a tl'ati:l>' 
t.le sua sawle 

A' Commissao de Poti()õtu c Poderes foi 
presente o projacto vi ndo do Sena.tlo, qu) 
concoac a.o Dr. Jo:~.quim f•'erna.ndru da Costa 
Lima., inspector d3 sa.11de do.~ port:)S do Ma.
ranhã.o, um anno do prorogaç.ão da. licença. 
em cuj, goso s<: acha. 

Estando c Jmprovada. a. ~olostia allogada 
pelo supplkante, é a Commissão do parecer 
quo sej1~ a.pprondo o refel'ido J!L'ojecto. 

Sa.la. d:J.s Commissõas, 30 1lejulho de 1003. 
- T avares de Lyra, prooldente interino o r e· 
la.tor. - Jose l!:u;cbio.-Lindotpho CaetC!I'O , 

N. 14!-1903 · 
Autm·i~a ~o Poder Executivo a r.on ce,le;• tcm 

anno de licenra ao D;·. Joao Lopes Pere{?·a, O Congl'e.>so Nacional l'es.>lvo: 
jwz federal da secç<10 do Estado do Ama-
.-imas, pam tratar de sua sat tde A1·tígo u oico. Fica d PvdJr Ellecutivo au· 

iorizado a prorJgn• ]JOl' um anno, C;JID o m•-
A Commissão de Potiçõ(ls o Podot•os, exa.- donado, a iicJnça do quo está- gosn nllo o 

minando o projecto do Senado que autoriza ·Dr .. To1.quim Fernandes da Cústa Lima, in· 
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spect(1l' d lJ S:I.Ut!<~ !ltJS [l:Jl•to~ ![o! ;\' '' ·ra.nli'ul, 
p:tra so tmt.:ll' undtl lhu cunvi<'l'; ru1oga<la~ 
a~ disposi<iies em contt':lrip. 

Scnil.tlo Fodorn.l, ~l de julho ele 1\103.
Josd Gomes Pinlwi;·v Mt!chrulo, VJce-l'resi
,[ento do SGnadf!.-/rw~·"i"' d'O. Catwvl''• 
l" S()Cl'Gtal·io.-Nilo Paçmdw, 2° Sccr·ot,rn·io. 
-"lntonio Azcl·cdu, :l" Scct•Jiario i ntm·ino.
RIImitn Barce/.los, sm·vtndo tlu +· Soct•et:u·io. 

N. 142- 1903 

Do/13fiil--'íll~ que (L: oflú:i;~cs drt fll'Í!JfUl(l J-•oli
cil'l do Dislridn l,',p/eru/ su fi!H{çrríu s,-,. r/e
JJt illidos dn11Jis de c:m.t/rJJllíU!dos 1.~ ?11,rz·,.,. de 
r./OU,J' l.!ilí'! (J~'l lllil" !n'/J1~110t COii?peleH(I..!, 6 

rnu.·nda abonar l!OS re{eritlos officiw~-s a 
mcsmf.( quota qne, l"o·a criadu, l'erce6em ''s 
tlo emen.!itf, 

(Vide prnjecto n. 24-l, tle J\102) 

O Governo Prvvisorio, quando flit pluni· 
tudcrdr> Poder Legislativ-o c Exectltivo, ex
pediu o 1locrcto n. 958,de 6 do novembro do 
1890, reguhmontar dcl Briga.tla. Policial desta 
Capitn.l, 1iispondo, no il.L'~. 295, <illO os respe
ctivos orficiacs só poderão sor ctemittidos nos 
~eguintes ca.ws: 

§ I. o Quando (lODil.emna.dos a dous ou mais 
a.nnos do prisã.o por qu:tlquer crime. 

€i 2. • Qua.n1lo pi'<'l.ticarem aeto inrama.ntc. 
~ :3. '' Qu:1nrlo o sett m:í.o pro~r.i!imonto for 

reconhecido por um conselho de i oq_ uit•içã.o, 
presidido pelo commandante c fiscacs tios 
col'pos, excluillos os dos !lccusadus. 

Foram semelhantes prescripções roprodu
zida.s no decreto n. 1.253 A, de lO do feve
reiro de 1893, a.rt. 306 e decreto n . 4.272, 
do 11 do dezambro do 1901, ark ô74 o 722. 

Alguns dos di tos officlaes tendo sido irre· 
· gularmente reformados pr•opuzera.mem juizo 
competente a acção prevista. no ;:J.rt. 13 da 
lei n. 221, de 20 de novembro dr. 1894 o o 
Supremo Tribuual Fedel'al clociJiu que o 
cnuncia1o tlecl'eto n. 958, lhos conferiu legi
timamento vitaliciedade do 8eus poglos, 
a.inda que por fMma. reg ulamentar, vis~o 
como o GoHlrno Provii!orio concentrava em 
,~i a dupla attt·íbuição de fuz~r !ais e regul<J.
mentos. 

Mas, si o ar L .205 equiparoa os omciaes 
da Brigadtt aos elo Exercito quanto á con
tingencia. de perdcr~m a p:üante por elfeit.o 
de condemnaçã' a dous ou mai~ annos de 
prisã.a , todavia, pat' ~ c·S casos de máo cJm· 
port:1mento es~abc!eceu, no§ 3°, a medida 
d<.t dcrniss:'ío em lo g~tr de rcfot·mn., quo es
t:ttuilL a lei do 1 do d' zombt•o de 1841, 
(art. ~o § 3;) par11 os oflki~tos rto exo<'cito. 

Agora, o arti:~o lo do Pl'Ojec i o n. 24 ! 
tt'at·.• de abolir, nesta hypotho~o , a. compc-

455 

1.4•nch 1-C"''nrn:tlllr~nL:Ll do demissão, L'EIVo• 
~~lll~l~~~ tlo::;s·,u~L~~. u ~ :·:·· tio e í~ad11 a.L·t. 2H5, 
aei llla. "l'li!HCI"Ípl.tl, SPit1 COil'liLV L'iH' a pt'OVi~ 
tknei:t ~uh~r.itul.i v a th l'el'"L'tn:L. 

~iin ,j, pois, rlo o.ccoitar-~c o art . 1°, do 
pt·ojcc~ro n. 2'J.I. De um'L Il<ll' ttl, <t m ;;tol'ia. já. 
so :wha, convenientornento l'eguiLtda., e nã·~ 
1!:1 mo li •:o nenhum para que a i ncontra~~ 
Lavei gaJ';J.ntüt Ja vit.aliciodado de quo 
go;;am, 1103 CCLSUS <tpout:\llos, O~ omci:teS da. 
Rt•ig<ttltt - go.rantia c~s:t incc1uí v ocamente 
exisl,ctlt.c em lei o :1ssegumdit. uo modo Col"· 
nlill, ]JJlo SlllH'ertw Tribmml Fodorn l-soja. 
novu.mcntc dechn·ad:t. Seria disposiçã.o o cios:~, 
inntil supm•fct,:tçito no cm•po du.s lúis. 

De outra parte, nenhum'!. raziw do ordem 
jLiriJica, ou p~;iiLlcu- ailnlinist. t·ativa.ju$ti
lica. quo se UJotrinjam os casos tlu demissão, 
qual o r,t•etont!e o tlol't. i" 1lo prujocto-e 
dahi, por ~cn lado tl~mucm, a. su<~ manil'ost:l 
lmJ.lL'ocotlcnci<t. 
D~sto mosmo defeito padece o al't. 2• que 

<lispüe: «aos mt'oridos oJHciaes gerá abomtda 
a mc;;m'l quota quo, pura. ct•ia.Jo, percebom 
os do cxcrci&o. » 

O r:\, a porm:ui.oncia ou a suppressão desse 
ctbono ost:l dependa ato de dccisã.o da. Gamarn., 
em vi~ta do pt•ojectn n. !iH C, de 1902, que 
«delino os cargos do categ-orias corrcs:pon
dont~s no exercito o na armada , dá. nova 
donominação aos postos de offlciaos da.~ rli
veJ•sas d:.1.~so~ e fixa os vencimr..nt.os 1los 
respectivos funccionarios. »-

l•;m conscquencia, antes que 1obro o as
Joumpto se pronuncie dcll.nitiva.mento o Con
gresso Fe(ler<11 não se nos itffigura. prudenta 
nem o pporLuno tornar extensivo a seu;; o til· 
oiaes a.quillo que a Cama.ra va.o deliberllol' si 
convem ou nã.o suppl'imir, relativamente u. 
outros. 

Nestes te1•mos, sou de opiniã.o que o pro· 
ecto n. 241, de 1902, só SJ poderá acceitaJ•, 
modificando-o com o seguinte substitutivo 
que, em occa.sião opportuna, justifica.rei si 
t11.n to ful' preciso 

Subs!;tt<livo ao p l"Ojecto n. 2 44, de 1.902 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. l. o Os officiaes da brigada policial 
do Distt·icto Federal perderão a patente 
quando cond~mnados, em processo cr·ime, a 
essa pen~ ou a mt~is do dous annus de 
prlsã.o. 

Art . 2 .o Compete ao Govet•no rerormar os 
ditos oillciac;s cum o soldo propor cional a.o 
LOll1PJ de serviço cll"ontiva, nus c:1sos do 
art. 674 o segtJIHlo as Córrnas· do > a.rt.~. 675 e 
6~8 do dec!'cto n. 4.272, de ll de dezcmlJro 
do 1901. 
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,\:\:\.\ES fiA •:.\\1.\l: \ 

Paragrn.pho unico. Nas hypothesos.porém, 
do art. 674, paragrapho unico, lottras b, c c 
11, depenllerá. a reforma de sontençt prore· 
1·ida rm processo ct·imc ( Cod!go Pcnotl l\Hli
tar ar·t. 147). 

Art. 3.• Applicar.so :1. o C~digo Pooal 
Militar aos processos submottitlos á juris. 
dicção dos conselhos da, brigada policial. 

Art. 4.• R~vogam-sc as dispos çõc~ üm 
contrario. 

Saln. das Commi>Jsõo8, 23 dtl julho rio 1903. 
Po•·,wh"s Monleneg1·o, presidonto.-Eslev,ro 
LoiJo, rclator.-Ji', Tolenttno.-F1·r.derico· llo1·· 
.tJjS.-lfosarrJUd< de Oli11cira- Angelo T'inlwiro, 
-/,itü Domingues.-TcixeiJ·a de Sã. 

n.pplicado aos t errenos ou rropíos mumeJ
paes qm resultarem llo sobra ou oxccssos 
sobro IJS alinlmmcntos de ruas, avenida.~, 
pro.Çil.~, ct.c. o di~posltivo do a!'t. F>, ~li·, 
lettra a, da lei n , 8:i, do 20 do se tembro de 
1892, com pat•ecer o substitut ivo da. Com
missão do Constituição, Legislação c Justiça; 

2a discussão do prujocto n. ~8 A, de 1900, 
decla.t·ando abolidas nas rop:1l'tições fedoraes 
ns distincolír.~ PLJtr o empregado~ rio qnarlro o 
jornaleiro.>, o ,fand.o outt•.ts pJ•ovirlendas, 
com p:.1rece~· da~ pommis .õcs tle Orça
monto o Con~titnição, LAg i>laçao o Jnstiçn: 

2a d iscu.;são tlo p!'Ojccto n . ! O I , de l \10.2, 
autorizando o Pod"r gxecntivo a concodcr, 
caso não haja. incon veniente pa1•a o serviço 
militar, ao aLferes Paulino Julio do Almeida 

/ Nuro d., us ann•;s do Jicençn., com vencimon
Art, 1,0 Os officiaes da. Brigada Polici!).l tos, para ir á. Elll·opa constt·uit• a expm·i

doDistrlctoFedera.l só poderão ser demittidos mental' á sua custa o apparelho de sua in
. depois de condemna.dos a. mais de dous annos venção denominado -I~ocomoç1io aorea pot• 

por tribunal competen'.íl. . meio de azas; 

N. 244-1902 

Art. 2. 0 Aos referidos officiaes ser;l. abo· 2" Jiscussão do projecto n. 188, de l!l02, 
nada. a mesma quota que, para. ct•ea.do, por- alterando o Codigo dos institutos omcia.es d.o 
cebem os do e:!ercito. ensino superiol' e s~cundario, dependente i 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em do Min!atel'io da Justiça. o Negocias Inte1·io · 
contrario. re~. approva.do por dect•et'J n. 3.890, .;.e 1 
Saladas~essões, 30de setembro del902. dejaneil·ode 190!. 

-He1·edia de Sá. 

O Sr. Pre!i!ldente -E~tando adean· 
tada a hora, designo para amanhã, a se
guinte ordem do ttia: 

3• discussão do p1•ojccto n. 8 A, de 1903, 
concedendo á Sociedade Oper,u•ia do S .. )os~, 
.ém 0Ul'o Preto, para. manuteiH;üo de suas 
aulas e cursvs, o uso do proprio nacional 
onde funccionon a Dolcgaeia. l?isca.l ; o da.nd() 
outms providencias, com a pa.recer da Com· 
missão de Oroa.mento ; 

3• discussão do projeeto n. 122, de I 903, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
M!nisterio da l•'azenda o credito extraor_,_i
nat•io de 602:704$(lC\O para sa.Usfazer a Gur· 

· jã.o .& 1'a.vora. a importa.ucia. da. inderonizaç·ã() 
e das custa~ quo a. Fazenda. Nacional foi 
condomna.da. a lhe~ pagat' por sentença do 
Supremo Tribunal Federal : 

3A discuss:io do projecto n. 123, de !903, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito extraordina· 

·rio d.eS:098$120 pa.ra. pagamento a Luiz Bello 
Lisboa, do ordenado de professor da. cadeirl\ 
de topographia do Collegio Militar, no pe
ríodo decorrido de 9 de maio do 1898 a. 31 de 
ma.rço do l900 ; 

2• d iscussã.o do projecto n • 136, de 1903, 
extinguindo a. Alfandega de Macahé, no Es
ta~o do Rio de JaneiL•o ; 

Conthmação da 2• discussão do projecto 
n. 43, de 1903, de~ermina.ndo que não sojil. 

PUBLICAÇÃO FEITA A REQUISIÇÃO DA COMMIS
SÃO DE INSTRUCÇÃO E SAUDE PUBLICA E POR 
ORDEM DO S~. DR. 1° SECRETARIO DA CA· 
1\IARA DOS DEPUTADOS 

A leitura attenta do proj ecto d e refo1·m l 
dos serviços de hyg ione do Distr icto Fedoral· 
apresentado o.o Congr esso pelo clistincto 
Deputado o Ex:m. Sr. Dr. Mello Mattos, me 
fez notar umn. lacuna importante em rola~iio 
â. prophylaxia. d:ts molcstias transm is.~ivcis o 
que diz r·cspeito a. assumpto de que mo 
occupo ha muitos annos: a prophy laxia tla. 
varioll\. 

Desto facto me acudiu a idéa. de set' ou· 
vida pela illustre Commissão do Congrcsso,;1. 
qual me dirijo neste momento, comoça.ndo 
por agt;a;decer-lhe o deforimento pt•umpto ao 
mou pedUo. · 

Passo a dizer r esumidamente o que julgo 
necessario pa1·a orientação das idêas a re
speito deste 1·arno de serviço publico, ao 
qual tenho dedicado grande parto da minha. 
actividade, est ando ligado á União e <i. Muni
c,ipalidade por· compromissos que ainda per· 
dur·am. 

A varíola é molestia extremam~nto con
t agios:J.. como todos sabem, c a incla g-ms~a 
endemicamente em toJo o Brazil e n esta. 
Capital. 

Por seu clra-~ter de molestia. t r ansm issi vel 
e repugnante, t.em sempr,J a"tt1·ahido a. at
tenção dos gove1·no$ do paiz pelo dever de 
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ac;~ntcl lút' <t .ç:tudo ]Jitltlic;L c pela nccr~si· de l H!JI, !iJi·mll cntc·••guo Lodo 11 SC!'I' io;ll ela 
da.du do cvi t:u· a.~ desastrosas •:on:<l\I (U.·n·:í:l s vac<!ina•;fi •• n•> Ui s&l'itto ~·cdlll'a.l. 
do cpidolllüts, que rouiJM!l :u> palz v ic(;•s ll!a i.> t :nlo. Jli'Omulg:túa. <t ld uc·ganica. do 
Jll'\!!:ÍOI <IS C :.u:an·c t:.tll l <lu.;pcz:...,,; <l.\'Hit:uias. llist c• ic lo rc:\lcl'al, :L ~lllllÍdpa l i< l;LlÜo, Clll 1::19'!, 

Conhecith comu c\ a provilyl:Lxi:L cl:t v:t· Lo1nuu a. si i ll tO;(I'UllllCll~<: " ' IIICllc <:u!l l.l'acto, 
l'iol :~ , o~ pudln'<~s puiJiicDs tcn111 clo.>dc nwitos o rl'••l foi :.c.mpliado e111 18!)5 com :t fun
annos omp1'0!-!ado o c·ecursn nniclo c:tp:tz llll J.:tçiLo cl.•. 11111 in~l i tu to m:tis complot>l, o 
ovibr tn.l m ul,:stia: a vaccinaç·(lo (l rcvaed· ad1t:d Ios\i l,utrJ VaccioiciJ .\Juuicipa.J. 
na•;·fio . O Congt·e~.;o Nacional, pot• !lllll lado, rn-

In troduzid:t a vn.ccina no 13t•azil. em 1 80~, cunhcc~mlo :.L oocessido.rle <le g:\rantir contt•a. 
s(• fo i C! O:tlht om lS:>O a pl'im<'il':t junta, vac· o. Yal·iola a; suas <lolug.1çÜes militat'O$ o ma.
cin ic:L, l'unceiotnudo na Casa <kL C:uPa!'a I J•it imas 11•JS Il."tadtB o ao mesmo tempo 
l\ft11 icipal , com um chofc o va•·io.; nw. ·i il •~· :tnxili<n• a hyginn :' local, fo •·ncccndv-lhcs 
ilor• s, sob :\ di roc)io geral <lo cl i •·r.l'toc· 1la. mon;;;tlmonto c~ 1·t:t qn:Lu l. ida•lc de ,· ,.ccina. 
.rum:t \:o Hygicnc. a.n imal par:L fa.cil i t :Ll'·lhcs :t cul t <~ t':t nos seus 

A v::wcim.L human:1., uoi ca ~~~i$kln to m1ss:t in~til.uto.;, ~ctbVI'IIt'ÍO IIIJil o~ l ns~iLnt· J Vacc~inico 
é!poc!L, ora. nmprega.ua então p:na a. immnni · suh minh:t dímcçiio, para t '>mar a si mos 
z;wii.•J das crtlança.8. fot•necilnon tos. o que tom sido fei to com 

O Minlsl.erio do Imp~1·io l'CC(I!Jia nwnsal· tmh a pont11:J.Iicl:ulo I! m:tximo pi'On •ito para. 
lllHI)te da su,•icdnde UH Sydeolutm.tlo Lunllt•es, tudus os E.~l.wln~ l l:t Vniãl), 
!Olll.:nbos tlo lymph:1 (capillat•ca) e com t•,;ta Os rcsultulos obtitlus cJm a. twup:~gação 
<Jt'a JhíLa a. vaccinaçi\o, t'llLil·antlo-se das da v:lccina o cum sttc~ tlístt•ibuiçfw poc· to'la. 
cre:mças ••accinauns com exitu a. lymph:t <1ue a p:tdc, ~ ã.u evidentes. :\'une :~ mui~, tle]Joi~ 
era. t t•unsmittit!a ú.s outras . de l&l7, th·cmos que deplorar t iin dosas-

O perigo da inoculação do molo;;i.ias j unta· t•·o~a cpitlomin, e a mol'Lalida1l ' pt~l ~ ' 'a.· 
mente cum a. vaccina, a. .difficullla.tle da. sua r io'a 1lccrr.sccu bastante aqui o nos R~
cxtracção que precisava suJeitar• as crea.nça.~ tados. ; 
a f ordadeira torLura, c, pt•incipalmont<l, a Não se pódo nagat' a influoncí:l honcfka. 
dcticieucia e degeneração da vaccina. pas~a.da oxet•cfda pelo .lllS,iLuto Y:Lcdnlco sobro o 
do braço a braço pm• longo tempo, enl'ra•JUil· d~l't'cst.:imon co da l':t1'ioh no Bt·a~il. o prin
<:J!;lndo sua~ prr.prie !a.des activas, dcl.'am dpalmont.o no Dístrido Fodol'aL 
logat· a ep:demias violentas quo roubaram ao A fadliuada !ln. ar.,quisi~·ão 11:1 \'U.ellin:.~ de 
Brazll grande numero de vidas. boa qun,lida.do. ([nn t) distr·ibn 'd,llro·r/a man~t; 

Foi cluranta unta dessv,s epidemias, em a. \'il.~>cinação di t·ceta. de dtello ;L l.~t•aÇlo. qnc 
1887, quan do a. mortaliuade pela vaTiola dá. ao in .l iriduu \'<.~.e!!in~.do a. cet•toza do que 
nes'a. Capital a.t tingiu a 80 obl tos dia1·ios, oâo se lhe .inoeula. siuã.o va.ceina. ; ;1 pt·:1Uc: ~ 

.. quo tivo a idc.!a c !ovei a cff<~ito a intr0· de só snr ut.ili z<tdt~ a n Lccina ani1md. d<"•sprn· 
dncção d:l. vaccina animal no J1l'azil . z.:1ntlo a. ''arc·ína d .~ ct-eanças. que pol' iss•> 

Nilo fvi som traball.to !l grande r.sforço que I não tccnt rln solll'1'r a cxtrac'("'io <h lymplla.. 
consegui venr.cr ~s tlifflculda.dcs opposta; no I sTi.o onttos tantos mutil'lls q~c tom ;tugmc~
mcu· Cffi(:rehendJmont<J, ma.,, a expensas t:u!o o l)nmcro dos \':Lccma•lo•, dmu• 
minha.~ e com perseverante t cnacllladc, íni· nnindo n tm·ritorio sujnito ás io\':t.sões lla. 
ciei a. propaganda, hoje vancodora, 'd<t vacci· va.riola . 
nação anima.!. !nfelizmr.nto, po1·ém, o rl!~ll[ta.<lo liãn ó 

Fundei nrn instituto n o Uio do Janeiro e completo, a. va.riula :ünda não pôdu SOl' 
procurei tornar conhecida CS3o'l. vaccin·t üffi riscada do quadr o do nos.~o obitmwio. Para 
todo o Bra7il, sendo dopois de certo tempo a. ' i~to concm·rcm dua.s ca.usas: :1 primeira, é 
minha. inicia.l.iva prestigiru.h1 pela lnspcctoria. f a inerci:~ o a ignura.ncb U:o no:;so pov_o 
de Hygiene, apoiada no dou ~o pM·ccor dos quo nã.o eomprclnodn :~s van tagens da ,·a.ccl- . 
Dt'S. Bento Gonçalves Cmz; o Ar~ujo Oócs. naç;.l.o om tom•a ida•Jc o :~ nc"cssid;Ldc do · 

Em consequencia de.st o pareo"r, o Goym•no r~;~\'accinlção n:l id,,de :tdulta ; a .scguntl:L, .'' 
u tilizou-se d.o mcud sar·viços em 1888, encal'· a constante chegada a est:L Capt t:Ll no eml
r~gaodo;me da. va.ccina.ção na íospectori{l lle gmnte~ de prul:mlencias oJJdCJ •~ ,·;~c~:in:tç.~ 
Hygione e commissionaodo o Dr. ToteJo é dest:urada, e que em plcn:l rc0optll' cd,lllG .. 
Dodsworth para pt·opa.g:w a culiura c o em· morbida l' tlm ::.qui (!ontrahir :< ,·:Lriol'\ o se'' 
prego da. vaccina. animal om tocla.S as pro· constitulrcm f'úco> de diswmin!Lçüo dostu. 
vincias. molos\i:t .. 

Sob o Goverllo do Marechal Deorl.oro, em Cuntm osta.~ r::tusa.9 só dous remedios po-
1891, fui de novo chamado a. prast;Lr serviço~ . dem ser op)Jostus: o primeiro. é a ;lbuodnn- · 

. Cl por um co:1t ractó firma.do 11<\o Secret.a.ri: ~ do c.i:1 o boa quuliútL·:Ie d:1 n u.,.; in<~ impondo-s~ 
. Intel'!Ol' como E:oc:n: •. Sr. ooose~heit•o A ietca.rl· á confiaoç:~ yublíc:L; o scgnn~tJ . é um<.~. 1m · 

Arar1po, na tão n:nmstro, .a 1:) dn setemlJro r.l:1ra ~~ tormtoan.to fazendo 1'1\\'1\'Cll' ;1 let do ' 
Vol, III :.~ 
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Govemo Provisorio, quo ost,LIJeleceu n. obrl
g<J.!,uriollade dn, v.\cc[n:l e eomminJ.nll.o puna~ 
tLos refract:l.ri•>:t á vn~élll~ção. ( Deeretu n .6.i, 
de 18 do dezcnnbro do 188~J, <ll't. V.) 

Quanto ao primeiro ponto, jtb cst'.l., pela cx
perlcncia de n1uitos a.nn<JS, demonstt'ailo p a
tieam~nto quo o Instituto do Rio dl Janeiro 
está em condír;õ~s de satísfazGr a toda' as 
e~igencias, nada. tenclo do inl'c!'ior aos melho
l'l'S ins~ítutos congcners da J~uropa-

Seja.- me licito aqui faz!lr mn pequeno re
parll a ruopei .o •to ultimo per·iodo du. r.xpo:;i
~ãodo motivos quo acompanlwu a rncnsn.goln, 
o quo ó concobio.!o nestes te. mos: 

ü l•MtilrllO de ,lJ,;m,;uinlws flcco-d encr.m·e
ytulo elo JWeparo de lr;dos M .<ii!'úS tftuaprntli· 
cos, vaccinccs, tratnmcnto anti-1·u.bico, pl'epam 
àDS {~rmentos JlOl'!t irld!ISL!'it!, etc., etc. 

Posso afirmar a osh illustro Commis;;ão 
quo não existe !tojo no mundo um instlttlto 
com tã.o vasto programma. 

Só o preparo dos sôros thord.peuticos é já;· 
t:~.reta. tã.o cornplell:u. c Cllto;m~~ hoje, que no· 
nhum instituto o pódo o:<ccutar. 

Preparar o sôro anti-pastoso, o antl-tliphte· 
. rk~. o- anti-stl·eptococcico, o anti tetanbo, o 
anti-typhíco, o contra coqueluche c o anli
ophidtco, que são hoje os j:1 ustLdos om t\te· 
l'apeutica., constitue trabalho granJa do nmis 
para quo um só instituto o }J03~Lt executar. 
l~m I•'rança, o Instituto Pasteur, do Pariz, 

_ sú propara o sôt'o anti-diphtol'ico, o anti-po~;
toso, o anti-streptococcíco e a i.njecç.c'ío D.oti

_rabica. 
O Instituto d<l Lille pr~para o anti-ophidico 

c o anU-typbico,a. Escola do Alfort prepara o 
anti-tetanico o em Brmmllas o contra a co· 

:. ·· queluche. ·· · 
Estou certo quo o autor dc.ls:t exposição, 

-quando incluiu "<'(!ccinus no numero [los rre
. plrados quo devem sm• feitos em Mangui

nhos, não quiz s0 referi!' á. yaccina da Vll~ 
,. riola. . 

A creação de uin set•viço novo para a cul" 
tura dã vaccina a.nimal contra a variola em 
;Ma.nguinhos, fóra. tlos cenh-o> populosos e de 
concomitancia com outras vaccinas, como tL 
da poste e do cat·bunculo, o qu3 scri:J. um pe
rigo para a SJ.uric publica, só sel'viria. para 

··onerar inutilmente os cofres publicas o des
organizlr o que já esta organizado. 

.· " O Instituto de l\'lan~uinhos, que mo or
~'Al'ulho do ter c1•ea.do e ôil'igido até o começ? 
~;·: .do anno corrente, tem pre~ta.Jo c p1·esta.ra 
t : ~·relevantes sm•viços, oricntanJo-so sempre 
·- pD.l'!.t o fim os:)ecial pal'iL o g_un.l fui creu.Jo. 

O preparo dos sórvs e a ct·oaçã.o do um<1 
·escúla pratica de lncto:iologia são trahlhos 
ba'!ta.rne amplos para. occupar :1 acti\'i.la.,o 

.,.·.· .. ·dos fl1n.ccionrJ.l1ios que se acba1n â testa da
que:ie util cshbelecimonto. 

Nunca, o Instituto Pustolll' de Pariz co· 
gitOll d r prep:war a. vaccina ant i-variolica, 
o nom Ira cst:~belocimonto a lgum no mundo 
quo tenlm qnor.du preparn.r essa. vaccina. da 
envoltn. com as vnccina~ da pcstJ e do car· 
bUJHlllio. 

TClrmina ~o os te reparo, digamos dnas pa
I!LVt'a~ !obJ'e· a nores~idado do nma lei obri· 
gat.oria p:t.ra a vaedna. 

o ser-viço dn vacclnaçlio C! em todos os 
EstaJos da Uniiio o om todos os pa.izcs so t·· 
viço pnra.1ncnt~ locRI o está po1• isso cntt-oguc 
as municipalidadas. 

O combate contra a varíola só exige um:t 
o.rma: a vaccinn.. A desinfecção tl util p ;tra 
combate!' os princip io .~ septicos J•esultao l,cs 
da, .. suppuração da·; pus·.uJas, mas não im· 
pr!Jo a propa•:o.ção da vttriola. S6 ·a vac
c~~a em mwHo. su!Tuca uma epidemia de 
variula, -

Dú·nos o Cllngres~o uma lei do vaccioa. 
obt•igatoria e os meiOl; de a fazer re~pCl!tll.l' o 
tom<\mos o C(lmpromisso de ext BL'minar om 
bt•Jve u. variola. 

Sem esta. lei não h~ meio de extinguir e~sa 
molestia . 

Imitemos os exemplos da. Europa.. 
A varíola dosappareceu ria. Inglate1•rn. 

desdCJ :1 promulgação do Vaccinatian act d.e 
l8~0 ató 1899, em que ollo foi revogado. 
Nll;;ta datll. reappa.r<lceu :t varíola do modo 
assustador, e uma pavo1'osa cpiJomia se de
clarou, qno ollriguu o governo ingloz a I'e
corr·er ás vaccinaçõcs em massa. 

N:~ Allomrtnha, depois d:t !oi do abril tlc 
1874, a. variola se tornou qnu~i desconhe
cida, graç,.1s á obligatoriedad<J estabelecida 
pal'a as vaccin~çõo~ . 

o romltado ext;raordinM'io obtido pela 
applica.ção de~sa lei fo i assignalatlo l'llll P'\riz 
nas brilhantM liçõ<ls de hygienc do Pl'O
f~ssor• Proust em junho de 1901. lições quo 
fot·ão publicadas na. 1'1·ibuna Medica e a ou-
tros jornaes. . 

Este exemplo levou o comitê do hygieno 
qe p,~riz a pt•opôl' p:11'a a França medida 
semelhante, e a. lei sanitaria ·promulgada a 
15 de fcveroíro de 1902 cJnsignon no artigo 
VI a obrig.1torielade da vaccina. nos I. • 11.• 
o 2! .• annos da vida. 

Entro nós a. a.dopçã.o de uma. lei semo
lha.ute será a salvação do p"vo . Isto se 
impõe ao patriotismo e á sab2doria do Con
grG.:3S~). 

Devo declara!' a e;;ta illust,re Commi.;são. 
antes do terminar,quo, estando me cntt•eg-ue 
a diroc~â·J do serviço de vaccinaçílo por con· 
traJ:o em vigor com a m unicipalidade nõ.o 
porei, eatretan~o. duvidas o;n limita L' o ser 
viço do institub vaccinico á preparação da 
vaccioa; caso o Congresso pa~s:tr c.~tc ser· 
vico para União. 
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Des~o moJo o In~!;ituto Vttcdníco so to r- .

1 

nantc r[I.lC ob l'iguo nl:J su :i v:tc·eintl.çft o dct 
nal'tL o labor<ttorio dú preparo tb vaecina. in!":trH~i:L c:Jmu :i, rovaccill :~ ,·iio tlo~ Hdu[I.os. 
animal ,;ob a. fi~c;llizaç:i.o d<t UÜ\)t;tm·ia rl 1 ,. . · 
Sairde Puhlica., 0 0 s(;l•víço ilc v:te.cina•;-i'ío Eis o ljliC tr.nlw a dt%1ll', 

paS,ai'~ á Un~ho, que o roguhmcn~;n·:.í curnoJ I No dc.:-loj<J_ qi\'J 1rnn~ro..r t ci .'!~ s :1· ouvidu 
melhor lho p.tt'o~oGr. pol' c.< ta. rllu., l.l'O Cornnll~sao ~D tl\·c e1n VJStto 

l)tuot,l á. hí obl'iga.tori:\ da v:wein:te~f,, C<Jnt,iuuar• :L ]lt'op:r;::-:tnda c~nt.t·a. a v:~. r ioln, 
Clllnpr'e·mc lcmbl'i1l' 'lU Ou tlccl'otn n. !iS,r!iJ ltl pl'op:tg<~.:Jri:L ctuo inidci o rJIIC continuo cmptl· 
llo __ dc:-?mbro. rio IStl\J, do ~GJvorn~ Pl'o;· í- nitU.tlrlo tJdui os. rr:eu; csfol'.;_o~ n.J dcscjt> 
s;.~t 10, .la. CJDSJgna nu it;-1,, "·"a vbl'Ig;rt n·rc· unwo <111 s~1· ai.II a.o lllC ll p:tt r. e aos meus 
d:tdc d<t V;Lceina.çiío nos pt•imcil'o.> mezn$ rh cort<~hlild1i.os. 
virln. como meio de pPotcc<;ão ;l in!'anch. Riu rb .r1mdm, :J:l •h' julilo do Hl03 .-
E:n l<>i, portlm, qnc nunca fui ~pplí~a.Lbt c qna Gto·,<o i/,; l'oilro rif/i>~~."''· 
nao tom pen:LIJd;tdc c.;t·rbelcci la, precis:l 
ser rcvigoi'Ittla no act.rJa.l pPojooto do t'O· I.:J,·anta-.on a scssãr1 tl' 3 [a:)r;L; a 35 m inu-
1\:mna. por umt\ dispusiçii.o clal'~ c tllrrt\l- los da t:m.lo. 

18" SiSSÃ.O EM 31 DE Jli'LHO DE 1903 

Pi'IJ.·ddt;JlCÚ! dr1s Sr3, Paufa. Gv,tJ;no·t1es ( /')·rJ.~·irlr.:ulu) , Obreil~lf Figndrer{u (2u ric:e-i>J~e .. 
sidenle) e Paula Cuilllll/'(ics ( l'l·u,·idt:nlu) 

Ao meio-dia procede·so á chama.d~ a. que 
r'i!Spondom os S1·.~ Paula. Guimarães, Alencar 
Guimarães, Thomaz AC'cialy, J,Jaquim Pims, 
l<~ugcnio Tout•inlto, Sá Peixoto) •\urelio Amo
rim, IIosn.nn:~.\t dé Olivoir,\, Thrnlf:J.7. Cal'al
c::r.nti, Francisco Si, F;•cdoriL:o tloJ•gcs, E·lnal'· 
do Studart, Gonç~lo Sonto, T;wams de Lyra, 
Fonsect~o c Sil v:~., Panl;t c Siiva, \Valfrat.lj 
Locl, S .. a.l·es Nciva, Ermirio Coutinho, Affjnso 
Cost'l, Celso do Stuza, M:~hqnhs G nç:\IV03, 
Julio de Molio, Cot•nc>lio da Fonscc:.t, Al'N 
:nUns Ga.l vão, Rodl'iguns Do:•ia, ~'elislJGl !o 
Frci:·c, Oliveira. Valladão, Balcão Vianna, 
Satyro Dius, PM';\nlws Montcncgro, Rouri
gues S;.tllanha., Cort·G;t Dutra, r'idolis AI vcs, 
Silva Castro, tnurindo Píita., Maur·icio rlo 
Abrau, Carlos Tuixoira nrandã<), Borna··do 
Montcirv, João Luiz, Ribeiro Jnoqltcirit, A~· 
to!pho Dut ·a, An tcro Bot3lllo, Carrdro do 
Hezcnde, l:lrwoo dJ Paiva, Auto.1io Z1cal'ias, 
HonJ•iquo Sallo~. Camillo Soa.l'Oil Fillu. Ct~lo
g-Qras, ca.·rlvs Ottuni, Sa.bino B&l'l'oso, Manoel 
l?LJigencio, Nogueil'a, Lindolph:> Caetano, 
Wcsccsla.u Braz, Padua. Rezende, Galeão Ca.r-

. valha!, Moreira da Silva, Jo~uino Cardoso, 
Frttncisco Ribeiro, Rebouças de Carvallto, Ar· 
nolpllo Azevoio, Fcl'lla.nuu Pt'estes, Am:>ml 
Ce8M, Fcrraü•:t B1·aga, Miranrla. Glla.vos, Pan
Jina Uarlo~. Hermonogildo U(l ~!waes Fi lho, 
Joaquim Tl3ixeira. Brandão, Aquino Ribeiro, 
Carlos Crwalcanti, Paula Ranlos, A bdon Ela· 
pt ista, F.lyscu Gnilt1rrmC', Soares dos Santos, 

,Tuvona! Mu!l,w, .ramos Dal'cy, Domingo.> Mas 
c:•t•cnlns, Yosp;tsiano rl P. Al buq_rJI)]' ,IIIO o lJo 
nnm de Cal'I':Ilho. 

Abro-se a sessão. 

K liJ.a c po5to. em discusdí.o a a.c(a. 

Em scguid-1 é appl'ovatla a acta rh• sessão 
ao \eccJonto. 

Passa-se a!> expediGntc. 

O St·. Alencal" Gni111:u•iielil 
(1> secnJtw·ío) procede t~ loitut•a. do segninto 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. I• scc••cti\l'io r.lo Senado, de 29 do 

cJrrente, remcttcado a emonda. d~ Senado ú. 
proposição dp::;t:~. Cam·:ra. mandando conao
líd:w a. Legislação Co:nmcrcin.l-A'Co tnmL:~ão 
dê Constituição, Legislação o Jus tiçn . . 

Do rnCl1110 senhur, de igual u;tb, cnv i<~n tlo·• 
a. cmond:\ do Senado á pt·opúsiçã.o d.cst a Ca· 
mara,a.utol'iznnJo o Poder• Executivo ;t ::tbeir, 
pt!I<J \!in is:erio rla Fnzen . .l:t. o cJ•cdir.o rle 
27: :502S;'J72, snpplernentar <i. vc~b:t 20 do . 
a.l't. ::3 da lo i n . 83~, i! c 3 1 de úczcrnur•<> 
de HlOl -A' Com missão de Orç:~. luentr) . · 

D) mesmo scnhot•, d J 30 do col·:ontc, 
transmit t.inlio a emon,la. do So:Jnil<.l (L pr<J• 
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pos1ç·ao dC!<~tfl. Camat•n. uutorizanrlo o Poder 
Executivo a :tbrir ao 1\Iinistcrio tli1 Fazenrla 
o cr•edito de 3:000$, supplementltl' á verba. 6" 
do art. 2:~ da, lei n. 834, do 30 tlc dozcmbt•o 
do 1001-A' Commissã.o tlo Orço.mcuto. 

Da delegação dL Lavoura do S. Paulo, 

ecutivo a abrir ao Minbt3t'io th FazEnda o 
cro!lito extrn.or'rlinario de 602:70 ,1$'1611 p a.r~. 
sn.tiSfõLzer a Gm•jüo & Tavora a. impor Lancb 
da indernnização e das cus~~s a quo a.Fa:wnd:J. 
Na~ton:~.l foi condemnarla a lhos pagar, pot• 
sentença. do S11prcmo Ti·ibunnl Fe<!er~t!. 

transmittindo o parecer approvado na re- Niogucm pedindo n. palayr,1, '' cncon a1la 11 
união da lavoura na Capital dalJUCUo Est:tdo, discussão o adia•la a votação. 
sobre o meio de valmizar o café-A's Com-
mi~sões de Agricultura 0 Industrias connexas E' annunciada a 3& discussão do projecto 

n, 123, de 1903, autot•izando o Poder E:ot-
e <i de Orça monto. ecutivo a abrir ao Ministerio d:1 Gunrra o 

Requerimento ele Totih Fl·edel'ico Unzor, credito extr.torJinJ.t'io de B:ODR$120, pat•a 
pedindo (lUC tenha anla.mento o Pl'Lijooto pag~tmen to a. Luiz Bello LisbJa, d<J ot•Jenarlo 
quo autoriza a cr/JU,c;ão de Ltm Banco Agri- de profosiOl' da cadeira rio topographia !lo 
_cola.-A's Commissõos de Agricultura c Indus· Collegio Militar, no perlodo decort•ido do 9 
tt•ias connexas o do Orçamento, , de maio de 1898 a 21 da março do 1900. 

r 

O Sr. Si"a Pctxoto-Sr. Presidcntu·; 
o nosso colloga, SI'. Enéa.s Mo.rtin~. pediu· 
mo para communicar a V. Ex. que doix:n de 
comparecer á sessão do hoje p>r haver fal
locldo um seu irmfiu, 

0 SR. PRESIDENTE- A Mesa ma.ndar:i. 
des1.nojar o nobre Dnputado. 

·o Sr. Pre•ldente- Si. nenhum 
Sr. Deputado quot• uso.r dil. palavrá na hora 
do expediente, vou passar á ordem do dia. 
(Pau~a.) 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a :J• discus,s,'i.:> do projecto 
n. 8 A. de 1903, coucedendoá Sociedade Ope· 
raria de S .. José, em Ouro Preto,' para ma

.. ." mrtcnção de suas aulas e curso~. o usa do 
;:':, proprio nacion(~[ onde fnnccionoll a. Delegacia. 
-' · Fiscal ; e dando vntras )lr..;vidBncias, com o 

parecer da Commissão de Orçamento. 

Vem á Mesa, e lida.; apoin.da o enviada á 
· Cgmmls~ã.o a seguinte 

EMENDA 

Ao p1·ojeclo n. ~ A, de 1903 

· Accrescente-se:- E para o mesmo fim á 
-Socie.:lade Protectora. da. In.rancia Desvalida 
de Fortaleza (Ceará) o pt•oprio nacional que 

· serviu outP'OL';t de deposito do a.rtigos bol
e licus. 

Sala das sessõas, 31 de julho de I9o:J.
Ji'.dua1'do S !udart. 

Ningnem pedindo a pala.vra, 6 oncol'rada 
a discussão o adiada a votação, até que a 
respecti ra. Commissão dê pa.l'ccor sobre a 
_emenda otfereCJida.. 

E' annunciada a 3a discussão do p rojecto 
n. 122, do 1903, autorizn.nrio o Poder E:t-

Niaguem pedindo a palavra, ú encerrada a 
discussão c adiada a Yota~ão. 

E' a.nnuncia<la a ~· discussão do projecto 
n. 136, de 1903, extinguindo a Alf<w dega de 
Macallé, n.o Estado do Rio dl.l Janeiro. 

O Sr. Pre@iden te- Tem a palavra 
o Sr. La.urindo Pltta. 

O Sr.Laua•indo Pitta-0 Sr. Pre· 
siden"te da Republica pediu ao Cong1•esso 
Nacional a cx•incção da Al fandega. de Ma
ca.hé .. 

Esto pedido se funda na deflciencia. de 
rend;J., mas n. propria me11sagom do Chefe do 
Pcder Execut ivo atlirma, com assento no re· 
latorio dà Ministro da .FazBnda , que a renàa 
arrecada.da é superior á. dClspaza . 

Assim é de concluir quo não foi esse o 
motivo quo detcrm1nou o pedido do dig no 
Pre8idento da Rcpuhlica (ap~ituloR) o, inspi· 
r ados nes3a raZj1o, os D.)putll.Llos fiurn innnoos 
olferecem â illustrada consideração da Casa 
a emenda que vou ter a honra de rcmetter á. 
Mesa. 

Acreditam ellcs que , com essa emenda, 
ficarão conciliados os interesses da Fazenda, 
empe11hados mais na fiscalização dos impos
tos quo devem ser percebidos para os roelho
r,\mentos do porto, do que na. necessidade de 
extincção da Alfan :cga. de MacaM. 
E~s:J. a.lfaridoga so impoz, não só para. me

lhor" arrecadação de rendi.l., como ta.mhem 
para facilit:l.t' o commercio do norte do Es
tado. do Rio de Janeir o e o do sul do Espi· 
rito Santo. ( Apoiados.} 

O estado Jluminens!l concorreu com seu~ 
dinheiros para a fundação dessa ropart iç.ío 
arrClcauadorn. ; a Uniã.o a.ccusa lucro, o com
mercio c a população a.uferem vanti.l.ge ns, o, 
portanto, o offerecimento da emenda ha de 
forçosamtmte corresponder aos i(lt ll ito~ quo 
vi~~t o nob:·o Prosidente di! Republic.a, e que 
tendem. <1. tlsc<üi zação dos impostos q1u "ão 
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percobi(!os por essa a!Únth\f{:\, afim olc ~., 
ovi tu.r o 1lo~rio d ·.s mercadorias ttt:o tot•inm 
do wr impot•la. ll u.~ pot· cst<l ( ':tpltal. 

Si a muenda nã.o csth·or do accordo com 
o pQn~mentv do Governe i si, do factu, for 
um··. vc.l'dadc f[UO n. Alfan;lcgà do Maeahú 
p~!Sil. sobre o The~om·o l~cdet·al o q ao n:io lu\ 
moio do se o a.lliYi<tr deste pc>o no moJo, t<d· 
vez o~<ll'OSO , U.c <lrrcc:~dtl\;iiO d '• rr:ntla i sí 
nfio !Jou,·or outl'u proco,;s) l>Ciu qu:1l se pu~S:J. 
ollidit· o des\"lo da.s mcrc<tdori<\S da. Alt\l.n
dcga do Mac:~hé, l·••mlu.!tn ua votarei pela 
proposta. do Govct•no. 

Assim toolto a lwnm 1Lo t•omotlie<· á Mo.><~ 
a nr~tmdu., enviando t;\mb~lll um requeri 
mento. (.llúilo '"'"' i liiUilo i~r.·u•.} 

Vem à Mt~s:.t, t; Htla, apoiada c t•nvhtlht :i 
Commissão a seguinte 

l?ka. o l'otlcr ExocutivCI a.utoriuv.to a expo· 
dir os rcgul~merJto.l que fol'OIU pt•cci~o,; pam 
a. fi~caliza.c;ãu ua.s mcr..:<\dorü\s 'llle tmnsie:..m 
pela. Alfandega. do Macahü, do accordo com 
os processos csLabelccido:> ou rtno forem 
3/Jopk\dos ptwa ~ Alf;m:lcga. do S:tntos. 

Sa.J(J. das sessões, 31 de julho de WO:l.
Lalwindo ]'ilta. -Cal'/os 1'ei:~;::im Brmvliío. 
Nilvtt Casli'O. - l .ortrenço BaJ•lísla. - Fidelis 
Alae.•.-Muuricio ele t11n·cu.-Jul:'o Sunlos.
Oli,eira liiguvi·l·edo.-llenrigfle llorges .-Crt!· 
vella Ca1Jal~Umli • 

Vom :í. MI)Sa, ê lido, apoi:ulo c po3to coo
jun\amontc em discussão o seguinte 

R I:QUrliUMENTU 

l~equeiro que o :projecto n . 136, doote an
no, com a emcnJa. volte á respec·.iva Com
missão do Orçamento. 

Sala. da.s sessões, 31 do j ulbo do 1003.
Lcturindo Pilta. 

O Sa•. FJ:a ncisco V e iga ( ') 
Sr. Ptesidellte. cumpro um dever, como l'J· 
l ato r do projeoto em discussão c · homena.· 
~em ao meu distincto amigo e collega da 
vommlssão do Orçamento, dig no represon
t aot e do Ji::Starlo do Rio de Janeiro. viodo 
tomal' em consid()ração as obje~õcs por 
s. Ell:. aprosenta.das ao projocto quo suppri
m~ a. Alrandegt~ elo Maca.hé, no J<;stado de que 
V. Ex. é digno rcp1•esentante. 

Sr. Prosid.ente, a Commissão do Orç~
mento, apresentando este projocto, julgou-se 

l·l i 1 

oxonot·a.·h llo dovo;• Jn j<lsi.ilicll l-u ptn·quo 
cst;~ .insWic:H;io t';c<u lb cnc.wgit::1 n ciotJ Ut•n
t e da. mensagem 1lu S t·. 1' J•o.sidento 1l(t Rn
pu l> Lic<t, dit!gi,{<L ao Cougro~sc~ N;~ion~l. 

P ut' essa mensagem au y ,l. que a Alfu.udcg-a. 
de M<eca hé, que lm quatt·o <tn nos ~ ill l t~ rclldit 
a.pcnos sulficinntn p~t<t ~tns tlospor.tS , tem 
con~i<tuado no <lccreseimento 1.h> mostn•.tS 
l'COJa~ . 

0 Slt. Sll .\'A. CAI>Tt~o - As l'(ll\olas s:\o Mt Hí· 
cientes pa1·a. o pessoa.!. 

O Sn.. l'RANCJ~cn V t·:wA --Ora, uos:>as 
cow!ic'õ t~~. compl'olwmln a C;una.ra lJtJEI não 
u1•a. Llci t<J á Commissiio do ÜL\•a.moot.u, ;ünda 
quo olla não f\.J .;sll amigit Jo Govol'no, oog;u• 
um:~ modh.l:l l)llll i1 aümiuísLt'ação, q_ uc é a 
mais compotunt<l, na ltypullteso, ]lam conhe
cer u.s ncct:.~si<hulo.~ do serviço pultlicoJ, .iulg<l 
im!i.~poosa.vol p;u·a. bom I'CSguat'daL' os i nt.c
l'CO$SCS 1lo Thcsouro. 

t~ntrctaoto , 81·. l't·e.siti<Jnto, pa.m il<ll' ao 
meu illustt·c collcg<L tostomunlto incttui v oco 
do mui~l) r1ue S . l~x, nos ntct•ecJ .•• 

o S•t. LAUHtN t.HJ PJTTt..-Muiw o!Jt·iga.do. 
O Srt. l~tt.\NC t sco VEIGA... c igt;a. lmen&o 

ao oobt•e E-st.1do do Riu do Janeiro, da hoa 
von\adc quo a. Commiisã.o ele Orçamento 
tom em não contrariai' seus intm•csses sinão 
quando rorom iocmupativcts com os da 
t:nião, em no,::o d i\ Commissão.do qttc tonho 
a honr•a. de sa1• prcsidanto, accoi ~o a cmcod:t 
o o roquorimonto do nobL'<l Deputado, para 
ser a.ssumpto de novo cst1tdo ; no.; ouviremos 
uo novo o Gover no c, si nos for pos.:;ivol con
cordar com S. Ex., pód.c lica.r certo, que o 
faremos com a maior· satisfação. 

Por emquanto, porém, não tom~ outm 
compl'omisso sinão osto, de oxa.min:u• com 
toda a isençio de animo, o mesmo ~om toda 
a benevoleocia possível; a. emenda. a.prosen
ta.da pelo nobl'e Oéputatlo. 

Si, de facto, e !la. se concilia. CJIU os in~
resscs nacionaes, que. são aquelles q ue mais 
do porto duvomos zelar e detbndol·, si, do 
fi!.cto, as condições d<\ Alfandoga de Santos 
potlcm ser equiparadas <L~ da. de Maeahé,com 
certeza. S. Ex. pódc cont~r que t m•ã. o voto 
unanime da. commissão de Orçamen~o pa.ra 
que se aduptr. a. mesma justiça., os mesmos 
príneiptos a. uma. c a ou\ra. a lfandcga.. 

Si, porúm, assim não acontecm·, S. Ex. tem 
ba.stantfl isfloção de espírito para aeceit?Ji' · 
aquillo quo nos pa.t•acer mais jnsto. 

Ninguem ma.is podimlo a pll.Lavra, ~ enc.er• 
1•ado em 2• dlscu.~siío o ar t . 1• e seru debata 
o 11rt . 2·' do projoc&J n. l 3G, l!C 190:~, fica.udo 
a.dia.cta a vota<>.ào. . 

K' a.nnuucia.da. a contiuua.çlio d<~ 2• discussão 
do projecto o . 43, de 1003, determinando que 

, . 
·=. · ~ 
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não seja applica.do <WS terr•on.m 011 proprios 
municípacs que rcsulta.J·em de sobt•a ou cxce~
~os sobre os <~linhamentos do !'uas, avenidas, 
Pl'I1Qas, etc., o dispo;itivo do M' t. 15, §8•, 
lettro. a, da- lei n, 85, de 20 de ~otcrnbro do 
1892, com pal'ccor e substít\ttivo (h\ Commis
s1o de ConstitLlição, Legislação o Justiça, 

o S1·, Prei!'Jidente-Tem a pala.yra 
o 81·, Be~naJ•do Monteil'o. 

O Sr. Bernardo 1\-lont.eia~o 
diz que é com temur, tl mesmo constt·aogUo, 
que vem tomar parte n :J pt•ojocto Ol'tl em di i· 
cu~são, reformando a org:u1ização local da 
pri1neira. citl<Ule !la Ropublica. pcl<~. populo.
çã.o, pela riquezü. o onue dovcm exi~til', p Jt' 
i8SJ mosmo, os bomons rlo maior compotun
cia do paiz om todos os ramos do sa.bo1• 
humano. 

Acha que o assumpto é de summa'impor
tancia., porque a cxtr:tordinarh1 expansão 
commcrcial e industrial gerada pela ci\'Ui
sação mudcrn<.~ tem attL'alliuo aos centros Ul'· 
banos grandes massas de população. que al'
l'ast.a.m o governo o in1luum no destino d os 
povos. 

Duas são as correntes da opiniões que tom 
ouvido neste recinto: uma a daquclles qne 
querem os poderes díscricionarios do Pre
feito, e out1·a, a daquelles quo querem a au
tonomia quasi illimita.da. 

O oradol' não está. nem com um, uem com 
outros; e, ltistoriaudo a situaÇão de Washin
gton desde a sua Jundaçãu, faz ver as modifi
cações que sotfreu a organização municipal 
da.quella cidade, hoje entrcguo a tres com
miss,n·ilis nornea.dos pelo president::~ da. Re
publiC:a. e confi.rmados pelo Senado, sondo o 

·. ~eu orçamento a.pprova.do pelo Congt•es;o Na.-
- ciona.l. . 

· · Cita. Buenos Aires, que é uma. ci•la.do _pola 
qual os argentinos teem verdadeira idola-

: tria., onde a o1·ganiza.ção municipal tinba 
uma. adiministraçã.o eleita, que m<\IS tarde 
teve o Prefeito nomeado pelo prcsidonts da 
RepubJica, e actualmonto tem ~4 vereadores 
nomeados, dentre os proprictarios, advoga
dos e engenheiros, pelo chefe do Poder 
E~eeutivo. 

Refero-<>e ao art, I> tlo projecto, que não 
pôde deixar de ser approvado, porque, sobre 
sor uma. disposição salut,m•, dotine p01•feita
'inente quaes as a.ttribuiçõos (!lle devo tor 
o Conselho ao confecclooar os o1·çamentos 
municipaes. 

Pensa QUa devo causar a.pprehenoÕ:ls o 
facto de ncar o Prefeito ad:;tricto ao Cou
selho que tem ue approva.r suas contas, 

' .Porquanto sendo clle de nomeaçw do Presi
dente da. Repuhlica o confirmada pelo Se

:. nado, poderà sul'gir um eonlllcto ~ntt·ü o 

prim<.>iro ma~istrado da Republlc!l o os po
deres locac; do municipio. 

Entenac que si o Con~elho não dovc votar 
nenhuma dcspczr~ sem proposta tio lh•ef'cito, 
s.--.l vo r~s dcspezas desiinada.s ao p:.1gamontc> 
dcs cm}Wcgados de su:~ Sccrctaril, a cllo 
compoto a nomeaçao, cl'o:tção e supprcs.lão 
dos omprr,gados desta .• 

Assim, feUas estas pequenas mo:liflcaçilcs 
ao projecto e sobre as qaaes envia emccdll.s, 
não vô 1•azõcs do oedcm para essa. grita, 
quando <l certo que o IH·ojecto, nos dema.is 
pontos, confel'o attrlbuiçõos (!llO s.-'io raro 
rentes á. org:llliza.ção dos serviços municip:~.cs 
a cargo do Prefeito. 

Acha. q ne a. orgauir.aç.'ío mun iclpal, como 
<}~idtiu, está. cooílemna.da. pelo pa.iz inteiro, 
pPrgue, apo;-.ar de torem por clla. passado 
iitd t\dão~ de valor e do pa.ti·ioti~rn•J, os seus 
resultados foram neg.1tivos. Entendo quo a 
dopu'.ação do diskícto feder-ll dC\'e au:dl\ar 
o P ;·esídcn te da Repu blica, que 6 o primeiro 
chefe de li:stad(), que tem, com sinccl"i!llldo, 
procurado melhorar esh. Capital por cuj1.1. 
pz•ospe:"idadc faz o ol~ador, corno braziloh•o, 
os ma.is ardentes votos. (Muito bmll; mui lo 
úem , ) 

Vêm á Mesa, são lidD.s, apotadas o postas 
conjunctamente em discus.ião as seguintes 

EMBNDAS 

Ao p1·ojeG!o n . 1.3 .4, de 1908 

Accrcscente-se: 
Art. 2•. As contas do Prefeit o sorã.o sub

mettidas á a.pprovação pt·ovlsorh elo Presi· 
dente ~a. Republica. e depois do SOD(Ulo. 

Ao pa.1•agrapho unico tio a.rt. 1• acc1'CS· 
ccn te-se: sal v o os da. secrct.wia do Conselho. 

Sala. das sessões, 31 do julho (lo 1003. -
Bernm·do .liontci'ro. 

Comparecem mais os Srs. Passos i\iil'anda, 
Cal'los de Novaes, Rogerio do Mimudu, In
dia do Bra.zil, Antonio Basto&. Urbano Santo~. 
Hod 1•igucs Fernandes, Christino Cruz, R:ly
muetlo Arthur, Anizio do Abt'Otl, Bozcrl'il 
Footenelle, Virgllio Brigillo, João Lopes, 
Abdou 'Milanez, Teixeira de Sá., José Mar
collino, Dricio FltJw, Pereira do Ly1'a, João 
"\'!eira, Esrncmldino Bandeira, Noiva, Tosta, 
l<elix Gasp~r, Augusto de Ft•eita.s. l~tluardo 
Ramos, Marcolino ~vloUl'a, Jo~é :Monjardim, 
Hercdía. de Sá., Mello Mattos, Au~usto do 
Vasconcellos, Sá Freire, Amorlco ue Aluu· 
quorquo, Beli~ario de Souza, Lourenço !'la· 
ptista, Juli•l Sau\os, Henrique Do1·ges, OI'U· 
vello Cavalcanti, Oliveü·a Figueiredo, Fran- . 
cisco Veig:t, Viriato Ma8caronhas, Estevão 
Lobo, Jos6 Bonifacio, Gastão da Cunha. Pe
'nido Filho, Da.vid Campista, l~ra.ueisco Bor· 
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Jlat•dinu, Dcrmu-d,~s de F.uia, l.a.mnuniol' 
Go1lu!'t·edo. Bm·tn rdo de Campos •. José Lob.J , 
Canolido Ro1\rigne3, Bllrn:wdo ,\nt.oni(l, 1\()
ncdicto do SuuzrL, Lindf>lpho So:Ta, J,:~.mc· 
nlm Lins, Franc isco Tc•lcntino , B:~rlwsa 
Lima. c Diogv Fartum\. 

D!llxam de comparocet', com c:\ns:L pat·t ici
pa!la,os St•s. Waodorloy Je Mcn1Lonç~. J•~n (!itS 
Ma.rtins, Jta.ymluHlu Nory, Arthur Lemo$, 
.)ose Jo;uzchio, Luiz Domingucs. Guerlelh:~ 
Muut-ão, Dias Vieira , João Gayo3o, Peroim 
Rei>, Triuclad.e, Est.acio Coimbl'a, P edro Pcr·
namlmcu. El piui•J Figueiredo, Ang-olo Nato, 
Raymundo de Mit•anda, .Jovinh\nu de C<wva.
lho, Domingos Guimarães, Lcov!gildo Fil
gncirus. Mmon, Vergne úc Aut•cu, Pinto 
Dant:Ls, Tolentino dus S"ntos, l3ermmlo 
Horta., Bczam<~.t, Pereira. Lima, Paulino de 
Souza, LeonBl Fi! h o, Adal bert.o Ferraz, C<ll'· 
valho Dri-tto, Arihur Torros, Buuat'do P i
menteL,' Olega.rio Ma.ciol, J~odolplto Pa.ixiio, 
V<t.lois do CIL~tro, Azevedo M<tt·qu cs, Rodolpho 
Mira.mb, Ca.ndltlo de Al>reu,X.avior do Vallo, 
Victoriuo Mont.oit·o, Ca:;siano do Nascimento 
e Alfredo Varella.. 

E sem oaust1 os Sra . Stn•g io Saboya, Eloy 
do Souza, Moreira Alves, Arthut• Orlando. 
Epaminondas Gracindo. t•:uzehio de Ao!lrado, 
Castt·o Rebollo, Rodrigu es Lima, Moreira 
Gomes, Galdino LoretQ, Erico Coelho, João 
Ba.Ptisb, GaJvão Bapti8t.a, Jofio Lui7. Alves, 
Dominguos de Castro, Costa Junior, LcHo de 
Souza., Francisco Malta, Alvat·o do C<J.rvalho, 
Costa. Ne~to, Marça l Escobar, Germano 
Hasslochcr, AogGlo Pinheiro e Campos Car
tler. 

O 8r. Pt~esidente-Havondo nu
mero legal, vae·se procedor ás votações das 

· maLerias encol'l'atlas o das qui) se acham 
sobre a mesa.. 

Em segui.la s1i.o succossivamente sem de
bat e a.pprovadas as redacções fina.cs dos pro
jectos ns. 46 B, 120 A, 121 A, 125 A, 143 e 
144, de 1903, par<~ serem enviados <l.O Senado. 

E'. posto a votos c a.pprovado em 3" dis
cus.:ã.o e mrviMlo á. Commi:>são do H.odacção o 
segnintu . 

PROJECTO 

N. 12~ - 19:J3 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1.° Fica o Poder Rxecutivo autorizado 
:i abz·ir ao Mlnisterio do. Fazcml.a o c1•odito 
extraoz•diuario de 602:704$560, para. oatis
fazcr a. Gmj5o & Tavora a importaoci r.~ d~ 
indemnizaç•w o das custas 'luo a Fazontl;J. fo1 
coudeJnm~f.l<~ a lhes pagai' por sentonç:<t do 

Snpt•omo T1•ihnnal l>'~tlel':t l <lo 7 fi., maiu do 
l\101. 

Art. 2.• l~ev o;:;<~m-~c as dispo,oiçõc,; em 
contl';tr'l<J. 

E' pos~J i\ voLo~ o ajlt>rovado em ;;• di~
cussiio c cuviaúo ti, Commbs:"to de Rl!dacçã.o 
O SC!-!llÍO IO 

l'ltO.IEC'l'O 

N. 123 - 19il3 

O Cougr~-~so NMioml dccl'ot;a. : 
At•t. l. • Fie·\ o Potler gxcwsi v o autor-izo.do 

a..abril' : ~o Ministol'io fi a. Gt~< :rra. o crcdi (o 
cx t.r~Ol\llnar~o. de 8:1f!JS$12ll p:tl'<L paga.mcnto 
a Lu1z l~ol!J Llsbuu, uo ordenado de pt•ot'os;;or 
d.a cadoH'" ele topogr:l.J~hia du Collegio Mi
·h t:Lr, o o por lodo dccorntlu do O de ma. i o do 
1898 a. 31 de março de 1900. 

;\rt. ~·" Revogam-se a.s disposições em 
contr-arto. 

E' annunciada. a. vot:1r;iio do projectll 11. 136 
de 190:1, cx~inguiodo a alfo.ndcga do Ma.cahé' 
no Est:1U0 do Rio de Janeit·o (2'- uiscus.;ão): 

.o Sr. Prc~ldeu.te;-A mtc pl'ojccto 
fo1 apresentado um requertmento p ·lo Sr. 
Laurindo Pitta, na scssito do hoje, cujo tcot· é 
o :;cguin te: · 

«Roqueiro qnc n p rojccto n. 136, tlesto 
a.n no, coma erneoda, volte ;I respectiva Com
missão do Orç<~meoto . » 

E~ seguida é ~osto <L votos c approva.do o 
referido rcquertm~n to do St·. Laul'iado 
Pitta. 

O Sr. Proshlente-Oprojecto vae 
ser enviado á respectivo Comnlis:3ão. Estõ:o 
lindas as vota~:ões. 

Contintul a 2~ <liscussão do projecto n. 43, 
de 1003, dc t.erminMtlo quo não seojl\ nppli
cado aos t.orrenos ou p!•opt•!os m unicipaos 
quo rozult~rem de sobra ou excessos sobre os 
alinhn.mcntos do ruas, avenida~ , praça.s,etc., 
o uispositivo do a.rt. !5, § 8•. lcttra. a, d<L 
lei n. 85, tlc 20 de setembro do !X92, com 
parecer o substitutivo da Commiss:J:o do Con
stituít;>.ão, Legislação c Justi•.:a.. 

Tem :t palavra o Sr . Bl'icio Filho. 

O Sr. Drielo Filho 1liz qu1! la..: . 
mentt\ uão ter outro Deputado tomado a 
pu,bn·a para discutir o as~umpto. 

Sem tempo ptua coordormr su"s íd~as, 
para. tl'Mal' Uill plõkllO pa.m O S()U lliSCUl'SO, 
vem, cn·lr cta.nto, occupar a tl'ibuna, man
tendo a ;~ ttitudo invada.velmcutc a.s,;umid:J. 
dca.nte dn pJ'ojnd oa ''o nt.rario~ (1, ;1.ntonomüt 
munidpal. 
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A~NAES DA CA?IlAHA 

P ódo p<Ll'll.~ t~r muito eorH"ellicntn o al'or-~!ihM'::l.t' subt•c nC<!ei h çiio de uu. ações, legados, 
tada ~·. liquitluçi'io d:~ Ol'J.em dl) tlia. $fl m que horan.;·as, !!ttL 
scj<~m discutidas as matorias mais . impor- Chama. n attonção pa,ra. o ::i :J• da. letra h 
t:mies nolla contida,, PóJc ser l8tu um sym- do 11.r t . 3•, por onde é o Pl'Jfeito antoJ•i za.do 
pwm;t do que <\_ C.:m:u·a t nu ha l.raballlado a. realiza.!' um omprestimo interno ou oxtm·co 
muito. AtSifll não cntcnd•J, po1·ém, c pons~ ató qualt•o mi lhões esterlinos . 
que dob:Lter cortus oe<~llm pto •l "!!cga. u. ser .. Tom sido gci·al o clamol' COI!tL'0 os omprcs
mn dever em certa~ acca~tõc~ . ), pol' 1sso 1unos estadur~c~ ; uns, em nwtol·ta., condcm
qlte :-;e aYentnm a. occup;u· a pl'Ccio"a a.tten- O!Lm radicalmente tae.'l opet•a.ções, outros, 
ção elo ~cus co!legas. ncband.o-as p~rigos •.s,pensam.ont mtanto, que 

Quem porc:orror o,; Annaes do Congt·u~so, não pJdom so1' pro!Jihidns. Como si não llls
oncoutrant semp1·o lt p:.tl<t Vl'<l do urado1' de· tas~0 o incoovcniantc do taes emprcstimos, 

· fendendo ·~ autonomh\ municipal do Distt>icto t\M v~m um disposi~!l·o IJOrmittindo que o 
Federal. Distrido Fcdcrt\l t i.lmhem possa. re:üizar 

Principia. observando qno o Sr. Herlldia ope!'ação do credito no oxtc.-ior. 
de S<t tem apre.~mlt<l.do ntti.o~ prqjt·;ctu;: cru Todas a.~ mll'lid,~s que a.cabl de onumet•at' 
faYOl' da. autonl)mÜL do município, ma.s quo b oto podom .<;cr u.pplic<ldas polo actttal Pr·o
cs~es mcsutos p ro,iectos ~fu) aprovuii a.JQ:; foilo como pelos ~cu:; succ~ssores. Nã.o saoo 
como Yohiculos du medidas t'ont t-arias a es:b quem vir[L depats tlcllc . 
a.utonoinb . ~ Confia. no ca.t•a.ctor , n<~ lwrrt·u.ucz, na!l altM 

Agol'!t mesmo ain·ovoitaram o pro.i JcLv !lu qllididudos administrv.tlvas do Ot·. Pct•uira 
. St·. Augusto Ya.scoucclio•, do proprio St·. Passos, mas u sua admil·nção pcfo repl'eSl"n
. Hercdia de ~<i e dB out•·os, entre o~ quacs o \aoto uo Executivo Municipal não va.o a 
Sr. Mello Ma;tt.os, pt•o.iocto deto1'mina.ndo nii.<· po11to de consentir na. a.sp\1yxiu. das attri-
tér applicaç."io o n. a do §8" do art. 15 da loi buic;ões do .Podor Lcgisbtívu do Município. 
n. 85, do 20 do sotctUbro de 18!!2, quanto aos Entre os dom p l'~jec tos , o do Sr. Cassiano, 
torl'cnos ou Jn•oprlos mnnicipa.es quo rosul- quo prol·Jnga.va. es poderes extril.ordi oa rios 
t;arcm de sJbras ou e-xcesso~ sobre os alinha.- do Prefeito, adhndo as eleições municípa.es, 
mon tos de ruas, a.vonidas, praças ou molho- e este, que confere attríbuiçõos exageradas 
r:amea~o3 projecta<los p : lo Go,·crno Munici- ao chefe do Executivo, com o. chamada do 
pa.l; agora mesmo <J.proveitn.ra.m esso projecto Conselho para n.ssistil· ao seu cslJoroa.mento, 
que per:mitLe. ao Prcfei to dispor dos bens a.s- á sua ruína, acha o outro menos porigoso, 
sim adquiridos, para onxE!rt.ar medidas muito a.peznr da. guerra que l he moveu. 
graves algumas,' muito 1mporta.nte.s todas. Falia-se muito em reformas, melhora-

Trà.tu. do art. 1°, que veda ao Coodelho Mu- roentos, obt•as ma.ra.vilhosas para. o saoea· 
ni<~ipal ioserir. nos seus orçlimmtos q_ua.es- roento <la Capita.L 
quer disposi~ivos não referentes (L fixa.çã o da Faz votos para. quo não nos deixemos 
despeza c da receita e á. a.rrec ·.dnçM desta. crcbria.gar por taes omprohondimontos, a 

E' uma llt>ovltlencia salutar e que devia. ponto ·rte consentir na deturpação de prin· 
tambem ~01' adopbda no Congresso. clp!os conSaf,Tados na noSBa. Constit uição. 

Nota, por6m, um paragrapi!O llDíco a esse (Muito bem ; mt•ito b11m . U oJ·ador c! ctftnJll'i
a.rtigo, onda se pel'mit;e o augmcnto ou di- mon.lado . ) 
minuição do vencimentos e a crea.ção ou 
si1ppre.>são de empregos, feitos mediante pro- O Sr. Neiva começa dizendo quc,antos 
posta fundamentada por p_a.rte do P1·efeito. do cntral' na. analysa do substitutivo da 

·· o paragrapho vem dcsnr tuar o mt1go ~ Commis;são , seja· lhe permHtdo , imitaodo 
malho r fôra. não ter consignado tal provid.en· alguns uuto:res que, ao publicarem os seus 
cia., désdc quo voiu aooropanh!l.da do inaccoi- contos ou seus versos, os pt•ecodem de um 
tavel a ppendice. · historico; da.t· a razão por que se cocontt'(). 

Tn.mbem não póde a.cceita.r o are. 2'>, qUfl na. tribuna em 1IOra tão MGO.Dtada. . 
em vez da disposição do § 12 do art. 15 da. Esta.vu. basta.nte incommodado, mas isto 
citada. lei, autorisa.ndo o Conselho Municipal não o iohibia do vir cumprir o seu dever 
a. coufurít• q.ttr tbuições especiacs ao Prefeito, immcdlata.mente sl a distribuição do Dia!'io 

.~para cJ.sos urgentes e imprevistos, na. auscu- do Cu11grcsso não 1\JS::ie fe it<t tão tai•diamen te , 
oía do CoostJlho, rn•~nda aliena.t' os,Ja.s attri- de t'órma quo ~ó multo tarde teve conheci· 
buiçõJs sampre que o entender conveniente. m12nto do a ndament •) (lo projecl o em dis-

E como a. esta nã.o dd. o seu voto a mui- I cussão, · 
ta.s outras moJidus entre a.s quaes á. quo Comparecendo CL sessão assim enfcl'mo, 
autoriz•.l o Prorcíto a vcndm' ou pe t•muta.r, I t evo a idéa do , aqui chegando, comrounicar a. 
independentmucute ile outl·•~_fol'lnalill i ~des, alguom o proposito e!n qnc_ estava. de dis
os tel'rooos ou predios adqulrtdos l?U de~u.- c~1i1 r o lJl'OJecto e ouv1u .. entã.o uma. voz que 
propriados, bom como a que o autol'lza a de- dtzta.: «vae Ancbcr. ~ (R1~n.) Ül'a, 11ncher, na, 
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g y l'ia. popular, ú um~ causa que, [~s YOZil3, 
t em impulsos rlrl t'C:<lil-at· o na. gy1·ía. p l.rlll· 
montar sígnifi c:L ~nch or o tempo. 

' •Pill ioi t\S ll'lCÍ<) Jl:w.; o •'StJ•:tnl-(ciras. :\ccortle~ 
::nm :L:' I'J I til ~uslenh ntl tlcfc i'a <la. a.ntonomi<\ 
ll\HEIÍ\\Íjl<•.l, 

Pensa. o 'ôt•a.úot• q no ú p t•cfcrivcl u!d,:.· 
t empo na dores:.t 1lo~ intcrcoses do um:t C:t· 
pit:t! como esto,, do quo ~;ilcnciar sobre :ts· 
sump to qne diz ro3pcíto nos interesses vi
toes da a1ttonoroia municipal , outol'gaúa pelo 
pacto do 24 de f()vurniro. 

Feita csh pequena. divagação, pas.>a a 
outra ordem de con:;idcm•;ões, rendondo 
ho!Ucnn.gcm :L Commi~ão do Legislação c 
Justiça., cujos al't.o5 merccímonto3 enc:weco; Q 

justifica a sua. pl>Siçiio na tríbunt\ pot• ha.·cr 
obedecido u11icamcntc aos e$timulos do seu 
patriotismo . 

.\s,ltn c•JIIl•l en \·cnott:Ll1l iJ:\la.vras e in ten
ções buncfiua.:;, a mal,,liconciu, irnm·prot.:t or 
rone:un P.ntü, :\ssim como ju lgo. o que ú p n.l· 
tela.t• o qu' l\ cstnd:>r e d iscutil', .rnceia. 
quo o l!ínt:tm indí~posto com o tL~tual Pre
ll!it;u, c11jo~ mut·itus loura; o quo não obst<t 
a. Etuo comb:tta. lei s de caracter p(H'UHtneutc 
par:t um objccti m t ran.>itorio. 

A Camo.ra., que o conhece lla !O anno3, 
a.tlcstará. si o ot•a.uor 6 homem de IJ1'unun · 
cilll'·llC çontra rhlmcntc aos seus sentimentos; 
eli:J. qutl aci·otlite que na.o se a.ch:t n a tri· 
buna. por força. de algum conluio ou p :>rsug· 
g.:s~ão de quem quu~ qu J sej:t , nem tam
pouco ostá no proposJlo U.o em:/,el' o tempo. 
Enche, ~iiu, o sou peito (lo ~a.tisfação no 
cumprimento de um dever quo rcpu t~ sa· 
grado pondo-se ao lado do povo desta gt•aouc, 
populo$& c a.doo.nta.da. Capital paea dcfcndOl' 
os seus direitos, qne o p :<>jecto om dcoote 
pt•Qtcndo conceber . Quando se deu a di:scussão 
u.a. lei de uma cleiçiio excepciona l pa.ra. esta 
·capital, e:ntsou-lhe isto cEwta. estr:~.nh~za, 
deixando então de vir á. t ribnna por mt>tlVOS 
que lhe eram pcssoac~. E' v er d:.ldo q uo o~t,'\ 
oxcepção de uma lc1 para ' ' 'gvl'<W umca
mente no Districto Fetlm·al, viu o orador 
lu.ivos e reminíscencias do pt\ssa.do regimen, 
que r emonl;;\ram, blv~z,_ ao · t!lro po. !lo 
)) . .To1i.o VI. Fez-se a. cletçao, n01nommal, 
1lyJJamiza.da., quinte~seucia do sutrl'agb poptt· 
lar. o conselho eleito, reco.nheCJdo, Ú() J:!laos 
dadas com o Prefeito, a Caprtal t11ndo mmw a 
cepcri~r del.lo, mas eis que ~ul'gc este projccto 
corceamlo·lho t t>1bs as gar<~n tias, r·c.Iuz!ndo·o 
a. um fabr•icante de o••çamentos, sob pl'O· 
po.sta. do P refeito ! 

Admil'<tas g1·andcs obr·a..•, m M ha uma. q uo 
proza. tiObi'El toda.~: é a. magoa. Carta, quo a.. 
Constituinte nog IOI(O:l. Na. pr·oprh mona.r· 
chi:\ fhi consct•vadot· porque ora. cons Lituciu· 
oa.!ist:1. 

C\ão comprchcmrlo a tlosigaa.luu.de onere 
um municipi•l vasto. i mportante pot• suo. 
rÍ·!UOz:l, por· s1ra. populaç,ão, superior• a. uo 
lô estados úa União, c cujo Conselho fica. 
dc;,f.a <u·tc cerceada. em suas pt•cr o:.:<tt ivas; 
quando os município! mínimos dos monm·cs 
t::stados Icem autonomia. 

Componetl'om-so os cidt\dã.os d.o.~to Dis~ricLo 
!lodcll'al, desta. tln ti~p Curte, úus vorda(les 
constitucion:~s, q no lho fo ram st>.bia.tuente 
outorgadas, o dos princípios put•os óo l'epu
blica.nismo sioocJ•o, o busquem, em tempo, 
escolh iir para. del'onsol'C~ dos sous direitos 
homens <!UO, qua.ndo vir em sua. liberdade 
ameaçada., stm~ regalias feridas, protest em 
com energia, po;•qtw <~-S suas p<.d<wr·as con
victas sorii.o ou \"ida.~. como fora.m as n.nimu.· 
das. ontliuslastit.:as e patrioticas que ac:J.ba. do 
prol'erír. {Jf tc ito bcnt; muito bem . O o1·ador é 
cwnJn-imentwlu t; uln·aç~r.do por Deputados p1·e · 
S()tt!~.i,) 

Viilll 1\ ~rosa, são lid.a.s, apoiadru~ o postas 
evuju uct :unon~c om ttiscussão as seguintes 

~MENDAS 

.lo Jll'fl}edu n. 1$ J, dv IDOS 

Ar&.- P o.ra o~ oll'cHos dos tlrts. ;1°, 40 c 
44 da. lei u, 35, tle 26 do j aneiro de 1802, sol'· 
virão os l O tmmeúiatos em votos aos int en· 
(lcn te~; mono~ vot:J.LltlS. 

E' os te projecto que o orador imp•:gna, 
acccllt uaudo os -varies pontos quo axtgem 
se r ios reparos de~;ta Cama.ra, o quo estã C(lr to 
se tí.uoâ., porque assim~ mttito ceder, é mmto 
abdicar das sut\Srogahas . Sala tlas sc>!SÕos, 31 de j ulho de H>O:L -

Ana.lysa o substitutivo, artigo por artigo, A11íJII~lo rle Va.~concellos 
:para.gra.pllo por pa.ra,grf!-ph_o, combaü\nLl~ 
com vloloncia tantas a,; trrbmE.l(!es conferrtl:>.~ Ondo convíCJ': 
ao Prefeito, algumas das quaes, pens\\,.devom A1•t.-Nas uloiç.õt~s munícipac~ cnda o lei--
ser excluídas do Conselho e 0utras su nulta.· tor votar<L em set e nomes, cousiderauuo-se 
neas delle e do Pref~ito . _ . oloitos os lO mais votados 

Declara que, si quiZessa protelar, nn.o so 1!- Sala das se::;sõos, :31 de julho úe 1903 . .-
roitaria. a fallar uma hora, qua~do poderltl A"gu.~ in t/e Votcmtcclto.• , 
ficar com a. yala.Vl'a par..1. amanha _o oocupar 1 toda. a sessao, pa.rtl o que bi.lsta.rw. c1tar a~ fi.ct\ <I di~cus.~[io adiada pelt~ llo.ra. 

~j 
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O Sr. Pre!óõldent.c-Devo prevenir 
a os Srs. Deputados C:J uo ;t manhã •~ sossã.o 
ller á. de 5 horas, sendo o ox pedionte no fim , 
porque en~ra em or dem do dia, em 2• i.li~
cnssã.o, o pt•ojecto n. 132, de 100:~. quo fixa 
a f (n•ça naval para o exercido de HJ04. 

Vaü a. imprimir o seguinte. 

PARECER 

Concede ao Deputado pe/.Q Estado i/o J>w·d 
A1·tlttw de Sow;a L!!iuos t;·es mezes de li
ce llç-tt , pw·a trako· de sw' stwde 

A C'ommis><'i.o de Pciiçõos c Poderes, a t 
tendeodo a.o pedido feito polo St·. Arthur do 
Souz!l. Le mos, Deputado pelo Estado do Pará , 
é de parecer q ue lbo seja ooncetiida a JicJnÇü 
que solicitou. 

Sala. das. Commissúes, :.a dfl ju!ilo do 1\IOa. 
- Tavares de Ly1:a, I'Olatol' o pl'esldentc in
terino.- Liadolplw· l.'twt..mo.- Jose Eu:;cltio . 

Vão a. imprimi e os seguintes 

I'ROJJi:CTV~ 

,lf<mda t1Úi'Í1;]Jc/.o Jf inistcriu da Justi~a .c Ne· 
.c;ocios Int~t"iOJ·es o c;·edilo C9;t,·aoJ·diMwio de 
989$ .. pa ra lJa_qamenlo de çencimeMos devi
dus aos 2" . o{fici(tes c{(, &e1·ew1·i,; do S:Jn«do 

· A_ Com missão do. Ül'C:\monto entende que o 
prOJecto n. ll7, do Senado, está em condições 
ilo ser acceilo pJla Gamara . Não necessita 
à. Com missão deixa r aqui escriiJtas as l 'i.Lzões 
do seu modo .te onten .ot•, pDrl!ue ~ o rneJmo 
que SEH'viu de base ao parecel' dado naqueUu 
Casa do Congresso, pela. illustro Commissão 
de Fi nanças, são jus tos e procedentes as ra· 
zõoo alli apresentadas . 

P ortanto ·a. Gommis~ão é de p a.recer que a 
Cu.tuara. adopte esse projecto tlo 113i como 
veiu do Senado. · . 

·. Sala das Commissões, ;a de julho dQ 1903. 
- Fmndsc<1 Veiga, pt•csidente. -CoJ·nclio dO. 
FoiMeca, r ola to r. - Galetw Gar "allull . - l'aula 
Ra11Uis.-Daoid Campisw.-U,-bano Santos.-
Latll'indo Pita. . . 

N. 117- 100:3 

(Do Seuo.do) 

O Congresso Nacional resolve : 
· At•tigo unico . E' aberto pelo Ministerio da 
Justiça e Negooios rnteriores o cr edito ex· 
·t r ;lordinat•io de t\39$, para pagar aos 2•• of
ficiaes da. Secretar-ia. do SeÜado Federal 
Dr . ·Oi! Gonla.rt Filho, Ma.noel Ernest.o de 
C'Mnp' ~ rort1) e .Joiio Pndro d•) C:wvallw 

Vieira o augmcnto do \'Cncimcntos que lhos 
foi concedido por deliberação do Sonado, ilo 
28 uo outubro de 1902, correspondente :~. · 
qu:\tro dias do mcz do outubro o aos mozcs 
de novombt·o c dezombro tio anno de 1902 · . 
revog<\das as disposiçiies em contrario . ' 

Sc:m:J.do Fedel'al, 2 l de j ulho do 1003.
.r~~.çJ Gomes l'inhdl'O .ll<tcltado, Vice-Prcsidon· 
te do 8cn:>.do . - .Toahim d'O l:ahmda, I • So
crow.r lo .-Hcm·ique da Silva Coutinlw 4Q So
cre~rio, servindo d e 2'> . - José de _,.Úmeid,, 
B(,rl·eto, S• Secretario in terino. - Braliliu 
li'cJ·reil·a da Lu;;, ser vi ndo de 4• Socrotario . 

N. H :J-100:1 
Aulori~tL o L'oder Rxccuti·u.? a coHct:d<!r ao 

pmanw.mse do 1'rwmuit Civil e Criminal 
t'.'iugusto Jllonmo de Atagcio um anno d<J ti
.• cença, com ordcllado, em Jn-m·ogllçt1o tt gae 

lh1J foi conc<Jt.lida e11t 18 de julho do <!rtt1CI 
pW~Itdfl 

A' Commissão do Potiçõcs e Podet•es fu i 
presen te o r c.quer imonto do ama.uucnso do 
Tribunal Civil e Crimina-l Aug usto Moreno do 
Alagã.o, em que pHde prorogação, por mais 
um anno, com todos ·os vencimentos, da li
cença. que lhe foi concedida pelo Poder Le
gislativo em l:l de julho de 1 00.~. visto con
tinuar a m fl'ror de atrophia do nervo op tico 
e prcci~ar de longo t1·a t amen to . 

O pcticionario oJforeceu a ttest ado medico 
que comprova su·LS a.llog-ações, que são côo
fi rmadas pelo p residente do Tribunal Civil c 
Ciimína.l nas informações prestadas ao Mi
nistro da Justiça., que com ellus conformou
se, no olflcio do 2:l do eo1•rentc, endereçado 
á Mesa dt\ ·camara. doJ Deputados, romet
ten:!o o alludido r equerJ.monto, pelo que é a 
Commlssão de pa.1•ecer q ue se adopte o se
guiato projecto: 
Ar~ígo unico. Fica o Podor Executivo au

tor izado a conceiel' um a noo de l icenç-a, 
com ordenado, em prorogação á que lhe foi 
concedida pelo POI.Ier Legislativo em 13 de 
julho do anno passado, ao Sr. Augusto Mo
reno de Ala.gão, aman uense do Tribunal Ci· 
\'il e Criminal, para. t rat-ar de sua aaude , 
onde lhe convier ; r evogadas a s disposições 
em contrario . · 

Sa.la. das Commissõos, 31 de j ulho de 1903 . 
- Tavm·es de Lyra, presidont(J· intel'íno . 
Lilulolpllo Caetano, relator ,....;.Jose Euz cbio. 

N. 146 - 1903 
Autotüa o Poder Executivo a conceder . sois 

mexes de licença, co1n todos os vencimentos, 
_ao commissm·iQ gei·al , capitão de !ll!tl' c 
gu~n·a José l•hmcisco da C01zceição, paJ"tJ. 
tn(tar de sua saude 
A' Commissão de Petiçõe3 e P(ld ores t'o.i 

pt·eocntc~ o ·I'C(!IICl'i rnenl;o om qua o · comnli.s· 
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~;l.)• j () go~J'~l . ('~lpi i;l(l clt' m :w ,. ~~ llfll'l'<t • . (o1flo'• 
}•' t-:\.UO i S(~ tl df\ e íllll·'.l •iç:i.o. :-\O li~ · i l :t, .~C~ Í S l"IU•;'.C;: 
do licença, com totlo$ os Yoncinw n tos, p ' t' i\ 

ka.tat' de sua sa.udo. 
Trata·se de 11m favnp oxccpcinn:tl ; ma.9, 

a.ttondendo :ís inl'ormaçiíos datbs pelo Quar
tcl-Gonm·ul () a.o facto ole ke () Rllpplica.nto 
41\ .. unos tln bons sr.rvi~os, p•·esl.ad••~ n:t p:t.~ 
" na ~tucrr:~., (, :t Commi,,s;lo olo p 3.l'<1('(11' rp10 
. ~qja. dnfm•ido o pAc!iclo, eom :1 :t appPnvn.r,ãtJ 
d.o ~o~uinto pro,iiJCtn : · 

O Cong resso Nacional rcsoll·c : 
J\rtigo un:co. E' o Poder E:cecutivo a.u&o

rizado a. ()Onccdot• sei.'! mozo:; de licença., cJm 
todos os voncimontos, :w commissa.rio geral 
c::tpitão do mar e guct·ru J.JS(l Francisco th 
Conceição, pa.r:t tr'oJ.~ar do sua. saude ; rcvo
~-rada.s as disposiçõr~s em cont1·a.rio. 

Sala. da.s Commissõcs, :{1 do jullto de 
1903,-:Z'avares de Lyra, relator e pt•usidento 
intorino.-L'ndolplw Coelmw.-Jotti Eu:a/1io. 

N. 147-1903 

Fixa o despc•a d o ;llini.~taio da Gucl'l'a .l>f.ll'it 
o cxm·<:icio de 1904 

A Commissã.o de Orço.amonto vem apre
sentar á. consideração da Camara. o projccto 
que fix a a despeza com os diversos ocrdços 
dependentes do Ministerlo du Gnort•a.. 

Ot•ganizando o trabalho orçamentario,arras
tou-se poueJ da. proposta do Poder ~~xecutivo, 
fll.zendo algumas a.JtOI•açõcs que são nccesM
~·jas para. o andamento ele certos sorviços 
urgontes . 
. A consignaciío d:t qua.tttia. do 500: 00I}.:;tul. 

r ubrica.- Ohras milit:~rc.~-p:tra a C<'nstru · 
c<,:ão da l•'abric:L tlo Pol vor;L som l'uma.r.::1, 
tornou-se im]mriosa. iL vista dos ultimos 
Montocimentos resultante~ da. oecupaç5.o mi· 
lita.r do Acre. 

Alúm disso, o Sr. Presidente da. Ropublíca, 
em sua. mensagem dirigida. ao Congresso, 
salienta. que ha noces.:;idacle inrlispensu v oi da. 
insta.rllaç.'io daquella fabrica, afim de nos 
libClrta.mos dil. depertdencii\ dos fot•necedores 
estrangeiros, constituindo este as.~umpto 
objooto de cuid:\doso estudo na repartição 
compotonie. 

Naturalmente, a. verba agora. cocsigna.da. 
não serú. bastante, porém, nos exercícios v in· 
douras será. o orçamento dotE~odo com as 
quantias oxigida.s pal'a. o complemento de um 
servico tão util ao exm•cito. 

E' certo que esta quantia. !le 500:000$ não 
;om mencionada na tabella e:tplicativa da 
despeza ·do Min!sterio da Guerra no exercleio 
de !904, mas a pt•opria administJ•açào,iulga 
quo semellumtc obm precisa ser icidnda 
r.om a maxirna. urgr.nl'i:t, pam assim 11tton-

o\t' l' :\ 11tn ,< ;•;'Y io~n i n1púr tn. JI1.!·:-;inl'l. C\ Cjl l<'' tln 
h:L 1llHilll ,i;í. dtn•itt. t t'~ l ' ~i tlO f•XPCU L1 d,,. 

1~· esta un'\tt- d";;pC!Z:\ <{,, l!:l.l'itCtlW urgtmln. 
qnn twr.cisa ~m· mr.ncion:vla. no ot•ç::tmento, 
par·:t assim evita!· ·~ nece!'t~id:lCic dr. algum 
crml i 1.o ('.~pPci:Ll t)l t ,;upplomnnt:tr pitl'a. :t 
cxr.cnçrl<J d.e>\ta. nln•:t mllit:ol'. 

C'nlllpt'fl :~inrf;t :1er.rc~ermt:w f[tlfl ·"·,monto 
r.' l.a. qu:mti:t df• 50tl:OOIJ$ •' quo :wttlt;t . 

:\S out t•n.s O'.odificaç<>c~ fe.itas na.s t.altol~ a~ 
são pco'jU<J n::ts , mas si o tamuu11t nrwr.;;~a.ri :ts , 
pn.l'::t llfto ser pt•ejndic:l.llo o sorvír;.o a, cn. t·.~o 
rio Exercito Na.cional. 
a.~; tlema.is altet•acêios são de pcq uou11. impm•· 
ta.ncia., ma.s rept·~enta.m a. sa tistaç.1o do ttm:\ 
nocnl>Sid::tde 1le cara.ctcr urgento. E' assim 
que :t qua.nti:> }ll'opos~a do 160:000$, pat•a. a 
romonta. d1J anim:to.~ para. ucxnt•citu pol' in· 
sullicinnte está reclamando o au~tno11 Lu •lo 
mais 40 con l.us, S!l ll •lo que nos ot';a.mcntos 
;toturiOt'e~ Sempre a.quelht l'U!Jrica rui dof.1.da 
com :_'()() : OOOS;()()(). 

&!to augmcot.O se impõe à visl.a rio quo cst:i 
occor rendo com a execução <la ld de orc.a.· 
monto p:wn. o cxc t•cicio de !OO:l, om quo a 
vel'ba C:Jtii quasi e.~gotalla, 1h1ta.ndo ainda. 
alguns mezos pa.t':\ completar o exe!'cicio. 

No mesmo caso so encontram a~ consigna
ções n. 30 da mesma. ruhrka.-Material , qu(l 
a a.ugmcntttdtt apenas de 20:000$000 o n. 7, 
a.u~moutada unicamont(l de I :200$000. 

N:t rubr·ica-Al'sonaos-ha necessidade de 
nm augmento de 45:900$000 para rogulat·l· 
ZiU' o set•v l~o de algmnas oiiicirw.s do Arsena.! 
do Gucrm do Estado rlo lHo Gran•le do 
Sul.. 

A hi n. 057, cln ~lO do dnzembt•o do 1902, 
suppritniu no !:i fi0 do :Ll't. Hl ;L ollir:i tt:L da. 
frlr!'r!iros olo rlit•) llol'.~enal, Sltb.ltittrindo·a .Plllfl 
ollicim\cfo alfaiatos, e ct•oou as sccçõas tlc l<L· 
toeit•os, funileir.os, cor1·ooil·os c scllolros. . 

A di roctot•ia. do a.t'30Dal não ex :cntou a. lcl 
nosto sentido por doficicncia. ela. vet•ba, c ao 
mo-imO tempo coosidCI'a do neces;;ida.do a con· 
sct·va.cã.o da. ollicina do feneiros. 

Para as novas SCC()ÕOS já. moncionadQ.ll, 
bom como pat·a n. con~íauação da oHlcia:~o do 
fcrt•eil·o~ é inriispoosa.vd a consi~n~.~'io da. 
quantia. de 45: 000$, qno soeá applica.da nas 
despezas com vencimento3 r. tlia.eia do pcs
~oal. 

'ft•atando-sc de um poquano augmento, a. 
Commissão de Orçamento entendo que esta, 
rubrica deve soffrer a altoração indicada, o 
desta tna.neirll. fica. regulaeizado o serviço 
das offi·;ina.s do Al'sonal do Guerl'a do E9tado 
do Rio Grande do Sul, e tambom desta fórma 
fica a.ttendid11. a reclamaç1i.o da. mensal(om do 
Pl'CSidcnte d!> Republica, <lo 21 llo maio do 
corrente a.nno do lOOJ, tmYi"da. ao Congresso 
c acompanha.:Ja. da oxposiçã.o tlo Minbtt•o 
rh Guorra, n:1 qual pndo um\ l'tOiur;ão :t "st.o 
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respeito p:~ra o exerci elo de I 1104. A r.len
ij!l.iflllll vorn acompo.nh:uh\ do. taiJ<llla Llemons
tl•ati\•o. d:t desll'lbui(;ii.o tio po.ss'l:•l indi•pcn
savel :to J'unccionamento duquollas c•jllcina~ 
e secções do Arsenal de Gnerra de l'orto ,\ le· 
gre, bern como o orcamento d:.t despeza. a 
realizar-se com a. v.prova~ão da, mesma ta
bella.. 

Com os augmenlos coosignnclos, a dospeza 
do Minisfurio dn. Guerrn. uttinge a quantia 
de 48. !22:506$570. 

São .cs!.cs os o.~chrecinwn~os qu3 a Com
mis~ão do Orçament:~ entendem uprescnta.e 
ao conhecimento da Camat•a. Feitas e.st ·.s 
rapidas considol'açõo3, lL Comm\ssã.J snb
meite á delibetw_ão do Congresso o seguinte 
proje~to de lei : 

O CongrtJsso Na.cion(l.l decreta; 

At•t. I. • O Presidente dn. l{cpublicn ú au
torizado a dcsp~ndcr pelo Minlsl.eeio rl:l. 
Guerea, com os s·••·viços <lesigna.·!os nas SQ
guintos verbo.s,a quantia J.e 30:200$000, ouro, 
48.122:506$670 em papel: 

1• Administt•o.ção G o r a l 
(como na. pt•opost.a.) •... _. 197:915$000 

2• Supramo Tribunal Mili-
tar e auditores (como na 
proposta) _ ... , ..•. _ ... _. 143:800.~000 

3•Dit·ecção Geml da Con-
tabi!idade d<~. Guorra re-
t!uzidn. de 1:750$000 pola 

· suppressão dB um por-
teiro addido............ ·23G:58G$000 

4• Iutendenoin. Geral d:t 
Guerl'a ( como n:~. pt•o-
posta) ... -.............. 231 :211BOOO 

5' Instrucr-ã.o m i l i t :~ r 
(idom) .. :............... I :020:894$]00 

ü• Arsemws, depositas c fol't:J.lezu.s [\Ssim 
reduzidas : na sub-rubrimt 2• ordom - ltio 
Gt'anclc d<J Sul - OrDcinas - augmcuto-so 
45:900$0")0 pam conser·v:Lçã.o da otncioa de 
forrairos o p:1g:~.mcn~o t!.) possJ~\1 do. otncino. 
da alfo.iatos c da.g sceçõ2s dJ lt~toch•Js, f,.t
nileiros corl'eeiros e selleiro;, cl'e<tdas pela 
IEli n. 957, de 30 do d•:z3tnbro de 1002, con
stituído o pessoal geral das ofllcinas da se
guinte fórma : 

•· 6 mostrns. 
4 contrJ.mestres. 
3 m:..n.lador;es. 
7 overarios do 1 a cla.s;c. 
4 d1toJ da segunda. 
10 dito~ de tercJira. 
3~ <lHos de quarta. 

ô Sorvenios............. 1.175:377$414 
7~ l<'a.bt·icas e htb )ratorio 

(como na proposta) .•. , 35(): 871$'lOD 

8' Serviço de saudc (idem). 

0" SuLios e gL'<tt itk••~·<ics 
(illc~ill) ....... - ....... .. 

JOa Eta.p:1s (idem) .... , .. .. 
li• Cl:tssosinactiva.s (idcm)_ 
i za AjuU.as du custas (ülorn). 
13" Culonias mil i t ;1 r c s 

(il!cm) ••.•.••. - . - . - .... 
14• Obras milita.ros - au

gment:ula c.,ta. rubrici!. 
do 500:l00,) pm•J, con
:;trucçii.o d:L fabdc:t de 
pol vor•~ sem fumaça 

. tlmtin:J.da ás impm·t :m
/ c ias n ectH:>o.ri n s partt ag 
. olJras tio !'vi' ti lic;w5.o do 
• porto uc San Go~, l!:s tatlo 

de S. Pil.ulo c continua
ção das ohrasoncotarlas. 

J5a Material-. Augmrntada 
tl:.J Gl :200.~ , sendo na 
consignação i• - Diro
cção Gcrul de Conhbilí· 
u~do da. Guer•r.J.. l :20:1$ 
ll:Ll'O. cxpcdir•n to, n~~ 
consignnção :!G~ - R~
montn. do c:wallos, e tc. 
4' I:O:nlj;-Na consign :\-. 
çii.o 30~- Acq uisiçã.o tio 
instrumentos, utcnsi
Jios, cta., 20:0:JO[j;U O .. 

l(}a Oommiss[o em po.iz es
irangoi :o . ....•.• -...• 

1·1. 8 17 ; ,'j·l~$000 

!5. 930: 51U.~OOO 
2.001 :3ôfl$955 

200 : 000.~00) 

125:800$011) 

2.800:000$000 

8. 4fJ3 ; 095$'.101 

30': :200$000 

At•t. 2. 0 E' o Podor Executivo autori za.do, 
na. vigencia desta lei, n. m a.nd ar p:wa. outros 
paizcs, como a.ddidos .m ilital·cs ou em cu m· 
missão })(l.l'a estudar os di vor3oS assu m ptoil 
militaras o os progt'tHsos dos r cspcct i vos 
conhcdmont~s, oflic'a.cs gene t•aes , s :rparjo. 
ros ou ca.pitiios, comple tamente habi li~ndos , 
Rontl.o um p:1m a Europa, wn par <t a. 
Am3ric~. ilo Nol'tO, um para. o Pmta. o ou trJ 
p.t r a o Pt~ci1ico. · 

I. A mandtn• para. d .VCl'SJ S paiws. afim de 
so apel'Ceiçoar•om nos conhccí rnont·Js mili· 
taro~ por espaço t!o u .n anno , a té deus 
oillcí<Oo:; por arm:ts ou corpos cspeeiae.J, com 
o l'OSp~ctivo curso o capuoiU.1de reconhecida. 

!I. A oõtabelcc~t· pt•om io J que o!timulem a. 
criaçã.o J.o cn.vallo de gum•ra Jl :t~iona.l, p;· 
!lendo de>pamlel' :\té 50 :000$ annualme nto, 
p:t.ra. o que abrirá o crJdHo n~cessario . 

Art. 3.• Fict\m vigorando corno creditos 
especiao~. po.1•a. os mGsmos fins p a.1•a qu(} 
foram votl!los, os saldo dos croditos conce
didos }doa t!ocrctos n~ . 141, do 5 de julho 
de 18!).1 1 c l. 9.23, do. 24 do (!czombro úc 18\!4';'"' 
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Art. 4.° Coni.ín1h em vigar o :wt . .20 da 15. Materia l. .. 
lcl n. C5~, de 23 tlo no i'CillbL'J de 18\JO. ili. Commissão 

Sahdns Commis>õ~· s, 31 do julho do lf.liH. en1 p:ü z 
- l·hulf"Í:\I.'fJ Vr!'i[ftl, lll'nsillcmto .~ Q,deilo ( ·~~ ~·- l~ s t r a n-
'IJa/ha', rela.t.ot•.-nor,tclío da Fonsf!ca.-i'uul" gJÍL'O ...... 30:200$00:) 
Uamo3, vencido qu:mto ao art. ;)o.- Dauir.l 
t'w;,pi8trc- Lm.l1·índo J'itla.-Urbui/0 Siu•los, 
do accordo com o Sr. Paub H:.tmos. 

Al't . 5. 0 O Pres[dcnt!) da Repnblic:l é an
tol'izado a despenllcr, peta Rep.trtiçao do 
Mlnistcrío da Guer·ra, cnm üS ~!)l'VÍÇJS de· 
signa~os nn.s soguiutos vm:bas, n. qmtntia 
de 30:200$, ou ro, o do 47.5 17:156$570, em 
papel : 

Ouro Papel 
L Admnistra-

ção Geral 
2. Sup r c mo 

·• #t ··· · ·· 107:915$000 

Tribunal 
Milita. L'. c 
Attditorc i .. ........ 113 : 8()0$000 

3. Diracção 
Otwal do 
Contabili-
d ad e d.~ 
Gucrr<~ ... .......... 238: 330.)000 

4. Iutcndcucia. 
Geral da. 
Gnerra. ... .. ........ 28 1 :2 11$000 

5. Instrucção 
Militai' ... .......... 1.020:89~$500 

6. A r senao> , 
depositas 
c for .ale-
ZtS ....... .. ........ 1.129 :477$t44. 

7. F<tbt•icas o 
la.borato-
l 'i <lS ...... ~~ ......... 350: 871$300 

8. S,ll'VÍÇO do 
~audc ••.•. ' ........ ~ 3 12:543~600 

9. Sul dos e-
g r:tt.ific:t-

!4.sl7:5:r2s003 ções ...... ·········· 10. Er.a.pas ..... .... ...... 15.9:{0:5 l fi$JOO 
11. Cla~.~os imt · 

ctlva.s .... , .... ... .. 2.001 :3G9$956 
12. Ajudas do 

custo ········ ·· 200:000$000 
13. Colo o i t\S 

m llítares . . , .. ...... 123 :800~000 
14. Obras mi-

Ulio.res .... tl t •••···' 2. 30() : 000$000 

30:20(}.)0110 47.517 :156$670 

os.·. PI•e~;<id.cn1;e-Esktndú a doan
t;~ 'l<t a hora, dc.>ignu p:tra aman hã a S G· 
guint:J ol'dem do Ji:t: 

P;•imoira p:u·tc (até tt~ 2 1/.2 hoeas, ou 
11ntos) : 

Continua~.[ l da 2• dlscuss~io do pt•ojcct;> 
n. 4:l, ue 1903, !lotcrminamlo qua nã.o ~C!ja 
applie~tdo aod ta1·ronu:; ou pt•oprioK munici · 
p:to ;. qun l'o~ultnrom de sobra. ou excc~sos 
sobt•o o.{ allnh:tmontos uo t'U<IS, a\·onilfas, 
JmL<;<L~, etc., u dispositivo do ar L lií. ~ R•; 
{c1.tl';t a, <la. lüi n. 85, de 20 de ;:o l.cmbt'ü do 
189\!, cotn pat'.ICll' c sub,;t itul.ivo 1l :t Cum· 
missão elo Con,tituiçito, LC'gislação n .lus
tic:t; 

2a di;cu: ;~ão do pmjucto n. 188, tlc IO:t2, 
a.lLol'an_to o co!(igo tlus inst itutos o!Udaes do 
ons.no SliJICrim· c ~ccundal'io, dopcndunl.os 
d;) Minist:n·io da Just iça. c No.;úcios ln tc· 
r ,ores. approvado pot• dcct·o to n. 3. 890, do 
l de janeiro dC! IQO l. 

Segunda parte (ás 2 o Jj2ltoras, ou an tes) : 

~a discuss5.o do projeeto n . 1:~2 . tlc 1903, 
fixando a. fcn·ça. naval parti o cxcrcicio de 
1904 ; 

2" di&cnssão do projocto n. 28 A, do 1900, 
declara.ndo.abolidas nas repartições fcde r.aos 
rts (li~tincçõe3 ontr(l empregados do quad ro o 
jornaleiros, o dando outras prov idenchs , 
com o parecer · das Comm'ssõcs de Orça
mento e Constitu:ção , L ogisla.ção c .Jm>tiça. ; 

2a discussão do projecto n . !!ll, de 1902, 
au~orizanlio o Podo t· Executivo a concede r , · 
C<ISO não haja inconveniente pal'a o sorviç.} 
m ilitar, ao alferes Paulino J 1zliu r!o Alm Clich 
Nuro, dous a.noGs de licença, com venc i
montvs, para. i t' á Europa conotl'uir e expe
rimental' li sua custa. o appat•elllo de sua 
invenção denomina..J.o - Locomoçã.o a.crca 
por meio !b aza~ . 

Lovanta.-so a sossã.o âs 4 horas o .20 minu l.os • 
da t:.trJc. 

-- ----·-- --
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Dtscur.so.s pronuncia.doz em diversas sessões 

OISCUR.SO PltO~UNCIADO NA Sl!:S$ÂO D~: 3 DI~ JUL!It) DI~ 1903 

O Sr. Soares elos 8oot.o•- Si alguma cousa tambem eu U.ovesse ü~s· 
V, Ex. deve comprebender, Sr. Presitleute, timat•, ruas não o~tra.u har agot·a., é es>ll. fl'e · 
a contrarindade que eu sinto por tor do <tuonoía de um mal quo já está tra.U.icionat 
Jnieiar o debato sobre o projeoto n. 137 A·, do nesta Casa, rola ti vamentc <1. 1a oilida.de com 
anno passado . Não fora a rosponsabilid~do quo nós, os repl·escntantos do Poder Legis
que mo cabo do voto vencido d;1do ao Plt'C· lativo, pt'Ocuramos oneont ra.r a~ soluções 
eer elaborado pela. Commissã.o de Mal'inba de p t•oblemo.s sccumlarios, muitas vezes com 
G.uerra, e cu poderia. eximi!'· me do di~cutU-o, preGel'içii.J de assumpõos rJe int ::re;-r;(l geral. 
tão gra.nLlJ l~ a. confiança, que t~Jnbo nos a.lc.os Não v 10 nesta. minha. prvpusiçfto nenhum 
merecimentos dos signa~arios desse pro- a.rgumento que pos~a pJrventut•a. moles r.:n• 
jecio. a Camata dos Deputados ; cli<t é unicamouto 

P or out\'0 lado, a. influencia. U.as hlén.<s-quo a. synthetiza.çào do fàctos que ~o teum J>O.S· 
ienho mantido nesta Casa, com rolaçio ao sado nes'e l'ccinto o QUQ atn·vem plLI'a 
mesmo assumpto, íJéas que j~ foram tra.- mostrar quo nem sempre ha. pre:;idido aos 
áuzidas em projeoto, que infelizmen te dorme nossos actos a. mesma serenidade e indo
o somno do esqueotmento n<~. pasta. de. pendencia, que só a. conseiencía. do deve;• 
Cemmissão-força·rr;~e a. este proposito . Não cumpl'írlo sabe da.t·. 
deve, por conseguinte, ser levada. á. conta. Eu poderia a presentar em abono da minha 
do u rna ob;;tt•ucção, nem póde da.r logar a asserção um facto occorrido. ainda hootem 
qualquer iotorpreta~~ão má. a mínba presenç.a. neste recinb. A Cil.m:tl'a ouviu o pedido de 
na. tribuna· d1spcnsn. do in&et-stioio fei&o pu r um Do puta-

Si alg um \ cou.la, entretanto, Sr. Presi. d'l para que fizesse p;\rto dos tra b<~ lho .~ da. 
dento, eu devora estranhar, neste momoot o, ordem do dia de hoje um }lt'ojecto q ue real
é a pressa. que a illustl".t.d.a Commis~ão deu - morite nella flg,lra . 
se em elaborar o parecer· sobre o ~resen te No omLa,,to, si tormos apa l·ar a necessiila.· 
projec1io, quando exbt~m na pa..,;ta dessa de uesllit. m·gonllia.raquerí,ta, chcgarcmo.~ ::w 
Commis,;ão outros proJectos t1•atando do conhecimento de q ue o projec4u, ao qual se 
mésmo à~Jsumpto o que req uerem evide nte· relet'ia o musmo pedido, l'Ola.tivo ~oo pom· 
mente solu~ão que até 4oje se n~o lh~s to):Jl . bac.~ militares, não envolve nenhum pro• 
dado. · - blema dé interesse vi~l p:J.ra a nossa.patr•ia. 

,. 
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Di;;sc em princtpw do meu di~cm•ao, 
s,•, Presidente, quo existem na pasta. da. 
Cummissã.o de Mal'inlHt c Guerra, trabalhos 
'{IIO, pot• su.t naturezn ut•gento, 1·equorcm 
prompt~ solu9ãu. Ai li ost.ú., pvr oxcmplu, o 
Pl'->.ic!'!Lo de r·oorg:Lnizaci\.o do cx :m~ito, que 
envolvo a. complexidade dos scl'Vicos o como 
ta.l deve abranger a. reftJt•ma. do corpo de 
sa udc tio exerci to. 

Por isso é de côtranlJat· que a honrada. 
Commksão de Mllrínha c GueNu pJ•oom•e dar 
prcfercncia. a. este oaSJ particular, dolxantlo 
para ma.ís tarde a outra solução q11e, adopta
ila. pela Cam:wa IJcm pôde ser contrari 1 á. 
lei que estamos cla.1JOraodo. 

E' contra. um:~. tal prcforencia, Sr. Pre
sidente. é contr<~. e,ssas solcções ca.suis ticas 
quo hei do ma.nifcsta.t··me sempre e i:-.1 é a 
ra.zão do meu vuto vencido cvntra.rio ao pro-

.jccto em discussão. 
Tra.ta.-so no caso, como V. Ex. sabe, do 

fa.zot· algumas altcr•açõOii oa. ta.bella das 
idades pa.t•a as t•llfor·mas, vuluntaria. o com· 
pnlsot•la, tios o!Hcia.e~ do corpo do sa.udo do 
cxor·cit;o, tot·nando-as do a.coordo 00111 as ll· 
xada~ nu. lei, pa.t•u. os otrlciao~ do c.>L'po \lo 
saudo naval. 

O }wo;ccto csta.!Jc[eco no snu :~r· L to llliO 
. essas t•ci\,rmus dovom sor dadas do accol'<lo 
com '' tallclln annoxa. ao t!c.:roto n. ::!30 A, do 
IG do abrH lto 1890, cum as motlitlcaçüo~ In 
cluidas nn. lui n. 785, do 11 do setembro do 
H>O l. 

Como, porém, cssil. oquipat•açlto nã.Q 2oja 
julgada convenisnte, com,, a. so!U{lã.o d<.1da. 
para o corpo do saudo naval oão sa.tisra.ça. 
ainda aos dignos autores da propos,a., o pro· 
jecto vae a.Ié.m e consigna na. alínea. a do 
art; l•, o seguinte: que sejam elev~dM M 
idndos para. as refo,·mó\8, comi>ulsor ul. e vo· 
lunl1ria, d JS chefes doj corpos ao saude na.· 
:val e do exerci to, fica.ndu de 65 a.nnos a. idade 
pn.ra. a. reforma. volunta.ria.e de 68 p.wa.o caso 
de reforma compulsuria.. , 

Antes de entrar propriament;:, na. analyso 
do projecto o de oxpendet• os commental'ios 
quo provocam a> dilforentes .dispósições do 
m esmo, p reciso levantar uma questão preli
minar, a qual tem toda opportunidade, de5dO 
que se trata de u.ma.l• dücussão. ReflrJ-mo, 
t:;r. Presidente, á inconsl.itucionalidadà deste 
pi'ojecto. , 

O art .. 75 do nosso estn.tuto fuodainenbl 
estahJlece que as aposentadorias só devem 
ser dadas quanrl.o por invalid•cz adquirldll. no 
eervico ua Na.ção. 

Ora., u que existe na lcgislaçã.o v igente 
sobre «S ref0rrna:s voluntaria. e cumpulsorla 
dos offlciaes de terra ·e ma r é que ellas de
vem se1• concedidas sem a pl'ova. da incapa- · 
cida.de phy~ica., predominando, por conse
guinte, a presum:pção do q u~ t\S ida.dcs os-

labelecir1!l-s ou fixadas nas tabcllas :1nr1e~ns 
a.us decretos que CI'Oaram css<ts rcfo1·mas 
so,iam O$ attt>st::dos da íncompctcncia dos 
ufficiaos p:tra a sua continuação no sorl'içu 
o.ctivo. 

Entt•ctanto, ninguem em boa loglca p.>tlt!L'it 
MUt·mar f[UC liiU orncial . que t~nll~t. JlOl' 
exemplo, 50 annos do idade snj.l lcgaJmcn tc 
considemao in vali•lo pal'a servir nos posios 
suba.lternus,.quan do ~ a mtlsuta. lei quo jnl.!ra. 
o mcs t:o indivirluo, cJm essa. mcomo. iclarle. 
apto par<> o exorcicio das funcções de otnci•\1 
supcriul' . 

O Stt. GE:RMA:'-10 H.~ssr.ocnER - Não pó:lc 
sar ca.pitã.o, mas pôde ser teuentc-col·onol. 

O Sa. SOARII$ Dos SAi\Tos ·- Comp:·o
hoot.!c-se a verdade do re!hoconcoito latino: 
scnet.tus est mo1·bus; a ;~im s.mdo o attcu
don~a mesmo a. que a..<l oxigencias do ser viço 
ro ilit.ar im~õt:>m a. nooossida.do do uma. <~C ti· 
vi!ladu excepcional para. a.quollos que f<'lOm 
dm1sa cat'I'Oira.uma. pt'O llssii•), 1\ sabudot·í<L da 
lei pntlorfa Cl!Labcle6cr u m limit 1 ma~hno 
a pa.t·~il· tl.o qu:1! o. inoa.pacida.•io protl8sional 
é m11.nifest;1, 

Mal não é osta :~ soluÇão de quo cogi~a o 
pJ•ojccto, quo 1uclc.lo noe mosmos vlclos da 
le)l'lslaç'iovigoolc, porquo, ao llll.~So qu::> osh
boloce os•e llmi~o pura. o chofo do oorpl) do 
sa.udo, coost)!'V& a. ~noo1lgrucncia da diminui
ção do idade para os outro3 postos. como 
satisfação Ioga.! para a. r eforma dos otllcllle3, 

Do sorte que o obgerva.dor fica. sem atina.t• 
com a. razão pola qual o projocio csta.beleco 
quo seja. do Gõ a.nnos a. Idade fixada. para. 
a. rcrurma compt:lsor ta do um t enente
coronel chefe de phM"mMia., ao pll.sso que o 
mesmo projecto a tlmitlc que u r 1 t~nentc
oororiel, medico do 2" elas.>e, de" , sot• refor· 
mado compuboriamonte com a i .lade de 6~ 
annos. _ 

Ro.;ulta, pois, pelo estudo eompa.ra.tiVOt}UO 
fizemos uma de:signald:.\do do dirJit.os, som 
que,outt•ei.a.nto, possamos compruhcuder qn;~l 
a. vantagem da m edida lemln•ada no pl'vjllcLo. 

Ainda. mai:i, Sr. Presidente, o absuri.lo, 
si s. Ex_ me lJermittc a ex pressão, rcuUa 
de uma maneir11 mais chu·a, mais pt-ccisa, 
s i compararmos igualmente o teneote-cor o"
ncl medico de 2" classe com um tcnonLe-coro· 
nel do estado-m:.tior do exercito . 

·O decreto n. 191 A, de 30 do janeiro de 
1890, precisa. a idade de 62 a unos para. oste 
ultimo oflicia.l SCl'. a.tHngido pela. coinpul· 
.;urb. 

?IJostramos assim o exemplo do tres otn· 
ciaos, com a. me:sma. paten:e, que precisam, 
entretan1.o, ter idades differcntcs p t\ra. aleM• 
çmrem a mesma. l'eforma. , 
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Enear.~·lv pelo l:ulo du. jusLi:;a, o projeclo 
tem a.inda. o.w.: ineonvenioole, porque vnm 
e::Jt<tid(!COL' ti d tlsharmoni:L nntt•c tlil'cit.os qnü 
a.té a;,rora. f•JL'àm con~idcmtl•JS O(!Uivu.lontus. 

Foi. se m d11vi In, pot' p ;m~ar assim q11C a 
hon t'a.'l:t Com missão de ~'" dnh:t o thu.n•ta 
a.~:on~clhou no seu parecer 6. Ct~m rwt\ a. r~· 
jcição elas a.linéa.s a, li c c do llrojecto. 

Ainda. as ;im, não é pa.ra cstranlHtl' qtte ·a 
minha as~ig-natura. Yit!ssn a.eompa.nlnndo o 
voto vencido, em divergtmcb com o illus
tr·n t•ola.tor do pu.recer. 

E' que eu considCI'J t oda a · tcnta.Li1·a., no 
senUdo de ser regulamentada. '' r .Jforrna. 
compulsorin ou ,·o!unta.ria, fóra das normas 
e ;;tabolecidas no pi'ojecto que apresentei 
em 190\ , como seu1lo inconstitucional. 

MM, vamos admittir-a contrario SOIJSO
que assim nào liOja, cons.deremos que tt r~
forma eompulsorm, sejrt de racto uma. nec~.~· 
stda·le para o exr.rcito c p:11'a. a :wm•~~:1: 
nós mostmmos j:i. qne o projecto , tt~l como 
o; â redigido, ou como foi a.•lupt:L<.I() pela 
CJm1uis~ão do Mal·inha c Guer•-a., tem sms 
inconvenientes. csta.belecc clilfo L"Cnc;a.s que 
Pl'ocis<tm ser desCei ta.~. dest.lc quo o~ direito~ 
devem ser lgua~ para todos os otflciaes. 

CJm o!lcito, diz o art. 1• que as iúades 
.ara iiS rcrOl'ffiUS VO]untari r. C 00111pUhOI'i:1 
do.~ officiacs do corpo do saude do exorcilo 
ficam equiparadas ás da tabe1la auuoxa. ao 
dcm•oto n. ~!36 A, de lG do <~.IJt• il uo 1 8~0. 
com as modillcaçõP-s prevista.s na lei n. 7H5, 
dó 11 do ~etembro do "1901. 

· AS idn.dcs ftxactu..~ na Lei p1ra os offieiacs 
do corpo do saude m1Nl, a t il hoje tesm sido 
dilforente3 das exigidas p:.wa as rMorrrl<u 
v olunta.t•ia e compulsoria. do3 olllciaes do 
cJtcrcif.o, de sol'to qno a. Commis.sib, nccai· 
tuntlo esta. pa.r~o do Pl'ojocto, procut•ou esta· 
beluccr igualhde rltl condições. de tal mxlo 
que r~s rcf()rmas paea ambJs os c~rpos 
p~s~am ser concedidas em ilent ica.s coo.
dJçoes. 

Mi\S diz o final do citado art. 1° c qne 
serã.o adoptada.s as ida.de.i das tabell as an
neJC:~s a.~ d<>cru'!> n . .:!36 A, com as mo,li· 
ficaçõcs prcvist:.ts na lei n. i8.3, de 1901». 

A lei n. 785 é a que --reorganizou o corpo 
de saude na vai. 

Tendo sido por eslu reorganiza.ção crc1do 
o lagar de in spoctor ger<1.l naval, quo ate 
então n;to exi>tia., foi necoss:n•i 1 t.la.t'·Sc-lhc 
c Jrta.s garantias inllerentcs ao caso da iohde 
para . at;ingil• á rcformt\, r1ncr voluata,rh, 
qnor eompulsori!l. 

g · a~sim quo IH> seu a r t . 2" :t le i n. 78;"), 
fi:n c:n 6'1 annos a. i !:vi l) p:~m a l'CI'oll'lllt\ 
compn l~ui'i:t rio cnntr;t -:lhnit·.J.n ~c . chortJ tlll 
COl'Jll' rlc ôllllfhl n:1v:d ; ma-; a ll l!l~ 1 1n loi c~
tJlli !C·.tH·SO de I! X:l l' li ilhtln JHI.L"il O lllO.~ !IlU 
.oCilciaf ulcanç:u• a l'Ol'o.~t·nu. vol nnh t•h . 

Dah i um :~ hcttn:t, lH'ovonionto <l: t t.L~s
igtttlltlutle do dir•ci:.o; entro u cholo e os 
demais ofTJ clae~ olo corpu ;I.J satule n:tval , 
que toem itlt1dc3 fix:Ls na, tnoolta :J.UilCX:I ao 
llecro~o n . 3::!6 ,\, pa.r,t a sue\ rul"ut·m:t YO· 
!untaria. 

lJo modo (!U O, adoptatlo o a t•t. I • do p t•o
jacto, choga.J'·Sc·hi:t a incong!'ucnchL ~ o Jlca.· 
rem os oflicictrs do co1•pu d1~ :><t u-. lo do exer
citJ c da <~L' nl .d:1. cJm dirci tu :t l' .!fornm 
volnntat•ia, ~ :1m qu3 a mesnn va nt<tgem 
attinj:t. os choro~ das l'OfcrHa8 cor portl<;õos. 

Ot':l, dosdo que :1 Cormnissiío do \la l'inln 
c Gnct•t•a to1·n em Yis tcL oshboloeet• nnH\ 
oqttip~1l'acão, a lo~ic .. l m:~ntliL quo a re fvrlll<J. 
volun ~a!·ia a rp.w tncm rlit•oito o.; otrlcians do 
cx<n•cit <l o du. at•m;~lh\ liitnc i:Jinbcm cxt·•n· 
Si Vil UOi ChOfO$ daq nellos COI'po; . 
Eott·otiLn~o . p elo á.t·L. to do pt•oj•1clo, como 

o;;til. concebido, hso não so 1far:l. . 
Pt.n•t:w to . m 111t~nho 111inh :~s •ln1•iol:ts s .>brc 

o modo 1>: lo qu:tl "Cllm mis8il:J de \l •u·inln 
o Gttet•ra. uou o s~1 1 parecnt•. Quc ru cun
cord<I.t' quo cllu. niíu ]lCI'CCi1e n c.sto p Jnto <lo 
duvida, IJ.'IC só agora l'ni dcsc .lbd t·, lendo a 
IJi em quo s:~ b :~~~ou o ar~ . l" rt.1 pr)
jecto. 

Assim sentlo, S1•. Prcshlon tc . c p Jr jul~nt· 
que pelo P<U'<lCCt' uio ust J.i"t b~m l'scla.roct•l:t 
qua l a. into:tçã.o que te ve a honrada. C11m· 
missão. oa sinto neco:SSid.l.llc de nov a.~ i n roL'
m:IÇões c por i~so vou t !L'min<~. r c.; t.:.~.s b t·~v1:s 
co•ls idcra.çõog com um r c.1a:!ri rnanto, p:1.lindo 
que o projoct<> v olte á. Commi'l.ii:i.o <lo Ma t•i nlt l. 
e Guerra . 

EsJ;:) requerimento é ainda jnstil!c:~.vel, 
porque, como a Cmnw:.t poder~ vcl'ift cu. t', os 
nomes que Sllbscl'evam o dito ptt t•ecor n'iio 
s:J:o os dú tOllos os Dcputa.dos q 110 cunsti tuom 
a <~.c tu~ I C<Jmmiss'io do Mariu lla e n ncrr :J. . 

Dos cinc:> m embt•os qu-:J compttnlu.m a 
u.n t. iga. Commissil.o apena.; tr~s pa~s[tram á 
nov.t organiza.çã.o, e !.lessils trc.> urn <l..~signou 
com l'cstricçõos , on tro assignmt vr:ncitlo. de 
S::>l'L3 que o pare ce!' .-.. lo sómo:li;e p~l11 o.ssi
gna.tnr<l, aliás valio;a, do scn illus t rado re
la.tot• . Compt•ohcnle a. Camara. qn!), em t1es • 
condições, o projccto prcc.isa volb l' :1 Com· 
mi.;são d!l llbrinha c Ouerrd. 

Envio á MesJ. o meu requm•imcnto . (;l/uilo 
bem; llltt i t o úom.) 
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DISCURSO PRONUNCIA.DO NA SESSÃO Dr~ 3 DE JULHO DE 1903 

Vido png. 00 do t'•·o~onto vohuno 

. O S1·. Enéas Mcu•Uns--Sr. Pro; 
aidente, achava-mo hontem em trabalhos na 
Oommís~ão Especial, encar.regaJa. de tratar 
do r,rojecto e omeudas refer•ontes á. roforma 
elettora.l que ora se dis~u~o . nelh Casa., 
quan.lo, ·na hol'J. Jo expediente, tomou a pa
lavra. o meu illustl'e collega o distin~to 
a.mig,)• Deputado por Pernambuco. Dr. Bricio 
Filho, a. proposito do um projccto por elle 
apresao tado o anno passa..! o nesta. Casa., re· 
g uiando a faculdade que se tem arroga.tl.o 
aos EstadoJ de contrahi1•em ampl'2s•im!>s no 
exteriot•. 
~ Nada. t enho qu(! discuUr sobre o facto, 
especialmente quando, a.pós o p :.wcctJr da. 
Commíssii.o, amplo debate se abrirá, de sorto 
que to1as as opiniões se poderão ex pender e 
discutir, de fórma a razot• vingar aquillo que 
for a verdadeiu 1heorla. constitucional a 
l'CSpeito, 

Em todo o c1so não me pa.toeceu que de· 
ves~o silencia.r dea.nte de uma da.s pro.po. 
.slções que se acham no discurso do S. Ex. e 

. que é a seguint9: 
« Que é deli!lda a situação crea.da. pelos 

· emprestímos de mais ele um Estado, <~1guns 
mediante ga.ran.tias qu3 são vel'dadeiras hu
milhações, que a imprsvldencla o a. fii.Citi· 
dadeds taes opet•acõos con,tituem grave pe· 
r fgo para. OB in ~t·esoes da. União, não lla 
quem ouse contestar.» 

O Es·~ado que "tenho a. honra de represen • 
tar nest:l. Casa, nesta. lcgislat ut•a, nii.o ha 
Alulto tempo fez no·extel'ior um:t operaç'ii.o 
tle credito. . · 

0 SR. BRICIO FILHo-Em que ~poca 1 

0 Sn.. ENÉA.S MA.R.'l'INS - Exa.ctamente na. 
époc~ que V~ · -E~ . apresentava na Ca.mara 
o seu pt•oj 1cto. · 

o assumpto é de tal ordern malin~l'Osa, 
SL'. Prosidente, qua me occorre o dever de 
iqúnodiat •.monte declarlr quo l\ operação 
quo o Estado do Amaz<>na.s fez ·no exterior, 
i~b tempo quJ o bonra.do Depilttl. lo e meu dls
tlocto amigo apz'CSontou o sou projocto :L 
Cama.r..1, não é o.bsolu,._,mllnto da. natureza. 
daquelln.s que S. Ex. condemna . 

A opera.ção quo o Ellhdo do Am!\Zonas fez 
o levou a o:~.bo absolubmento nenhuma. 
clausula. e gara.ntia con~m que ~j:~ cverda· 
deit•a. humilhação~; nas condições em quo foi 
reih e nas cla.usula.s que csta.belece seu 
contraeto em . b.vpoth;)se alguma trará. a 
menor dtmculdaíla, quet• pal\L o Thesouro, 
quer para. os intel'e~sel d•~ soberania. . na· 
oional . 

Era. o qu J tinha a. dizer, aguardando a dis~ 
cussã.o do pí•ojecto p:~.ra e noar :\r de modo 
ma.is a.mplo a. thaoría. inconsmuciona.l a. rei!· 
peito. (Muito õem.) 

DISCURSO PlWNUNCIADO NA SESSÃO D~ 4 DE JULHO DE 1903 

Vido pa~- 103 do prcscnto volumo 

. O _Sr. E@t.evoiD Lobo-Bastante 

1 

De outra. pa.r~e . a. extrema complexidade 
ingrata.. Sr . . Presidente, é a minha. posição do assumpto alliada. á ausencia de mo-tivos 

.·nesté momento. Venho, de uma parte, em que poss:~m m:1is suggestiva.meotc,-como 
divergenoia com a iUustre maio·:·ia d ;1 Com- nma.· dessas pa.yt a.gen.; mel'idíona.es, vivas o 

, - tqtssã.t> de Legis!ação·e Just lça-maiori 1 em rulgut•antes, de que nos fa.lla. Tain(l:-encantar 
': ·._que brilham talentos da escõl, de pr.lce~en- o . espírit-o do a.uditOrio,-levàndo-se ainda.· 
~-· ~ - tf)il scíentificos tão enaltecida.inente :firmados o1n linha. de contá a. rila.nife~ta. i!lcompeten• 
· ·nesta Casa, · e · da qur~ l peço vcnia. pa1'a. 1\es- c ia de qu·em fala (mio apoiad os), tudo isso está. 

ticar o nome do Sr. Parauho.l MontenegrJ, a mo~trar que a Camara. dos Deputados. cóm 
caro. justo fundamento acclamad:> nótavel a habitual bonevolencia, deve gentilmente 
jlil'l'sconsülto do nosso paiz. _ - eu o espero-dispensar-me a sua attenção • 

. . · . Esse facto, por si só, dá a medida da. m i- ·contando, então, antecipadamente com 
nba temeraria afouteza em ier discordado esse acolhimento animador dos meus pares, 

• dos honra.doJ collega.s, induzinla-rne, pJr fla.de !)essa írresgá.tavcl genorosidadc, entro 
fim, a cJovicçã.o da. ft•a.gilissima. consisten- no arduo debate sem maiores r eooios, 

/ <;ia da.s minhas allegaçlíes. . o, guardadas as devi.das proporções - si 
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I icet prervis compona,·e magna, ou t!it•1a com 
o gr(l.nde pookt quo mo sinto -com ispe
,.,m~u. d~ dolce co.mmino e di salutcv,Jle po1·to ... 

Sonhn•cs, para as~ign~lar· as clirrtcul,Ja.,los 
cntt•emas do instituto da desa.pt'Jpl'iaçãG, 
bagta relombrm• as cliverg-encias a osso ro· 
speito dominantes na. doutrina : lt:t os que tt 

··entendem sor meramente um institLtto de 
dil•eito privado (voada i'orçr1da, qua.si dc
Jicto, quasi contra.cto); outros a enquadr•am 
tii.o oomente em a espher.1 1lc direito pu
blico. reputando-a. manitestação do dominio 
eminente do Estado o 

Emb<II'<l.çado, por certo, com a unilatora
lidade dos~os conceitos. o not.avel cscriptoi' 
von Stein considera a C)mu um phenomeuo 
noJossaPio da vida socül. 

San&i·Romano, por~m. dá-lhe o eonvenf
ente posto scienti6co, quu.nlo diz ser ella., ao 
mesmo tempo, a.cto do direito publico e de 
direito prirado, isto é, a.~to de direito pu· 
blieo a. que se· attribuom etfaitos de direito 
privado. 

Esen. divergente maneira. de so conceituar 
a. de~~&propriaçã.o eonstítue pal'a nos o me
lhor e mais avisado conselho de ao não 
ir fazendo,de atogadilho,um projecto de lei a. 
rJspeito •. Dahi a preliminar que propuz no 
seio da Commissão, á. qual ainda hoje se rs
leriu o illui!trado Sr. Paranhos Montenegro: 
a. conveniencia. de se dotar o pQiZ com uma; 
lei completa sobre o assumpto. 

Não colhem, porém, as razões eJtternadas 
por S. E:~~;. em o discurso que acaba de pro
!el'ir. Em primeiro Jogar, a propri<~o bonradà 
maioria da Commissão foi quem se encarre
gou de demonstrar pra-ticamente a proceden
cia. da minha }Jl'aposta ; assim que, apre· 
sentando de começo um pequeno projecto, 
dentro em pouco se convenceu da insuffici
~mcia desse primeiro en>aio, vindo logo a 
otrerecer-lhe ·emendas complementares. 

Não nos estlasseam subsidias valiosos com 
que podia.mos emprehcmdel' a afanosa tarefa; 
nesta. Casa mesmo se encontJ.-a.m trabalhos 
de merecimento, quaes os do~ SI'~$. Tho
maz Delflno ·e Jos~ Booifacio, e o honrado 
Sr. Paranho~ Montenegro, não h a .. muiGos 
instantes, nos deu noticia do projecto, r e · 
ferente á. mataria, que o Club de Enge
nharia. formulott, moditlca.ndo lígeiramente 
o do Sr. Dr. Pedt•o Luiz Soares de Sou~a., 
dignos ambos dos maiores louvores. 

Nã.o sel'â, portanto, por falta. de elementos 
valioso3 que deixaremos de olabora.I• um pro
jecto susceptivel de attender a. todos os 
pontos deste assttmpto. 

Senhores, a primeira diftlculda.de quo p>'O· 
curei assignalar, desde o meu vo &o vencido, 
eonsiste om discriminar-se, tanto quan to 
po ssivel, as dilferen tes competencias para 
~íspor-sobre a. desapropriação. 

P(ll'gunto: snt•á ocioso i nd;~gar-so isso ? 
Parooe-mo que a rvs1Josta não pórlo dei:m.r 
de sot• ne'S;\ttva. 

Do f<tct.o, <líspo~içõos de direito substan
tivo hfi<> ~itlo determin ttlln,s por Jei em va.· 
rios l<:stados. quando IL compe~en cia para 
t;~nto é ~ó do IAlngrcsso l•'od.Jral. Ont t•os ha 
quo teem ~egulado, om suas leis, a. dosapro· 
priação pJl' nccessída.do publica : ora, si o~ ta., 
segundo a loi do 9 do setembro du ·!~26, só 
se dará. nos e11.sus do-dolesa tio Estado, se
gurança publica, s;ccorro :publico em tornp<> 
de i'oma. 011 outra extt-aorJin~t·ia c:.tlamidado 
e de salu!Jioiuado publicu- c!ar•o se mostra 
qull. revestindo taes assumptos um caracto1• 
verdadeiramente federal, ~ó i< União cvmpe
tit•:t dofinil-os o praticar as roetlid~s delle~ 
decorrentes o 

Si a defesa da Republica,ero e:~.so do guerra, 
ou o cunjuneto do medidas pl'ophyla.ticas • 
contra um flagollo quo assole a todo o paiz 
ou sómente parte dcllo, nocessittwem ambos 
de des;tpropriaçli.o, esta sómonto lm do SOl' 
por necessitlude Jmb&ica. Dovurá, a.caso, attrl· 
buir-se aos Esl,a.úos, mais uil'octa.monte a.ta· 
ca.dos pela. guerra O \I pelo flttgello, a 1lect•n· 
tução dessa :providencia r 

Ainda. oceorro advorti1·, sonhoros, que a 
desapropriaÇão é um llesses thumas sciOnti
ficos que não comportam uma. delimitação 
muit'J vivl\mente accentuada. entro o que é 
de direito substan~ivo o o qtto é do dlroíto 
a.dject ivo; é, pois, mais umt\ razão pa.ra. se 
lhe dl\r uma clan e ineqttivoca. doflnição 
lega.!, convindo tambem, segundo já. o fez o 
Sr. Carlos de Carvalho, dizer oro que c IJlOS 
uma fórrna. de desapropriação deve sobro
levar-se á outra, sendo a ordem do preemi
neneia naturalmente a. que establ'!lecemos 
em as emendas : primeiro, a federal; depois, 
a estadual, e, por fim, a municipal. 

A segunda idéa. por mim levantada não 
se mo afigura de somenos importanoia. Diz 
e lla. respeito á extensão do conceito do su
jeito a.<:tivo du. desapropriação ; ou, em 
outros termos : pouerá a faculdade da. 
ucsapropriação ser a.ttribuiJa. tJ.m bem aos 
simple~ particulares, . emprezas ou indi-
víduos~· · 

Sem embargo dos quo impugn·.•,m seme
lhante dotttrina., o !la vem amparada mOiier
namente por uma. brilhante pleiade de ffi· 
criptores, os quaes a fundamentam por esta. • 
fórrna. : não constitue semelhante especie de . 
desapropria~1o nada de novo em direito :
que outra causa traduzem os seculares insti
tutos tia. servidão legal dos aquedt1ctos, de 
passagem, da. communhão dos mUl'OS dlvi, 
sorios 1 

Certo ~que se deve tor, no L!i~pensar-se 
a. partícuia.res essa faculdade, a m!Lximilo 
ca.utela., razão po~ que a. l.ei italiana.quer 
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qna. ,·, :>n rlú um~. ·ht c:Jn·.'c.~.~'io tmtn.nrlo·sC 
do (Hk~·f:.lif:C ?''~iv!'(lo (Jflft/l!:O'tllltO da 'utiU/.rJ. JlU• 

úli''''· ~;firn rln S() nfto CJIFO!'ter r1:n odíuso 
lll.'i l'il<·~~io. 

l·:s~c p1·ccci!o se con.tlnna com a tl•:tdi-
. <;il•) 1le nus~o dir.·it<J, Ybt~ corno .já, o al
v~.tr:l ;.h I C: de maio de 1803 dl;~ia : « mantl<J 
rp10 a;: n(rltt~s oP.iam dadas r[ c profet•cncia. 
pa1•a l•> suJ•viços de minct'a<;ão,n13Smo quando 
1JO:>~uida~ por •JutnJm, destlo quo não csteji\lll 
orrcctil'étmc,üe empreg .. ,d:ts em movor onge
nhus ou ll!Oinlw.; ». 

N<J tucttntc tis cu11Sl\d sn.>c:)ptivois de rlcs
a JH'UJH'i :w'''-'• in mnncras con trovcrsias pr>d i a.m 
tm· ii•itu ubjccto do~ o,;tntlu., dtt honrada Com
missão do Lugi~laçiio c JusiiÇ<l, c:.1uvindo 
lr.rnb::tl', ent.!'(~ OlÜ!'a~, a dclica.da indn.gação: 
pó .!em a,; minas ser lln~apt•opri:tda.s om re~,.. 
gra g;•ral, conformo o fazem o pt•ojecto dó 

• S1·. Jos11 fl.Jnif<ICiu c u do Cndi;:ro Civil-2 
t .lpade.r.) 

Ou aindt~: rLo rlesapropri:J.r-sc um deter
minado tol'l'eno, ha elo computar-se ou nio, 
Jlo p!•oço in~lomuiz;vvcl, o vatur iodus~rh\1 do 
sttb-solo '! 

Eu ,·o n lignl'aL' n. ltypothoso dn convir esta 
<lisposiçao aind<l pam u Districto FederaL 

Supronha-sc que, ent;·e cs ])\a.oos de sa
ne:.unento c ampliação d:t cidade, o:tista o de 
uma v b-t\ll'roa subterran~:1 que ionha de 
atraY~.>><:ti' o s11b·so!o particular; o propl'ieta
rio do só lo sobre·c>tantc tem dire.ito, · na in
rlemnização, a nm vl\lormaiol' po ,· esse des
poja.n:ioni;o de sm• propríedado subterranea ~ 

Estn simples caso que me. occorre... · 
o SR. PAULA R..uws-Ja ha ca.so do con

"Ccssão· feita, neste sentido, pela. municipa.li· 
il.ade o vehda pelo Prefeito. 

Q SR. ESTEVAU LOE0-0 concurSO que 
V. Ex. JOc presta, n~ste momento, é inapm
ciavel. Mas, Si·. Presidente, conforme ia di
zondó, a. simples hypothese qno me occorreu 
Citar não é nonhnma novidade· scientifica. 

A jtlrisprudcncia. italiana. tom julgados im
. por cantes nesse sentido e que fôra. supertluo 
enunciar. 

Approvci o projecto da mfl.ioria. d11. Com
missão, sob o.s re.~tricçõe3 quo indiquei ; en

- 'trc essas, nada inclui • a. respeito do § 3o do 
·a.rt. 2° que diz : «Si houver urgencia, pode 

• o Gbvm;no respectivo, d apositu.ndo o ma
ximo estltbe lecido, requm•or ao juiz a immc
diata. inimissão na poss3 do immovel, até 
que S3ja regul11rinente veri ficada. a impor
tancia do, indemni:w.ção. » . · 

Confosso-o,porém, de plano o com a maior 
sinceridade : já. hoje, não posso annnil• a 
semolhan·~o disposiçli.o e .~i arrepender-se em 
.tempo não ú um uos peccados mortae.;, eu não 
pi·ecíso neste momento de penitenciar-me do 
pecc<Hlill!O commettido, si é que elle se d<i.. 

Os t:wmos vagos om CJ. Url so Mil!!. , S1·. Pt•c· 
slrlo:lto, l'Odi~ido o art.igo-am caso de "'"(JU H · 
cia, importu.m om fucil accosso aos abusos ; 
mas, o cs:;encia.l a pondm·:ll' é quG cs3()S ca
sos de urgencia só ~o podem· ve;·ifl,~at•, n <To 
po1· ,,df/idwl~ lnAútica, e sim ap~nas pot• nece•
sitlade pr<blica, vis~o como sóme11 te :; neces
sidaJo publica. pód<J lcgitim:u• t~ exa~pcionat 
twgencia do qno mza o at•t. :'!•, ~ 3• · du 
projccto. 

Si assim ó, parece-nus, d<tla ven!a, dos
ncc~sari:1 a ilispos•<:i'L'l, p :m11tanto j:t a con
signa o art. 8° da. lei de 9 do setembro do 
18.26 nestes tet•moit: 

«No caso de perigo imminento, como 
de gu3rra ou commoção, ceos:1riio tod<1s 
as fol'mn.lidades e p oder-sc.l1a. to:nn.r 
poss~ do nso quanta b:J.stc, ou mesmo 
do dominio da pt•opriedade quando seja 
nocessario para. emprego fl r> bom pu• 
lilico, nos termos do art. 2", logo quo 
soj:1. liquillado o seu valo!' o cumpr'ida a 
dispoüção dos a.rt.s. 5° e l:io, reservados 
os diroitos para. se deduzirem em t empo 
opportuno.» 

Sô conhecemos · esse caso tb occupa.ção 
p01· urgenc:·a, determinada pelas necossi
dada publica, de que f<Llhm, á. samelhMtça 
ua no:;sa, as leis estrangoiL•as: u, oocupn
ção nnica por urgcncia. p:~ ra fins de u ti
lidade publica, a que se r eferem as enun
ciadas leis, é tão sómento a ocCHJWç<To 
temp01·w·ia, quo o p1•ojocto, OI' a om discus~ão, 
consagra no art. 3° por esia fórrua: «0 Go
verno, no regulamento, estabelecerá tambem 
as ·regras e lbrmalidades para :\ occupação 
tomporariade immoveís, quando fur ind.ispen
savel á execução das obras decre·,a.tlas e ·para 
a dcvida..indemnização aos prop•·ieta.rios. )) 

Entendendo que es.m precoiLo é de toda 
vanta.gem, julguei, ontt'(Hanto, ue conveni
encm, comple&al-o por medidas qu e podem 
e devem, desdejá., ser fixadas pelo Congresso 
Feàel·al; e cumpre-nos tanto mais determi
nar, !)m i•egras seguras, os casos e as forma· 
lidad.es da occupação tempot•ari:t, quanto ú 
clla acoimado, de inconstitucional. 

Recorri, po,ra esse fim, ao citado p rojecto 
do Club de t<;ugcnhal'ÍD., a quem, daqui, peço 
desculpas e licença por tão repetidas a pt•o
pt•ia.ções de seu bem acabado t t•abalho. 

Em outro peccadilho de al'!'<lpendimento 
incorro, 110 tocante ao art . 2° do proj ecto, 
quo dâ ao Governo a fn.cu ldalle . do estabe
lecer , em regulamento, o maximo e o mini
ruo das indernnizações. 

·Não concordo com essa disposição (muitos 
apoic1dos), pela possibilidade, de um lado, de 
dar logar a ·considerava! arbitrio, e por im-
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p :wi.:LI' , <In uuwo la<lo, em 1 1111:~ i nj;I.~t itl cr~d:t 
<lele:ra.ção ao Potlct· K~·~c11t i I' O cl<.: :t~kilmi
ções ·pura.111onr;o lcgisl:~l.i l'as . 

llcvo <li ZCI', an ;e~ de 1.11du, c mui lisarncJ;lo. 
que•, s i nw.loi a.~8irn do ont.onJo;·, J:,_í, su!ir•c,. 
tudo, devitlo ú. e~~us>e~ rle le.ltpo ~om fJII f! 
os r.utlttmos a ma tú!•in, uoto cujo pri meii'ú 
exame 011 o.;t:Lvct Hm um:t vc:.-.laJiui;·u, taboa 
l'.191l. úo noções, c o prujJcto. por sua il~:J ica.· 
dissim L na.tu:t'za, nii.o pJl'IIIHti n,lo clc lon .!i.~~. 
m o c~poz a esta "ontingoncia ;lo ma.t•oha~ u 
contra-unrclns ... 

Domai i, seul1ores, a p ó ; umJ. l'· '}litla medi
taçiio .;obre o a~sump to , vct•ifiq uci c~tc racto: 
a !> leg isbções tios povos c i vilizal os, em su:\ 
ma.i•Jt' ia, fl. ·mam as c onuiçües tlo maximo o 
do m ín imo sobr·o que ;;c J.evo calcat• o pt•cço 
da in,l•lmniza.çii.o. 

Nenhuma. attribue ao Potlcr E:tecntivo 
umn. bl faeultla:lo. De Y<~rias leis que v i, a 
it.:t littna- &cguntlu a qual a indcmn ;za.ção so 
calcui"P:L conformo o .insto pt·cço do innno
vul om um livl'ccontt· .• c~o dtl compt•ao VtHllli ~ 
-uss :ü<~ruiJmn,crubor:. ~om pr.lsci·ovot·limi1es 
maximo ou miuimo, niio deixa a o Potlor Ex· 
ccutivo :L ;~tLribni•:iio Út! t•o:.rnhllHlll t.·L t' m·•· 
toda tão o.iscncialrucnto da alç<.~da.lcgisla. ti v:t. 
· E' ain,la ;lo oll~m·vt~r se quu, darontlo oU~
v,~rno·denpropt•j;ulto figm•a. t• q a a si ,,;r,mpt•c 

·como par•tc intm•c;;sat.la, uüo part'Cc ctr.•ial 
que clle mo~mo v <.L lixar o~ liruHu:; dontru ;lu~ 
quacs oxct·d&a!•<l. a Stt;~.autol'l•lado e, <10 m~s rno 
t emp:>, os seus int~r·os~es tlo um simples pn.r
t :cula.r, como outt·o qual•IIIc:·. 
· Eis a razil' p Jl' que, a despeito da muit:L 
aontianQa quo nos rncrocc o ~&c tua. I Governo, 
não !llJ inclino ~ re til•a r do lló3, p lll'i\ 
lh'a t ransferirmos, e83it f<ocui·Jn.do, que é tocl<l 

· nossa., de definir os termo3 em que so c .1· 
culará o prC\:0 da indemniza.ção. 

Em fu l .a. de meJh,Jr syo~ma, que n'iío ·lo
gramos elaborar, rcpu'<J.mos, em todo o 
caso, de pr udente a.lvitre manter o statr' IJ1IO, 

.no monos para o fim do provocar da o .• mara. 
dos Deputados uma. definitiva o ralloavcl 
medida. sobre o ass umptu . 
. Foi por i~o que r edig i out rJ. emantla. 
mandando vigorar o ar&. 13 do deJretq 
de 1855 ... 

, VozEs - O <:>lrig tBlé muito alto. 
0 Sa. PARANUOS MONTEl'\EGRo- Não se 

pM e fazer des:tpropriação algum'!. com a lei 
de 1855. 

O sn. ESTEYAM Lono-Na ·sc castl, relu · 
za·s·3 o praz) ... 

0 SR . CRU\'ELL O CAVALCANTI-Diga-Se 10. 
· O Sa . EaTEVAM Lono- Sonho:cs, os a.pa ~·teJ 

demonstram a. necessidade de uma dispJ~i· 
ção a. respeito. Já confessei muil0 ~inccramen
tc que, ante a.s solnçõ:JS desoncontt•adas, não 

Vol. rn 

~c mn .Jopn. ;·ou unlit quo m11 wti.isflm~~c com· 
plut:ull!ltt r.c ; o llDil pont.o nu rd amontal ne.~ln 
lllJ mcnto tl qtw o [H'Ojtlúlo n:·t.n s:Lh •k•$l.;t. U:t~.~ 
.•em so.r •mum.la.•.lo pu:t uwl ilrJ t', m:s.; 1 p:t!'IO 
o.~;oaeml ... 

O S~t . PAur.,\ ltA~W.~-0 valot• locn.ti i'O 
nii.o pUt.ln SCt' t oma• lo. (f[u rJII {ro.< ll purlcs , ) 

O Sr~. E'l'l't:I'A~r L IJIIO - llO\'<l 11:tss t\t'. 
:I~Ol':t, tllllll tlo4 111:tis iru pO!'tit ll t~s IL:ipt1C ~.OS 
1l:L dt.IStt[lt'Opt'bç:iu e thl tnrl ·. actu:tiU:t•ltl, 
ll_c fir o-mo ií. ~e&crmina.cfi.o tb corlllic;·1i ·J ju t·í
tltea tlos tnt·ceu-.H in L ·~riJ,:<:1·lns . 'l'l'.Lt:J. ·SC do 
s •bet•qu;to.~ 11s rogms <.I Sfll'cm 'flrm:~t fa> p :n:~ 
C•JIIocal-os em um"' situa•:ão qu~ o; ponhu. u. 
~<.~ Ivo de 'fH:t lquet' p roj ui'l.o, como, por exom
plo, os loca ta.l'ios. Jt:,;.sc pl'ühlctc a :lu m"'gna 
tmt>ut·t.ancia fl qu;1;L impl'eus:L l'tllll rt.git:wdu 
o tliscntin·lo com g;•ande elonl4to, ltc:n me· 
t•cce a nos;;~ sulicitudo. 

Divor;!i da hom•ada m:tiul'ia da Coll1ml-;
s1i.o tlu Lcgi$la~.'í.o u .lu~tiça soiJ du:ts consill!!
rac;õu,~ [H'itn<Jrdia!~~ : a p r it ucira ú qtw nii.o se 
IJCCUpJil ch IIHUI' l'Í<\ CJIIl <~ !lllCC:lSlLL'h :J.lll p!l· 
tuc.lo, tiO mo<l•J :t :;b!•rtng :r, ni'io só os [,JCatn,. 
l'ios, stn:io <pl:tesquet• oul;t•us in lol';Js~a.t •. <s ; 
a. outt' il ; ti q tw a cmcad11. ll, crmfel'inJo 
au üuvot•no a fitcul:latlc do pa~a.r a:ts 
lucatat•io~ u q nc lo r z·ccrmhucidarnou to 
,justo , inco rre ont tlous cbfe it<JS capH:t:)S, 
<t. sal< or : o do furncccl' um Cl'i t 'H'i•) tle 
ckcisão a.ssás vag.J e inilotcrmin:\ :lo, com:> 
se'n esse ~-e,:ouhedtlmm,nln,iusJn ; o, ~ohNJturlo, 
o vicio de d.mtrina de ai,triiJtli r• a o Gu vorno · 
dcsapropr•i:.tntc nma attl'i iJUição, f<tculdade 
ou devm· quo somente compota ao pl'opr·letr~· 
l'io tles:tpropei:do. 

Qulnto ao primcil'i.J ponto arguitlo, a ~Í I It
p!c~ p)ndoração do que, ttlém do~ loeat:1 1'io~. 
h:1 % p.Js>u idorc~ tlo ho:t oa má. m ou out.ros 
iotcrcs~ado.;;, nus cvnvenco do3 rc3tr ictos 
termos em que se acha concübid:J. a emen<la. 

Por i ,so, contemplJ os ct•edorel cJm pri
vilegio esp ecial sobt•o os immoveis ( te qtt~ 
Lra.~i.l. lll Tei:mil•a. de Freita s, 11rt. 1 . t 70 da 
Consolidação ; a. lei de 20 d3 jnnho do 1774 ; 
o Reg. n. 737, art. u'2! , o alei tio fallon· 
cia.s do 16 tle agosto d.l 1902, art . 78, lot
u•as b c h, § 1), a. os q uaes equiparo os 
au tores de eonstrucciio ou rccoos,rucc;ão de 
predio em torrono alh.eio o quG tenbu.m o 
pacto adjcoto de ind.omnizar-~c polos renJi
mcntos. • 

Mas esses tcrceiro3 intcrcsso,d,Js devem 
a.pro.Jsentll.l' os seus Cl'Jditos pc1·antc o Oo· 
vcrno úcsa.pr.Jprianto, ou tão sórucnto per
unte o p ropl'iotar io- de3i.I.Pl'Opt'iado 1 

Eis a. segu utla. ques tão :1 <lecidil·-sa nos·ta· 
con t r-.~vot•s ia:cogit:J.atlo apenas dus Joc.J.brios, 
a. illustro me~.iori ~ d;~ com mlssã.o OI' a :-~e ln· 
olioa. por uml solução, ora po;· outr'lL, Assim 
na. segunda emenda diz : 
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«Quando o~ locn.t11.1•los roclnmar!lm, etc,. ln.r dh·ncta.mcnte com os locntm•ios a resG
etc., o Gocet·no podcrd enlrnr am ac- luçfLO llos ~cus cuntra.ctos. 
corda com eUcs. rmgar.do-lhes o 1J1tC {Ol' t·eco- Não p l·occdo, ontt•otantG, a ilh•oc:\da. a.r-

. nltscidamonto jtuto .• g uir.ão, porque,al«lm dos motivos jd. exp ,stos, 
E na emonJa tol'COÍl'a : rolem notar quo ol'iden,emonte a ques ~i;>-
« As q_ucstões entro propricta.rios a locat·~- mula lei; a.sslm como quanta.i se lhe sueca

rios na.o impedirão, om . ·C<J.SO a.lgum, deram, ~o inspit•a1·am, cotno é de habito, em 
o seguín~nto do proccuo de rle,,r.!Jlropl'iaçt1o,, as leis !'rancez:~.s ; sondo, porc!m, nestas, di1fe

A mim, ao contr<wio, quor me p 1r·ecet•, rente o conceito da. locação (um cootl'a.cto 
quo o 'typo de íodJmnizaç.iio deve ser um roal ),muito regulare;.. se torOilm a.s suas pt•e· 

. só, e q11o sobre o preço dcss:.~. imlemni- scripçõos a respeito da iodemnir.ação 
zação é que hão elo exct•cer os sous direitos cumulativa aos pt•opt•iota.··ios o te1·ceiros in
todo~ os int.o :·es~ados. O Govorno desapl'o- tcressa.dos. 
prianto aO so enr.ende com o dosa propt•iado ; Quando. porém, todas as rll.zões qna va

·nada tom a vct• cotu os tJl'cciros intercs· mo3 u.pt•osontmdo nito basiem pa.r•<J. convcn
sados. cerque é do incontmstavel procedeocia. a 

Pensamos que assim devo ser, pm·que c! lntorprchclio que ora adduzimos, será., 
esse o ensino do nos1o direito. como passa- 'ontii.o, snffieicnte trazer para aqui as pala
mos a mostrar .. Em vc1•dado, o contraclo de, vras de Sa.bho.tini: « A lndemniza.ção devJ 
locação (para nio sa.hir da unica. hypoth('se ser unicet; comprehendcr em uma. somma. 

.'11~urada. nas emendo.e da. ma.ioria. da. ho nra- só o damno produzido uo proprletarlo e o. 
. da. Commissão) ú um contt~.tc~ m ~ramento compensu.çio devidn. pelos direitos que po~· 
· possoiil. As ordenuçõ~s do llv. 3•, tlt . 47 e sn.m porven tura. cabe•· a. terceiras pessoas 
li v. 4•, tit. 9• que o docla.ravam o nus real sob r·e o imrilovel expropriado. O lt>gisl&dor 
foram revogadn.s, attesta.-n<JS Teixeira de ihlinno. divet•gíndo da. lei fl'anocza., esta.tuiu 

·. Freitas, pelos alvat•áe de 3 de novembro que a indemniza.Qão .a pagar-se a.os terca 'ros 
dP. 1757 e 4 de junho de 1776. que o pt•oclama.- que iesm diraitos sobre o immovol se re~ol1la 
ram um direito pessoal; em o a.t·i. 651 da Coo· em uma participação d indemttizaçao do 1Wo
solida.çã.o diz Teixeira de Ft•oita.s : « Pelo ar- prielario.» · 
rendil.mento. postl) que do lO a.nnos Oll mais Seguem esse systema. as leis a.ustl'iaca e 
não se transfere domioto algum ao arrenda.· hunga.ra., ftlia.ndo-sa a lei germanica de 11 d·e 
ta.rio.» A legislação · actua.L não o incluiu junho de 1874, ao da. lei fra.nceza. que é, ipsis 

.tambam entre os oo~s reaes. littsris, ·o da. n03Sa. do· J845'e sn6sequentes. 
Si <1ssim e, si o proprio m•odito hypothe· De accordo com estes p ·incipios, meus 

ca.l'io so Sllbroga no preço da hypo~heca., senhores, eu~roponho as emendas ... 
quando desa.pr~'priado o .!mmovel; si na. ex- O Sa. AzÉ· EDo MAnQuEs ~ O projectG não 

· ecução forçada o arrematante não é obriga- oont:tw•h esses pt•lnctpios. · 
do a indemntza.r o locata.ri.o; si ainda. o uso- o Sa. EsTEVAM LoBo- Acredito que os 

~~- fructuarto (com o qual, refel'6 au torludissi- iot'ringo, uma. vez que adapta. um sira~~ · essa 
~, .-mo civllista., tem iotim~ a.!nlogias o loca- et non essa de lodo o pont\1 ina.cceita.vel. 
:,..ta.rio, a ponto de se confundirem qua.si na Ba.st~ relel' o> topicos que já. tive: occasião 
;; ~lb.esma tlgnra. jurídica.) exerce o seu direi\o de referir. O proiecto, orá. dá. a.o Gover,oo o. . 
'·.·tambem sobre o preço da. iodenintzação, - a fa.culdi!.da de entrar om accordo com <is l oca
;-:que titulo vem o lo~ata.rio, 11;0 se decrot.:tr ?- tarios, l!agando·lhe!l o quo fur re~onheclda· 
. . desa.proprl~ção, pleltcar, a.m1gavel ou JUdt- mente JUSto . · ( emenda n ), ora dtz que as 
;:-çi;Llmenle, seus direitos ante o de.apro- questões eo_tro proprieta.rios e loca.ta.rlos nãó 
> iiria.ote, quando ello só tem a se haver com o i!llpedirão, ·aro caso algum, o seguimento 
;. expropriadl)? . . do processo (emenda H[). · · 
> . Susteo~a-~e em contrario, que a lei n. 353, As minhas denadeiras emendas. di~am re-

de 12 de julho de 1845, art. 12, dispon- opoito a pl'Ovidoncias de caracter mai3 espe
-\ do 'que «den~ri) de cinco dias . depois desta cta.l,comprehensi vas só mente da.desa.propria
';' liítj.ma.ç:ão é o proprietl.rio obl'i,çado a. de- ção para. o saneamento· e cmballezameqto d~ 
,~: · ~lamr oro juizo os nomes dos _inquilinos ou Capita.l.Federa.l, ao· que · são :de applicar-se 
~'-rl!t;deir(Js e possuidores de bemfeitorias e de tambem, como i! de intuHiva cnmprehen~ 
;' ·servidões reu.es, que podem ser prejudicados ~ão. as demais pt•escripções indicadas ante' 
~ - .pela. desap1•opri;1Qào o ap1·esenta.r cOpia. au- riormente. · · 

:thentica dos contractos, que com ellCll tiver; E) ainda. . neste ponto m:~ sorvi, em 
·- . _a. ·~ ·fa.l'a. desta. doolaraçã.o e apt·eson·m.ção Ja1·ga. escala., do · cxcellen \o subsidio que 
f·~}lriga. o propt•ieta.rio á. . i ademnização _dos os cihdos tr·abl lhos do Sr. Dr~ Pedro Luiz 
:\Í~il~tos interessa.dos» legitima, por essa ruo-lo, o do Club do Engenharia roe fornlfceram. 
)};' íi;; ppinlão dos que entendem entrf!,r nas a,t- . Çonstitue o assumpt o objecto de leis ~s
':.::;!riliuições do Gove1•no desapropria.l)te regu- peciaes em os :povos civilizados,sendo mUlto 
t~ . 
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ooultocidas :t de 13 fio :thPi! •le !S!'iü e de- J•om as P-/Jnst.J•ar,•:li•J; :t"' pl: t n n~. t.'"~"' o ma· 
cret.o de 26 de mal'çodc 18:,~, ll:Lt'll o Slt.tw:t.- dclus dotcl'niirtatlo; pnla llllll ticipa.I ,,Jadc, 
mont.o e omb~llczamcnto de Pariz; <L do c 'l namlo niiu ~o trat. •r <ln "h,·;ts •lll illé''L'i ·S~tl 
15 de novembro de l8Li7,da. l3elgtca., do 10 do nadn11al -o (jllll Lndo cunlirnt:u•:nn tkci,;ilo3 
janeiro de 1870, da. Hespanlla, e vML1s Olttr•;ts subsoquetltos, inelu.ive as do pt•u:pt•iu (Juu
da Halia, rotativas ao s:tne:•.mentoo melhor:J.· solllu do l<:•ütdo. 
mento de Roma, Napolcs, etc. Creio que, ele.~ te modo, SJ•. Pl'csi•lcnte, 

D~nt1·o qu:J.ntas medirla.s são, sob a c[ligt•a- tenhv imperfeitltmentc dado ccntn. ela. dífflcil 
phe,enumcrada~, uma. ha., <L que h::IVia.rno,> j<t tar<Jfa qttc me impuz ... 
:1lludido fl!1l o voto vencido no .'leio da Com- O SR. PATtANf!o:. 1\loNTilNJ~•~ JW- Pt•oferiu 
missão,- e que conccme ás z 1na.s la tornes. brilhante discurso. ( .-\poiiUios.) 

Estou convencido, scnhot·cs, de que cs~ro O SR. J~;rsvfi.~! Lunc•- •.• hrof:t filiO 
providencia, cx~cuta.cla com a.s neces'!:lri:ts desempenhei com o m:ttor cuni:\GI''tng·imcnto 
cautelas de bo:>, c reflectida. administração, por ter üi.<C.II·dado elos lll"llS i!lus\J•c,; col
produzirá os melhol'03 resultados. Ell'octiva.- lega.,, tão cunsumtmklos jlu'hc .Jn~u l Lus. 
mente, e :para.Pesumir o en>ino de S:dJba tini: 8llj t-mc licito, :10 concluil', co r~.~ig:1at· um 
-:lm rogt•a, avenidas e prnç~~~ se abL•cm ou síncct·o vob. 
por motivos do llygieno puiJiica, ou de decora- I~ •l · q_uc, dr:mtrc os sonhos p3r;t,disütcos 
ção gm·a.t das cidu.dos, No pt•imniro caso, co·n quo imaginOSJS clu·onist; ~s c inspil'll
que boneHcio publico se pode1·á colher p:tr.:1 dos poobs teon1 C:lpt•ich;tdu om dobnx:u· 
a s:L!ubrldu.do, ~i per~i~th•cm prcdios anti- os coot: .. rnos desta chl:1dc no fu t·:ro: cátfs 
hygien'icos, c si, do uma prLl'to, melhomn· de gl'andiuso puno. :t que . vc:.!m c vão 
do-se a vcllltilaç~o gul'a.l, continuam, tl.o ou· [JVSd!!Utes traos:ttlauticos, m;tJS cmbrhtg-;ttlo
tra. parte, os fócos do inftJcçii/1 ~ No segundo ramon t~ nos t,l·a.zon<lo u eapitoxo jJOI'!'umc 
caso, do quo valem us pusa.d.Js sacriflcios da civili1.a.çfio; avonidlls, pra<;:ts e 1Hll'ques, 
do Es\ado, si os proprieta.rios das zona~ aLttJs'.anqo a soberba. pm•feiçio Lia. mão •.to 
lat.eraes se recusam a fazet• eonstruccõu.' h:jmem a. complo•at· a; graças e tol'llas tle 
conductmtes cvm a úeeoração geral da :1ve-- n.J~Sn. n•.~tu:·r~z:J.; cat•t•os c úond s lioslis:mdo so
nida, ou si, entã.o,pedem preço~ cxaggllra- br.: o-m:teio dor$0 de leitos de ma.<lei ta. otr 
dissimo~ pelos predios impt'Csta.veis ou de ;;ua.vls3imo a!!pha.lto.-fh,ço votos pae11 
par.1 as grandes á1oea~ abandona.rlas, exidt.cn- qna, entre todos e~ses sublimes enc,1nto.l q uo 
tes nas zonas la.te1·a.e~? uus vit·ãu a emb:1l<tl' c <t rl o$f~l'l'il.l'·no s de 

Impõo-se, portanto, em uma. c em ouka mingoado terra- a.-terra dos t empos qu11 
!3mer:gencia. a utilidade <b de~il.pl'opria.~ã.u, cot•rem- pot• um csfo ·ço igual úe ima.
consoa.nte o que so est:J.belocll na emenda. ginaçã.o, s.J não comparil, orn pos,ivol ana.-

Uma. innJVação, tola. via, cu in~roduzi, logia, a cól!aliuração da Ca.m<~ra. uos Dopu
senhores, e essa. consiste em quo- flclt SBm tad~s. em tudo is,;o, ao papel à u biH'guez 
efl'eito a desapro:p1•iação d;ts zonas latePaes athenienso no o.;,ologo dfl qtu nos falu. Ai
desde que os respactivos proprieta.rios se frcd .Jourdan. 
compromettam a leva.nta.l·os predios, e cons Senhozoes: o aLilenlen3e possuía em seu 
trucçõel! que o de3aproprian•e tom de erigir. jardim abêlhas que lhe davam delicioso mel; 

Semelha.nte solução a. legislação belga con· vendo, porém, a fadiga que lhe:; impu nha. a 
sagru.-a expressamente; sendo as lei$ it tlia.na.s viagem U:iat·ia ao . monte Hy met trJ, teve elle 
omissas, firmou-a., pol'lim, a. jurispl'U(ienciu. a irlé:1 de plaut>.tr no jaJ"dim torlos as flores 
desse paiz, Assim é que a municipalidade du da montanha, col'tando as azas ás :1belhas ; 
Roma., pe.1indo a deoa.propria.çã.o du Esquilino mas estas sem· as azas deixa.ram de fazer 
e Castro Pretor ia, necessarios a.o des~nvol vi· ·mel c ... morreram t 
menta· da. cidade, encontrou opposit;.ão de Não nos dcsp~jemos nós das az~s de no3s:u 

-varius proprlet<J.rios que ~o propunham ~~~ abelh<J.s qul', <tpplicanrlo o apologo, se sym.· 
fa-ze1· as construcções que a mtulicipalidade bolíza,m em no;s~ts ]lt'Ct'og:a tiva.s de faz'er 
tinha. em vista Pealizap. Subrnct1.ida. a leis, de colla.bJL'armos constit ucionalmente 
questão ao Conslllho de E~ta :o-refepe Sab- com o honra.1!o G:Jverno, ~em a pro.tica, tã.o 
batíai~o r;'espectivo relator opinou pelo tlQ- e:u;~i zttda. mas tão mais[ , de estarmos a for, 
ferimento do pedido dos ptoprieta.rios, mutar leis de momento, e, como consequen· 
sendo, porém, ·contraria, a decisão final do cia, a lltcl d<ü' dclcgaçõ~s fL'eC[U:·n tes paea. 
Conselho. Uin cet>to Gi;Lcosa, não se confor- faz r aquillu que sómento a. nôs cabo exe
maildo, tod.a.via, com tll despacho, recor· cutar! · 
reu ao Poder Judiciar:o, obtendo sBntença (Muito b em ; muito bem. O o1·adot e cum• 
favomvel.~mas sob a l'estricçã.o de obedece·. primentado,) 
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DISCURSO PRONUNCfADO NA SESSÃO DE 7 ng JULHO DB 11)03 

O Sr. Padua Rezende-Sr. Pre·
sid.cnlc, venho á tribun·1 lHtril. tlcm~ns tt•;u· a 
mziiu de SOl' do pl'<!jocto que CÍ\'C tL hOill'•l de 
suJei til.!' â consi lm•a.ç.'ío th Cn.mara.. ut1,ja ado· 
p .lb, no meu f1•aco mutlo de pollSlH', () do lll'· 
gcncitl. 

Ant')S de just.itlcti-o ncsh se~unJl\ dls· 
cus:>ão, antocipo .. mc em tlecla.l'<n' que vou 
upresenta.t· ao me ;mo uin.snbs~.ittHivo e que, 
moditica.nd.o·o, Supprimo matorh contida. em 
um dos seus§§, o ti 4• à? t\l't. i 0 

; dando-lhe 
·rl)(lu.cçãa nova. aceitarei ainda dos ilius trcs 
coltegM qu;•lquer modificaçKo, jLL!g.J.Ll:l. 
acertada na confocç.ã.o des:<a lei quo se mo 
·afigura de gt't\n:lc neoos3idado. 

e:· Sr. Prosidon te, o i llustt•a.d•> collag;\ pot' 
Pernambuco. Dr. !Jricio J:.'ilho, qu LOJo em 
1• discu~ã.o impugnou o projcct >, !Oi levado. 
penso,polopr(!supposto do quoo ~ 4•• tlo a.l't. I• 
cn volvia uma medida odio&\, q nal a. tlo mo
no p ;;lio de m;~! ca.s. 

O SR. naiCIO Frwo-E onvolvll. 

que S. Ex. llte emprestou, dcanto da qu~ 
anc :rm n. matcl'ia cL!ntidtt no pPojocto qno 
in discuti volmcn~o intoross1. u quasi toclo c> 
p:t.iz, vcj:unos qu:w.~ n.,; consequonci:J.s bono
fiaa.s do mtlSffi'), 

St•; Pl·e~iJcnb, ouvi na. sessão p:J.:sao.da do 
algnn~ collcgas tt alfirmn.tiva. de quo o pro
jncto encert·.~ matol'h da. comtletenoia dos 
E~ io.dJs, c q LLO a. tê na: "l'.;anizaçãu desse set·
viço no nosso paiz a igttma.s municipali lades 
já haviam cJg:tado do assumpto. . 

Divergindo por completo tlo modo de 
p,msar dos ilhtstra.dos collog~s. penso que a 
ma.toria. é exclusivamente dt\ compotencia. 
o't.. União; as nJrm"s que ga.ra.ntem o di
reito de propria~a.de não podem s~t· t raçada.s 
por quom nã.o tenlta. autoridad.) ba>tanto 
pa1·a. l .zel·as boas em qualquer ponto do 
tMri tot•i<) nac:iomll, levando aindl.l. em Unha 
rle aprocilÇi\J <t confu~ão que um<~. tal dou
trina traria nJ torl'eno pr~tico, quando sa 
houvesse do apurar ·por qnalquot• fórma a. 
legitimidade tle um determinatlo d.ireHo. · 

O SR. PADUA RÊZE:'\DE- Comquanto tlis- As.sim pensando, cheg·• ú convicção de que 
cor.!e d~ ~. E:c, visto que o pro,jecto no S:l tr;.~lrmd;J de dat• mais· um meio de gn.
art. 2• manda abt·it• concurr<>ncia p•u•:~. a rim ti;• uma prop1•it;rlade tão .ditficil do ssr 
arlopção do systJma. do marcas, claro estll. ctefeoJida, t.·ata·sJ, de facto, de uma. queatão 
que e;ta. disposição por si só exclue qualqu!!r de direlto civil e , pot• consegnin!e, só o Con

·outt•â que envolva a ·hypothes() d.e mono- grosso Nacional póde lcgi~lar sobre o ,M· 
p .Ho; . sumptu. .. . 

E• verdad(J que o§ 4• do a1•t l•,.por mim 1.1 ' verJada qa~ p:·coisamos distingui!· a Ic-
con.;;igna.d-> no projecto, m·1nda. quo o gu· gisl:l.ç:i.o prop1•ia.monte dita da ma.teda. do 
verno. !!stãdando a qu•stã.o, a rc.~u la.riso do dil•eito civil, cotn a d<t por.·epção de va.nta

·accordó com os in~orcsscs de qua! q'uet• por· gens e mesmo certa. r egulamentação que a. 
tadot' dc patentos so\.H•eo assúmpto; mas com- producção provenien~e d[1 industria. . pastoJ•Jl 

.. ·p ·.·oheu1e a. Ca.m,tr.~ que, quet• o pr,.jcctJ con· c pecaa.ritt pos.;a trazm· ao3 respectivos &· 

.: .. signo est:~. disposição, quer não, nem po1· isto, tados , . 
~: si existe este direito, ollo será menos vaJioso A diocrimina.Ç"ão, por conseguinte, me pa.-
. e posit iyo CJtn a. snppre.;sãa da matet•ia. im- reeo clara : · 

·vug liada., a. contida. no refct•iJ.o § 4•. A União logisla sobro a. · m:~.te in. qu~nto á. 
· Tr:~.l.ando o projacto de mo.iHa. do cara.c!ez; parte que lhe_ diz re3pcito, isto 6, quanto a. 

get• .1, si tal di!'eito existe elle não scra. de- parte refo1·cntu <t garantia da. propriedade, 
··ctir.rente do projec~o. ·poi:;, nã.o esta.1·á nli pvrque o modo de tt·ansmitth· e provar a 
.:depende:tciia. d;J. lei que proponho, o, ocm por propríodctdc só pJr lei da União pode ser 

··. t'Ste fa.cto, a pas,a.gJm dn. lei deveria.· ser re· regulac!o, a.ssumpto que, sendo de direito 
· ·t M•Ja.da. civ il, oxc~dc da compet·~ncia. dos Estados, o 

·:, . . Quiz, po,·Jm, satisfazer a. S. Ex . substí- por maioria do t'a.zw da uos municípios; a.os 
.~ : tuiudo o § 4o d ,> a.rt. !•,· Stlpprimindo a E>t:ttlos caberá legisla,· soh1•e illlpostos. de 
, ', tiisposição impugnada, p1ra deix:Ll' qne mais transmissão, taxas de registros estaduaea e 
,' sua vementc, tal vez, possa corre L' SGUi t1•nnli· ·ouh·as medidas de seu peculia.r intm·esse . 
· .ta> parlameut:Lres o referido peojecto, por Sr. Presidente, além da. razão do ordem 

'S!). tratal' ·do um 1'-ocla.rno d[m·,arnento feito, constitucionii.l e que p.>r isso sob1'ep11ja qual· 
da üna medida que vem farnr><!or M criadJL' q,uox• out:·n., l'esulta.l"ia.m d~ oompoteocln. 
ou· possuído[' de animaes um i.itulo e um dada. aos Esbdos muitos in~onveoientes. 

, systama. que pro vem sc1u delonga; e>s:l di- Si a legi~hçfl.o for estadual ou municipal, 
;: reito de pJ•opriedade. poderão existi~ marcag ígua.~s; toremos a. 
. · . .J) .li~:aodo, por consegtiillta, de lado este confusão de marcas pela diversidade de lo· 
~· ... J?outo, que a. meti ver não tJJll n. importa.nciil. . gisiação e de rogi3tro no me~mo Nstado ou 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 11:07 +Página 2 de 19 

13 

município, 011 na pas3agP.111 de mn }l:tt•n. nídS> t~nh:t o ~or,· i i:.J polici :ll, JWL~ sc:tl 
cutl'o, perdendo assim o IH'u)ll'Íctal'i" ns ~<~- pr.,tlndo :, um:• vez ,,,',11lslJO>tos <JS !imi tes r!:1 
ranl.i:t~ QIIC put!c~w tcl' uu seu K~t:Hlu · uu pruvincí:• .. nilu ~:\o rnivill<l i ~aveb. ,h;s,JtJ <tUO 
município, c tut'IHUHlo-:;c, em c:vo d:~ fu:·tu- u.; [[!teus llSur·pam podem m1· du 11u~ 1'111 tmtros 
nllHL YOZ ox istindu 1n~u·~..·a3 i!!nHes-- rnfli t.u tcr~l·it~+· l'hJs n!t pl.'~i vi ne ia~, 1ln rn a 1·ca::: ith.:nUt . .'a~, 
diffici! n. prova. ~ <['W ,;c cunl\mdam com :1.' Sllil~. 

As va.ntugcn,; de unm lcgt~l:tção geral :L E. nii.0 >iHl s•l llS l!,:.:l.ncí •i 1·os (( IHJ sullh 1m 
rcspotto do assumpt,·, me pat'CC<), Hi.o i<üni- el\lll a t:dt:t 1k 11111 ~~·<!.nuta.tl" lll:'-t'c:o~ "PI'o
tiv:ls. fji'Íit.l•.l iÍ' !ICC('S~i•!ado' <h [li'OVÍ !lt:)tl: :1 t'Oilll iL 

Ainda não comeca.mos a organizar e::'tOsor- pnVil':t <J t:mrb:'m f<t<:illn.•n lll dul't·au.!:u!:t, 
viço no paiz; lll\iSGOlnapcntlsumas tcar.ativ:ts }Jni~ as fi;zcrhl ·.s de canq llJS pr·oxím-s ;i cx· 
no Esta.tlo do Rio Gi·anJe du Snl c ·em alguns tr•n•:t fl'untcil•:\, il':L•hti;Lt.lus u~ pt·uductostw•:t 
municípios esparsos nus demais J.:si.:tdos da. 011 Lm~ provillci<•~. illtlllt:m o pag:unento ri<L 
H.cpublica. Nos p~izcs, p:;rúrn, omb esse ser- gui:1. I['W a lei rio imp;sr.o~ li ~cn.es esLa.be\cce, 
vi~~o tem sitlo organiZ<\dO Clll ma.íúl' escal•l, on são condmiJos ]XLr'a os \'úiHO.> mm·c;uks li[J 
como se.ja n:~. Republic:t Argentina, sem ''YS' cqnsumo como l\tzmilM om tl'<~nsí lo, com il. 
tema. e sem ot'ilem desllc pt·inci1JÍO ll>i ollo ;!Ui;~ otlt,l'g:-.\a nossas l'rovincia~, o tpHl se 
erradélmcn~e e~ccuhdo pelas pt'OYincias. A realiz:t s.;m íncunv .. miont~ algum,lliJl' so ;Lulm
organizaç5.o quo P ' rmíttn a. multíplícirhdo 1•ern allí t•og lstrrlilas <.u mesmas 1mwcas c 
tlo systemas e de marcfl.s alli d.nt result;\do ,~í;.rnac~ do ~~~zcnd:L.~ da pt·ovincio.~, cunn pcl'
tão ncga,tivo que as províncias procuram tunc[Jil &cs a. ontt·as pessoas. 
col't•igir o Ol'l'o, ~entando meios que harmo· O "ode;· Exceuttvo lamnnta que os systc· 
nizom seus rli ver~os intcrc:ses, do fóJ•rna a mas Je m;w•·a.s o sign:w~ ap l't•~ettt:ldú~ n:io 
tm•cm um typo unko de mar~:1s. tenham otfot•ccido i'ltJ juizo ll:t conuni,sií.J 

Sr. Presidente. não argumento por hypo- nomeada o urcio1ln suh~1 itulrcm-se r.s m:He:~s 
those, nt\ Republico. Al'gontina, em um:L actuae~, Clllflnlo 1le conl'usiío5 o dcspo,jJs pos
ma;;ma província, o mesmo systoma do mar- siv(>is. pA' uu! sy~bmtttp.! o renni~,;o as con· 
ca.s e a. mcsmn. m:wca são muitas vozes auop· diçues tio chn·eza, sim]Jiit:iticldn u n•gbtl'o, d l3 
taclos por mais il.e um pl'oprictat•io. r o l'ma a e.;C'l:wcccr toda. a con l\1~:io entre !'a-

Como g1raotir ncstD c:L:)o o direito do pro- wu1bs da pt'ovincia o llis\inguir l'fL··íltnollte 
priedado 1 · os pNdnctcs de outra~ pr·ovioci:1s, a fim de 

Ainda o anno passado, Sr. Presidentl, o cort[u· fl'anücs e perdus inevitavcis; pol'ém, 
jornat "'1 Naçiio, de :~3 de abril, publicou umll. ourigtv!o ao csL!!do tlo :tssnmpLO, está por 
mensagem di rigida pelo govo1•na.J.ot tlt! suadiuo d3 que '' eilicacía de um sy>tcmu. rlc 
Buenos Ayres ao cong1·esso da província do mat·ca:> o ~ignacs dcp3n·le de apoict r-su ~obre 
mesmo nome. pedindo que fosse. de novo es· nma base typica, capa .~ de fi.z:oaJ··so exctu,·íva 
tudado o assumpto sohre marcas. na p1·ovim·ia, eliminando totla. a confusfto por 

Para que a Camara coaheç::t bem como I duplicatas uu s:;me!hauça com a:> d emais, 
esta que.>tão prende, n:tquolh R1pub!íc<1, <I • que,por Stta simpllcillatle, possa sc t' dec ifr·adJ. 
attenção do~ homens publicas, vou ler po.t•te P•Jia gent.e qo c;~mpo c susccp~í ~- cl do sm• 
dessa men.,agorn, que escl:.u•cce gr•amlemonto mcthorHsada por contr:\-m:trcas p~u·a que <ts 
a materia Ol'll. em debate. . atltdtc•·açõ~s paJ•ci:tC!S não ;;cjam ros íveis, 

E' prJciS'J desà.e já dcclarat' qua essa rncn- ou, pelo monos, fuceis de comprovar quand() 
sagem s~guiu-~e a. um concurso d() mM'cas, produzid<\8, 
cni quo os planos apz·osentculos n ão foram Quo som oaus tl' pc·rturba;;[ o nl!ln gl'illllkS 
aceitoJ peb com missão notne.\da pm·a estu- vartantc~ n;1 prati~ü. ad11al, a1lmH.tam uma 
dal· os. rcgulo.mentaçiio por rlistricto ou localidade, 

Eí~ a mensa."em do governador de Buenos 'di.,tin·~nindo-so catla marca poz• designac:õo.; 
Ayres, a qua 1ne l'efiro ·: claras: cujo significado se JIO&s:t k:ursmiti.ü· 

· «Nfiv ob.stanto a ineffic:tcia. do ccnelll'So nas comm1mic:t~õc, wlcgt•:•,phicns, pot~ a ex· 
celcbr<~.do, o Pudor l~xecutivo ,jrtlg:t c.,nve- pcricrwitt tem demonstrado como inr.trica7. 
níen ·:e remottOI' a V. gx, os antecedentes par;1 1\ pesqniz•\ llolícia! a lorm11 grn.p hica. _o· 
que se·rclo.cionam com o ~ssumpto, rois, Umit01da com que hoje se trammit.tc. 
elles sen·it•ilo pa1•a illus•rar a. ma teria, na Nesta3 condiçõe::; rundam~nta~l vão na.t~
crença. de que a.solnçã.o 11a.s marc[l.; e signaos r:~lmLmtc compt•eliondidas as cil'cumsta.nciEs 
sa ímpõo como consequencia necessari:t do de sullicicnch p:tra largo t~mpo'? retlncçao 
adeantamento e do valot• da. intlustl'iit do no tam:\nho llo tal h o a rugo, nWtlez nn gra.
gado. v:H;ii.o da euntm-mal'ea pa1•a. evH.:ll' sna alte-

Não 6 um mysterio llil.ra os csta.ncieiros os r;w5.o o facilitar ll. cxpcHçi'io do~ .1igaaoJ sem 
pr·cjuizos que Jhes causa o quatreirii->mD, risco do duplical.;J.s. . _ _ _ 
impossivol do ser por.~egtiido com ex1to pl'la U1n systoma. qucreums~o as condr·~oes rn~ 
{órma. que so exerce por mu.is ompenllo quo dicJ.das, dill'undido o seu cosim n~ s escola~-
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communs, seria em breve t 3mpo e:xcelleote cida ao Rio Grande do Sul, sendo de iypo 
garantia. para a propriedade pecua.ria e as- ident!co á que 1'or fllrneeidu, ao Rio de ,Ja.~ 
segnrat•ia. u.o fisco a. pel·cepç.IT.o do fo~tes rcu· neiro, tli!feroneia·se quanto ao numoro, de 
das que hoje são inevitavelmente defrau· m!l.neii•a que o nu moro que coubet• a certo 
dadas.» cre;ldor ou proprietat•io não poderá. c:Oo· 

Sr. Presidente, como veem V. Ex. o a Ca· fundir,se com o •.lo outro C).Ulllquet',estab[)lO· 
ma.ra, o a~àumpto está sendo estudado na cendo·se, portanto, marcas sempro dis· 
nsds't visinha, a Republica Argentina, com a tinctas. · · 
dllferenr.a. que o estudo naquelle paiz tende Sr. Pr~ídente, o asBumpto, pois, tlc<J.rá. 
para. a. normalização do sct•viço, pJr uma melhor regularizado por urna lei geral do quo 
orrada oriont:~ção <:onfia.do ás províncias, por leis csta.dua.os ou muoicipa.es. . 
sem nccordo entt•e · si qu11ndo me3mo este · 
(o~se po~lvel, nã.o poderiam em hypothese O Sn.. Bn.rcJo Fn.na.- A questão é que a 
a.Jguma evitar !1. confusã.o, quo alll se nota lei geral possa. ser foitl. 

'.e que ê causa das maiores perturbações na o Sn. . PADUA. REzgr.;oE- Que á. UniãO 
di~criminacão da.. propriedade, devido · ao co.be o direito de legislar• sobre a ma.terilt, 
~ril.ndo desenvolvimento a. que attingin a me parece, não deve haver· uuvida, pelo que 

. lndustria pastoril naquella Republica. aQh.bo lle Oltpor. . 
· Nã.o é portanto, ouria.l que com exemplos ' O proceseo para a execução da. lei é sim· 
· d~ta ordem evitemos quo o mosm o nos p1Gs, pratico e de grandes beneficios p ·1ra. as 
.• u...onteç.a.?- popul:J.eões do interior, que até hojo oão 

· E sl fi certo, par informações, que me fo- encontrara.111 um meio b ~sta.nte efflcil.z para. 
,ram ministrada.~ e segundo me!mó tenho ou- gara.mir oS'Be typo de propriedade. 
yido de collegas nesta. Camara, quo om mais Sr. P.residcnto, quP a medida é recla.ma.du. 

• de .60 e posso até precizar em 62 municipios o deve ser ponderada. pela. Ca.mara me pa~ 
... no · Rio Grande du Sul, muitos or~aüores j<í recc fóra de questão: yimos quci longo debate 
·' ;regültraram suas marcas em ·numero coosi- foi Levantado aqui, o a.nno passado, sobre 
. d0'ra.vel quer ·isto dizer q~ sinão todas, uma em preza. organizada no Esta.do de Per-
~uita.s dllllSas marcas podem ser iguaes, o nambuco, · sob i!. denomíflação de. Garantia 
que nos h varia ao absurdo porque não pres· Equcslre; · 
~ariàm ollas.óconveniente serv-iço p[l.rt' tt"que 0 Stt, BI{lCIO FIL!to _ c1oeio que ·aqui na. 

:- t~r:ão ~doptada.s; qual o tlo fo1·oecer melbor Ca.mam só 59 tr:~.tou de um caso des~, rela.-
. prova gar<~ontindo a. prvprieda.de semovente. t' 8 · - p b 
· ~sto no. Rio Grande: Supponharnos agora tvo a ergtpe c na.o ·a . eraa.~ uco . · . 
.. <üWos Estados dã. R epublica, n!). sua. to~:~.li- O SR. PADUA. REzENDE- Creio quê a 

dai;le, seguissem. o mesmo ·exemplo; .como companhia é ~ mesma.. rato não vem ao caso; 
·. ·p~ova.r-se o direito sobre o animal, elll quaL- o que é certo é que si · )lCJje não exi~te . jã 
;, quer ponto do paiz; a não sér pêlo proceiso houve em Pernambuco. unia. compan·hía. com i: r otineiro da jU!Ilificaçã.o ~ · esst\ dooóminação; · . 
:: .. .1\ .'ilni.ficação ds urn systemw de marcas Em Sergipe, ·como v.imos aqui em long.;i 
?<:Par~ toda. a Republica ê uma riecessi,la.de debato eotre os illustres col!egas, os Srs . 
. ;;.;i,i1à.'dtàvcl;ce na:. Rcpublica Argentina., como Rorlriguos Dol'ia o Fau~to Cardoso, :sa,iien: 
t:kõâ.bel de·deJnonsLrar,onde o systemaa.ctua.l· tou·se a necessid ,de da. orgá.niza.ção daqi1olla: 
Z:)lterite seguido é. o da multiplicidade . de c;mpanhia p n.ra ga.i'ant~i' a propriedade, 
;';,ií)á:t;ca.s, já. não h a.. q uein não a.ppeli e para a, medtao te ~m.a taxa de seguro ~ , 
\.í!ecessidade ou adopção ·de um unico sys\ema. o SR . . B&rcro FrLno.;:.. Não é a .mesma · 
;;.!)e niarc"s. . . - · . cotisa. que Yisa. o projecto de :V. Ex. · t ·. Nê ·V ~ E11:. , Sr·. Presidente, que a questão . . 
,:tem o seü prbm11 pt•aticô. O system a qüe .O SR. PA.ouA REzENDE .- Chegarei lá; 
i ·j~)l:os adoptMo. esp:wila.meo~e no paiz Longe de censura, Sr. Pr~sidente, o pro· 
::_;:.tª-tn\Jem é O da multiplicidade de mar·clis, .éedimeoto de<lses Est:l.dOS que tecm cogitado 
~;13 ~nô project.ó que tive a. honra. de sujoit<~r :i.. do a.ssurnpto, só U:rei q~e appi\J.Udil-QS, po.r· 
;;~,co~sider11-cãO da_ca.ma.l,'a, pcç? que se adoP,te qu(! sã.o med;dilll qu~ fqt·occem .aos proprie· 
(,\.~~stema·Q.n umft.ca~.ão, de medo que quaoao tal' iDS p&l'l\ ga.rao&lrem .. sua, propriedade ; 
0;!!C !Jlttra.v·io um· animal, possa c.om mais fa.- sem prejuizo .do .funcciooan:iento de em prezas 
~·-·cHidade ·ser oncontra.dn em quo.lq1,1er pon to simUare~. devemos fornecer com muito ine· . 
i;,o.o: paiz, de f~rma . a. ser immediatamente rios o nus .um· meio seguró o efficaz pru•a. ga· 
~:~ecónhccido c por uma prova sum·maria, r-<ln t.ir esse direi~ de propriedade. 
( ·.· Çó.mo a do certitic(l.do talonario, entregue ao A.d.Uft:~rença que e:tidte eo&re o Q.l.l,e se . fez 
11')eu propl'ietario. . . em Set·gipc o o qua visa. o meu projecto ~ 
iF 0 :sy_$tema proposto tem· poJ' base a nume~ esta;:: l!-1· i uma. companhia de seguros 1~o$· 
t;J~çãó,o qu~ quer dizer que a. marca. forne- ponde pelos fur·tos, aqui o p1•ojecto · forneée 
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um moio do provi!. 4]1!C gnt•.1nlo o Jll'o)lrit>· 
tario contra. os furtos c l'o8gll:u•da a~~~ us in· 
tcresses das ernprezas do .~egut·u~. •[IHU111o 
estes recahirem em anima.es assignala1l1J~ d(l 
accordo com a. loi pcdiua.. 

E' claro que o animttl assignala.do, tlo 
accordo com as dispusicões rlo pt•o,jecto, n:lo 
será facilmente furtil.do, porque a IJrova Sl3 
fará immediuta. e oifi.cazmente, al~m do pro· 
cesso crime a que ficará sujeito o individuo 
quo commettet• o furto. 

Sr. Presideute, dentro muitas vantagens 
que pódo trazer a a.d.opção de uma lo.l conio 
a de que trata o projecto, dr.sLacarei a da gn.
ra.ntia da propt•ioda.de, por um meio de pl'ova 
mais immodia.to, a da determinação da ort· 
gem do anima.l.do Estado, município, campo, 
primitivo ;propriet;~.l'io, ultimo doao e co
uhecimento du adiantamento de cada zona 
criado!'a.. 

J<t nã.o fallo, Sr. Presidente, dos bons elo· 
mcntos que essa lei tmz para a orga.níza.çõ.o 
da. respectiva estatistica e nem da. ronda. que 
sem onus exagerado traria. aos corres da 
União. 

Tanto no meu como no Eatado do Rio de 
Janeiro, a eiga.nagom atravessa divm•sos 
pontos e leva para distancias remotas os 
animaes, que vae encontrado; as autoridades 
locaes por onde essa horda de bandido3 passa, 
não teem actualmente um meio para ap· 
prehender os animaes fUl•tados. 

.Ora, mo parece que o projecto consulta. 
perfeitamente o caso. 

Sr. Presidente, a medida tom sido recla
mada por varias Estados, o deputado· esta
d1J.al o Sr. Alberto Veiga e ainda ha pouco 
outro â.eputado ta.inbem estadual Sr. Theo
philo Sanio3, ambos do Estado do Rio, apre· 
sentaram projectos á_ assembléa. do Estado, 
pedindo o registro _ de todos os a.nimaes, o 
que- seria. impratica.vel. 

O projecto em debate, Sr. Presidente, trata 
da questão por uma _fc~ca completamente difc 
ferente, rogistra-~e simplesmente a.. marca, 
que tornada uma. propriedade ê tra.nsmis
sivel. pol' todas as fõrmas de direito. 

Ora, quer . isto dizer, que _a marca. adqui
rida por q ua.lquer criador, ou propriet ario 
de animal, poderâ ser utilizada para um 
como para milhares de anima.es. Com um 
pequeno numero, pois, com cem mil IDc\rca.s 
talvez, poder-se·hía. ass.ígna.larem todo o paiz 
a propriedade semovente de· que trata o pl'o· 
jecto, concorrendo ainda para a formacão da 
estatística. de milhõ~s de animaeJ, que pos· 
suimos actualmente. 

Uma vez seguido o systema, que a. meu 
ver é o que melhor gara.nte esse typo de 
propriedade, o criador ou possuidor da niar
.ca. .tem todo o interessa em assignalar a SU<I 
;vropiiedade, por ter a certeza inilludivE;~l de 

l(ll 0 0111 tOUII < ()~ l•:<t:L• lu~ <J lllO~JJlO lll'OCO~~<J Ó 
l11'tltli':t•iu. 

St•. I 'J'u~lil4•11 Ln, l't'•l•'bll ~·~r.l :ll'oc:~r o ospi· 
!'lt11. tlu 1111-(IIIH I' O l<!.t:,•. qll n Clm fu ntll!ln o 
l'OglSiorO di I 11l:tl'•lil • '0111 11 ljiiO jJtlilil i'llCilhir 
sobl'~ oatl:t an!m:lliLS.,Igu:ti LI lu, <(U:IIl. i•J o quo 
8~ d:L l~ O CLI!It.I'M'io: 11 jii'•J.!l!d\1 l'.<!l( i ~'l, :tpu• 
na.s da mothutlt7.:u;lio 1l1J Ul lt iL rnru'1!:1 rmi c11 
para o ~a.iz inteit~, •ll•tingul n iJ.,.~~J U !J()IIB~ 
qu<Lnto a. nunJct•ac;ao, que pC1do it· ao· lullullo 
por meio de cu.t•;tctcro.< iLt' ; tiJico~. 

Sr. Presidente o Cungrossv Nacional il!l 
Agricultta•a, reu~ülo nesta ea.pHal om I !}(li , 
na~ suas conclusoes 07• o 6\J", pede :t ado· 
pça.o de um sys~ema do marcas c,pat'iL quo o~ 
meus illustradr s colleg;~s vejam bom a impor
ta.ncta do assumpto, passo a. ler ao> r oteridas 
collclusões. Jm-as : 

« G7•- Lembra. o.o Goveruo a n ece.'l.Sid;de 
rla. a.dopcão do um corligo rural ; ele UEtu 
legislação especial para. tts marcas do fa.. 
bricu. e tio l'UQ~s 11 mediuas acuntchtüur;ts 
c~n.tra a falsificação dos prorlU<:tos do la.ct i
Clmos o as I'cspocnivas penalidadns. 

A Socied;Wc Nacional de Agricultura Úbrirá 
concurso p'a.ril. a adopção de um systema tio 
~na.rca.s e signaes a ser adaptado para o ro· 
gistro da propriedade snmo1·anr.e. 

« 69•- Recommenda a conveniencia do se 
faze!' a esbtistica. geral do gatlo em toda. a 
H.epublica., com força obdg;~toria:, sob ponü 
de multas, a exemplo de outros paizos, p1'o• 
mulgando-se para esse tl.m a respectiva lei, 
em f-LUe indlcarâ. os 11eriodos em que ella.
tleva ser processada » . 

'o Dr. Alfredo Maia, tambem, quando mi· 
nistl·o da. industria em sotl relatorio de 1901, 
fez senth· a nece.93idade do registro do mar
cas para aQimaes da ra.ça, int1·odu:zidos no 
territorio da H.epublic:a ; e, a.quillo, Sr. Pre~ 
sidento, que o illustra.do ministro pcdio em 
sou relatorio, :parcialmente, eu peço como 
medida gora.l pa.r<t o ptt .z intoil·o, 

Não sei em que possa a medida proposta. 
closagt'adttr a. alguns J<:.Starl os, ,'Ci otrtrctanto 
g ue o Estado do Rio, o o roeu a StJlicitam in· 
sistentemente. A• esse respeito, Sr . Presi. · 
dente, tenho roce bido Yarios officios de c a· 
ma.ras municipaes, pedindo para. pleitear a 
approvação do projecto perante 13Sta. ca .• 
mara.. · - . 

Apresentando o substitutivo ao projocoo 
procuro sa.tisfv.zer as exigencias ·c reclamos. 
dos criadol'es e proprietarios, <1. uo se voam 
dio.riamente a braços com auclaciosos gatunos 
·na defeza de sua. propriedade atacada. at~ il 
mão armada. . · .. 

St' . Presid~;~rtte, os cl'iadores e proprietn.· · 
rios do-interior,&ão os que mais soffrem com <li, •. 
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16 .APl>BNDICB 

!u.l la. do um codigo 1·ural c de uma lei, quo 
lhe~ _garanh a propriedade semovente. -
· A pequena, mn.s a·dcanbda Republica. do 
Unrguay, dosdo 10 do julho de l87õ, adootou 
o seu COdlgo 1\umJ, ccdigo q uc tem soll'rido 
por yems modificações de accorclo com as ne· 
ce~sidaucs · p:aticas c lacunas apontadas, e 
da mesma fo1•ma varias leis sobre marcas 
tt:~m sido votadas pBlo Cougr•osso dttquclla 
Republica. 

Ao n;pt'esenta.r o subsiitu~ivo que vou en
viar á. Mesa, devo declarar que a matcria é 
do gra.ndo. imi>ortaoci<~ pal'a. quo seja tratada 
com inditlorcnça,, c pat•tt olla. ch<.tma.ria. a 
atteuçi'i.o dos collegas, pedindo que a. estudem 

debaixo do ponto do vis! a c.,n.ititttciuu;d u 
pratico. 

Si <.. forma contida no projccto não 6 a q ne 
mais convém, nada impede quo seja. clla. 
emendada. 

Sr. Pt•esiuentc, 11mtt le i IJ IHl resg uat•do o 
mais possh·cl c.,sa propricda.dCl typic:~. SC!'á 
opportuna e Yirá preoncllcr uma gmnde la
cun:.t, geralmente sentida por aqu.)Jlcsquc se 
veom preJudieac.los por falta. de uma legis-
L'.Ç·ii.o a rospoito . . 

Envio á Mesa o substitutivo ao pt·ojo~lo · 
o pat•a. clle p Jço . a attcnçiio da. Camara. 
(.Mtli !o bem; muito IJem) . 

OlSCUH.SO PRONUNCIADO NA SESS.\0 DI!: ll Di-: JULH9 m: 1003 
\'i? o pog. 212 do J•rcscnlo Tl•lume 

O ..Sr. Moreira Alves diz qui) é O Sn. ELYSEu Guu.n EtUIE- Veja. V. Ex . 
. furçado a proferir algumas paja.vras sobre o que isto é nmn. simples l'Ost i tui~ã.o. E' dar o 
projecto que o Sr. Prcsidon'c acaba do sub- sett a seu dono. 
metter ti api·cciação d:t Camar(l, palavras 0 Sn. Monr::mA ALVES diz que s. Ex. 
quo va.let•ãO'. como um pt'otosto contra a não tom razão, o, para demoostral-o, bast:t 
doacã.o que nallo se faz, á mat1•iz de Nossa fazer o historifio da questão, t-.11 como consta 
Senhora do Desterro de Stmta On.tharina, de do proprio pl.recol.' da· honrada Commissão. 
terreno pertenc13nte ao pa.trimoni~ nacional, Fal-o Bm poucas palavras e para. clle pode 
o que. é, a lém do inconveniente, contrario a at>e.wão dos .sGus honrados collegas. 
ao regimcn em que vivemos, de completa Em 1761 , sob o reinado de D. Jo.":l I, .foi 

. separa~~o da. Igrej'l. e do Es tado. feita uma. doação. . . · 

Ao .corneça.r esb.s consiJera.cões, não lhe é 0 sa. GrmaaNo HAssLocnEa _ A' Compa· 
. lic it o calar a magoa. que o invade sempre nhia de Jesus . . 

. ; .. que vê o açoda.monto com que, preterindo 
· : todas as fó:•mulas, se p :·ocura nesta. Ca.ma.ra O Sn. MoREIRA AI.YES- ••• á Companh ia 
.. . satisfazer aos desejos dos representante> da de Jesus, de um terreno na. clda.rle ilo Des
.· ·Igl'.1ja ca.tholict~, por.m<tis dcsarruzoados que tCl'L'O, om Sanh CatlJ:Lrlna.. 

, "sejam. O SR. PAULA RAMos -Estou em estldo 
. 0 SR.. T!IC~IAZ CAVALCANTI-Apoiado. Tudo d3 não po:lor l;esponder a v·. E.:t. Em todo 

partt beneficiar a Igreja cathoUca e n:J.da de casJ , permitta. o mau nobro colloga · ·u :n 
{' Ont\S . . · :tp:wt~ . A exp.!Jsi'çã.o de V . l~lt. nã.o ti exacta. 

Em 1761 foi doad:t á pn.t'ochia <le Nossa Se-
. O SR. MoREIR!\ ALVES pcosu. q un os ) 'C· nhor:J. do Dl',o;tci•ro a capelliuhn. com o r espe-

. pre3entantcs da. Nação não tcem o di roi to de c Li\·o terreno, que perlenccl'a.m outl''ora. aos 
: mani festar pl'eferencias por 03ta ou aquella jasuitas . · · 

: relig ião... · 
Q SR .. . GERMANO HASSI,QCHF.R- Apoiado.' 0 Sa, M OR EI RA. ALVES confessa. que ha, 

effcc'tivamente, engano.de sua pn.r~o . O te r·· 
i; ~ O SR. MoRElRA ALVES- • . ::pois estas pre· reno em questão, que pe rtencera aos jesui

fot•oncias constituem out1•os tantas atten- tas, t'Ora. incorpol'ado ao patrtmonlo na
. tados á constituição, que todos prometteram cional. •• 

. Nispeitlr e manter; e,. nii~ exprjmin~o outra 0 Sn GEtur,\NO IfAssr.oonER>- Em virtude 
.. 'ço_isa o pt•ojecto ora. om dJseuEsao, n::w póde da confiscação rlotermiuada pelo emluenLe 

' .. c cllc ser approvado, embol'a to.nba. t~. a.pa- patr•íot.a. marqtiez de P1>mbal. 
· · ·drinhal·o a hJnrada. Commissão de Orça-
.· menta do a.nno passado, á cuja. frente se · O SR. MOR.EIRA ALVES-•.• ex-vi do acto 

.achava o Sr •. !'residente. (Apoiado!.). 'promulgado pelo Marquez de Pomb:1L, ox : 
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!I PPENDlCE 17 

puL-anrlo u; ,IC.>Uil.as !lu min 1 dn Pui'l,ll~lll e 
do~ srHL.> dornini:l;; o e:•ntls,uu•lo-lhê~ u-< hen~. 

O Srt, Gr.It~lAi"\U HA8SLUG!IE!t - .\r~liJ rl!J 
gPa.ndc pat!'ioti:mw do gmntlc mat·quez <1<1 
Pombal. 

0 Stt. i\IoRI!:Il~,\ A1.n:s- Naqtt~!la. tla.ta., 
Isto .6, com 17tH, !'ui esse mcsmoJ t3rrerw 
doa.1o á. parocltia de Nosn Senhora <.l.o 
Desterro. 

Pa.s~ara.m-sc:, o-< tempos, e, a.cllando-scr cl!c 
a.ba.ndonallo, em U:\33, por acr.o do inspector 
da. Thcsuura.ria. da l<a.zend:J. c acrpli~scencia drJ 
rospccti vo ministro, cscl'iptumtt-~:J eomo 
pot·toncr!ll t,o ao B~ta.do, 

0 SH. PAL·I,A RHros--Uma. nota. <t lll<Ll'• 
gcrn: obsorva.do o destino que llw ost,ava in· 
dic<~odo,diz a o bsllrva.çã.o do livro rlos Tombos, 
na. Tltesom'a.ría. Lle Fazenda tlc Sanh Ca
tltarimt. 

de Ul~t liLigio, :w l'udt!t' Judlcia. l'iu ~omp~tll 
tleclúll-:); 'i nfto ha. litigio, ,.;i o I.OI'I'llll O thl 
que so Lt·at:t pe1·tuncr.u scnl]H'C :í. m:ttl'ir. de 
Nosstt Sunhor:t do flmtm•J•o 1h Santa Catha.
rin:t, lln'.ã.o é ínutil o proh:Lo; si, [Jor{·m. 
como so Ih~ ! afi~ura, l,t'<L!.a·iC tlo du:w a. uma 
igreja uma pPopl'iodo.do pertc 11~cnto u.u 
Esta.Llo . . , 

0 i:>R. G!>l\Ho\.NiJ HASSLOCUE!t - Par:t 
fa1.er um jar\Hmzinlw para. o vig.u•io. (niso. ) 
Que ka.ktlhe como os outros. 

O SR. 1\IoREmA ALvJ-;S l'Cp~to rtuu 
nosto caso o projccto é, além du incunvc· 
nicute, inconstitucion:Ll u vura timt• t.oda.s a~ 
dnvid:ts ~obro quo a. mp:ll'<~<:ão rl:L lgrej:t " 
J.o Estado, a. gr•a.ndc coJHtuistt l' ll)Hl blicana, 
só existG no papel. 

O Stt. 'l'uuMAZ C,\V,\T,CA:->TI- Apoütuo. 

U~I Sn. IJ~;PuT.\ JHJ-Istu uã.u 1ulll a o ca~o.-• 
O ::i1.t. Mo1t1-attA ;\J,VIl:~ tlit> 'lHe, sej<L cu1no (li" o11lro.< <~partiS,<,) 

l'or, :; YOl'tlarlo t\ qm1 eontt•a. u acto tlo Go- , i\ , , , . .• - . _ 
vorno nenhuma t'eJhmat}i.o tlppat•aceu, até I .~ St~. : l~t,Elh.\. .-:~·,;.~~~ n.ao Lo.m _o t .. n 
que, na sossão do anno p:1ssado, foi pt'csonte tutt~ da a.t~e<tr. & 1 dJ,Hlo ca.r.Ju!Jca. .• mas 
á Ca.mara um requerimento do vigario \le ~i~sa_qtto a. ~~~t,\, corno a. qua.lqu~!" ~utra, 
Floria.nopolís, all~gando ser aqu(JllO acto con- .Pode_ o ,J,stado.?sta.r a f..'tzor favorc.s~- . 
tra.rio aos direitos da. •ua p:tt'ochin. St osttveun?s dtsp.J_atos a faze: _do, ,oes 
. ' ' ' · de torms publicas, s1 rs&o nos é lHato, me-

O SR. FRANcisco VErGA-A incorporação lbor seria. dividil-as com conci<ladãos nossos, 
ficr;Ju dep~udeute de autol'ização da Assem· p11es de familias, pobres e honmdos, que as 
bléa Geral, que, aliás, nunc<.t a deu. l'oi$sern cultiv<tr o dellas tirar o 'necessario 

G H , . . para viver honestamente o sustema.r a sua 
, ~ Sll. · , EL~M_At:fO • ASljLO.Cil•·.&-Mas, o meiO prole (''paiados); mas, si a.lguom so lembms

l e,ular é~ r~rv~ndwaça.~.· _Por. que se ha de se de apresentar um projecto nestiJ sentitlo, 
estabeleco1 a..,o1a. oste ptLVllegw 1 que grita. se levantaria. ! Tratando-se, p o-

0 SR.. MoREIRA ALVES pensa que nfu> rém, de um favor á. religião Clttholica., t udo 
IJrocede u. o~jecç,ã.o do nobre reprcscnta.utc são facilidades !. , . 
de Minas . Sujeito ou n~o <~ apreciação da. 0 SR. Er,YsllU GurLHERMli _ E' a. religiio 
.Assembléa G~'n·al , o fac~ 1ncontcstavel é que da. ma.ioria. dos brazileiros. 
o acto da rncorpOl'açao do ter-reno em 
questão aos bens do Estado prr;Jduziu todos os O Sn. THOMAZ CAVALCANTI -!~to é Ye
~eus etfeitos ; e, assim sendo, pergunta. o lho, o hoje estlt provado que nã.o é verdade. 
orador, que significa agora. umn. resolução (Trocam-se muitos outYos apartes. O Sr. 
do· Poder Legislativo, fazendo-o reverter Pre:;idente r ectama altençCto ./ 
áquella matriz~ . . O Sa. MoREIRA ALVES pedo a tolerancia 

O Sa. FRANCisco VErGA - Sigmfica. o dDs seus honrados colleiYas SS EE:t levam -
l'espcito aos direitos adquiridos. m.u;t0 longe o seu r~rvgl' ~·eligioso . ' Não se 

O SR. MoREIRA Ar.vES diz que, si ha. nesta trata de saber si a. t•eligião catholica. é a. da 
questão quom tenha direitos adquit•idos, é o maior.ia. dos hL•a.zilairos, nem si é vm·da.deira. 
Estado,que do terreno se acha de posse deodo ou falsa. A que;;tãD .é saber si a t>sta., ou a 
1833 (apoiados). Si porventura o parocho de outra qua.lqtrer, podem ser feitos favores da 
FlorianopoHs suppõe toro direito de re.invin- ordem do do quo or·a. nos occupa!IloS, uma , 
dica.l-o, quo recorra aos tl'ibuna.es.(Apaíctdos.) vez que o pa.iz nenhuma. religião tem. O 

Questões de semelhante natureza não orador pens:t que não, e embor11 est eja car·to 
poclem ser liquidadas perante o Potlor Legis- de quo pot•do o seu tempo ... 
lati v o, sem se desvir tttar :1 sua missã.o. 0 SR. GER)lANO HA~SLOClll>R-Nli.o apDia· 

O Sa. GERMANO -HAssr.ocmm. -.Apoia1o ; do. Por que~ 
isto ê uma questão de direi'to commum. O SJ:. M oltl,IRA' ALVES-••• d iz que conhccu 

O SR. MoallmA ALVES peo.g:.l. qun do ~t gente com qnfl Iid:t (' ·i.<o) o por i~to nã.o 
exposto torna-se evidente' que, tratando-se tem duvidas sobro a sorte do projecto. l:li 

Vol. IH 0 
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cl!c traduz em fl\Cto o pedido d:J um r·opro
sentanto da t•clioillo da tltlliOJ·ia dos lli'a::rilcí
~·os e diz-8c interessar ao cuHo c:ií.ltolico, 
combatel-o ó p3l'dcr temp(), · 

UM Sa.. n~~PUTADO- Para honra nossa. 

Oppondo-so a ooncossõosdcsta Ol'dem, ost.'l, 
caoçado do dcclilrar que nã.o tmn intuitos 
anti-catholicos. Fosso para qualq_uor cun· 
gregação de qualquer outra mligiâo, o iden· 
tico seria o seu procedimento. O que o ora
dor <loSI3ja ê ver respeitada a disposição con· 

O _SR. MoREIRA ALVES não sabe si é pa1>a. stitucionat, que prohibo sej;1 sulJsidia.do qm1l· 
hanl'a. nossa; Q que S11bc é que é para. dos- quer culto religioso. 
graça. do paiz ( n:uitos apoiados e 1~1í0 f!-JlOia- O Su,, THOMAZ CAVAJ.CANTr-Muito bem! 
dos ; apa1·tes), po1e que somos os pr1mmro~ a. _O SR. ELYSEU GurumRME dá um aparto. 
dar o mai~ frisante exemplo do desrespeito o Sn. MoaElRA ALVES observa ao seu 
ás disposiçõas constituóionacs. (TNcam-se illustrecollega. que está respondendo a o hon
apartes.) d d ·t ra.do representante da Bahia. Si porven tura 

Ningucrn mais 0 que 0 ora or rospel a se apartou do objecto em discussão, culpa. 
todas as crenças· Quem c1uizer ser ca.\holico, l]le não cabe. Djsse ainda o nobrJ Daputatlo 
ouvir missa, confessar·se, que 0 faça; m~ts pela Bahi~ quo e:•a representante de umil. 
deixem aos outros o direito elo não crer e 
não queiram dar á sua reliaião priviloaios naçlio c~tholica ~ mais do coração do ;poyo. 
que lhe não competom. (Apotados ) " .: Q_!le naçao catholra.a é esta~ A brazlletra, 

· nao, :porque, respeitando, embora., as crenças 
O Sa, MANOEL FuLGENOio- Consillora.v-o. .de todos os que a compoom, nonhuma reli· 

f. Ex. muito bom cat.bolíco. (Riso.) - glão tem. O ora.dor não sabe bem o que quer 
O SR, Mol\EIRA ALVES- Eu f l Deus m~ dizer a pbrase ser represenlante do col·a~!<i'o 

u~re e gual·de, ( llilm·idade.) do povo. Quo será isto 1 
0 Sa, TOSTA-O atheismo moderno é uma 0 SR. 'fllo:MAZ CAVALCA~TI -A u.nal'Chia. 

religião, v. Ex. (di,·iginào-aeao ol·ado,·) pro- Ci SR. PAssos MIRANDA- Elle .quiz dizer 
ponha uma subvenção para o atheismo e nós com isto qrm o catholiclsmo é a religião da. 
a votaremos. quasi totalidade dos habitantes do .Bra.zil. 

0. SR. THOMAZ CAVALCANTI - Nós não a. 0 SR. TI!O~IAZ CAVALCA.:-!TI- MaS essa 
queremos. Os nobres Deputados não corre- não é a verdade. (Apoiados c não apomrlos.) 
spo!ldem ao· mandato que receberam, O SR. MoREIRA ALVEs diz qu,e já tarda.va. 

o aparte do nobre Deputado, p :>rque, sempre 
O Sa. TosTA- Correspondomos plena· que nesta Casa, como em qualquer aSS:em

mente : somos representantes de uma nação .hléa. ou mesmo em discussões pela. imprensa, 
<:Mholica. (Apoíado8 e nao apoiados. 11ravam- se procura reclamat•coniraos dil'eitos de éi
~e violentos apartes en!r>: O$ Srs • Germano dade. de que o ca tholiclsmo contin úa a goz.ar 
Hassloche'Y', Thoma.:: Ca1lalcant.i, :l.'osta, Bel'· oeste :paiz, · ombqra nã,o soja mais uma. reli, 

_ narào Campos e outros Srs. Deputados·) güio uillcia.l, veni â baila esst~ arg-umento do 
o ·s:a. P:a.ESlDENTE (depo.is de tocar os tym- a elle pertencer a. quast totalidade dos. bra· 

,_. __ panos ·e i-eC-larna·r attonçaO)-Peço ao . nóbre zileiros.- · 
~~-.- .::Peputa~o que interrompa ·o seu discurso, o sn: TnoMAZ CAVALCANTI·- Tambem- é 

visto ha.ver numero para se proceder ã vo- 0_ uni.co argumento que elles toem. 
·· ·taç;to da.s matarias encerradas. 

· · · 0 SR. GERMANO HASS LOCHEB. ...:...- Não SÓ dos 
· O S!t. MoREIRA ALvEs-Sim, senhor. brazileiro::; como do::; ·impor~ados; Cí con· 

· 9 $a·. 1\fo~eia~a .A.lvea (continu 
'a!)c/()) antes de proseguir nas considerações. 
'que h~via encetado, pede permissão pa.1•a, 
resp.onder n, dous a.par:tes com que o honrou 

.)Q nol;lr'ª representante <la. Bahia, seu. ami· 
,~ -- g(l e çom:panheiro de longos annos, CUJO for
. ;. vor ·religioso conhece e respeita.-
_,. "' 8. E~., affirma.ndo que o ·a.theisll!-o é uma 

: :l'~llgião,.convidou o_ otador ?- _pr(.)por uma 
subvenção em favor dessa. reltg1ao, hypothe
cando a semelhante proposta o seu voto ,e o 
itoii seus- amigos. Esse conchavo pOde ser 
muito cathoHco (riso) ; mas o orador não o 
ac~itaria., Si fosse, COjllO pensa. O nobre 
Pep,u~~<l~, o representante, ne:sta C<\sa , d<>;-
atlle~ll,lo. · · 

vento deS. Bento está. çbeio delles. 
O SR. MOR.ElRA ALv"ES· pensa, porém, que 

esse argumento nenhum valor tem .. Desde 
que não ha religião de Esta.do, os cra11tes 
que se cotizem par.~ sustentar o seu culto ; 
mas não é isto o que pretendem os catho· . 
licos. Querem que o Estado, tortura,ndo ·a 
consoiencia dos que nO:o seguem os p•·eceití.Js 
de sua seita, coJJ,tinuo · a · estipendiar· o seu 
culto, 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI - Fàçam ca
tholicismo 

1 
á SUl\ custa e não á. custa. do 

Estado~_ 

O Sn. MoRTHRA ALyEs diz que a religião 
é um acto de conscienci .. ; ca.d~ um ten4a a. 
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que l11o convier, a.dore o sm1 Deus como 
melhor cntemler; mas. como roproscn ·.antes 
d'~ Naçào,niw somos, não podomog ser ct~t,!!O· 
lico.; ( apoiados e wio oJ,oiados ), nem t.c1· 
ouLra <IUnicptor ro!igiiío. 

0 S~. PMS:.IS DE MIRAi'iD.~ --Não tem V. Ex., 
mas t•Jnllo ou. 

O SR. GERMANo lü>SLOCIIER- Eu gou 
mahomctano. (!liso,) 

O Sn. ~!OlttmtA A~ovzs pc[]sa que o nobro 
Depub<lo pslo Pa1·d. niio tem raúio. Nin~uom 
ll ·ga. a S. J~x. o direito do, como particulu.t•, 
cu1nprir todo~ os do~'o:·es que :L sua. rcligifio 
impõe ; o quo se ll1e noga., em f•1cc uu. Con· 
stitUÍ\'ão, é u direitv de, nu cara.ctet• de 
Dr.putad,l, votat· leis que redundem em fa.vo1· 
dElssa roligião, quo a. tornem pdvilc.dath. 

19 

nem tlc ~uas P<tlavras se pô.lo infcr·iJ' some
lh~ntc cuusa. 

O or•a,lur reconhece quo tem abusado cirJ, 
bcncvolcncia d•Js sous dignos collogl\S (nr!o 
apoio.dtJs); ma~ bon1 voem SS. EKc C!Llc foi. 
a isto at'r<\St~Ldü pelos aparces, 

Vae, port~\n~o. conclttie, mesmo porque lho 
parece e;taJ• sullicien t~m1onte domonstrt1da. a 
inconvoniench do projccto. 

O Sll.. fíLYSEU Gun,HERMI!: - Quo é a.t~ 
muito lnoffen:;ivo. (/{a Ol<lros úpa,.!es . ) 

O S~t. MommtA. ALVES n iio sabe sió inof
fensivo, nnm tiío pouco si o Estado pre
cisa ou não tl[)s;o pedaço do terra, quo w 
quer dar á m:ttriz de Florhnopolis ..• 

0 Sit. ELYSEL' GL'IL!IlmME-Náo so tlá., ro· 
stitLL\J·SO. 

0 SR. MOHEIR,\ ALYES O que Sitbc é quo a 
Camara não tom o uit·cit;:> uc razol·o. ··• 

Diz o nul.u•o Do[Jut~Ldo •.rue 80 tl't\t.a. :Lpcuas o Sn. PASdOS ])E MJR,\NDA -Nilo ú tttl; do IIITI\ l'O~tituiçâo. CarllCC do runil arnento 
devemos dt\1' a ca.lla uro o qu!l ú ôDU. a aOit'm:.Ltiva do s. !!:L e 6 tU.cil domons

Uu SR. DEPUTAD)-1\:!osmo poc·quc o posi· 
tivismo 6 a l'oligiãt) do poyo. 

O Sn. BRIG!O l•'tLH0-0 positivismo é uma 
religião mttis modesta. ; contenta-se com <~~ 
COl'es varJe o I.Jranca i não procura viver 
ont1·e él.lfa.ia.s e riquezas. 

O Sa. MoltlU!lA. ALvi!:S não m•ê que o 
positivi3LUO s·~ja., como quee o nobre Uop11· 
tado, a. religião do povo brazileiro ; mas já 
disso quo is~o não vem a.o ca.so. 

Nenhum· culto, seji1 ello qual for , pódo Slll' 
favorecido pelos poderes publicas : devem 
se1• colloca.;lus todos om identidade do con· 
diçõcs, ser igualmente garantidos, rn:1s mu.o
tcnlio-se <1 custa dos seus fieis. 

UM Sa; DEPUTADO- Apoh\do. Ninguem 
prohibe que os bro.1.zileiros ma.ndem esmola.~ 
paru. o Papa. 

O SR. HAss~oocrrER - Que morl'o dcixantlo 
20 m Hhões p:wa. o~ so lwinlws. 

0 Sa . lNDTO DO IJRAZIL- Isto nlio tí Vor· 
da.•lo. · 

tl'lll·o. O torrono om questão foi duu.do aos 
josult;Is'; 

O SR. Jo.:r,nt·:u Gun.tmn.~m-Não apola.do i 
f1Ji doado á igreja matriz. 

O Sn..Mont-:tn.A. AT.vEs podo iic!ln~~aa.o nobro 
Oopui<IUO, aitHla. uma voz, pa.t·a. ariirmal" quo 
S. E:t. não tom l'n.ziio. O terreno foi primi
ti ve.monto dou.do a.os josuHa.s ; mas, ounfis
ca.du~ os b1:ms a es~os porton()(Jil tcs pulo a.cto 
immorredoui'o do Mn.rquez do Pombal (apDia· 
dos, ta<To apoiados o apa,·tc.,), foi o mesmo 
tet'r!lno doado ú. igt•aja. de Nossa. Senhora. do 
DcsLorro d~ Santa Catl1:trin~~o. Ahi existia. 
onti'i.o uma. casa. quo servi:t do rosidoncia ao 
vig,1rio ; mas, p:J.ssa.dos tempos, ca.~a o ter· 
reuu furam ab•1mlona.do· por · completo, até 
quo, om 1833, por u.cto do governo, co ntrn.o 
qual nenhuma reclam11ção se lovantou, fo i o 
torrono incoJ•pora.do :to patrimonio nacionul, 
po1·q uo a. casa j<i havia tlesaba.do. . . . _ 
. Nlío se trata, portanto, de uma resttttuçao, 

mas de uma perfeita. doação (apoiados, naa 
O SR. P.A.ssos 'MIRANDA - Elle já tin\la apoiado; e apartes), e não será com o seu 

essa fortuna qur.ndo assumiu a chefia da voto quo ella. so realizará. 
Igreja. · 

0 Srt . THOMA Z CAVALC.\N'l'I-V. Ex. tem 
.0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Nã:o !11, na companhe iro. 

Ha!ia. quem tenha es;a fortuna. (Hc~ outros 0 SR. GERMANO HASSLOCHER E OUTROS SRS. 
a.pa;-tes.) . . DEPUTADOS.:_ApoiadoS. ' 

0 Sa. MORIHRA ALVEl- Não ontr.l llOsta 0 S!t. ELYSEU 0UILIIERUE-Si quizerem 
(J.Uostio, sobretudo no momento actuai, em ne"'at• 0 dixoeito. 
que o PapJ., a quem respert!L pelos seus altos " . . 
do tesde espírito , es1:l. a. expirar. . . O .sa. BRICIO FILW~-Sr so ~ra~~ de urri , · 

O SR. GER~IA~o HASSLÓCilER ·- Mas ou dtrmto, pa~·a o.uc o Pl'0J0~to? 
não o insultei. Constatei um facto . (!la muttos otttl·os apm tes.) . . 

o SR. · 1\loR..mru ALVES não disse que o· O SR. MoREIR,\ ALVES, r espondo_D.do aos_, 
nobre Dcpvtado houves:;e in~u lé o:tdo o Papa, apartes com que o honra.m os sous rllustros ' 
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eollegas, diz que, votando contra o projecto, 
nã.o faz olfensa ao direito de ninguem,porquo 
sr a matriz de Florianopolis tem direito a 
reha.\·er o terreno question:u:lo, e so lhe 
a.figu1•a quo não tem, t.teve re!]m·rer, corno já 
disse, ao Poder Jt1diciario ( up-xrtes dQs s,·s. 
Passos de Mi,·anda e o!tlros ), unieo compe
tente pa.1·a dccidil• do ploito. 

O or<Ldo1· ostá tão con\·endtlo de (fuO assim 
é, <fUD julg<J. deveriam o> propr•ios cntllolico> 
tor esct•upulos em accoit-a.r este projedo. 

O -SR. BRrcro Frr.no-Eu sou cat"holico e 
-voto. contra. 

O SR.MOREntA. ArNES diz quo fa.z mnito bem 
o seu illustre amigo c assim de1·eriam p;·oce· 
dor todos, porque, a. pretexto do obedienda. a 
ct•enças religiosas, llOr mais res1mitavci.~ c 
sinoeras quo pussam olla.g Sol', não nos é 
dado dcsfalc:u· o p a.trimoniu na.cionaJ,r,.zendo 
pl'Csentes :i sua custa, como quer o projecto. 
(Apoiados e tu7o apoiados.) 

Conclnipdo, diz o ora.tlor que, s:~jam qua.cs 
ftH·cm os nossos scntimcmos o o.ts no&>as 
ceen~\as, devem sct• ella~ sDp it,a.das, rtna.nrlo 
~o trata da. dofllsn. dos sagt•arlos intorc~scs d;\ 
Patria, qne devemos zelal' acima !lo tndo. 
(Mnito bem; 11!/liln bmn.) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE ll DE JULHO Dl~ 1003 
J • Vide pag. 213 do" p••cxon~o I'Oiumo 

O Sr, Elyl!eu Guilherme -
Sr. Presidente, tão completos, tão caba.cs 
toPam os a.1•gumentos deduzidos.pelo illustre 
relator da Commissão que elaborou este pro
jecto,. que me seria dispensavol vir em hora 
tão tardia. tomar o precio~o tempr1 aos metlS 
distinctos collegas, si, como a Casa e V. Ex. 
aoaba.ram de ver, o illuatre ora.dor quo me 
p<•ecedeu, Deputado paio RiJ Grande, não 
tiv"lsse deslocado o ejxo da quostã.o, embora. 
sem exhibir um só argumento que possa 
:preva!eaer ..• 

Vozl!is'-'Oh! 

., 

uma. grave onrormidade, que li>nga.monto mo 
pl:'ostrvu c a.kt.tBu, eu lucto com a cir•cum
sta.ncia da sor a primeira v.:z quo ouso 
tomar a pa.hvra. nesta. Casa deanto do tantas 
illustra.cõos, de ot•adot•cs consummildos, aH"oi
tos a todos os segredos da t ribuna, vord11.deirvs 
lumina.ros d:t oratoria. om nosso pa.lz. 

Senhores, foi por um a.cto de 1833, quo a. 
propl'ledade desa_e ieneno foi perLu r hada ; 
uma. ordem <l() Thesouro Na.()ional detllr"" 
minou que o mesmo terreno fosse ins()rip to 
()Orno proprio nacional, porém que fo::Be 
ob5ervado o mesmo destino a. que estava 
a.pplica.do, emqua.nto a Asgembba Geral não 
deliberasse a respeito . 

O SR. Er.YsEu GU!!.llBRME - ••• contra il-8 Parece, senilorc.~. que cs ~:1 or,le:n do T lt~ · 
razões constantes <lo pa.reccP. souro p:l.Pa a i osc!'ipçiio mt incÕPpol'a.r,:ãl1 

. . Sr. Presidente, ka.ta.-so simplesmente de dn'l.Sa propriedade aos bens naoiona.os ú pol' 
·uma rostituicão, trata-se do. fazm• reverter si mesma o maü poderoso argumcntiJ em 

a. seu legitimo dono o- bom quJ lhe per- prJl da c:tusa. que defendemos .. 
ience. . Sr. P1·csident3, os nobres D :put:J.dos, impu-· 

o·terreno ora reclamado pelo vigario da gna.dores do projecto, como arg umento c ·~pi 
pa.rochia.· de Floriano poli:! pertsncc a. esta tal. declaram que o viga.t•io deve procura. r ·· 
parpchia. desde_ tampos immemoriaes. Nelle defender o seu direito perant-~ os tribunaos, 
tiVEiram · os pad~es d!l. Compan-hia. do Jo3us porque esta é uma. que;tão eontenciosn.. 
uma. ea.polla e hospício, e pela expulsão · Senhores , ·o contencioso só se póie da.r 
destes padres dos domínios de Portugal, fez quanto ha-Iitigio, qua.nd.o b:J; umo. parte em 
o rei D. ,José I mJrcê desstl terreno o do contestação ~om outra, 
editicio então existente no mesmo á. parochia Aq t1l não se dá. litigio, ao contrario, o pro·· 
de Nosila Senhora do Desterro. ~ prio Governo reconheceu qnc a p ropriedade 
•· Perante o funcciona1·io competente, repre· pel'tcnaia. á igreja. e que ella devia ·SOl' man· 

sentante da Fo.zcnda. Real, posso foi dada á tida no uso e goso em que se al'hava, em· 
donu.taria nà. pessoa, do seu viga.l'io, quo alU ·quanto o Podnr Legislativo não dete!•mi
:passou a residir, como posteriormente os na.sse o contra1•io . (rtpm·tes.) 

· seus successores . E' incontestavel aproprie· Vê-se, Sr. Presidonte,que não ha. contenda, 
dade . · que o Govet•no não disputa ú. pa.rochi\1> o ter· 

Sr. Presidente, por um acto- desculpem reno, o que, si o inco1'porou aol p:oprios na- ·· 
os meu~ collega.s o desa.linho com que E>stou ciona.e~. respeitando o fim a qno est:~va. ap
t'allando - a.J,Jm de sahir hn. poucos dias ctn plica11o o eommet.t!lndo :' solução 1\0 P orlnr 
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Lcgisl:lt ivo, foi, ao fJ \10 parccr', po1• rl<3sco
nhccor ua occ;tsi:"LO ou ignor<ll' o nct•i do 
do~1.ç:io fe ito pelo rei O. José . Toúu. a !plC· 
stao ec3~a do11.oto desse ac ~o . Pol'l;J.nlo, o i l
lustro Dcpni;tdo pelo ltio GJ•an,l:: n :"io t<JIH 
r <zõ.o, c o seu esJlil'ii.IJ rle seita, sc1t od io 
con~tanto contra n, igreja n:"io) tem de (luc 
mclmdrar·s[J. 

O Sa. Ttro~r Az CAvAT.CANn-Então é por
quo ll catholico '{ 
. O 5;R. Er.Ysr.t: 11tnr.ur.: rt~n:-,Scmprc qno se 

tt·~tn. aqni de assumpt,o rtolc, tlo long~ o•1 ac
cidentalmontc, se poss:1 l'cla,cionar colll o t.::l.· 
tholicismo, VV. EK'I:. tecm, pormit.t·tm tJII tJ 
o <liga, o vcso <lo lovanbtr to.ul:1s :w; ~n:ts <ll'
mo.s ele c~>mbato. <lo !:l.pi'Ovci tat• totlo:-: os s:>11s 
clcmontos o la ac«;>iio contJ•a !:1. J'CI i!-(i:.Lo riP 
nos.~.JS antcplSsadus. 

0 Stt . THO~!AZ CAV:I.T.CANTt-Nllo :\l)oi:tdo. 
Eu mo opponho aprm;Js a prctcnr;õcs que viiu 
con i,ra. a Constituição, 

O Stt •. Jo:r.YSEt.: Gmr,IIEJU! E - !!;' assim que 
vimos a di~cu.isiio desyia.da do seu pvnto ca.· 
pita! p nra. dis::utir-se o cu.thoHci.;mo o suas 
rolaçõos com o E.~tado, como si tal esti· 
vesse em cau~a. gu pode:-ia dize1• flU ll isto 
P''-'Va que os nohre.'l Deputados S) anham 
baldas de a.rgamentos para. s~ oppo;•em ao 
projecto. 

0 Sn.. Bntcro FILHO - V. gx, já. se C~· 
quqceu do discurso do Sr, Germ:tno Hasslo. 
chel' ~ Elle encarou a questão sob o ponto de 
vista j ui'idico . Ningucm levou a qu~stão 
pa.!'a o lado do cttltolicismo. 

0 SR. ELYSim GmLimttMB- Eu me t•<Jtarla 
aos npart03 com os qua.o.l os nohrcs Dopu
t 1t1os manifestar,\m o sou cspil'ito il'roli· 
gioso, (jUel'eJl(lo enxarga.r no pt~iccto nma. 
c:onces:>ão, um favor a.o cnlto ca.tliolictl. 

l?oí e8~e fa lso supposto , CSS3. prevonç.ão do 
nob1•e Dapnta.do, que deixou a t1•ibun~. que 
levou S. Ex. a affirma.t· que o projecto cn· 
volvo quo~tão contenciosa, pertencendo por 
isso á. esphera. judlciari:.t. 

Já. demonstrei quo o contencioso se Wl 
quando Elxi~te litígio, e que litígio não existe 
de.W.o que o Governo foi o primeiro n r eco
nhe.cer quo o torreno devia ficar garantido 
ao proprietario, ser vindo ao mesmo fim a 
quo Côl':l. destinado, até que o Cot•po Legisla: 
t ivo rcsolve~•a. 

E porque o Corpo Legislativo devi:~. resol· 
vel' a rospoito? Porqu~ ser:n tluvida se dos .. 
conhocla. no momento o ac!.o de do:tçíío pr,~ · 
t!c~do paio sobllrano, e suppunha·se a pusso 
irregular, pelo que, attento o fim a. que 
estava dest.lnado o terreno, se 111aminha 
nelle o posseiro ate! deliberação do Poder 
LBgislativo, qne podíil. cn,ão fazOI' :t con· 
co.~s:io. 

21 

I~S>C t e!'l'CllO, roi, pois, insct'ipto, incorpo
ra.<lo .~ttú c~nrtitioilc : não é ;\ incorporação 
um acto :tcab 1d•1. 

O S IL lllmN .UW•I DE CAMPo~ -O P uo.lrl >' 
.Judiciul'io púde <lnn nllar osso aciiJ <!;1 incor· 
porat;ão ao pntrimonio ll'l.ctona.l. 

0 Sn.. l~!.YSEU GUIL!H~R.~!I·:- 0 Poder Le· 
gis lat ivo ú o cJmpetentc par:~. declarar qnaeg 
SÕ.O US l;Qn~ ll(tCiuD:ICS, 

0 Sn. llF.rt:-;.uw o nE CAMPOfl - Esga ter· 
rnno o Püder · ~ : xceut i ~·o nã.o ···eeonlteceu como 
pnrtcncondo <i Naçio ; doixou a. quest:'io 
.~tlspcusrt n.té qnc :t As;;pmlJil!;L Lo;!i>l:ttiva. 
rcsoll·o~e a ·r nspeitJ . Qnan to :i. doa.t1ã.o, po
r t'm, todos reconhecem qnc houve por meio 
1lc cat•f.a r <"·gia. Portan ~o. t' o Porlol' .J udicia· 
•·io t[HC c..lovc thzc t• a I·estituição do trwrono. 

O Sn.. ELrseu Gmi.JJERME- Os noiH·.ts Do
put:tdos não po1lCm ucix3.1' de l'OConhcccr O 
direito da. parochiil. tio Floria.nopolis. potque ' 
cuo·tí evidente c incontesta.ml, c.-;sc dü•oito 
estü completa.monto definido no pa"OCCt' tia. 
Com missão ; m~ts estão a t\1zer UIUa. quo
st.'\o de J'Or·ma., de compctcncias . 

J;j, <lisse p. V. Ex. 'JUC, em se tratando do 
uma di~el'imina.~:ão de bens na.ciona.es, só ao 
Poder Legislil.tl\·o cabe resolver a rcspoito. 

O Sa. F. Tor.ENTrNo~Apoittdo; ê o unico pc
dor competunte . 

0 SR. BERNARDO DE CAMPCS-PCÇO li. pa• 
lavra . 

0 SR . ELYSETI GUILHER~[E-SL',Pl'e~idonte, . 
a. q11c~tão foi tão perfeitamente olllcidada. 
pelo illustl'o.do relator da Commiss.'ío quo 
pensei niio pndc.~sc wah pai rat· 1ln\'irla~ n1• 
o.spi rit.o d:t, Cam:,rn.. 

O Srt . BIUCI.O f'u.no-Foí m ()lhOI' elucÍ!I:\ola. 
pelo orrulol' qno precetlcJU a. V. Ex. 

0 SR. ELYS~U G IIIL!It;:JHIE-0 illustl•e ora
dor, Depu ~a.do pelo Rio Grande do Sul 
pa.t•tiu de uma. prJmissa. falsa, consideran
do como contenciosa. a ma.tcr ;a. 

Assim, compioehenl e o nobre Deputado PQl' 
PCI'Oa.mbnco,que me honra. com o seu-a.p.lr
,o, quo, não se -tr.\t"ndo dlito, a questão não· 
podia. ter ftcu.do olueidada. devichmon to IJOr 
S. gx. 

O Sa. Rtucw FrLno-Trata-so de alguma 
c:msa. m:1.i~ : do uma doa.çTo. 

O Sil . EJ.nEu Gmr.nCRME-Trah-so de 
uroa. r.ostié:Jiç.ã.o, como ou j:\ disso quando 
Ol'ava o illu9trJ compa.nlwiro de reproson· 
ta.cão rio nobre Dcputldo; trJ.ta-sa do disc~i· 
mina.r d!} pa.trimonio nal'ional o quo l11e .na.o 
port~nce, cabondo :w CongrG~-~-J p.·onuom:w· 
sn a rospnito, 
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A.PPENDICE 

. 0 SR. BIUCIO FILJT{)- Pons:~i que V. Ex. 
·ia dh:er- cabendo ao Poder Judicia1·io e , •. 
Ma,s V. Ex, affirmou quo i.>to compete oxclli· 
slvamente no PúdCr Louüla.tivo. de m"do 
que não sei para que foi estabelecido o Poder 

·. J udiciario nesie paiz ! 
O Sa. ELYSEU Gt:IL!IERM:E- Estamos reo.l

illcnte muito a.deantaclos ••. 
. o~ nossos antepassados eram verda.)eii'OS 

· ignorante~; os homens de l~stado, que cilca.
minharam os primeiros passo~ destA nação, 
oram uns pygmew ! . . . . · 

Entrotant!}, nós ouvimos dize!' a.o iltustr.lr
do r .ll!ltur, honrado ropr~senta.nto do Est<tdo 
de Minas, que o Minist1•o quo em 18:13 t r .1tou 
do assumpto que nos occupa., o commetteu n.o 
Poder Legislativo a. sua decisão, el'a um dos 
luminares •la sci.oncia jurídica, neste Pl\.t'Z, 
e~·~.a o Sr. Visconde de Sà.pucahy. 

' O SR. MoREIRA. ALvEs-V. Ex. comp;-e:: 
hcnda quo, da 1833 p~ra cá; tem(S andado 
muiLO. . · · 

0 SR. THOMAZ CAVALCAi'iTI- Alélll da 
6poca, devemos atteudet• ao rcgimcn. 

legislativa ; a illust rê Commiss:io, quo sa 
compõe de juristas do rncritci, como os Sr>l. 
Francisco Veiga, Nilo Po~:mha, Victo1·iao 
Monteü•o e outros, não falln.ndo no illustre 
norntl de V. Ex_ (diriginrlo-s~< ao St·. P1·esi
den1o) P1•csidonte da mesma, se;ruiu o mes
mo caminho, cJucluindu o sou parecer pelo 
projocto em discussão. 

0 SR. MoREin.~ ALVES-N:'ío úo Poler ·Le· 
gislati vo o competente. (1'rocam-se nmitos 
outros apm·tes . Soam os tympa11os.) 

0 SR. ELYSEU Gurr,llllJUm-Poi,;, senhOl'CS , 
quando a Camara cuncedo aqui pen;õ.JS e 
vota leis de intere&;o particular, loglsh Olt 
não legisla ~ 

O Sa. Bn.ic10 FILno-Far.omos graça, fa.,·or, 
e V . E.x. não co li oca a questii.o neste t er1-ono. 
(Trocam-se rodos apartes.) 

0 SR. EI.YSEU GUILUERME-Senllores, dtWO 
declJN~t· que sou desconhecido no~ta. Casa 
(na:o apoiados), quo não suu urn jurista. o por 
isso louyo-mo no parecer dos oompetent:•s. 

O sa. Bntcw FrLUo-v. Ex. está revelando 
muita habiiidado om t Jrreno escabroso como 

.este. · 
O Sa. ELYSF:u Ouu.HERME- O regtmon sob 

que ora vivemos não al terou a cvmpaten
cià. dos po<leres, a sua natureza. ó a me:.inà; 
nesta parte; a constituição repuhlicana, . em O. SR. Er.YsEu GuiLHERME -Não . apoiado, 

1 d · l · · m·1s o que é certo é que os illustres coUcgas 
causa a gun:ia., separou-se os prmc PIOS Já. roco.nh. oc.cm a proceden. cio., a J·ustica. do pro-
ad;ptados na Constituiçãr. moMrchica. . 

. 
UMA.voz-Ná opiniã() de v. Elt, jecto, e não puderam aind<t oppm·-lbe argu-

mentos que o peejudiquem. Por um lado, 
08R. ELYSEU GUIL!JERm:- · Na opinião ·de o nob1•e Deputado por Pernamhuao fez S~U 

todoil. . · · . aav:l.llo de ba.ta.lha da questão religios~ •• • 
Vou cogeluir, 8~·· Pro_êtdonto, estas. rapi· o SR. MoREIRA ALvF.s-Niio apoiado. 

das e. pai lidas consld':t!lçoos que fu~ obriga~o 1 0 SR Er YSEU Gu nERME- 0 ~or out ro 
a fazer, embora. aba.ttdo por meus 1ncom~o- . . · ' . · n, . · · · • 
dos .p~la. am;ench dos meus illustro' colle!!as o 11lustr~ Dep).ltado _pelo R1o Grau o do Sul 
~-de ban·cada · · · "' "' ·levantou urna questao de fór ma; de compe. 

· · · · tencia." (Apãl'tes.) . Mas nada dlsto prova 
· , O Sn , Fn.ANciSÇo TOLENTINO - Um vcrda· contra. a jü§Liça; da. protonç.iL'), coosubstaa-
deiro sacrilbio. cia.da. no pt'Ojecto. 

·o Sn.. Et-s·sEu GUILIIBRME- .. o conclui roi O Sn:. JAMES DAn.cr -O notnoe .neputà.do 
.dechiraildo que serú. uma verdàdoh·a iuiqul· pelo Rio Grande collocou a qllestã.o no ter-

. dado,_ um verdadeiro at tenta.do. si c.~to prtJ- reno jurídico. ·· · 
<jecto deilta.l' de ser acccito. {.4pm·tes ) o Sà;- Ei.ysEu GUILilERUE'- Si a Commis-

·. · · O Poder J udiciario, em vi. ta. dos termo3 São tem algum valor .. : 
. • da; . questão e da nosga recusl, pódo !loclaro.r· 0 SR. . . BR.icw· FILHO _ Não é a primeira 

lia tambem incompotento. · . vez que a cominissão de o1·çam(}Ílto dA. pa-
. ·· ·· UM Sn. DEPUTADO - Depois dá decidão do recer ne~se sentido. e qi.w nós mandamos pa.~·a 
·Poder Legislativo de que não lho compete 1'0· o Poder Judidario. . 

"'solVet•, . o Poder. Judic1a.rlo pója resolver. 0 SR.. ELYSEU Gun;Ül-;RME-.Sr. Presidoot e, 
., · E~t<t indicado o cn.mi~ho. cu não prechariJ, dizer mais nada: QS pro-
:. ·. O· Sa, ELYSEU GmLHERMil- Concluirei, prios nobt;es Doput:~.dos recoohJcem o v!i,lm•, 
... s·r ,· Presidentl, pedindo aps meus nobres a competencia jurídica dos meml;li•os da. 
·· .11oUogas que prJ.tiqu()m oste acto dei pura Commiss:i.o qne assignara.m este pt•oj'ecto. 

justiça,a.pprovand() o pt•ojecto. . Curo effei&o, os a!•gttmontos do pareeer são 
·. Não foi. só o Ministro de 1833 um atra- lrrefutaveis, são cabaes o coinploto.l. E lt 

udo; em vista de S()r outra a Constitu.içã.o, desta fórma que o projJctD está sag1•ado por . 
. f:!iw entendeu ser ~ ma.tQria da. compcténcia, verdadeiros Su.cerdotes d \ loi. · · 
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O Sit .. l.um~ DAiteY - Não se tr:\la. tio I To~·mino, Sr. Pm.sidcntn, agt>:l<lccendo ;tos 
quc.~tão saccrdo\:il . mc1ts uobres colicg:I.S a. l.tenovolcncia (ti<í o 

O SR. ELYS~>t: GUILrrF.RME -- J-:is ahi! cr.J!Oiculos ) que tivcPa.m em ouvir cstü..~ dcs
Bastaumi1 palavra. c a palavt·a-sacer.toto- alinhava·Ja.s phrasls
para que os nobres De~utados entendam q tto 
~o trata. nq_ui de religião. 

Por ahl se vê quanta. prevenção exista 
entr e a igúns di;mos meülbros llost:J. Casa 
sobreassumptos re!igioso·l; o cisporquo levan
tou·se tão grande coluuma conü·a o ,Projecto. 

Terei a. i n:l:t outra occn.s1ao do v o !lar ao 
asaumpto,si os nobre; Deputado> concederem 
que este projocto siga os demais turno~ da 
discussão. (:lli<ilo bem ; t;wito bom. O orador 
d cumprimunt(ulo.} 

DISCURSO PRONUNCIADO NA .SESSÃO DE 15 DE JULHO DI!: 19JJ3 

Y'ido pn.g . 239 do prcst-tJLc ,·o:umc 

O Sr. Celso de Souza-Sr. Pro· 
sidente, comc~·o por pedir a V. Ex. um os
olarocimonto, o é quo so digne de informar si 
o p:.~.recor da. Commissão de Ot•ça.mento im
pugna a emenda apeosenta.da. ao pNjooto 
n. 113 A polo honrado DopuLado pela. Bahia, 
o. Sr . Neiva.. 

No impresso CJ.Ue foi distribuído verifico 
que 1t emenda so acha assigna.da. por sela 
membros da Commissão o, entret:l.nto, qua.
·tro desses membros assignarMtl ucilcidos, de 
a.coordo com o voto do Sr. Scrzedello 
Corrêa., que se manife.~toufavoravol á emen
da do illustre ropresentanto da Bu.hia; mas 
·o parecer sobre a e1nenda. declara. que a 
Commissão não a. accei~a. 

Assim, pois, Sr. ·Presidente, ou me sinto 
de certo.1uodo embaraça.do para; vn· sustou

. tar a. emenda, aliás fundada em toda. a jus
-íiça.,"porque. me p:Lrece que ella. não teve pa
recer cont1•ario da. Commissão. 

Ru pediria a. V- Elt. que •. como presidente 
.que foi da CoromiSSii.o de Orçamento, o anno 
passn.do, da. Commi83ã.o que elaborou o pro
jeéio referente a·esta·en\cnda., se dignasse do 
infot•ma.r-me si o paL•ocer é · de facto contra
rio á. erocnd;L do Sr. Deputado Neiva. 
: O pa.roccr não mo parece contrario á 

emenda.-
. ·0 8R; MOR-EIRA ALVES- Apo"iado j quatl'o 

membros da. Commissão astava.m de accordo 
aom o voto do Sr. Sot•zedcllo Corrêa. 

0 SR. CELSO DE SOUZA -E, slnão, vamos 
ana.lysri.r a emenda e o p<U'ecer que lhe foi 
o1fereaido. 

O SR. MoREIRA ALVES-O Sr. Ca.ssiano do 
Nasoiro··nto está. compromettiào a votar 

·pela. _emenda. 
0 SR. CASSIANO DO NASCIMRNTO - Desde 

que ~~ medida seja gm•a.l. 

O Sa . CELSO DJ: Sot;zA-E' cxactamçnto !\ 
qua eu quero e o que me trouxe á tribuna. . 

Ora., Sr. PreshlentC>, o projccto pooia. quo 
fossem augmcntados de 20 ~• os vencimentos 
dos guard<1S da Alfandoga d<~ Capital l?o- · 
dot•a.l . 

O Sn.. ;HEREDIA DE SA-Já ost<t lavt•ado o ., 
parecot•. 

O SR.. CELso )lE SouzA-Perfeitamente ; o 
ou vou sati~fazcr ao nobl'e Deputado. Voto 
como V. Ex. descj~. 

Mas, dizia eu, o projecto consigna o au· 
gmento de 20 % sobre os vencimentos dos . 
guardas da. Alfandoga. <la Capital F~Jderal; a 
este projecto olforeccu o illusLrc rcpresen
tan·te da Bahia, o Sr . Neiva., uma emenda. 
tornando o a.ugmento extensivo aos gua.rdas 
das alfaodegas de I• classe. 

Creio, Sr. Presidente, quo o honrado l'C· 
presontaote da Bahia queria referir-se sCI·. 
mente á.s "Alfandegas de Pernambuco, Bahia 
e de Santos, quo sã.o a.s consideradas do 
t• ola..'lSC. 

Enviado ú. Commissã.o de Orçamento o 
projecto, afim de quo fosse emittido pa.rocer 
sobre a. omonda. do Sr, Deputado Noiva, ela.· 
IJorou ella, pelo seu rel11.tor, o Sr. Fra.nci<SCo 
Veiga, o scguin.te parecer. (Lê.) 
- V. Ex., Sr. P!•csidente, assignou a emen· 

da., do aooordo com o voto do Sr. ex-Depu· 
ta. do Serzedello Corrêa.. 

0 Sn. . PRESIDENT~J -Como V. Ex. verá d.o ' 
parecer, a .maioria da CommL;são é favora.
vcl á (lmenda do Sr. Neiva,porque :~.ntcrior
monte havia. sido contraria. ao vrojecto, de· 
clllrando que o auglnento devia. ser dado a. 
todos os em :pregados das alfandegas . de 1• 
classe, quCl, si fosse aeceito o projecto na 
parte referente 11. Alfa.ndega tio Rio, dr.vi a. 
sel-o ta.mbom em rola.ção ás a.lfa.ndoga.s du 
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·1 •clas~e. Este modo de vot' foi su;;teil~a.do pelos si:n·viço da. Allhn1lcga dCJ P.!L'nambuc ;, a me
membros da. Commissãu quo subscrovcr[lm o llicla rccbmada. pch.1 em!lni..la é da maio :· jus
parecer que V. E:c está exa.mina.ndo. ti\<> - Ett _posso asscvurat· a V. Ex,, Cll posso 

O Slt. CEr.so DJ; SouZA-Então dá-m quo.o. dar te~temunho il'l'ecu~avel de que não ha 
· 1 1 SOL'Viço mais penoso, attcndendo-so a que, 

p1rocer sobre a. emenda est:i. om ( esa.ccorc 9 do ·ordina.rio, é cite feito fôra da. b<1L.'L'a, 
. com: o parecer sobro o pr()jocto. E' isto que 

\..Ex. quer dizer ~ Tendo em visf.a esta ciroumstancL1, Sr. Pt•o· 

0 Stt. PRESIDENTI'1 (claJJois d~ 1'-' ,·)~ A sidonte, eu na ws~ão elo 26 do agosto do 
a.nno passJ.do apresentei um p~ojacto a est<~ 

omenda. do Sr. Neiva. mandava. quo 0 au- C:tmar:J., projccto q ue tambem fui a.ssigno.do 
gmanto se c~tendesse ::.os g uurda.s de? ulfan- polo llorn·ado Dcpul;ado polu B:J.hia, oS~·. João 
dega.s de la classe. De accordo cOJr. 0 voto an- Nlliva, equipa.ra.ndo os vencimentos dos guar
t.erior, quo V. Ex, lerá. no pa.rooer, vot:J.r~m das du.s A!fandcgus de P ernambuco o Bahia 
osSro. Paula Guimarães, Scz·zollcllo, Cassw.- aos elos da Al ft\ndega da Capit.al Fc•.lc ral, 
no o Ma.yrink. A Cam~t·a decidirá. ·como cn - a.s~im corno o~ <la do Santos e d1.1 tlo l'a rá , os 
tonde1' e m sua. sabedorm.. quacs percebem os vencimentos m~ 1'.1zão do 

O Sn. CELSO nl!l SouzA-Ne:;te caso, temos .2:400$ por mcz. 
~ Commiseã.o.tà.voravel á. cmcndu. c ao pro·: E:;te projccto, Sr, P1·csíd~nlo, roi cn via.úo 
Jecto. ·•· á Commissão do Orçam~nto, c me parece 
-•o Sn. PRESIDl!lN.'l'l!l-A Camm-s. decidir;~. qu·J ficou sepultado om su;~ pasta; não me 

. 081' · ''L' J,SO JJBSotJZA- O ::>J', Serzudcllo <'!>JJSta quo - <~tO o dh~ pru8ente tivesse ollo 
• ""' visto a luz do di<~. CÓrt•êa. a.ssigoou-so vencido, dccla.t"J.ndo flUO, 

· feita. a ·concessão aos g uardas da Alfanàega. Ot•a., comprehend<J V. E~ •• Sr. Prosiúentc, 
da Capital Federal, nã.o havia. razão para qao, úiscuLindo-s'.! agora o projecto n. 313, 
que identico favor não fos:se foi to aos guardas do 1902, <1ue tev& parecer f:tvoravel da 
de outras alfanc:legas, tambem muito mal re- Ot;mmissão, em que se augmenta de 2ó •/o o 
munerados o t1·a.balhando em logares onde a vencimento dos guardas di!. Alíanlega da 
v'idà. é relativamente mais cara, sendo em Capital Federal, eu lliío podia conservar-me 
algumas altandegas muito mais penoso o ~urdo aos cla.mores dos guardas das A[fan
sorviço de fiscalização da descarga. dagas do Pernambuco e Bahia, que lta muito 

· De accordo com. o Sr. Serzedello. Corrêa tempo reclamam, com inteira justiça, a equi• 
assignaram o· parecOl' os Srs. Cassiano do P<tra.ç§o de seus vencimentos aos d os guardas 
·Nascimento e Mayrinl<. . . d!•S Alfandegas da Capital Federal, Santos ~ -

Pn:rtl . . . . 
·Nestas condições, Sr. P residente, me pa-

rece quo a Commissão não foi desfavol'a.Vel á 1' é por isso,Sr. Prcsillonto,que vim <t tri
omendá. do illustre r cp!'CSentante da Bahia.. bitOa, a principio com a dispJsi~:ão do sus- . 

· · t · tentar a emenda do honrado D<lputado pela· 
E a.ored!to que nem podiam ser ou ros os m- lla.hia; mas, ago1·a, depois da informação de 
t~itos ·da. illustre <?oro missão de Orç~•mento, V. Ex .• me parece que nada mais resta a 
desdo que rotieetJsse maduramente sobre 0 p~ir do que a justir:.a desta Ca.mara, para. 

. • ca.l!0 • que, d<3 accordo cnm oproprio parecer da 
Sr. Presidente, os . guardas da Alft~ndega I Commissão, t orne o Ci\vor CKtensivoa.os g uar

:d& Ca.pital Fed.ora.l, em numero de 180, per- da.s dn.s a lfan..!egas de 1 .. classe;· u m<A vez 
cebàm 2:400$ de vencimentos, da mesma q~e o ravor pedido na emenda vem de certo 

:fótmaque os guardas das Alfandega.s do Pa.r!l. modo sa.tisfàzer os meus . i ntuitos, qaandi> 
. e de Santos. apresentei, em agósto do anno passado·, um 

Osgua.rda.i!das Alfandega.sde -Pet•nambuco projecto pedindo equiparação dos venci
e ·Bahia, alfandegas que, como V. Ex. s:1be, mentos dos gna.rdas das AlfandoJ a.s tla. Bahia. 

. eií.o de la elassa, percebem vencimentos io- e Pernambuco aos dos desta Capital. 
(oriores, isto é·, 1: 800$'000. Assi n s , p · d t t •t d " 

Ora, como observ em o honrado membro da. .1 • • 1 • resl en e, en rego a so1 e o., . 
·commissão de Orçamento, o Sr. Sel'Zedello gua.rd._~s das Alfand~ga.s ~o Estfu:lo, q~~ · 1~- · 
Corrêa, é claro que estes vencime-ntos s1ío merem,damente aqm replesento, ao cuteuo 
realmente exíguos. E, si nú> attendel'mos dnsta._ Ua.mttra. · 
ainda mais á.s condiçõea em flUO ó falto o Tenho ·concluído. (Jluito bem . ) 
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fJlSCURSO PRO;";U:\CIADO NA S!í;SS:\0 D~; 1 I DI•: .JCLHO nio: 190.l 
( \ ' itlc ~~~~ . ,21j~ do p rt":O:.('uLo \'oluutc) 

. O Sa• . AJl"onso Cnsta-St•. Prc- um me•lico mui to VCL'~dtl · ~m jul'bpPuJonda. 
sidcnte, venho dcsobtigar-mo bojc do com- o toma.udo pela~ ca.uBM da justiç[~ o ma.ximo 
promisso tomado hontem, peran te V. Kt. e intoresoc, comotambem vemos, a cada. canto, 
a Cama.ra, da apresentar al gUinU~. emendas um bacharol em leis a.pplicar-so <t assumptoil 
a.o_ projecto, que ora. lliscutimus, compro- militare~ o um ontr•o a embreuha.r-sc pela,; 
m1sso coot1'alndo, quando cu abundava nas verei. ·1~ da medicina . 
mesm!ls conside).'ações do hont•ado Deputado Fo ... e,-;se fM,o, SI' . Pre8identc, quo for
por Santa Catharina, que a inda ;~ora aca.ba surgir o l'ifão-nin~uem está. contente com 
de preceder-me na t ribuna, uo sentido de a sua l!Ortc-ou, pcto menos, c:;ta. sentoAç.& 
_jus~_it!_ca.r o adiaroe_nto d<~ úi-;cu~são desta. prt>· tem mui\a appUcnç.ão ao nosso C<\:!ó o ;~ 
postça.o do lm, •~bJ•tndo-sc o interstício <lo dez tanto~ oukos quo por ahi s•: d1:para.m. 
di<~-: . tlcntN tiO (lllal o <tSsumpto, quo olla. un- Eu, pot• exemplo, Sr. Pt·c~idcntc, c V .l~x . , 
cc!'l'<~, por sua na.tu,eza. impol'ta.n to, pmlHsse <1un é llleu col!lp<tnheiru anti~<> uc jorrmda, 
sor part!cularmen te ostuda1lo por cada. um ~>abc, ~empre ti n! 1mra. di~;u~il· este~ aa
!los SI'S. De1mtado~. sump~os do m<trlnha um pentlol' c.<p<;cial. 

Infcllzmontc, S1·. Pt·csidouto, ho,jo, corno 
hontern, a. GanHu·a. u5.o cunta no recinto, m~i~~~~e~~ICIO FILno -I<] .mmpro dismtth 
como ir. primeira visl;a, se vcl'iftca, numero 
sulllcioal.o ptu•a so procodor à vot~:v;5.o dussc o SR . An·oNs.> Cos't'A·- E' hondade de 

. t•equet•imento,... V . . J<:x. ; enti•ctant.(l, uma. co usa pa.rccc-mo 
· o SR. BRICJo FILHu--:..E' pom~ • .,01.quo eu :verdade ri ü <,J.UO, ~i me faltam cooltccimentos 

d · 1 ., tecbnicos, SI não trago esclarecimentos a 
eseJava vota -o· este ou áqqelle ponto, que só os profissiona.c.'l 
O Sn. A~'l'ONSO CoSTA- ... ficando assim conhecem,tenho vis~o, em compensa~, _que 

a. providencia por nós lembrada, a. provi- a minha desaut,ort7.ada. paiHra provoca u 
dencia do adiamento, medida. acertada e l'e· estimulo dos competentes. 
querida pala propria importancia da mate, Acalento as~im a esperança, Sr. P resi
ria., de nenhum effeito, burlada., não poden- dente, do qae, depois destas observações, o 
do ser realizada a nossa aspiração nesse sen· espirito esclarecido dos homens competentes 
tido, Quiz assim, Sr. Presiilonte, mais uma. da Cama.ra virá trazer l~tz ao doba.te, o 
vez a sorte que a mim, o mais humilde dos que infelizmente não me é -dado fazer. (Nao 
roprésentantes desta. a.sscmbléa.,. (nao apoia- apoiados,) 
dos). Não carcç:o, Sr. Presidonle, lanca.r mão 

o -s1,, lht!CIO FlLUu __ lt"elizmenta <lltl es• de JlOl'Suasivos 11rgumcn~s par:.L salien~r a. 
tá. v. Ex:. par-.dllustrar 0 debate. (ApOiado•. ) importaocia..do a.ssumpto. U1u pai:t. vu .. -;~is· 

simo, como o JJNAsil, ba.nlla.do em toda a. 
O Sa, An'ONSo Cos1'A-•. , a mim a. quem sua. extensão terl'itorial pelo uceano, cortado 

ialta.m os requisitos necessarios pa.t·a. dis- em todo o sou interior do rios lat•gos e 
cutit• a ma.teria, de sua. natureza especialis- navegtweis, dotado de portos magnflicos, 
li!ima. (ncTQ apoiados], a quem fa.llocero conhe- bahias va~tissimas, não póde por mais tom
cim.e.ntos technicos sobre o assumpto, ·<1uiz a po, como tem feito até hoje, descuidar-se da 
sorte que neste momento coubesse fazer ah . verdadeira organizaçã.o de sua marinha mcn·- · 
gilmas cont~idera.ções sobre o projecto, quiiJldo ·ca;ate. 
a. Cama.ra conta. em seu seio,. . . Os povos, Sr. Presidente, desde os tem-

pos primitivos, são compellidos ~1. se !neli
UMA voz - Competencia.s como V • Ex. nar a esta. ou ú.quolla. carreira., ter mais 

(Apoiado$.) amor a oste ou âquellc ra.mo !lo actividado, 
O SR. AFl•'ONso CosTA - , .• tantos ho- a esta. ou á.quclla proftss&o, por uma força. 

roens pt•at ícos e oonhccadoros das palpitao· natural, decorronte do sua.s posiçC.esgeogra· 
tes necessidades da. marinha mercante na- phicas e das condições mesologicas e cllmn.
cional. tericas: é por isso quo uns ,<;,1o mais pasto· 

E' quo, St•. P1•osidente, noto.-sn nn.s soeío- rll~ do quo nr.woga.nt.As, outros mais milita. 
rlados modernas um facto intere~sa.nt.e quo, res do quo industri.a.es, outros mais ma.ri· 
âs vozos, não se explica., homens quo não nhoiros do que artistas, o todos obedecendo, 
seguem osta ou a.q_uella carreira, na, vida. adsim, a cssa. fol'\:a.lmpulsiva riuo os oonliUz 
pratica , muito so interessam pelos nego, a.o .cumpt•imento ae seus destinO<; . 
cios dei !as, revelando por esses negocies E si é assim, si o br-<.~zileü•o ouve, todos os 
um pendor especia.l.Não é ra.ro oocontt•a.1-mos dias, o rugido do mal' a. quebra1·.-se nssta 

Vol. Il1 4 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2210012015 11:12- Página 2 de 25 

vasta costa. de mil e tant·a.s ieguas, si ~omos 
um povo ·marítimo, como adia.r por mais 
temp9 a. solução deste grande problema-o 
-desenvolv-imento da. nossa mn.riulla. ·mer
cante'? 

zer o rlesenvolvilnento da nossa poqueo a. 
m:~.rinha, o cs\imulo a. esse gt•a.nde e fu_tu
roso r amo de commercio, troux.o, Sr. P re
sidente, grandes prejnizos o enormes des
vantagens ú. lavoura. e á industría. do paiz. 

. Nós, Sr. Presidente, si não nos encon· 
•tr·amos, como os antigos phenicíos, prt.>;oos a O SR . ABDON BAPTISTA - A causa nlío fo i 

. :uma esLreita fa ixa do terra, entro :~.s m on- esta ; foi a fu.ltt~. de leis complementares. 
· ta.nhas que. lhes s erviam de limites -e o ma.r O Sa . AF~'ONSo CosTA - Acceito, com priJ.· 
:que lhes embargava o passo, ai não somos :LEII', o aparte do honrado Deputado ; mas 

..:... compelli~os, como elles, a vencer o oceano nem outra cousa foi o que e u riisse, ao iniéiar 
. para. leva.r ao longe os objectos .de sua in- a.s minhas considerações. A decretação d!t, 
. -austria e de suas artes, não nos devemos cs- nacionalização da -ca.l)ot:tgem era uma me
.· quecer, comtudo, de que carecemos de trans- dida patriot.ioa, requerida pola.s condições 

·pOrtar o fructo de nossos campos, a colheita do pa.iz, para o sen progresso e para o seu 
.aás nossas la.vonra.9, os productos das nos.sas desenvolvimento, mas ossa simploo decre

. :fabricas, de Estado a Estado e do paiz ao ta.ção, desacompanha.da de medidas comple
. estràngelro. · . . roenta.res, não era bastante para. fazer sm·

. • Já no tempo do Impel.'io, Sr . Presidenw, gir, como po1• encanto, a.o contacto do uma 
os riosiios velhos estadisttts se baUatn porfia- vara. magica., navega.ç-lo completa, que não 
damente pela. rea lização de.'5Se grande d~si- tínhamos, companhias bem m·ga.n'izad!!.S, ca.

. · deratum, a. organiza.Qã.O da marinha roer- pn.zcs de occorrer a tou~ as necessidades do 
cante ·nacional, e .foi com o fim de provocar commercio de nossos Estados. 

·i esse resurgimento que naRceu o avolumou . O que succ~deu foi, Sr. P residente1.que as.· 
a. idéa. da na.ciona.li;o;~tcão da. cabotagem, idéa companhias existen"tes, ou porque não -dis

. patriotica., de alto alcance commcrcial e po- puzessem de ca.pita.os sufficientes pa.ra. o seu 
· litico, porétil que nã.o podia trazer os ft•uctos desenvolvimento, ou por outr.a ser ie de cir
-que promettia, sem 1e1• seguida de outras cums~a.ncias, que, no momento, não me · é_ 
leis complementares, tendentes ao desenvol' da.do elucidar, ao envez de 1,1.uginentar o seu. 

· viroento da. navega~o nac.iona.l . · ·material tluctuante, de facilitar os meios do 
A Republica realiz6ú, do facto, ·esta aspi· co.mmunicaçli.o e de transporte, encareceram 

·· ta.ção de todos Os brazileiros. Foi um bem os .fretes e as passagens, diffic11ltando as 
:ou Jim mal 'I A ex pertencia tem demons- t1•ansacçõe.'! a,. tal ponto. que a grita dos. p re-

'· t ra.do que não é bastante decretar uma. pro~ Judicados fez echo noParlamento,:e .o hoqrado 
videncta para. qu·e ·se lhe sigam os fructos Deputado por-Santa. Ca.tharina, o :;;r; _: Paula. 
espéf•adós,:não; é necéssa.rio observar: lha na Ramos, um dós mais labor iosos membros da · 
pra.ticll, os eff'eitos; remediando. os ineonve- representação nacional, cuja ausenoia ncsto 
niéntes .que, porventm•a; a sua realização instante eu deploro, apresentou um project o 
1{l.ça,· nascer; e 'essa. Lição da. exper ieucia on't qiw se sophisma o principio· consti,u· 

. _.· sr. · Pl'eSidentG, tão repetida mesmo em nosso cional da nacionalizaçM da ca~otagem, 'dan
p<~oiz; fol ma.i.s uma vez despresa.da. no toca.nte do-se permiselto aos navios estra.ngeiro.s para. 

.: 11 q uestãô q uc discutimos. transportarem os productos da nossa iodqstria 
Ex·a re~lmente Ja.stima.vel quo o · Bmzil, e do nosso cômmercio, desde quo possa:m ser 

-. pa.r;~o "tra.iisportar ·de po:cto a porto os pi·odu- oonsiderados gencros de. facil de~ei'ioração, 
· etO!:l de seus uberrimos territorios; a. ma.nu- como o a.Ssucar , o a.lgodã.o e outros. 
fac~ura. de sqas f<}brl~. a. colheita. de suas Eu, Sr. Presidente, não neguei o meu 

: · Iavoúl'as, tivi)S,OO de pedir auxiliD á navega~ apoio, 9inbo1'a. sem applausos;~â ~~.iid!!- q.ue 
çã.o estrangeira., qu-e pela escassez dos tra.ns· o honrXdo. co !lega. P.Ol' Santa Ça~h.ar1na. 
portes naéio:naas, e outras circumstancias, apresentou e ·a Cama.ra approvou, quasi que 

. indirêcta.!llente, monopolizava. tudo! · · sem discussão, convencida com certeza da. 
· E coino transformur a ~ossa. pequena ma- sua. urgente nccei!Sidado ; mas nem por isso 

· .·1'inha, tornando-a. c&p!!.z de satistclzer as no- devo desconhecer, Qem se pode)•á. !legal,' que 
. ces;;~ida.dos_ M commercio, das industrias e o prQjecte fer~ de frente o M'tigo constitu
da.·lil.voura ~ . · . . . elona.l. Si o nosso princl~a.l commerc.io, de 

A simplés decretação da. nacionalização da porto a. porto,de. Estado a Estado,é const.ituido 
. ôa.botagem er;i. basta-nte para pôr cóbro á principalment e pela impqrtaçã.o .ou expor-
: esSa. g·ra.nde falta.~ · · tação do a.lllluoar, do algodão, do ~fé, e, si'. 

-Não, de certo. . · ('Sses produ c tos· pódem ser ti'a.!lsportados 
No em tanto, foi. só isso o que se fez I. . .pelos navios estra.ngeiros,a q_ue fl.ca reduzida, 

• . . ,Q fechamento aos navios estrangeh•os do Sr . Presidente, a cabotagem nacional ? . 
· c.ommerclo de Estado a Estado, de :portó a Ma.s o que so nã o púde uegar tambem, 
porto, ua.s costa~ do Brazil, ao envez do tra.· m~us senbores, é que as cil'Cumsta.nciá.s im.· _ 
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punh;Lm medilla.'! Ut';{Cnte~ o pmmpl:\s,e du~de paizcs que se inlt)t'Cti:':un pelo pt·o;.::res,;u de 
que :t~ C(>ffi)ltLnltias n;Lciona.o~ . com o mono- ;eu PtJ•hll' ~11aritimo, cumu a 1\llcmanlia, quo 
)JOii•J, com a pu~~c exclu~iva. !lo vas to campo IHWeg;J. hoJO, com ft•nqucncia, os nosso~ m:t.
d(} comm<Jrcio tio l~:sLtl!lo a F.;itarlo, nii.o rlcsen- rcs : <L fa(:iJitlatlo cio h':1 1 os ma.tcri;l()o') 
volveram o sou material lluctuantc, nllo pril- occoss:tr ios ;1 co.~ · ·tr · :n~ .. ·-. • im· 
cura1•am occol'l'<lr ü.s grande~ nccos.,idatlcs post~s pn.ra .9J!!!ê~ \1~1 'i'n<!l«<i· , {,d. . -
do commcl'cio e ela industrb., não ora licito ce~;ao de pt,e~ a con; tructoros ua:S~ 
que os podot'es publicos cruzassem os bt•il.- ou a comlfo_r!hil\:s que se pus>am urgan :p.t. 
ços, deixando ;~ l avoura. asphy••iat· s , ainda ,:c modo tq_~ os grandes cn.pitacs qu sflt 
mais. sob o pow desta. nova. tlífficuldiUlC- o aclta_m pr~~ntomonte rctraltidos, com J.~t4 
a.ugmento dos fretes c ti <Wficulda.de dos t•ccero de ~~~~~!liJ!.l.'Om.cttcl'Cll1, vo~sa._m· . e:i
tra.n~portcs. (J.JJOiados.) W Dõ1'<n' n:L J~;~t:(lt~.QI d<~.J:~•·· ht'J\1\fcHa.,gspe-

0 Stt , CRUV.Cf,J.<l C AVALCANTI rl;i, UITI rn.nr;a. tlc lUCt'<J Sll). liUCl:'<Íd 1•. · ·' ·-T""·"·· 

t Som ()S>a $ providifrrei'il:S';·~ronf' esse incli.-~-
apM· e. t t' 1 d mcn o, ~o~ c~so c.-; u~w o por parte os po-

0 Stt . AJfol'I~O CosTA-Urge, pois, St'. oet•cs pnbitcos, attcnue ndo-se á. fr•aqne~<~ da 
Pt•osiúente, quanto antes, cura.r esses ma.lP:l, iniciatív:1 partieLLiar, n~o será possivcl t er· 
si é possl vel , com outros remedios que oito mos, nem mesmo ucott·o de perio.do muito 
O.i indlr:ados pelo projecto Paula Ramos, pt'O· lougo. instHuida. ttt~tlsfa!)tOl·iamenta. na al
curando·so o resul'gimen t;o elo no;sa marinlla Lum do no~sa~ nccc:lSi<lades, a ma.r.-i.nha ID'I'J'· 
merca.n te peht applicação do precei to eonsti- canto lm\zilcira. 
tuclonal d11 nacion'ali~a.ção da c<tbet'\gcm, Si o paiz pllllesso, Sr. Prosi1Iente; na qut~~ 
som so férir os interesses do commercio o da d ra. u.ctual, dispot• •lu vastos recursos pa.1'a. 
lavoura., nesta qu:1dra em que t udo pat•ecc sub-voncionat• lat·gaml)nto c.:>mpa.nhias a se 
c!tnjurar para mais difflcultiu·-lhe a vitlõl. . l'ormar•cm, do mo<lQ que o prejuízo prove
(Apoiados.) · · nientc, <.lo~ pt•imoiros annos do exploração 

Sl é assim, 81'. Presidente , si estamos <leste commoreio por essa~ companhias fosse 
todos convencidos de que ó preciso crear , cobel'to pel:t sub ..-cn<:ã.o, o problema. teria 

· desenvolver a nossa marinha mercan~. de encontr•uio f<tcilSJ)IU<,:ito ; 111as, infelizm<lote, 
que é pl'ociso fa.zcl' da profissão de mn.rinltei· a.pezar de j<t tm·mos ontrado na éra da 
ro uma. profissão capu.z ds nttratiir os nob'llDS r egeueraçã.o ele nossas dnanças, não nos é 
jovens patrícios, sendo uma. p rofissão lloriesb dado laDJ;nr as vis ias pMa essa providàncit\, 
c remuneradora ; si estamos iodos convoncj- pal'<~o-o auxilio úit·ec\•J c nlliea·t da. subvenção 
eJos disl.o, Sr. P residente, o primfli ro passo do Governo a companhias formo.das ou por 
a dar é submettel-a a urna ot·gariização regu. se forma1•om. 
l~l', croando.se leis capuzes de encor-0al-a, . . d' t 
leis que de;;cnvol'vam o preceito constitncio- O SR. ADDON ~A1'11STA-0 auxilio u•ec o . 
nal o concorram pa.l'a o desenvolvimento do tl 0 que ha do pewr. 
poder maritiroo da Rcpublica. : -- . O SR. At' l>'ONsn CosTA-Não digo quo seja. 

l•'ol; pois, paro. attender a essa necessidade, o melltor, aponto-o como um dos rcmecJ.ios a. 
du.nllo ouvidos aos justos reclamos do paiz serem appl!cado~. 
intoirn, que o honra.•lo ex-Deputado pelo :M:J.S, Sr . Pr.!siuento, nã.o ê bastante incro
Pat•á, o St·. Surzodcllo Corrêa, cuja. ;~usencia mont;w o d.oson volvimen to material de\ ma.· 
no recinto da Camara. totl.us uôs lastimamos, r inha, -nio ó bastante sabvoncionar cóm~ 
<tprcsentou, depois de estudo ucura ·.lo, pt·o~. paolti~s e concodor lt cunsti'üctores nacionaes 
fundo <' demorado, o projecto a cuja dii!Cussão preinios pelas novas construcções que tenham 
venho trazer a -intervenção <la. m i nl1a. d.csa.u· realizado, iscnt..'l.n•I<J o material de seus esm
ioti.za.da pal:J.vra.. (Niio aJJ()iarlos.} ··. leiros,de qno ~ahiu um typo ap~rfeíçoado de. 

Sr .. Presidente, ai não foi · bastante termos navio ou poderoso c magnífico v a. por, capaz 
naeiooatízado a ca.bota.gom par<t que a mari· do sulcar os altos mure> em naveg[l.ção d" 
nlm ae desenvol vesse, si. a experienei!1 mos- longo cu1•so, nií.o; ti preciso ta.mbem, o osta. , 
tra que essa simples ua.cionalizaçã.o, ao é uma das necessidades a que at tendo o pro> : 

- envm: ele trazer o sou doscnvol\'imcnto, jecto, ~ preciso roguln.r os direitos o devetes ·: 
trouxe pa.ra.lyza.ção e grnnd~s pre,juizos <J.O <lo pessoal quo coilstl tno as tripoh\çõcs, cor- ·~· 
commercio, cumpre, o mais breve possh:el, ca.udo·o tle t.mi:L~ a.~ ga.r:1nt.ias, do modo que · 
ao Congresso Naci(>nal curar da solução desse Oi! nossos patl'icios possam encontrar nessa>" 
grande problema . · ca.rruira. o.s vn.nt~gcns remuneradoro.s, que.,; ;. 

Oe meios que se me afi~uram capazes muito naturalmente, todos procul'a.m,sompre_· 
ele lbmentar o progresso da marinha, de que teem do escolher u ma pt·ofissão com · 
fn.zel-o. ronascer do abatimento om quo que posso.m. honestamente ganhar a. vida . :·. 
ora so oncontr.1., são os de que se teem sor- O estado a~nal da nossa m:.\rinha melo-. 
yido o.~ E~k\doo Unidos, a Fm nça o todoll os cante, sub c.ste ponto de -,. ist<~, ê lamenta.vel, 

_-.-
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Qtiando via.jaroo~ rios no:;sus -vuporcs, se nos I faltam pronssi.ooae:: conhncimento.s, tra.mr á 
d :Jpara sompra occa.sião do Vl.)l'iflcar, com ·camal"<t dos Dcputa.dos nlgumM emendas o 
pezar, o quanto nos aellamos longo dos nos- nxplical-as. · · 
sO( desejos, poi~ a maior parto d<t~ tripo- lnf<\lizmeni.e, Sr. Presidente, o adiamento 
"lações dos nossO$ navios ó composta l.le Plc· roqucrltlo por S. Ex. não st"l dou o sou as~im 
}l1en_to3 . e;:;trangoh·os, api·ovcir.ado, ruuihs fo1·çado a apl"osenta.r hoje as emendas quo 
voz~s, o·qtlc.temos !lo.peior o mai• nocivo. formulei, px:omettendo a V. Ex. e <i Cama1'l\ 
A'' b,ai1.;.e!ra é naCional, o rcsponoa.vcl pela justifica l-as, quando s()bre o projeeto abrir-

. -il!l.vogação, capitão ou m estre, é na.cional, se a nova. discussão, que fata.lment5 terá, ao 
d ou's terço.; da equip.agem são tQ.mbem na- voltar da Commissão de Orçamento, a cujo 
cionaes, mas o rosto da tripolaçã.o ó os- estudo foi submcttido. . . 

· trangeiro; me.lmo porque os nossos patri- Vou concluit•, Sr. Pt·csiden tc; mas, a.ntes 
cios, por isso que nã.o encontram garanii!.ts na de fa.zel-o, pel'mitta V. Ex. quo cha.a:o a M· 
vida do mar, quo lhos as,;cgurom o futuro, tenção da Uamara, mais uma voz, para a 

·porque- a carreira não ô rnmuneradora., importa.nci:~. do assumpto, que poça. aos eom
nom lhes olfercce v<~ntagcms , fogom dclla, potentes dl\ representação naciom1l u am:i
Pl:ocuraodo outr;IS, n quo a.ppliquom a sua .tio U.c Slwsluzes c o poderoso rccurw do seus 

· actividado c os sous osfol'~!OS. votos para o projecto, que outra. cousa não 
. Eu, Sr·,' Presidente, prutondia dosercvur·· víza s1mão a rcorganizaçõ o do.'isa. marinha. 

d(\f..alhaáan;umto cs.las irt·ugula.z·idados, <lar mm·cn,ntc, tão cnt'raquecida. o tão oxhau~ta, 
niililcias.dá.s ~ra.!ldo; lacunas, quo se fllzcm quando pola.s condiçoes geo~rra.phlca.s do nOBSO 
viyameute s,mt.ir no ~oio da. · nosSl~- insignifi· paiz e p:u•a. cumprimento dos nossos tlosfinus 
cante o mal- organiza._da 111<\t'inlla mct•cant.o, devo SOl' gt'anlle, illustl'ada o forte. ('i)JOi<l· 
tã.p :balda de CJ~imulos c boas vonta:tes; iDas dos;) 
não o·raéo· porque, como V. Ex. sabe, a. dis- Sim, Sr. Pr.lsidon~o, no dia om <JUO o pa
cussli.o do projocto foi u.nnuncia.da hoJe, para vil hão nacional, dc$frald:1do nos m:1staré<f:l 
Plim, de improviso, d l!sdc que elle nã>o tem dos nossos navios, sulca.l' os nosaos mares, 
llgura1io M oi-dom uo dia dos nossos tt•nba- singrar urano as agua• das nossas bahia.s, 
lhos. cortando M correntes rumorosas dos nossos 

.foi por isso, Sr. Presidente, q llc,dosJjanclo rio3, il'a.nsporta.ndo para o ~trangeiro o 
tr[l.~er e;clarecimentosrnais p1•ecisoa a varias pl'oouoto de. nosso commcrcio o do nos~a in· 
disi>osiçõeli -.do projécto Serzcdello, decJ;lrei dustrla, ~er-~~·ba, então, resolvido· um doa 
que ·vo~r!a -~l.o requerimento da adiameoto mais poderosos factoros do problema de 

>dó·.'meu hol!ra.docollega pm· Santa Catba1·ina, nossa l'iqu~za e de nosso pt•ogt•osso. ( .~flúlo 
: a.llm · de .pótler ·mais tu.rdo; com ostuuo do- lmií; ·muita bem. ~ oJ·ador d cumJwimenlaclo, 

.tid~ .,~obz:e. o. ,~,.~umpto, tlosdc IJlU.: a mim i'aluw~ m's !f.ll-en•.'s.) -
. . ' . · .- ~ , .. ' 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 21 Db: .JUÚIO DE HJO::l 
(\"Üll) r og. 2tS) do }U'G~onle \'OÍume 

· O · lih.• . . ·"alois de Castro (com- cada vez ma.ls significativo, a penna os~pa,:.. 
> movido)~S'r-~ Prosidente, a 19 de feVt'l'Oiro s ·lho das mãos o as lagl'imú.s corrern·lhe dos 
'li1i i878 'o· Conélri.ve, rennide na Ca_i)ella Six · olhos . Tentou aprosentat• humildes allega· 
'tina para a elelçiio d1J succossor de P.io IX, çõos sobro o m·ro do-:;ta. escolha. · Foi·lhe.ro
:admlrou·~e vendo desde logo; no PI'imotro ru- spon.lido JlOl' um Ct'r~fe11l ft•ancez: «V és não 
' crutiJiio :e no· pr~ineiró Jog·~~~ da 'Jista ~os :vo- podeis ·ser juiz nosta causa. Deus vos co
: :tadlls; um nome .quo . roumu. 23 ~ullrag10s, nhoce, doíxai·o fazer». Deus 'que o conhecia; 
)ll!ll<Íill.l;P~ que o niais ravorcci?O · ontl'e os o fe?; Papa. Desde o ~egundo dia de rattnhã 
~-outrós · concurrentes a. penas obtmlla se,o, O mais tle doua torços das vozes lhe eram 
·.candid:i.tj - as~im designado era. o Cardeal dados. · 
: iJoaqüitu Pecci~ .c'amorlong.:J, Arcebispo do Quando o DeKo do Bncro Cullogio lho per
: 'l'oel"O~B~; .No .sogúnd?. e;;crutinio,". feito no guntou, segundo o uso : « Com quô nome, 
ollleimo ~lia, e3_te prm~mt•o o.lga.rtsmo M t: l)a,nti~simo Po.dre,quoz•eis qnesevos chamo», 
g_mentav!l- com 15 vozes e ° Ctll'UOtL.l Pccot o eleito ·de DeUS respondeu : _« Lciio XIII », 

·'l'cun,iu) l8 sulfra.gios . Era c:.llo propc·LO que, 
. :t10 mierc.icfô' diis l'nncçõe:! do seu c.H·go, fa.zja · E' l:3tà. ;I grande .flguru qut~ R.l!~.'oa. do des~ 
':.\) ·i'egl8t.t•ó dos\ :. ,tos . Dcuntu· tlo.;to llsct•utinlu, fl.llllaruclll' do S• )<~naJ•io du. vida . 
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Dui'<~nle Hlll.i~ 1le 5',) rtnno8, •io :1!io tlü ,.,,~ 
(:iuto ~;.L~!"I""Li.do tb t V~üic:tno, l~l!n tlil~tiTill {}:~ 
llf>~JCÍIISÚO llllLOt.l.O ; O~ IICg<Jdo~ esp[t•[LIIi lU~, 
81)1ll lhlVl\lit, lJUl' SUit HIISSÜO Ü[YÍ!l:t C Sllll [LU
tor'[<liillü dir·ech ; m:1~ t:wllllllll os pl'OprJos 
IICI!<JI)iOS l,ülll!'<il'a.CS, IJP-l :t illílUúiiC[i\ All)lCl'Íllt' 
tla. (i' e 1ft> l.alcnto. ( .lf1<iro !Jcm.) 

<.!111\ 1lüntilil.!:tuo ·~ Sr. P t•o,;h\en(e. Como 
Oilumor:tr as s nas o hr:.t~ r 

'l'l·ahalh'' 1lc <:orwiliõtçã.o, Lc~.o :illl chr!g-;1, 
:to ü:unpo iln b:tt.:tlii:I illnsG:·:ulo pol' t.rinta 
IHHlO~ de /tr l·n.~ ÍJTIIllOI't<l.!l.'~; fn/t.~, ~Ü, HC'll1 111· 
lict~!w~, no soio da rlolk<Jí.o, 1h inl.lill'nL'"II(;a. 
ou d:t hus1;i!ilhtdc tios ~OI'i'l:nos. 1<:1·:t o isol:t
mcnl,o do Pontifico. 

A primciril. CO,US:J. 11. fitZCL' Cl':l. l'O~tltbeJOClll' 
com as potr.ncias este laço úc coofi:mça, tio 
sympa.thi3. c tlo respoito, espei\tndo o:> l:l.ços 
d:1. I'ol1gião c da !<1. 

V imus opcm t'· SJ esta a ttracçii.o sncccssi v:t 
f.:LI'a :t Roma PJnt i!ica.l. A Allcma.nlm. P~"·'
shna. :t .\llentanhn de Falk c do Bismarck 
rloi~:t-so at'l'auca.r <i!IS mãos a. <ll'llln do Ktü
tm•kuupf. A Suissa :wccit:t a l'ainicgt•a.•:f~o 
1lo l s~us Bispos exibdos e rostltuo :t :tdml· 
n i~tmção c!J cosi 110 prima.l'io ;i, att~onomia 
do~ c:tntõ0~. O autocrata. de todas u~ Ru~sh8 
f.tZ CC>SUl' a. h1nga. viuvc~ tl:.~ igpoj~s 1l:t Pu· 
loni11 o :.colhe ,iun r,o tlc ~i 11m l'cprcscoktntc 
da. S:tot:L S::. Nu11c::1 honvc aut,Jt'hladc, mes
mu hnmalla., mais unívor~<l.lmonte t'ecoolm· 
cida. d" li.UC esta. 

Obra dr. doutri.ni1 e de illumínacito. Su:ts 
cocyclica.s, su:J.s c:n•tas ap'óstol!cas silo outr·os 
tnn'•os trn.tad11s luminosos e cvmplctos, em 
qno a. dout.l'inn. é :J.pl'n.,cnj;ada. nc>tn. lingua
g:~m i\ntl.ga.., br.H !., Inagest<.~s:4., qu~ ~~. corno o 
mantc' da ra.inlla, o m 1.<1to ele ou to qnc :ts· 
sénkt lií.o bem nos hom.bro;; d<~. vc1~lado : in 
vestitu deaurato. 

Quo penetrttçio, que delicadeza. de vist~~ 
n<J, solução da ques1.ií.o socia.l ! Quo pt•evi~ões 
d:l su:o <>lma terna e carinhosa n~t Encyclíca: 
Oraves de Cummuni '? 

Tt•a. l ll~liHl ti:.~ ,•,lttc:J"i~o ,. do fln~ ino. Jtom:t 
\'ai iean:1. lúi'I1Ll11·.40 ':~1-;Jn.t•• ,•·)n i P<> int.o :
\i;d.ual que il•,•:.uliJ. Noht'(' o. tnHndo. A pl11 · 
\~s~phi:\, a:; scitlOt!ias : cHxili:~re~ lh\ lií~tol'iil, 
philo!ogiit, palollgl'~l.phh, li llgll i,;tic:~ cJJ'iental 1 
1111 ~~~mi4ka, tn1!v ntel'ilco su<t :ln itlla~•lio. 
\'iull,•. tlil.í:t nllc 1nãu do~ 
Pstu.lo~ lli;tíll'~. · ti . · ·ij,.. ' t.o~ ; 
p:u'.t i.~~o,.f'l)s~·:-o.\li•J ,, , ~''' ·, " f~~:~. ·'· 
i'I'D.i.··~~:t ·~~~tt~~~l:t luz: «~un ah!.J i:w1~~l .~ 
d1•l <t p11 l~'i·i. tlci ,[,loll lnenl.[», ·~>? J• 

Ti':th;t \o d1•. p:wific;t(;iLn ]lolitica P. soci:ll )sl.c 
modo :L · I)Jtltn· di1.o:•, com um csm·if'tot' 
mni.empol'. 1\1),8\ptt~ ,nliA -fi.i_ld.'ftt'i!i.\6 . ii ..<mmu 
l\l)mPm li<l. rr~ cllb\<).'\A.,~ I oo~Ubsp'éolcra». 

FaUarci agora 'd;:·~liii."õõ;.Q."'d-;;-un ificação ? 
L1üo Xlll "'JI' tJ n g,.niu da u nilla.•lc. Não 
C·J~soti úe unificn• no e :d.o ri•J l' c DO intedor. 
OiPig'<J·SO :ws at•menius , :ws tmlg:Ql' OS, aos 
crtpt: L.~, tJ.03 nhy~sinius , ci ncucnt~,.mH n:.tto
t'ianus, gniallus plil' monsonhot• Alt.mnyat•, 
:uflmn~m ú. fli c~~tliulicu.. Falta á orgulhos:~ 
tn~:;l •.1.cll't'a.. c t!c~~a. vnz o l!:t ni<J so :Ldm i.t' :L, 
muitü menus ~e ir1•it;~, a u cont.l'it.I'Ío piLl'HCn 
''·~llltllovm·-so eomu si uuv is~u a voz <l.• um 
pa.n. ( .llú i lo Ú~Ht, ) ' 

E :1 Amcricl\ I 1\h! melhoL' do que Ól'O· 
goJ'Írl XVI, L:~ii.u Xllf pu,lí:o dtzcL'·iO o pcnti-
1\ce do,; arneric:tnos. l.emiJr'o-nw llc sna C11rta 
m:~gnifi·'<t sobt·o Cli i'l >tovão Cu lllmbo na! 
lbst:L i jtJblJat'i!SOil dJSCOIJIJl•t·t du [JJI'Oll!Uildo, 
L~mb:·o-mc rla. rcuni:lo d o concilio sul-ama~ 
l'icano, c:n que o o;oü c,Jpa,dv brCJzileiro tã.o 
brillw.n\emeote- se repl'CSlm lou. ~·· 

Nenhum l.itlllo dfl f![Or ia. devia fal ta.T~ .a. 
oSM1 hnmr-m cxt.r:torllinat·io. A fnsb !lo 
14" cr.ntonario <l;J. f<'l'll.il<;n. ca,t;JlOiica t.ove o seu 
-'-C:J.rmen :Dcula:·o-como o tinha t iúo, sob 
Au.,rmto, o rnaL;r sceulo da ~'el ll tL Roma.. 

Estas estrophes niio t inham o a.c~ento pro· 
f: ino , .'.tlyt·u. antiga. Er<~. a. harpa do Pr o
pheta., vibrando sob os deúos ((O ü raode 
Saccr.!otc . Sea ca nto el'u. o psalmo das an
tigas g lorhs (\a n::t~ão francem, o ora.culo úa 
s ua. futm•a. resurreiçã.o. O P ropheta era. o 
Papa., o psalmista. ol'a Leão XIII. · (Muito 
lJen. . ) 

n.ecommenda. a ca.riúade ao patl'ão, o dClS· 
·velo pelo apcrfeiÇOitmento moeal e relig iosu 
do op :Jru•io. PreJccupa.-se com a.s sua.s ha
bitações, que devem S~t· rei tas Cln CO!ldições 
de salubrithi.tle ~~ Cotnec idas a proço rc~ Sr. Prosídonte , ~ . ~t·andezn. de u m liOlTlem, 
dnzitlo. Aconselha a fundt\ção rJ sl!bvcnção a8silu. como:\ gl'anclezt\ rlc u m sMulo, não se 
d e sociedades do soccot•ros mutuos coJür<t as m~dc sónBnto pelo r1ue elle fa.~ c pelo que 
doença8 ; de seguros contra os a.c~ldtmtes e!lo sabe, mas dcve.sc medir tambem pl!lo 
do tr<~.balho; cil.ixa.s de r eser va, sociedades que e llc soffro. ·· _, 
de cooperação ~ c~nsumo; caiJJ:as p:U'll.a Um d!a Lll<'íuXur foi, para a França,,o· 
velllice · indetuntsaçao pa1'a as mulheres no m en>a.gmro da pa.z . A pala.vra. d:~ concordta. 
t empo d'o parto ; créches, orpllalinatos, dis- e de amoL' t eve como Posposta. u~ g rito 1W 
lJensa"iol , gratuidade de luz e de fogão guerra . .. Supl'llma aogu~t ia par<4 tão grande 
para 03 op3l'ario3 da.~ mlna.s ; escola.s pro-~ c01•ação ! . . . . . 

\ 
llss lona.es; nada escapa (~ solicitud o deste Ap~tg~u-s 1 no eéo da Igr.-j<l. a luz que ·a. 
gt•andc cwaçio . (.llui!o bem; mt~ita imi1 .) il!umina.va : Lmnen i" C(e/o; clla. porém 

\ 
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-'"'l'efulgirá Jl!ll·petunmPnte nl\ .TPrliS' I,](~m coles
th•l cou1 '' s fulgur·e• da ilmnvJ'talHlaúo. 

Certo de quo ~~ Cnmam dl)s DBpuLado~ da 
minha. Patria consor•cift-sc aossontimcntos de 
poza.r do todo mundo c i vi lislulo pelo passa.
·mento do glo!'ioso Pontifico, roqueiro que 

rs·.o~ 'cntimr.n~os ~oj:un tran~rn i Uidos !'O!' 
intcnlH~LL o rb, ~.fc.~a. a S. Ex., '' S1· . i~UJ1Pio 
A]JOstolico, digno r .. prcsenta ntc da. Sctnt,a S íJ . 
(Nuito bem; muito bem, Sall'a ~ do palma.~ 1tn 
l"ecinto. O o1•adM· d cump1·im<ml.t11lo po1· torlos 
os 81's, Vopu/1M os. ) 

. DISCURSOS PRONUN()lADOS NA SESSÃO DE 27 DE .lULHú DE 1903 
(Vide pag. 3SO rlo 11rcsc.nte ''olum~) 

O 81•. Paro.nllos_l\lontenegJ'91 btlo>, me~m.o us_n;ais pop:1 los~>, o r1uc, (J.llás, 
(J.ola modem) -Sr. Pi'C~ldentc, consta-1ric tem a m~1B 1~tmhva cxpliCaçao. 
quo, além d11S cmenqM . ;~prnsentad:\S p.~lo Rasta conhecer-se este· numero par11 sn 
nu'brc Deputado pelo Rio Gl'UlHle do Sul, ou' comJH'ehondct· quo um ~ó juiz, por mt~ior 
t1•as sorJí.o'offct•c<!idas; o eu desejaria, como quo ~oja a sna solicitud3 o doJica,no ao tro.
l'~t,l.atol~d!Wte pro,jccto, responder :t todos os balho, 11ão pMe dar prompto cxpediantB a. 
ol'adol'OS que dollc EO occupas~!lm. !;~dos os feiLos, t•csultando dahi queixas, quo 

Y. Ex. compi•ollouJo que, tmtantlo-so se podem consitlel'ar razoa.vois.devcndo por 
agora. de um :tssump!o, vl11do dop()is nol'as isso ser• 'tJmadas om consideraciio. e o moio 
emendas, üu toro i üe occupar a. tribnna mais de tLttP.ndcl·as é a. crea.ção de mais um juiz. 
·m.zes du q1~e a.quellas q!-'c o .Rcgime!lto per· . Tenho aqui uma. relação, que posso con· 
m1~te, e ~ 1~to que dese.1o ~mt:tr. Por ~ons~- sidm·a.r oficia.!, pois m0 foi fo rnecid;t pot• 
.gmnto, ~~ n~o h~U\'Or rnats omd,ore,s ws~rt· p_cssoa compotcnt.c, dos feitos em que runc· 
ptos, f,~ll,trct para _responder ao Sr.(,erman<? Cionm•a.m ·no anno do J>)02 o p rocurrdor (h 
Ha.sslochur; mas, SI_houveP, l'CSm'YéLl'· IIIC·hct Republica e seu primeiro adjun t.o, do. qual 
para fal!a1· em ultimo lagar, rcSjJOndcoilo a so vê quão cxtraordinario ll o sou numeru : 
todos. ' 

O Sr. Paranbos l\l9ntenegro 
-'S1•. Presidente,na qua.lidãdc .de relator des
ta projecto,a.gna rdei que fossem rrtan ifestada3 

. tq~as M opiniões dos nobres Daputa.dos para 

. podor tomal-as em eonsideracã.o e re$pondor-
:;l4cs. . . 
'.:' . Alguns dos illustres collegas a.presentar<~.m 
·:;.emendas, justiticando,-as da. tribuna;· o~ttros, 
>pprém, ao que me parece, mandara.m-n'as li 
f'Me a. ~>em justificai-as, do modo quo po>su 
.. dizer que qllasi não as conb:lQO, rasão porque 
:orogo a Y •. EL que m'as envie, afim de que 
.... mQ soja. possível discutil-as. ( P11usa. O m ·a-
' .elO?' (! sa!is(e-i!o,) . . 
. O illustrad.; Deputado pelo Rio Grande 
. , do Sul começou a~ suas ob~ervaçõe~ dizen· 
,'do que, si tivesse esp.mwça do, quo o pt'o· 
jccto fosse rejeitado, o combatnria, mostt•au· 

•"do ;t sua. d!.'onecessidade, pois em todo~ os 
.. ;Estiufos, alguns com grande população, só 
'lia um jui:t. fl~dera.i, não havendo, portanto, 
·· ruic~ssidade nem convon'iencln. ·uo se m•e:tr 
;.Jl}(l,iS OUtro COl unia SOCÇ'ãO que 8Ó QOmpro• 
, nende esta Capital. . 

Parece-me que nã.o proc~de o argument-o, 
·~ poh, cpmo se. verifica. da~ esta tis ticas. con· 
:, ~íantes dos relatorios do Mínistm•io dr> ·Jus· 
tió~~:. cs feitos que aqui corí:·em são em nu~ 

. mero muito superior aos do qua.lquer• dos Els· 

Acçõe3 ordina.rias ................ . 
Acvões summa.rias . . .. . . • .•......• 
Arrecadações .. , ................ .-. 
Proces~os crimes .•.... · ......•.•.• • 
Protestos .............•...•.•.•. , • 
EJteeuções de sentenças ...•. , ••.... • 
Exocll çÕe3 tii:>oao~ ...... , ... .. ..... . 
Justificações .............. , ..... . . 
N ulliuu.das do Jla.ten tes .. • •. , •.• • ••. 
Embargo~ de obt•a. nova ...... . , ... . 
Manut()nção .... .. , ........... . .. . . . 
I n.vcn tarios ....•.........•.•....•... 
Di,;soluçõe~ de soc ie:la,des ••..•.••.• 
Liq.u(d,ções ... , - .. . .. .... ·. · · • • · • • 
PrCc<1tot·ia, ........ ,,, ••• • . •·, .•.. • 
Habilitaçao de hordcico ........... . 
liis:pecializações de hyi othecas .... .. 
Ex~cutivo hypot!Jpoario .......... .. 

2
,, 
,) 

10 
45 
42 
lO 
10 

7.000 
247 

3 
1 
l 

1'27 
R 
4 
3 
1 
il 
1 

7 ,644 

V.· Ex., Sr. Presiuônte,e a Casr1 co m pre·' 
hendom pol'fúttament<l qu.1 é absolutamente 
impossível a. um só juiz . <lttr regula. r expo-
uicute a tantos feitos. . 

A necessidade da creação demO:i~ um juiz 
é , pois, m<tllifest<t e inillscutivel. 

ü nobre Deputado, a.ccJitaoJo, porém, cs~a 
cl'eaçã.o, não acha convoniellt3, como dispõe 
Qp,•cjccto, a distribuição, com igu ~idade, 
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rios fdto;, c aprcs:•ntu. uma emon<l:L, •lando I :\iiu so nrgltlllmtHl com (IS Ya.ras cspc
compctoocit\ cspc!clal :~ um rios j11 i~es p:IL·a ci:n•s que exislt:lll em a. l~nnH::: ju.sLit;as 1(1• 
conhl!cimeilto da.~ questiios, em 1 1 11 ~ fu t· an· •:a t!~ , pois ú ;t~sumpto cst<l •lo quo não cogi
t ara. ou ré <\ Fazcn•ln. Nacíon:~l. c ao Olli.J'U tou a GotHti ~u içilo, como ll:z u.cet·c:t da com
para os demais :I.N tmp!.os da. comp<Jtonci<l potoncia. tios j u izo.~ liJtlct•acs. 
cl<~ justiça f'tl-.ioral. H:\ um;t r:mond<~ •ler-crmi lla.ntlo que dos . 

Esln, mc.litl:~ ncutl'alizai'Í:l. os ell't~i to.i d:t actuacs escdvi'ios um passo n. ~orvil• pcr:mte ' 
<ll'O<l(!ii.O, llo llUO cogita opt•u,jocto, poi~, SCIIllu o nt!VO ,111i1-, vi ~to snt•om !l i.mlnnLos o~ }Jr o· 
aqtnllcs .!oi tos <!ffi nunHH'o muit~ lirníl.o<lo. ventos flllll pct·cellom os-=ns i'utt ccíonm·ios, 
viria. um dos juizo~ •~ llcat• StJiwcc:~rregac lo quo fic;~riw m:tl retríiJuitios com a. ct•c:t4;!i1u do . 
do muito tt•ab:tlho o impu$3ibi lit;ulo,\lOt' l.:wto, 111 :~i~ dous llW<t Stli'\'Ír(J\,\t 'ra ~Q o juiz oru. 
do ~lar prompto cxpotltonto a todos os no- crcmlo. ~,...,.~· . ~ O • Ü~ J.!--: _ 

:.,'0~1~1~~ ~m~om S . Ex . inconv~n icn tc a O Srt~ P~~j'f.l\·~~~0·, - , s :.KiJ.f;:f.r;... ~~o 
erca:;j.o ·(fo · log<J.t' de di.~ tl'.bu i ilol', por que, toem vt.nGJr_p-~> ·, (l ,au. tt.) Eu pot l:l"'~ , 
alêm de l;razor omlJal'a(:os c <mgmc~nto rln porque ult\:\OOH<~ n:w Jtgut'(ti\1 os c.;crJV~..IJ•, I 
despoz~s. p:l.t'a as partes, impol'ta ri:\ em to r- O ~R. E~tl·: l~AL_Dt N_o i>ANDElltA-EI~es teet)V 
nar OS .JUIZes na depBoàanam do um Iu.nc· veoc•mo11W\, ftlSL1.J:Lfic;uJtcl, o depOis to(i~ 
cionario de categoria. in fP.rior . as de~pczas · ·~o ·ll~t;:orif>" ~·~·~-. P,n· _,-!lia 

Este assumpto, Sr . Prcsitlsnte, ciHlmon conta. '•.,,~ ·-· '·· 1 t; 1 :\ ·- '.:...-- '' 

mui lo el!pocialmcnte a minha. f1tt cnção. · 0 8 p ,., .\ • 10 8 ~\1~~-;.;:~(i~:::· As mcs· 
T" . . , 'J" d l' , 1_ t . R. A.-. Nl • • ~ . 

. tvc , a J!l'lll~Lpw , a 1 \!11 " • lVII 1r ~ Ort'l- mtts 1·uzõcs, que ,jus ~ific;~m a crca~nô de m ais 
tol'~O ~o DtstrJc1? Federal em ~l t~:ts ctrcum- urn jniz, lll'oecdcm p<>ra :.1 ct•cn.çflo de m~1ls 
sct·tpçoes, funcct~11ando Ctlll<l ,Jutz em uma cscl'lvãos. 
tll~!la.s: Esto s91'1 a,_ s11~1 clilvttl;t, o molhuy lla t·ehu.~ão, q11e ;1pt'cSc\ntal. se , ·G que 6 · 
et·z.tet'IO a . sogun·, :;t nau. ~ouv"sw uupo;~.'t · e.~traot•dinal'io 0 numm·o úus ('eito,J . Só cx
billdudodo s~ faY.oJ' a dt Vlsao. . . reulivo;; li~r.at'!~ h:t 7.000. E' impossivcl da.r 

Como V. Ex. sa.bc, comPQto ;i JHSt tça. fo- pl'lltnpto andamento a. t,Jdos . 
der::tl o conhecimcoLo das qul!stões de tli rd tu 
marit"imo I) n;LVogação, 0 a tlivjs:to no.~~e O Sa. Es.,tmtur.r•t"'o _ B AN DEIRA - Potlcm 
ponto seria absolutamente il'l'ealír.avol. rlar, porq11o os tem10s sao tm_pros.~os. 

Tamb:Jm nus qut•stõcs, om 11ue fos3n ró a o Sit. PAHA:"'IIOS M o;o.; TENEGJW - Quanto 
F .. zemla Nacional, a divisão não se poderia :los emolumento;, basta punde·rn.r que, além 
fazer, tomando-so por base o tol'ritorio. elo orden>c.l.o o o grando numero do outl'os 

C:,'íi:ci em dar Jitrísdic<%o cumulativa. a. foítos, só os exocutivo$ ll.~aes dar·1hl~s-llã.o 
ambos os juizes, ficando ás partes o direito boa. rendn. . . . . . 
du e;colha, mas dahi poderia. 1ambcm rc- Calcule-se a rn~~gmfica.ntc q~-~ntt~ do . .2$. 
suHar accumula.ção de trabalho para um, uns p~los outros, qu~ podet •. \ da.r . c.ada 
ftcctndo r-. outt·o com ponco, talvez; mosm<J execut1vo, o terero~s ~4 . 00ll ,f, que dlvldldos 
multo pouco, a. fazer, eoutinua.ndo assim o pelos qullt~·o ca.bera.o .~ : 500$ para cada m1~. 
inconvonlento que so pretende obviar. quanto mal~ que este calculo é por demais 

,, ,·. · , , . . . - moderado, pois um executivo fiscal renderá. 
Em ' 1~ta d~s>o. só 1 estava. a dtstr1bmçao, . to mn.is ao escl'ivã.o que a.lém de custas 

quo, além da tgualdado do n·a.b:~lho, cstabc- mut t ' 
lece um registro, que é do grande conve- t::m porcen agem. . . . . .I 
niencia, e para isso é indispen,;avel quo haja O Sn. E~~IP.RALllli\'O BANDEJRA. ~Posso , 
um qistribuidor. assegurar que olleo não teem a vigeSH1la.~ 

Além disso, pm•oce·me que a emenda do varte. · 
·nobre Deptltado, pelo ~io Gr3:n~e do Sul de 0 Srt. PAnANnos M ol>'TE;-:EGltO _ F:ntã.o jS_ 
a.lgum modo fere a ConstitUJça.o, pelo que quo não lhes dão 0 dovido andamento, e 
tenh~ cscrupulo e!O acooltal.a.. (,1pt,·les .) n~sc caso tem toda. 0 proccdencla a accuS;a-

Esta, como V. Ex .. sa.bc, . ~tabeleoou no çã.o quo fez 0 nobre representante do Rio 
art. ~O a compot~mc1a dos J UIZOS fudeJ•aes, G . d do Sul .de qtre por contemplação ou 
e.s~ocitlcan~~ os_fm~o. ; que ll1os ~ll;bc _procos: or~t,~ emotivo' menos eonfe~savol , ficao{ ~s 
~·~l e julgu.t _na.. ~u.l c trcumscrlp\'~"~o· Ao, Clrt·vos parn.ilos no ca.ttorio. 
JUtzos üo sccçao cabe ooJthecoi' do torl ·.s 1\S oxc 1 . . _ . , .- . 
qucstõJ.s Incnoíonada :-; no dito artigo, por· _ O Sn. ~s~t l .l1.ALDINO BArso~-mA- Suo .q~a~l . 
lauLo, oãu se póda <letermiLmr q11e a. sua. wcobl·avc1s ns conw.s que vao pal'<t o JltlZo ... ··. 

• jul'.isdicção fique limitada n. certos cdotcrmi· o Su. PAitA.Nuos ;\IoNTll;'\EGRO- Continuo· 
-:;,· na.tlos a~sumpto~. com a exclusão <lc umros, a p 3 llS>_tr que O::l motivos quo QOS levam~-
-~ dentro de su:t circuro~<ci·ipção . (Hct tlil!el·sos crear m~is um ju :z justilica.l~l Fcrfeitamon~ · 

·t~!no·tcs.) a c.J'Imçao do m;w; dous o.;crtva.e> ; porq11?• 
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·si " CO!"l.o ol o~i••aomlina.J•io nunliWO oln foito::~, 
, OS a.r.t11aÓR funcclono.rioR nav lbos potfom da.t• 
l'egular and:tmt>nto. 

.. o Sn, E8MEJtAC.IIINO DAN!JEUtA. o mal 
. o;iôde· r.épara.r-so doritt•o da loi. E' o oscrlvã.o 
il'ol' ta.ntos ~SCl'IWAnto.-; jrn•n.mnntado~ qnn.nt.o>~ 

71for('.n\ pro.'•~os. · 
O Sn.. PAR.f\NIIO!il MoNTP.Nr.c: ao ··- Ha n.in1l:t 

uma. 1iroenlla. mandamlo que o serviço seja 
distribuído ig•tnlmonte p3los tt·es P•·ocura· 
dor~. poiS, como está prescripto no projocto, 
o quo sorvil• porante as justiça~ locaes per· 
cell<Jri~ mais mnolumentoR com mono~ tt·a-
balho. · 
. Pà.rece-mc que a. distribuição feita no 
projec~o .é a mais conveniente, até para. a 
regula.r!da.dedo set•viço, um procurador set·· 
vindo perante o juiz da 1• vara., outl'o 
perantfi.o da.· za e outro pel'a.nte as justiças 

·· .......... :tes · l 

t"'o arg~fuento de quo aquelles--ftca.m ma.l 
· :aquinhoad~s , não procede, pois o . projecto 
'ta.mbem ;J.ugmenta o; vencimentos, e do nu· 
m er9 dos feltos que correm pcra.nto os dous 

:) 

juizos, como :m \'OJ'i lica tia l'ot:w~io qno mo 
lili _,1fPt'Oei1la o da. 11u:d -~' d(li conhecimouf.o 
1t C<.~.m<~l'<l, ao vil que. destlo quo pt'otuovalu o 
anJttmonto dos ex~cutivoo ftscacs, d;~h i llms 
vit•â. boa porcentagt>m. A igua.l<l:1d0 PíJJ'I'õiõa, 
m;~~homatica., ti impossivol1ln clotorm l0/11', 
dopender<t 1lo .-,ircmnstancias, flllO não ó pos
.çil•ol pt•ovor . (lf!t ,fiv,•r·•"-~ a1ut1'11·s.) 

Ha. :dn1l:l. outra omcnda., lgnali\nrio o~ 
von(•imontos 1lo todos os .ini7.0.~. 

Tambom não posso concordn.t• ~~om 1\ ~ua 
acecl&al,)ã.o. 

Na. tl:ta.Qão dog vMcim3ntos olovo-se t a• em 
vistt~ a. loca. I i dado on<le ~orvom o;; ftm~~iona
rios e a.~ dcspozas quo cllos silo ftJl'Qa.dos a. 
fazer, o cstls inoontostavf}lmontc sã.o ma.io
rllil nas grandes eida.des. (Trocam·Je muitos 
apart<:s etttl·e os Sr.•. Esme;·alllino B unrleh·a, 
Genn<mo llasslochcl' c outros, ) 

Ist.O dâ.·sc em toda a. parte. {Apítl"tes.) 
São estas, Sr. Presidente as consideraoões . 

que do momento tenhfl a f:1zer aof!raa do quo 
diS!'eram os nobt•M Dopnt~.dos. 

ToJJho r.onc!nldo. ( .1/uito bem; m<~ito bqm..) 

DISCUR.<;O Pfti)NUNC!ADO NA SESSÃO D~ 30 OR .IULIJ() OR 100~ 

O tia•. Mh•andn Obave• - Sr. 
Presidente, o fact o· de não se achar pt•nsenl.o 
neste recinJ;o o meu nobre amigo, represen · 

· tanta de s .. Paulo, o Sr. Azevedo Marques, 
um dos roa.is formosos talentos desta C~mara. 
( muilo$ apoiados ), me obriga. a. vir dizel' 

' ~l(fuma.s pa.lavras em resposta ao brllhante o 
,. s uosfanóiaso discurso p1•onuncíado pelo Sr. 
~ Felisbello Freire. · 
\ · Sr. · Presidente, o nobre repre8entailt:t> do 
·'Es~o dA-Sergipo a.ta.eou o pro~ct.o, p~lmei; 
· ra.menfu, por entondm· quo elle 1í a.nti-eonsti· 
, 'iticional o a.riti-democrat!co.' 
;, ARti:constitucÚma.l, -porque, di~so S. Ex., 

dtt;do que a. cida.de.do Rio de Janeiro con,teçou 
· ·a desenvolver-se, desde que eUa viu no sou 
· . só lo· dollneada.s as primelra.a rua.~:i, desdo logo 
' travou combá.te incessante para cada vez 
,mais firmai' sna. A.útonomia ; anti·democra.· 
.iico;· porq'üe, .~Lileres~entpu ·ainda S. Ex., ao 
>passo que e m todos os Estados do Brazil 
1 câ4a. dm .se procura. ma.ís ampliar a. ant.o
•• no)llia J:DUnieip·ll, é justamente na Ca.pital 
J: .. . .• 
;;.-

cht Repul.ilic:\ quo cada. di:.~ ma.i~ ·~(\ lWOCtll~n. 
rostringir essa mosma autonomia. . 

g , pal'a sou argumP.n'lo máximo, dis39 S. 
E1. que uioguom pódo deixar do reconhecer 
que e~ !8R9, a. 15 de novembro, . quando ·se 
proclamou a. Repubhca., e, mais tarde, 
qua.ndo se promulgou a _ sua Cóostítuicio, já. 
existia. o Município Neutro; éom plena auto- · 
nomia, o que, pois, aquella. autonomia. tfue 
tinha. o Munici.pio, a Constitui~ii-o não he 
pod:ía. tor rc tirado • . . · 

S, El[., ontrc~anto, porroUto.-mc quo p 
diga.; lai.Jor:\ em equi nico. E on mo sinto 
ve1•dadeiramontc n.cn.nhado de ter, novel · 
a.ind3. nas lides pa.rlamenta.res o pt•inGipia.nto 
no estudo d~ todas essas questões de Direito 
Publico e Constitucional... · 

0 Sn.. ANI ZlO DE ABREU -·Está de. 
mollstrando o contrario. (Apoiados gtwaes . ) ' 

O SR. MmANDA. CnA.vEs-••• de ter· de 
contestat• o nollt'll Deputado, que ê um no· 
ta.vel publicistà. e inncgavelment!l um dos 
homens mais comp.e~entca desta Cama.ra.. 
(Mui tos o:poictclas,) · . 

·' 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 221051201 5 11:19 - Pêgina 2 ae 52 

Ai'PENDIOF: 

Desde log·o, porém, convém OI) ta r v ~c 
guinto: qu.•tl o nosso regimcn con.,iitn· 
ci•mal 1 

Temos Ulll<lo Cons~Huio,•ão do llJtlcrcs limi
tados . Donde dirua.n:trn t-J·.o:s o~ <liroi~s c 
franquias do que go~am o~ Estados e os mu
nicípios 1 Dima.nam da. nossa. Constitutçã.o ; 
c, de&! o quo assilll é, tle.sdn cpw n.hi (~ CiUC 
vamos encontml' a fonte de nossas Hborilade.:;, 

" é: c laro quo, no momen~o om que a Consti-
itnlção modelou o Distt•ieto Fedm>;t \, no rno

./meoto 0 111 '}tle ella,por circnmslancin..~ mtti tt> 
-' poderosas. deu vida a ess:\ croaç.ão sui ge
: nc,·is, cl cl:u'o quo o Município N !ULl'ú 

deixou de nxistíl' c quo o ·que msta apenas <! 
o LJi~tricto rodoral com a.! garantias, ma.s 
ta.mbcm com toda.~ as li~itações cons"'n4es 
da. ·Constituição e das out1•as leis do Cvn 
.gr.J&G Nacional dapois de!la. .dect•etada.s. 

Por~anto. niio lia absolutamente coexidtcD 
.c in. <losse:;dous poderes, deS:>as dua.s entLla.dcs 
-Municipio o Districto Federal. O que 
o·xtste doanto do nlis. pat•a ostudo, é, unlca. c 
oxolush·u.mento, o f)ist;ricto Fellora.L. 
: o sn. trE:r,JSilRU.O FR.f.IRE. -o qne cu 
i,lsso J'ot que o Di.itricto Fedol'i\l or~ um 
:rolonga.mento do Municipio Neu~t·o. 
. ;o SR.. MIRANDA CitA vi*! - Nego, nõ.o é 
tolongn.mento, e substltuiçii:o. A Constituição 

1
\tdet•o.l. por circumst:~ndas ímport;~ntis· 

, 1 1. DrtS OQLrO as quaos sobrolova l\ do SOl' o 
1. : ) de .Janeiro a s~d.o, a. h:tbitaçã.o do Go-
'ino d:.\ Uniii.o, oonstitniu urna. organiz:~ção 
Jlltfca sui tJaneris, a. que denominou 

.Jlstrioto FederaL 
A~im, no rogimen da nossa. Constiiuiçã.c 

nltG sn pôde ab80luta.monte levantai.' a 
qnnstão •lo so1' :tnti-consti.tucional , iud:~ c 
fllH\[qum· límita~.'\o quo poi•ycntura ~enll;t de 
ser rotta. ti autonomia do Districto. 

:Além disso, po1• expressa. cliaposiç:lo do 
noss~ Carh Consutuciona.l o Congresso 
Podora.l é o podor consti\uin to p:uoa o antigo 
Município Neutro e é compatento p:.~,1•a. 
alargar oli restringi!• todas a.quella.s funcçõe~ 
qli~ p3rtenela.m & ta.L município. 

Assim ê que no a.rt. 67 se úiz: 
« Sa.tva.~ as re3trtcçõas espooitlca.das oaCon

. sUtuiç.à.o c leis fcd&ra.es, o Oistricto FederaL 
ó adminishado pala.s a.ntorid;~cle& municl
p~A~. ~ 

O Sn.. l~l'H.JSnELW FnF.mE-V, l•:x . f1M,·a. 
fil.VOL' de mostrar na. Constituição nma r o
strl~ç[o. 

O' Sn.. MIRANDA. CJlAVEB-VOu dfr.or: u 
restrlcç!o eetá no 1\t't. 34, § SO, onde ·:o di ·-. 
qtie 6 o Congresso Federal o com patente parr, 
lo~~'islar sobre a. organização municipal. . 
E si a Constitu iç.~o dou ao Congr<ll!SO I~ c .. 

doro.l a.ttribn~tíJl pu· a. org ~niz w o Oisr.ri;Jt~ 
'Vol, Hl 

e ~ i em l'h•tu.l". olf'S.~:t !l.ttl'ih,•içãn r. c]11 fl so 
P\'•llnnl ;~on :~ IPI 1ln "''g:tnil"1 '.'''" elo mn~mo 
Dlst:i'll~tu , ~~ ~ ~. ~S':"l 'lHO divi;fiu os p,otlr•t••:' do 
~IILif{'?. MIIIIICijHll Nt!ll~t !l.t'lilllír.:l.l\dl) iLS 
lonc•;:xJ.> •las ;u~t.. , n do 
Y CI' fJUO ~ p:;<}0:· ~1\1\~1 p ·~ U 
pa.t•a. o DL~t.)!f'ct"'~~l Con.c:rcsso Frnlo ·: ·~'~t' '\ 
Tod_os .o .;JoJ.it,ô~ textos li:t Coustituio:ãtf. ',:o\. 

com~w::tm ip:if.<t d.ernon~tt•at· :l. p lon ~~ luz t'fi,ío .: 
o umco p~~r ~ompotent•• pa.I":.t al:\rga.r 01~ 
rt'...>tritJgh· ,~,_:t'!C:w..Jip poder mu~\Íflpa!'''é )1 
Congrcs~J <kt 'l:>o•J.t(lih"11' i "- ! l ;. ~, ' - . - · 

' .. ~, · . ' - ~ 1 . .• ' ' • • . . . . 

Podan\o, llldo CJ:ttadl.!l.!Jl)tl iê~9J.V1)f""é pio· 
nn.meote eoostitur·ion:tl c ·rrig.ir. 

Ma.<;, St•. Pr03idcn~·~. a.i1Hh S J po"Jt!o !l izo•·. c 
S. Ex. lov::m_tou este argumento, .~ uma 
falh do t·osprnto a to lo; os direitos é uma. 
viJIOncia quet•er qu ~ o Município Fed.eral 
tunha. menos franquias úu qu1~ os outt·os mu· 
nicipio:~. K' uma cou.:~a ineomprobene:vel na 
Co.pital tla. Ropublica. nfto goz.tr o .~.~l!olc~- · 
do uma (l$phera do ac~o tão l:tt•gn. c a.mpl t~, 
com~ a. 'I u.C? desff:uc~.atn o,q muo.icipios dos 
SCl' tõcs IMIS longmquos do Brazil 1 ! 

Mils, St•. Pt-c.~itlcntc,a razão quo fez como 
logisladorconstituinte motlolas~a e.;s:1. creação 
.~ui gcn~ri~ do Oi$\ricto Federa.!, como o rez 
ê urou. r;uão cxti'aortlinariamcnte poderosai 
t! q~e t~miJarn aqui est~ r~ Capital da Uoiiio, 
e nao so comprahendo como t\ quo, ~~qui 
tendo sua. !:!<l.lo o Go vot•no Contr•:tl , o Governo 
que dovll ter plont~ liberdade o plena. a.utori· 
da.do, so deilmSSfl ao podo1· m unicipal com
pleta a.utonomi~. 
. SI a.~im se fizesse, eonvOlOWI'·SO llia. o Go
verno tl:1. Uniiío em um poder subaltol'no o su 
o c:lllucn.l'Í :~ n:t posiçfio hnmildo do um hos-
pedo. . 

Foi_ v:u~~ ÍJ!St). cvita.r !fUO, :t imi to~~~iu th 
Constltu,~ao dos Estados Unidos, se fez ·entra 
nó$ esta. .croacão. 

Sr. Presidente, em seguida. pamu s. Ex. 
a analysa.t• o substítntivo da Commissão, 
entendoodo que ello é perigoso po1•qua.qto 
vem t ransferil: do Consolho Municlpal ~1'0. 
o PreCeito mutf:as das fnncÇ(jes quc ·devem 
competlr oxcluslVU.Jnenteao mesmo Cunsolho, 
no seu .modo de ver. ' 

b~' um ~ngano de s. Ex . ; grande numet'J 
do~s!l.s fnnc<~-l().~ qno compotoín, pola !oi dt\ 
Ol'ga.nizar,:ào · mnnrcipal, ·ltncJ•ct , n. R>, d o 211 
elo sotoml>t•o rlo 1802, ao Consolho, rlovem 
(\Otos OÍ'.In.r a cargo <lo Profoito. , 

U,mn dollas! St•. Prosidonte, é a.quella. qno 
S. I•,l(, irnpul!'r:ou tambcm! aqrtella. que pas,:r, 
para o P!•c!o1to o. supor!lltGndoncia da es· 
criptpraç'lu mnnicipat. De fu.cto, nã.o so pódo · 
c:)mprehendur como é que Lull Co!lSOIIIO poS$J. 
offeotf.vament.a St!i·~lrinton 1ol', tl:lc~.lizar a 
orga.mr.açrto da oscr'IDtr~ municipal, on~ldado 
colhlctlva com> ê 11 · 
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?~.Ninguém vae tirar ~o Conselho o direito 
diqJedir ~sclarecimentos, de procurar sà.ber 
para ond~Aorahi ·as . renr1as do Município; 
mas a:determiil<J.I;ã.o da maneira. de aorem 
e·sóripturadas OiJSliS rondas, a. determinaQÕ.O 
do funociona.l'io que a.s devo osorlpturor, a 
determinação do tempo om CIUO devem cllas 
sor escriptura.das, tudo isto devo ser exclusi· 

· ~~J'!lente da competencia. do Poder Executivo. 
.. 0 SR. A~IZIO DE ABREU-E' uma funcção 
. meramente administra. ti v a. .· 

-· . ()SR. MIRANDA CHAVES-Sr.Presidente, é 
porventura o Congl'esso Federal que Da 

. ·União super in tende a. escriptura.ç.ão dl\.S ren-
. das da Nação? _ 

Claro está que não. · · 
E' o Sr. Ministro da Fa.E<!Dda. 

- Quando multo, podemos saber pelos rel~
torios e pelos. roquorimentos que 11~rmos, 
como esias rondWll!ào gas~s. · 

... ..,"\,~ SI(~ SA FREIRE-E quem vae tomar COO• 
tu ao Prefeito~ _ 

pressionar. Pólle parecer que de facto é pôr 
nas mãos do Prefeito um poder muito amplo, 
·benuo clle o direito de dispor do pa1rimonlo 
munictrral. · 

Desde logo deve S. Ex. observar o seguinte 
facto: não se trata. de dispor de gr.~ndes 
terrenos ou valiosas propriedades, mas sim 
de sobre(.~ de alinhamentos, de padaços de 
torras sem grande valor, alBm de que a.,Ieí 
não (1 de caracter permanente, mas sim do 
cara c ter tra.nsi to rio . 

0 SR. SA' FRElRF~E' definitiva. 
0 SR. MIRANDA CHAVES-I~' transitaria ; 

posso affi.rmar a V. Ex . 
li:' unica. e exclusiva.monte tendente a. faci

lita!' as grandes obras de- embellezamento 
que se estão fazendo na · Capital Federal.; é 
tendento ao remodela.menco desta. Cap1tal, 
quo até ha; pouco, pelo abandono em que 
Jazia., eru. a. nossa vergonha. 

E' preciso qnnnto antus que tra.nsfo1•mo· 
mos i~ Lo na nos3a. gr&nllo e imponontlí sala dG 
visitas; é preciso quo <L . velha cidade de Mcm 

O Sn. MIRANDA CuA.vEs-Prtmelro quo do Sll. deixo os seus ta.mancos c os seus a.n-
tiJdo, o cargo do Prefeito Cl do. ·contlanQl do dra.jos e vista·so com as .louçanias das ci
Prosipente da Jlepu!J1ica.; all!m didso, crimi· dados modernas. 
nal o Civjhnerito · (:Ue é l'e!poosavel por Todos quo rem quo a cidade se iransforme, 
to~as as malversações quo porventur~ venha. todos mo.stram-so cnthusia.'lmndo:; ·com as 
a commettor. grandus obras ; mas quando ch~ga. o mo-

mento em que alguns sact•iftclo~ devem se1· o SR. u~:RIWJA DE SA-'E o Conselho Mu- teitoH, em'lfUe-os intet•osses dos hauit(\ntes 
nicipll? . de~ te Distriato teem do so!l're~· um pouco., 

O Sa. MIRANOA CIIAVEõ-0 Consellto Mu- tudo·B~ difilculta, até quo, abatido .o .enthu
nicip~l 6 pa1•a legislar sobre ímpnstos; te~ siasmo dos nohres propugna?ores dess~s 
fui)CÇao l'os\rieta. · . obras gt'andio~s, venhl!- . a co.lm• sobro a Ol· 
··Portanto, daç ~o Prefeito a ft.>c~liza.ção dude à indi!l'erença. ant1ga.. · 

_PJ! o P\l!lor ~elle deter~inar como se deve _ -0 SR.: Si FREIRE _E' uma injustiÇa. á 
_ f!l28r ~a escrlpta municipal, ê dar-lhe !lmà · · 'tal 
. fqJ!CÇ~o. que compete, por sq~ naturoz!'; oo população desta. capl • 
-~ P,9~er Exoou~ivo. · · ·. 6 sa: MzR.~NÓA OnA,vES- E' pt~iso que 
.<o SR. S! FREIRE- v . ·E". está demnns- qua.nto~~on.~ mu4e~os de orlentaQS-o e_com
traitdQ ~:Jr este .modo a de8ne003Si&ade da. prohenda.mos que em ~m momento como 

. ·e.x_ is~~m. cta.. do. Co. n. lrl'ei!SO Nacional. (Ba outl·os este n~z-se . preciso saot:!tle&l' algum~ cousa 
- em beneficio de iodos, nao só d!l Captt&l Fo· 

.. ·apartes;) deral in!i.S de tódo o Bràzil, . porque \udo , de ' o SR. MIRANDA. Cf!AVES.:_Sr . Presidente, máo quo "se M l.),llil ·re.ftecte:se em todo o 
· ~mlí13m merooeu serios reparos ·do nobre e paiz . · · · ·' . d • 
_- t&lént(jso representante- de Sergipe li.<jJiella Sr. PI•esitlonto, nãi!> col'!tlnllo M e.ega 
•. ·di$~iç~q do pt'Ojec~o. substltq~\YQ qite dá. ad do projoct~, em su;ts outras dl-'lposlções, p~r- , 
" :pre,r!lrtp au~oriz~c~o pa.r.a, $oQro ~~ ~obr~ll d.o ,1ue to1•a.m estes ll"PtO$, ~:~o,bJ•etudo1 que rut:• 
' : alln lnmonto e IÍlCIÍS terron()S que porven· receram rêparos do nobre Daputaao por, Ser· 
:tttrá o Muniaipió vc.oha. ·!Í-.· o~tor em cases glpe. . . - ·. · 

· .. especiaes, resolver soberanamente, sem aud1· Fioo, portanto, nestas .· cons1deraçõ~s, ·e 
~~nela obrígatoi;!a. dq Conselbp. . quando .foJ•cm atacadas as outras part3~ do 

• I* S. Bll.quo ó um11. l<!l violenta.. ·· sub.stitutivo, meu companheiro ele bano!].da., 
o Sn, SA FlHllRB-0 cligno representante r(UC! mu broyo devo a.~ ui ostw~ou .todos a~u~l· 

· "llto.cona cllsposiçií.o conformo ostll. no ~ubstl· los quo soJntoressam pelo Distl'!Oto Fo (l,(Ü 
- · ~ dofendorã.o esb causa. tã.o sympathlca, 

- . \UtlVO e nao conft)rme ostá. no projecto. · sr ;Presídénte;vou terminar 0 pa.ra fuZ.ll·o 
: '; . os~. Mm~NDA. CI!A,VES-81' , Pt•Jsldan~o. pnvó diZL•r que u. minha ronhlr a.splraç~o êda 
;' !~es.~a.utorJzaçíto, :t primeira vlat.n, .vo,q., tm·' seguinte: quu.ndo !\qUUllos r1uo nl!.o sl1o · o 
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nnso P.:.~~z pen('.tt•ar<\m 11. no.<~a. ha.t•r:l. qnanolv 1nmni fl cPn·:it\ o lo ll.ms,•tno l'o•z tnna tão :!ra111ln 
c.· •.n ~ • :: vtJcHI .. s <1. upul<!OCLit da ~u.;sa n :Lclll'l'Z.: t lu h:·l h•. I.IH'r IJ!' . . . . lLJI' llllt. t.ful 
p~zal'em o nossLJ sot.o, CIL .nau ~u••t'<.l !J.Illl .~r · .. r•: · ~ p.4)1•,:'( /M_tf ; •• •(tpl,l·•l'· ,.,.,,lm· 
dtg:lm quo nr.stn p:tl7. turlo e gt•atHlo, menos ,, (cl• ,, lrJ!I'",'''('),r.;,.,,,f., 7J••Iu~ I~Jl,',J'!.}"· ,,.,,_ 
o homem; desejo <Jue cllo~ ~a t\•lmircm ,[a, s~n. ta.•.(;:l "c~-; , i 

. \ : 

<~. (.:'!1..'.:2_~::2~-; ") 
DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE :lO DE JULHO DE !003 

{Vh\i: p:lg. <\18 d ~' l' t.~~cnto V(')hlme) 

O Sr. Celso de Souza. - Sr•. 
P rosidontc. com o e >ta.belccimento d<~ !lo· 
publica. en tendou o Gover·no Pt'O\'i$ot•io q nn 
tloda a.ltor;lr as leis a.ntat•iores sobro o t•o
forma. tlos olfi,1iac~ do cxct•cito c da. o.t·
m:uln. 

Foi n.~slm quo expediu os Jooretos ns. t!J:l ."... 
~o 20 dcj,lnoi r<.~ do 1800, e o de n. luil A, tle 
~.> llo dezo1n1Jrv do 1889, llxa.ndo :L~ diversas 
t.ltl.'los para a rol'orma I'<Jiun \at·iu. c com· 
pulsorla nos 1li 1·or.sos postos th~ :1rmad:~ o tlo 
ClOI'<li to, indopenclcntomonto do lnspcc~fio de 
sau<lo, otn virtu.lo da. qual SJ HwsH·assc o 
officla.l inva.l!do }Jara. o sot·,·iço. 
· Posteriot•monto, Sr. Presi.\onte, foi }11'0-

mlllga.du. a Constituição do. Rcpub:ica <]tHJ, 
no seu tll't. 75, tornou oxpres~o •CJ. no <~ apo· 
scnbdoria. se' p)Jcrá SOl' dud:~ aus f'unccio· 
nat•los puhl!cos 110 ca.so de ln.validcz, no sm·
vlço dq. na~ão•. · 

,.. N:o ob; tant.'l Ol.te di~positivo da Cons~i
tuiçiio, o Oovérno continuou a da1• m:ccúç.ão 
ri.os mencionados clccrctos, concadondo ro· 
t'orma.s, ot•a volun t'.Lt'ias, ora. oompulsorias. 
áquelles officia.Eis que tinham ch~,gado·: â 
itlado do li!Ilito. fixa~ nas rcspscti v a.:; ta.-
bclla.s. · · 
· Com rala.ç1i.o, Sr. P t•esídente, á. reíorma. 

coropulsoria., tom e lia. dado Jogar à. diver.-a.s 
toeciama.çõcs · P.OI' parte de alguns otDcia.•. s 
pola mruma. ·a ttí og.idos . · . 

Coosta·mo mesmo, Sr. P1'esidcnte, •1uc pc· 
t•an ta os tríbunaes judici11.rios cll0s temn rocla· 
mado oontt•a o ado do Govorno,rcformandu-os 
cotnpulsoria.~nento. A prevalecer a dou&rina. 
dos trlbunaas do justiçn; considerando ille 
gacs, ou nntils, incCJnstitucionaes a~ reformas 
aumpu itiOI'ia.~. nos' üiremos em breve, no 
lado ua~ clns~es ttcti VM do excrcno o da 
armada maíd a clnss:i dos .rcf'or•mádos e 
tllmbom a dos í·endmittidlls !lO se1•vtço uct ívo 

-· om·vtsta. do tleJldão dus tt•ibunaos jtldicia
t ios . . 

f 

Em tudo isso, Sr. Pl'~siJentc, o quo so 
a.lienla. e o quo ·dove dl!saflar 1~1esmo a 
os~a; att)3nção ó o gravíssimo oilu~ quo vem 
esa.t• sobm o Thosouro, 

. . 

Pcl:l. ta.bolla. cb.s clespcz<LS dos Ministm·io~ 
da Onm•ra c d<t Ma.•·inha.. já distribuirias 
ncs~1. C <l-l3., vnmus quo com os officiaos 
t•:~íorma•lo& d.o oxo:·cHo o.l ispcndo a.ctua.l· 
mon to o Tho~onro a c1u~ ntia do dous mil c 
t •nt•>S cont.o~ . • 

1·:· a:.;; \m qun qua.ndo u <Jimdt•o do~'V1licia:..t,!,· 
activo~ oh> oxcrcitJ o;;tabolcco 4 post.o.; do 
m or·cchao.;, 9 <lc gcncr;;l!S d~ rlidsrio, 18 do 
gonet';Les do bt•ig:tdá , 09 c.-,t·orll!i$, il l tcntJntos· 
coron tJi~. 13:'! majores, ·139 capitlios, :nt te
nentes o 1.(íg9 <tffure~. lomus Mtllillmonto 17 
mar~clliiO.l l'U rurma.do~, 34 g.:morao.; d:! di d
s-'ío, 2·1 1-(BilCI'tlCS do brigada, 2íl CO!'Ulleis, 41 
tcnentcs,coron~ls, 153 mnjorcs, li~• capitão~, 
149 tonantu.~ e lll5 aW~l·o;! 

Na. at·mo.dllo a;; úospezu.s . com os refor
mado.~ attingJm a G77 co11to~, inclusive os 
da.g classps annr.xas, u por ost:t vc!'IJu. s'io 
pagos 13 ahni1·a.ntcs, 7 vice-a.lmít•tmtos, 5 
contl'a-almirante3, 11 capitãe3 rlo mar o 
guot•t·a, LO capitios de fl·agJ.ta., 14 capitãcs
Looontcs, 45 1•• ten.cntcs o 12 ~"·tenentes, 
qllll!ldo o t)uadro offectivo fim um almi· 
rante, 2 viec-nlmit-ante;, !O contra.-a.lilli· 
rantas, 21 cap itães d .; m al' o guorrn., 40 ca- · 
pitãe~ do fragat~, bO c!lpitães.tcnant~, 160 
1•• tenentes o 150 .2•• tcncn\e.s. · . 

Sei, St•. Presidente, que no Senado foi 
apt•esonta do um pt•o,j!'cto dec;a.t•arúio revo· 
gados os decrJtos ng, 108, de 11!89, e 193 A, 
de 1890, dcCI'Cto~ a. quo ha pouco me referi 
e rtno e.•t~lmlecem diversas medidas pelas 
quaos": p .. d em os militares · ~er reformados 
voluntarla. ou aompulsorhlmente. . 

Não v anho. Sr·. Pm~idontc, nesta occ:fsi:\o 
discutir a. utilidndc, nom mo.~mo a va:1tagom 
daq uel!o~ pro,leeto. . . . 

VIm a trlbtl·nn · pwa. o1fc!'ccer um proJont~ 
quo com pouco terei a honra do apt•eseota.r 
a V. ~x,, e, c.J mortlnt.uito íl simplcsmento· 
pt•ovocar a 11t.tonção da hoiH'ada Cummissão ·· 
do OonstHui~ão, Lcgilllutão c Justiça, afim ·· 
do qno estlldll devldamontc o caso. Sem quo, 
Sr. Pl'esidontc, se mo utlguro, a.té o pt•oscnt(), 
pelo mllnos, illcoustítutlionaos os dllcretos a. 
quo h a. pouco mo r e Col'Í, toilu via ponso quo_ . 
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pa,r,a. ,·a. . l'P. fprmn:.-_compn!JIO~ia faz-se nPp~~~~ O Con~t·ess.o N<LciÓmtl rl\solvo : 
sar10~ , tol'oa.;se mwresc1ndl vel mesmo a. ve-
riftca.Qãó.di.:invalidoí pàra. o :;(}r_dço do oxcr- . Art. 1.0 Nenhum ofncial do oxot•cito_ ou 
·citó . . · . da. a.rmad~~ S!lr<~ co!f!pnllido ;i t•ofol•m:~ atti!t-

Não posso comprGhooder, p) r oxomplo. gin1lo a ida;le detcrrníoada. nas hbellas an
rlltO nm co t•onal, só pelo facto de attíogil' n ncl!as aos decretos ns . 193 A, d o 30 do j :t
iJ.ado do G2 a.nnos, se.i•t pos to fura dJ oxer- neiro de 1890, e 108 A, tlc :lo ,[e dezembro do 
cicio do son post ' . Logo quo e li o attinja. 1889, sem que em i_n.;pcocã:o de s ~tulc tiO 
~S3 Idade, penso que deve ser submettido á mostro impossibilitado de contioua;r a servir, 
in3pocçào de sando, a.!lm dG vorifiaar-;:o <\ nos termos do art . i5 d..1. COn.3ti~ufç;liJ Fn
sun. invalidez para o ser viço do exercito. dom!. 
Verificada a validez, nadas~ oppõo a. quo cl!o 'l . . _ 
continue n. presta.e sous serviços ,~ Na{'~i.o. Art. ;--· 0 Revog-a.m-~n M ch.!!posl çu~l nm 

Creio qne tonho dito o snmcente para jus- contrtu•w, · 
tifietl.r o pi•ojocto qno ton bo a honra do sub-

-r_ne&ter á cou~idera.t,•r:io da Cama1'a, o· que é o I Sala da~ scssõ().~, de ,in lho de 190~. -
seguinte : / Celso de Sou::a . 

'• 

DISCUH.SO PRO:-!U NCIADO NA SE-5SÃO DE 30 flE .fULIIO DE 1903 (') 
(Vide pag. 118 do l_lrcsr.nLo volume) · 

O Sr. A.ft"onll!lo Co•ta (sob1·e <I 
acta)-Sr. Presiden te, o honrado Deputr..Jo 
pot• Santa Catharinu., mon dis,inato amigo, 
o Sr. Dt•. Paula Ramos. cujo nome do~llno 
com a. devid_<~. vania. de .v. E:t., dignou-se 
fuzor na. sessão. de hontem, depois da loitura. 
da- neta; a lguns rep8l•os ao discu rso. que 
e_m sessão do dias_ ançeriores t ive oci):J.Sião de 
proferir sobre o projecto que r eol'ganiza. a 

. .. -marinho. mercante nacional. 
Fo1•am, Sr .. Pro~i,J en te, trcs o>( pontos h 

minh<l. · humilde oraçii.o quo mcrnecrn.m úS 
reparoS· do. h JUrado colloga por Santa. -0 <\ 

·tbarína. 
E:!tranhou s. Ex. :pt•imoiro guo eu .ti'vesse 

na.quelle discurso condemn;W.o a. medida 
proposta pelo . prajecto a.prosen~do por 
s.-l!:x •• ampliando a disposição do ·n. 4 do 
art. 4~ da loí de n ele no:vembro d l !892, ro· 
guiando a êa.bota.gom· nacional, .• 

O SR. P AULA RAMOS-Não estendi na.da.. 
·-. O. SR.. AF·FOI'!$0-·CoSTA-•.• segundo," cstra
. nlfou S. ·Ell. que cu ti vosso acoimado o l·efc- 
rido.projeato !io llm ~ophi~a. ao art. 13 d~ 
'COnstltuiQão ; c torccho, cmftm, que ti vosse 

. ·., incluldo no uumel'O. dil.s mol'mi•lorias pl'O· 

.·. uuetos agrícolas o fabris, do f Mil _deto
ríoraçlio, de ll U{J tra.'a o projoe.to, o algodlio e 
o café. · 

O Sn. PAULA. JÜuós-Eu disse que V. Ex. 
· afflrm~ra. que ou ó quo havia incluído o al· 

· ._ godão e. o c,1rü . 
. ' (} Sn.. AFFONSO CoSTA- FOl'am assim t rcs, 
Sr, Presidente, o• pontos _do roeu discurso 

que mereceram os·reparos de S. Ex. : J<t, 
ter o humilde Depula_do plr Pernambuco 
condemna·lo, ha dias, doutrim consignada . 
em um projecto que S. Ex. a.presentou o 
que levou tambem a miuba as~íguatura ; 
2°, ter denominado essa r :oposiçã.o de lei 
de medida iocoostituciooa ou um vel'dadeiro 
sopllisma IL disposição da ConstituiÇão, l'e
t'erente á. aa.botagom; e 3°, ftnalment.e~teí· in:· 
c!uído entre as merca.rloria.s consideradis ·do 
facil deterioração, :pa t•a os elfeitos rle sorcin 
tramportadas em navios cstraiigciros , o al
godão e o c:..fú, quando, do facto, o projocto 
de S. E~.;j;l approvado pela. Camata, nii"> 
menciona estes uous ultimas productos·. · . 

Com eiTeito, Sr. P restde[lto, á. primeira. 
vi~ta poderá parecer que ha. incoheroncia. 
no procedi mento de U'Jll Deputado que se l'e· 
bella- cqntra uma 1lJ.edida, uma disposição 
qualquer, a ro>peHo ua"qual, ant~s. ,jâse ti
nha. pronunciado f<.~vora.volrMnte. E' í!!So, 
eiltrebnro, Sr. Presidente, flcto muito com
muQJ., e que tem sempr_e natural explicação, 

Quantas vozes, nas CommiS3Õ2S tl esta; Ca· 
mara, honrados · membros dessas mesmas 
Commissõe; assigno.m pa.rcccros, · com ·os 
qua.es não Sl acham de inteir~ accordo, o o 
fazem sem r.~siria~õl's , · resorva.ndo -so o di· 
rei to de vit• fazel-a.s da tribuna por· occasião 
da discussão, ou masmo a.nt9:; da votação, 
p~rà . encaminh:~.l-a. ~ - · 

O S.a. PAUL.~ RAMos - E' ontr.\ questão; 
0 SR. AFFONSO CoSTA -!!:' a mesma.. . 

·o SR. AI•'FON;o CoSTA.'- ·Pa.rã justWcat!:va 
do m eu procedimento, para não pu.rocer. que· 
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tenllo faci!!dadc em nssignnr hoje o prujoeto, 
cnj<~> medidas amanb:i. rluYa. corulemnar , 
peço lioont;.a. a. V. J•: x. c ã. Camam, Sr, I ••·e
~idcn te, pa.r:~. histoeia.t' os mu&í \·os qut~ me 
!cvar;Lm a rla.r <i.rlncllo Jll'o,jccto a min l~:t 
assigna.tura, depuís tias "rinta. c tantas qne 
alli figuram. 

Em o fim rio anoo pa>~&l.do, quando mais 
accesa o apertada Sll mus"rava a cri8e da li~· 
voum e do commercio, quando tlc toda a 
p1ut.e, principalmente do norte, surgiam os 
brados c os reclamos (• reJ>rosenta.ção na
cional e ao Governo, no sent idu de se adoptar 
uma n:tldida qu<\lquer r1uc pudesse minorar 

. ...tlfiUcHa dusgraçud<t situaçilo; qnamlo do ~~~
ta.do quo tenho a honra de ro rn·cscnt:.~t• nos 
cllogavu.m da..'l cla.sscs pr·oducturu~. llrt la
VOU!'a c do comm •rcko, como nota. un isona., 
os~os mesmos protu~tos c rc•cltlmaçõns, tt ban
Ctttla. de Pm·nambucu, aUcncluntlo a quo o 
Lloycl Bra~ileiro tinha levantado, nosso 
momento alllicUvo p<mt. a. lttvnut•a o }J:U':t u 
(j;, _.:ncrclo, o~ f1·otc~ d oi seus trnnspot·tcs, :t 
ôancrtdn de Pernambuco, solici"ta no cumpr·i
monto de seus tlevnres, rep1•oscn tan te do uJU 
E$tado eBSencialmente agrícola, u.pr·cs:mtou 
a. .considor"ação d<~ Camu.ra uma inrlica.çi'ío 
pedindo á Com missão de Agricultura. que~ 
déssc pres~a em lembrar um remedio qual~ 
quer cu.paz de minorar aquclles males, sal
vo.ndo-se as classes agl'icotas do nnntqu ila· 
mentocda. morte. 

·ora, Sr. Presidente, quando nós, G.~sim, 
nos tornar;nos in terprotes dos n>clamos da 
lavoura. do norte, quando procura,ra.mos uma 
s~luç.'í.o qwLiqucl' c<tpaz do minorar essa sl
·tua.çã.o a.lllictíva, o nol11·e fleputttdo por Sa.nta 
Catha.rína, quo tão solid~o ú sempre em 
trazer ás gran(lr.s questões que se discutem 
oast.a. Camut•a. as l uzos do ~ua. intollig<mcia. 
ll o brilho de sua. palavra. . .. 

0 SR. PAUJ.,\ RAMOS- Muito obrigado a. 
V, Ex: . 

0 SR. Al'F'Ol'SO CosTA- ... teve a. gcn~i· 
Içza de ·mo apresentar o projocto que, á. pri
moira. vista. o sem estudo dom&rado, se me 
dopar·ou como uma. medida, sinão capaz do 
fa.zer ::;anar aquclles ·males, c1ue podia. com 
vudo ser vehículo de emenda.~ ou de outras 

' · meJídas tendentes ao fim a. que todos nós, 
; ~~e·m · distincção de partidos o úe bancadas, 
.l·hos proponhamos. · · 

Ora, Sr. Ptoesiclonte, si no momento cu era 
um dos QUI:' mais se in terc.ssa.va.m po1• me
didas sal vaU.o1-aS, si assiguci essa. indicação, 
não me era licito m~gar a minha a.ssignat.ura. 
a. esse projooto, ainda mesmo sem exumo, som 
cstu\io tluta.!ballo do suas di spos i ~oo~ tl som 
Y.lll'illcar si qualq uer doas<~~ l.liSposiçües fe
l'i:~, porvcn~ura,os principios con~tiiucionacs . 

Esli~ t~s~im, t;1·. Pt·c~-~~:WhYdo yo. i·· 
rtuc hgur:~ •~ m1~ l!b . ' : . -~·cto 
do 110br·c l.lel)4rlhd~· Jlut· ·· · • 

. ~ "''~\'' fJ . 
O ~ (L P~<!''~"'HAyo~-'.l'cuho a. 1n·nt.<i!'~1 de dt1.cr qJ.IC- o }ll'OJccto n tt sulu~·ao parn·:.a., 

cJ•isc. \.. · 

O S1t . . Ju'nxo~1m Mtcu.o- Apoiado. )·:u ~/. 
~:;~~~~.~~·ojec't~~--~~J!Io,!lf~\i~ ~ ~:~~;>l6'Sl-

O SR. i\LU.AQU!A~··G";;~·ç·~;:~-~~~ - Convém 
notar que as mcuidas propostas ftJram 
ar:coitas pela una.nimidalle <la Commissão. 

0 SR. AFL,.úN~<) COKTA- VV. EJ<ix. mo hão 
do pcrmittir lJtte ne~te momonLo mu dctcnd<t, 
doixnn<lv a a.n:.tlysc c!:L couycnicncia. !lo tn·o· 
jCCt(l pa.t"a depois, qua.i:J.rlo t i VCl'lllOS olo tli;
cutil· out1·a. ver. •~ !H'oposic;ão tlc ld tJ•Jo m· 
oJ·ga.niz:t a mari11ha. mm·c<tntc na.ciiJnal, 

O S1~. l'nE~ J Pl·:N1'f: - Lcmbt•o :i-. 'olu;,, .; 
Vcput.tvJu •JilU o f!U•l cs t:t em discus.s.i.o ó a 
a ela . 

O SJt. · 'At'FO~so Co;TA - V. Ex. h11 de nm 
P"rmittir algun~ lliÍIIUtos do tolct•u.noia, par:~ 
ab:.n•tlat• os outr•os pontos em •JUO tucuu o 
oobro Deputado po1• Santa Ca.lha.l'ioa. . 

o Sn.. PRF.~I lJlo!NT~-Camtnnto qao u.s o:un• 
sidera.~luCs do V. Bx. sej:.tm breves. 

0 Sn.. AFFONSO CoSTA-Set•ei llrcve. 
Causou estranheza: Sr. Pro~idonto, e ori· 

ginou repa.Ns do nobre Deputado o facto de 
tet• eu considorado o pl'l)jecto de S. E:c., a. 
quo tarubem dei a. min1Ja a.ssignatura, como 
um sophisma á. rlisposição conslitueioaal, <tue 
toruou obrirratot•ia. a nacionalização da cabo
tagem; mas~ senhores, olle é ou nào; de facto, 
um sopbis1na. 'I 

Si a. C-<>nstituiçã.o ostaboloouu q uc ~~ nave
gaçi~o de cabotagem ~t:ã feita por na.vioi! 
nacionaes, como perm1tttr quo generos de 
nossa producção c artcfactos de nossas fa.
llrica~ os mais communs c geralmente tra.ns· 
portados de por~o a porto da. Ropublíca., o 
pos~a.m Eer por navios estrangeiros 1 · 

O SR. PAUT,A RAMos-E para que V. Ex. 
ataca o p1·ojecto ~ Ahque a. lei de cabotagem 
nacional. Permitta-mc um a.pa.rtc, pa.ra. 

poupar-mo o tra.balllo de responder·lhe. O 
Governo pódo ou não considerar generos de 
facil deterioração os generos enumerados no 
projeoto? 

0 SH . AHONSO COSTA-Niio pôdo; O .Go
verno não pôde do.r aos termos da loi do l L de·· 
novembl'O ele 1892 a elasticidade qne V. ~. 
protonclo. 

o Sa. PATJ!,A RAMos-J>óde; est.â. .na. Ioi 
<lo 18'12. 
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'\i?~'() S!t.· A'~''!>ONSO Cr)S1'A (pa·m o .'31' . l'w<ia 
~·.«a'inos)--V. Ex. compreheo!lc bom que eu 

: ) :r,Jji.Q·JXlsW et!Jcidu.r OSLi.t qucsLão a.goJ•a.. 

>. ·.·(t~sa. Plit:~II>EN'l'8-V~ Ex. tom de fa.llar 
:. &~>breil' l).cta, podon.lo reso1·v~r esso a;~umpto 
:- jtara depois. · 

O que a !oi pcrmittiu liJ í o tJ•arlSJll >'l'l" 
pelos na.vios c~t t•angeiros rlc pcqu(JllOI:I objc
ctos de a.rto, de produetos agt•i•;ota.:; em po
quonos volumes. do- :l.l•totil.ctos. cujo tl'ans
pol'te demanda. cuidado, e nuoc:1 ess:t li bot·· 
dado de tra.n . .;portc. que é a. morte da. !lispo
sir,:ão constl tueional. 

O Sn. . PADUA RJ;JZENDE ihl. um o.pa.rtc . Não preton .lo, Sl'. Prcsidonto, domoru.r-mo 
. o sa. Al"l'ONSo CosTA-Estou rosrJOnrlondo na discu.>sã.o dasto u.:>sumpto, rne•rno p•n·quc 
• 1 õ 1 t o Regimento oit•J m'o pormltto, o apootL~ 
.. s argu ~· os quo mo fol'am fo!L; 8 100 om. quoro r•cfer•ir·tlJO ao ultimo l'opa.ru quo ••o 

A lei r!a li ue novemb t'O , Sl'. Presidente, m m discurso fo r. o l10nrudo UopLt~<ulo pol' 
quo ragulariza. a c"bolo.gam nacional, per- Santa. Catl~<u·ina. . 
mftto, no a.rt. 4", n •. 4, quo o:; navios cs- De ftLcto, Sr. Presiden te, dei como figu-

·~ trangoil•os transportem productos agricolt~8 rando no projeeto do S. Ex. o algodão ê o 
; i'(.:f'!'bl'is da fadl deterioração e va.lorre a.moe· cnfé; foi um equ.ivoco quo se explic<t pela. 
f ~os, do porto a. por~o da. Rcpublica. e esta circumstu.ncia. de ·não ter ou em mãos, na. 
! ~ disso S. Ex., ninguem se atreveu ainda occasião em que discutia, esse projecto. 

_ ' on~,Jet·ar inconstitucional,., - Dadas estas explicações, vou concluil', em 
·' ,.. <": , :> R N- · t ! obedienc la a. V. gx. . .~ .,~v.., AULA AMOS - ao me coas a.. ·s. Ex:. ·0 honrado Deputado . por santa. 

/ o· SR. AFI•'ONso CoSTA-... ma.s ningu&m· Catlla.rinu. cono1uiu . hontem o seu discurso 
~.40 atreveu tambcm ainda a dar a esta. dis- affit•maudo que entre os iatel'csses da h:woura. 
A,J9síção a elasticidacle que se pretende hoje, e do commcrCio do seu pa.iz o os de n'lcia. 

/
·: a.dmlttlndo-·se quo por navlos ost1•angeiros se !luzia dQ armadores e prop1•ietarios de na
.· possa. fazer •. o t1•a.nsporte de quasi todas as vios, nã.o Hesitava· em man ifcstar-so a f<.~.vur 
i mercadorias que. o pa.iz produz. da.qlielles . 

. o SR. PAULA. ltA.Mos- Refiro-me a pro· Pois bem, Sr.· Presidente, oiogucm l'OS-

. duutOl> fabris de !acll detoriorw,l[o. peita ma.is os inte1•oss3s d·t lavoura o do 

0 SJ~. AFFONSO CoSTA-Não é po>Sivol, 
Sr. Presidente, que o legislador, devendo 
respeitar · a. displ}sição constitucional, qui
liesse incluir nessa expressã.o-produc! as fabl'is 

· ii .ag1·icolcr$ de facit dcteriorc;çcio-os. produ· 
, d os das fabricas do toJo11 os Eshdos o a co

llloitá. do t odas as lavouru.s I ( A11<u:tes.) 

c'ômmercio do paiz do que o humilde trador , 
roprosontanto do um l~stado agrlcola.: ma .. ~ 
poço licença p:~.l'a. lembrar a S. Elt. que, 
ontl'O esses interesses l'espoitavols da lavoura. 
c do commeroio e os dos propri()tal'ios de na· 
vias, como S. Ex. di r., ê . mnito \'C~}leitavol 
tambom o principio esti.l.bclcc.ido na. Consti
tuiçã.o da ltopublioa. (Mui lo /.Iam.) 

1"1~1 DO TII:RCEIR.O VOLU~E 

·' 
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